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§ 5Územní působnost a sídlo

při vymáhání některých fi nančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním 
 zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu 
k jiným státům, upravuje zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání někte-
rých fi nančních pohledávek. 

16. V neposlední řádě pak Generální fi nanční ředitelství z pověření Ministerstva fi nancí 
přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudrž-
nosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí 
a městských částí hlavního města Prahy. 

Související předpisy:
zákon  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě 
daní ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, transponujícího příslušné 
směrnice Evropské unie ve znění pozdějších předpisů; směrnice 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní 
spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS a směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 
2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření; Na-
řízení Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; 
Nařízení Rady (EU) č. 389/2012, o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) 
č. 2073/2004; Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových před-
pisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny; Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

HLAVA III
ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

§ 5
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

(1) [ÚZEMNÍ PŮSOBNOST] Odvolací fi nanční ředitelství vykonává působnost pro celé 
území České republiky.

(2) [SÍDLO] Sídlem Odvolacího fi nančního ředitelství je Brno.

Z důvodové zprávy: 
Ustanovení § 5 až § 7 upravují územní a věcnou působnost a sídlo OFŘ a postavení jeho 

ředitele a jeho zástupce, a to v zásadě analogicky s ostatními orgány fi nanční správy, resp. 
ve výše popsaném duchu vymezení věcné působnosti těchto orgánů. Územní působnost OFŘ 
bude opět celostátní, jeho sídlem bude stejně jako v případě GFŘ hlavní město Praha.

V souvislosti s vytvoření OFŘ jako jediného orgánu druhé instance v daňovém, resp. 
správním řízení je nutné v rámci úpravy místní příslušnosti soudu ve správním soudnictví 
(§ 7 soudního řádu správního) stanovit odchylku od obecného pravidla, kdy se místní pří-
slušnost soudu řídí podle sídla orgánu, který rozhodl v posledním stupni, tak, aby nenastala 
kumulace všech kauz u jednoho soudu dle umístění jediného odvolacího orgánu. Tato změna 
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však v souvisejícím změnovém zákoně není navrhována, neboť je již obsažena v obecněji 
pojaté aktuální novele soudního řádu správního navrhované Ministerstvem spravedlnosti.

K § 5
1. Odvolací fi nanční ředitelství bylo zcela nově zřízeno na základě zákona k 1. lednu 2013. 

Jedná se tedy o nový správní orgán, který má ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, postavení organizační složky státu. 

2. Z hlediska vnitřní organizace je OFŘ členěno na čtyři základní organizační útvary:
 – Oddělení sekretariátu ředitele zajišťuje činnosti spojené s řízením a organizací OFŘ 

navenek a dovnitř.
 – Odbor daní a daňového procesu přezkoumává rozhodnutí fi nančních úřadů vydaná 

ve věcech daní, účetnictví a omezení plateb v hotovosti. Dále zajišťuje právní agendu 
ve správním a civilním soudnictví. Vnitřně se tento odbor člení na pět dalších útvarů: 
oddělení daně z příjmů fyzických osob, pojistného a daně silniční; oddělení daně z pří-
jmů právnických osob; oddělení nepřímých daní; oddělení majetkových daní, oceňování 
a ostatních agend a oddělení daňového procesu.

 – Odbor nedaňových agend přezkoumává rozhodnutí fi nančních úřadů vydaná ve věcech 
nespadajících do působnosti daňového odboru. Vnitřně se tento odbor člení na dva útvary, 
a to oddělení dotací a fi nanční kontroly a oddělení svodných a nedaňových agend.

 – Oddělení provozního zabezpečení zajišťuje agendu související s provozem, správou 
a hospodařením OFŘ. 

3. Oddělení mohou dále zřizovat referáty, které již ovšem nejsou považovány za organi-
zační útvary OFŘ. V čele odborů a oddělení stojí jejich vedoucí.

4. Organizační struktura Odvolacího fi nančního ředitelství je přílohou č. 2. 

K odst. 1 
5. Tento nový správní orgán plně nahradil dosavadních osm fi nančních ředitelství. 

