Platné znění částí zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013

§ 10
Věcná působnost
(1) Finanční úřad
a)
b)
c)
d)

vykonává správu daní,
provádí řízení o správních deliktech,
převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem
zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
e) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
f) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
g) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
h) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají
orgány finanční správy.
(2) Finanční úřad vykonává

a) finanční kontrolu,
b) cenovou kontrolu a ukládá pokuty podle právních předpisů upravujících ceny,
b) c) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví
a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
c) d) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich
správě věcně příslušné jiné orgány,.
d) e) podle zákona o spotřebních daních kontrolu
1. dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení vybraných minerálních
olejů a při značkování některých dalších minerálních olejů,
2. značení tabákových výrobků,
3. dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
(3) Finanční úřad z pověření ministerstva
a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů
soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných
svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
b) vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek
a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.
§ 11
Specializovaný finanční úřad
(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena
příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.
(2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než
2 000 000 000 Kč,
b) banka, banka, pobočka zahraniční banky,

c) pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo,
d) spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu
nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo
z třetího státu,
e) pojišťovna, investiční společnost včetně všech jí obhospodařovaných podílových
fondů,
f) pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, investiční fond,
g) zajišťovna, penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně
transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje
penzijní připojištění,
h) pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, osoba provozující
loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a
jinými podobnými hrami,
i) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až h) g),
2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní
příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této
skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7.
(3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních
předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se
rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.
(4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se
obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti,
a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu.
(5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje
za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.
(6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek
pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů,
ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.
(7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu
podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů,
ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že
před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím
období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat
uvedený v odstavci 2 písm. a).
(8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitostí, daně dědické,
daně darovací a daně z převodu nemovitostí.
(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou
působnost