Na rozdíl od zaniknuvších fi nančních ředitelství je však jeho územní působnost – stejně 
jako je tomu u Specializovaného fi nančního úřadu – pro celé území České republiky. To pře-
devším znamená, že o veškerých odvoláních proti rozhodnutím fi nančních úřadů rozhoduje 
ve druhém stupni jediný správní orgán v České republice, a to bez ohledu na sídlo či bydliště 
odvolatele. 

6. Z přípravných a doprovodných materiálů, především pak z prohlášení představitelů 
fi nanční správy k zákonu vyplývá, že důvodem celorepublikové působnosti tohoto orgánu 
byla primárně snaha o zajištění co možná nejvyšší míry jednotnosti v postupech odvolacího 
řízení. Obdobně, jako v justici je snaha o sjednocování judikatury, aby v obdobných přípa-
dech bylo rozhodováno obdobně, je snahou zákonodárce, aby určitá jednotnost existovala 
i v daňovém řízení. Ačkoliv uvedenou zásadu lze dovodit z jednotlivých ustanovení daňo-
vého řádu (viz dále), je obecně složitější tohoto cíle dosáhnout u osmi prakticky nezávislých 
fi nančních ředitelství, než u jednoho správního orgánu s celostátní působností. Zákonodárce 
se zde tedy pomocí uspořádání orgánů fi nanční správy snažil o vytvoření předpokladů pro 
naplnění základních zásad daňového řízení, a to konkrétně zásady procesní rovnosti for-
mulované v § 6 odst. 1 daňového řádu a rovněž zásady legitimního očekávání zakotvené 
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v § 8 odst. 2 daňového řádu. Podle těchto zásad mají osoby zúčastněné na správě daní rovná 
procesní práva a povinnosti a správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shod-
ných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Koncentrace odvolacího řízení 
do rukou jediného správního orgánu je nepochybně způsobem, který by měl výrazně přispět 
nejen k jednotnosti postupů v odvolacích řízeních, tj. jednotnosti v rovině procesní, ale rovněž 
k sjednocení samotného rozhodování po věcné stránce. K dosažení tohoto cíle napomáhá rov-
něž skutečnost, že Odvolací fi nanční ředitelství je v současné době plně situováno v jednom 
místě a nemá žádná územní pracoviště. Pracovníkům odvolacího fi nančního ředitelství se tedy 
vytváří poměrně silná platforma pro výměnu know-how. S ohledem na skutečnost, že agenda 
Odvolacího fi nančního ředitelství nezahrnuje pouze rozhodování o odvolání proti rozhodnu-
tím fi nančních úřadů, týká se sjednocovací činnost i všech dalších rozhodovacích postupů. 

7. V souvislosti se zavedením celostátní územní působnosti odvolacího orgánu v rámci 
fi nanční správy je třeba věnovat rovněž zvýšenou pozornost změně pravidel místní přísluš-
nosti ve správním soudnictví, konkrétně § 7 odst. 2 s. ř. s. Novelizace citovaného ustano-
vení byla provedena zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

8. Jakkoliv důvodová zpráva staví uvedenou změnu obecného pravidla určení místní pří-
slušnosti ve správním soudnictví do kontextu s vytvořením Odvolacího fi nančního ředitel-
ství s celostátní působností, tato změna byla primárně reakcí na dlouhodobé nepřiměřené 
a především stále narůstající přetížení Městského soudu v Praze v oblasti agendy správního 
soudnictví. Tento neuspokojivý stav z hlediska rozložení agendy správního soudnictví mezi 
jednotlivé krajské soudy byl způsoben tím, že řada orgánů státní správy, které rozhodují 
věci v posledním stupni, má sídlo v Praze, a na základě citovaného ustanovení s. ř. s. proto 
přezkoumání jimi vydaných rozhodnutí příslušelo právě Městskému soudu v Praze. Cílem 
novelizace pravidel místní příslušnosti správních soudů tedy bylo odbřemenění tohoto soudu 
zejména přesunutím části agendy týkající se správních orgánů Středočeského kraje na Kraj-
ský soud v Praze, kam logicky náleží, což by se mělo pozitivně projevit především ve zkrá-
cení neuspokojivé délky řízení před Městským soudem v Praze. 

9. Pro určení místní příslušnosti krajského soudu tedy s účinností od 1. ledna 2012 není 
dle obecného pravidla rozhodující sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí 
v posledním stupni, nýbrž sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním 
stupni. Tato změna je ovšem vítanou a žádoucí rovněž z hlediska nově zřízeného Odvolacího 
fi nančního ředitelství, které přineslo centralizaci drtivé části odvolací pravomoci v daňovém 
řízení do jediného místa. 

10. Pokud by obecné pravidlo pro určení místní příslušnosti správních soudů nebylo 
novelizováno v uvedeném duchu, přezkoumával by prakticky veškerá rozhodnutí vydaná při 
správě daní v posledním stupni Krajský soud v Brně jakožto místně příslušný soud, v jehož 
obvodu je sídlo Odvolacího fi nančního ředitelství. Spory daňových poplatníků se státem při-
tom tvoří dlouhodobě jednu z nejpočetnějších agend správního soudnictví. Ponechání této 
agendy prakticky pouze Krajskému soudu v Brně by tak způsobilo nerovnoměrný nápad u jed-
notlivých soudů a především pak jednostranné a neúměrné zatížení Krajského soudu v Brně. 
S tím pak přirozeně souvisí nejen otázka průtahů v řízení v kontextu práva na  projednání věci 
v přiměřené lhůtě, ale i otázka zvýšení fi nanční náročnosti vedení  soudního sporu. V případě 
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obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru 
předcházejícím současný stav. 

(5) [POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DAŇOVÉHO ŘÁDU] Ustanoveními odstavců 1 až 4 není do-
tčena povinnost správce evidence nebo jejího provozovatele předávat ministerstvu a or-
gánům fi nanční správy údaje v rozsahu a za podmínek podle daňového řádu. 

(6) [SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM FINANCÍ] Ministerstvo a orgány fi nanční správy zpra-
covávají a vzájemně si poskytují údaje získané pro účel výkonu působnosti orgánů 
fi nanční správy a výkonu působnosti ministerstva podle tohoto zákona. 

Z důvodové zprávy:
Stejně jako dosud upravuje zákon oprávnění orgánů fi nanční správy přebírat údaje z evi-

dence obyvatel a dalších obdobných informačních systémů veřejné správy. S ohledem na sku-
tečnost, že orgány fi nanční správy jsou oprávněny přebírat informace z uvedených evidencí 
v plném rozsahu, byly opuštěny nadbytečné, duplicitní a legislativně technicky nesprávné 
výčty jednotlivých přebíraných údajů, které byly zcela totožné s výčty údajů evidovaných 
v příslušných evidencích, jak vyplývají ze zvláštních zákonů.

K odst. 1 až 4
1. V tomto ustanovení je upravena velmi důležitá pravomoc orgánů fi nanční správy, aby 

při plnění úkolů v rámci své působnosti mohli žádat od provozovatelů, resp. správců různých 
evidencí poskytnutí údajů. Smyslem ustanovení je nepochybně usnadnit orgánům fi nanční 
správy výkon jejich pravomocí. Správce evidence nebo její provozovatel je pak povinen 
takové žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět, přičemž za poskytnutí 
těchto údajů nemůže žádat úhradu. 

2. Jak již bylo řečeno, jedná se o významnou pravomoc orgánů fi nanční správy, která 
by však neměla být – také s ohledem na citlivost požadovaných údajů a požadavek mlčen-
livosti v rámci správy daní – nadužívána, resp. se přikláníme k co možná nejvíce restriktiv-
nímu výkladu tohoto ustanovení. Zákonodárce si byl potřeby ochrany před zneužitím této 
pravomoci pravděpodobně vědom, a proto stanoví, že tyto údaje mohou orgány fi nanční 
správy požadovat pouze v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu 
své působnosti. Vždy by se tedy mělo jednat o plnění konkrétního úkolu a tato skutečnost 
by měla být v každý okamžik doložitelná, aby se zamezilo možnému zneužití. Zásadní je 
v tomto ohledu defi novat pojem „konkrétní úkol“. Dle našeho názoru nelze přitom za kon-
krétní úkol považovat obecný odkaz na určitou věcnou působnost svěřenou orgánům fi nanční 
správy zákonem o Finanční správě: např. zřízení přístupu k údajům z evidencí za účelem 
výkonu správy daní. To ostatně vyplývá již z jazykového výkladu, neboť úkol je zde zjevně 
podmnožinou působnosti (úkol při výkonu působnosti), v opačném případě by zákonodárce 
použil obrat: v rozsahu potřebném pro plnění konkrétní působnosti. Pojem konkrétní 
úkol lze vymezit jako zadání směřující k nalezení řešení konkrétního případu. 

3. Jelikož se dle prvního odstavce má vždy jednat o plnění konkrétně vymezeného úkolu, 
může poněkud paradoxně působit, že se údaje poskytují způsobem umožňujícím dálkový 
a především nepřetržitý přístup. Nicméně i na toto ustanovení je nutné pohlížet optikou prvého 
odstavce, tj. je třeba mít na paměti omezení přístupu do registrů ve vztahu ke  konkrétnímu 
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úkolu. Úpravu třetího odstavce je tedy třeba striktně vnímat pouze jako prostředek vedoucí 
ke zjednodušení, úspornosti a zefektivnění komunikace mezi orgány státní správy, niko-
liv jako rozšíření oprávnění k získávání údajů obsažených v daném registru. Přestože tedy 
má být dle dikce zákona orgánům fi nanční správy zřízen pokud možno nepřetržitý přístup 
do databází, nejedná se o přístup neomezený. Žádat o poskytnutí údajů z vyjmenovaných 
databází je proto možné pouze při plnění konkrétního úkolu. Zejména s ohledem na dálkový 
a nepřetržitý přístup do těchto databází ze strany orgánů fi nanční správy by totiž zcela nere-
gulovaný přístup mohl být velmi rizikový. Je pak na samotných orgánech fi nanční správy, 
aby adekvátními prostředky zabezpečily bezpečný výkon nahlížecích oprávnění v uvedeném 
duchu, např. prováděním záznamů o každém nahlížení. 

4. Odstavec 3 souvisí se zaváděním a rozšiřováním tzv. e-governmentu v České repub-
lice, který je vystaven na čtyřech základních registrech: základní registr obyvatel (registr 
obyvatel), základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci (registr osob), základní registr územní identifi kace, adres a nemovitostí (registr územní 
identifi kace) a základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností 
(registr práv a povinností).24 Jedná se o unikátní zdroje nejčastěji používaných informací 
ve veřejné správě. Smyslem zavedení těchto základních registrů bylo odbourat vícekolejnost 
v oblasti dat veřejné správy a zajistit jejich bezproblémové sdílení a výměnu mezi orgány 
veřejné správy. Údaje obsažené v základních registrech, které jsou považovány v daný oka-
mžik za aktuální, správné a jednotné se nazývají referenčními údaji. Každá změna referenč-
ního údaje se pak promítne ve všech ostatních agendách veřejné správy. Referenční údaje 
jsou do základních registrů zapisovány prostřednictvím agendových informačních systémů. 
Základní registry obsahují vždy pouze platné referenční údaje a historie změn referenčních 
údajů zůstává tedy uložena pouze v těchto agendových informačních systémech. K hlavním 
principům základních registrů patří sdílení referenčních údajů a jejich závazné využívání 
orgány veřejné správy. Dané ustanovení proto orgánům fi nanční správy ukládá povinnost 
pracovat primárně s referenčními údaji ze základních registrů. Využívat údaje z agendových 
informačních systémů je možné pouze tehdy, pokud se jedná o původní (již neaktuální) 
 informace. 

K odst. 5 a 6 
5. Výše uvedenou povinností správců, resp. provozovatelů evidencí však není dotčena 

povinnost ve smyslu § 57 a násl. daňového řádu:

„Poskytování informací správci daně

§ 57

(1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci 

a osoby, které 

a) vedou evidenci osob nebo věcí, 

b) poskytují plnění, které je předmětem daně, 

c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo 

d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. 

24 § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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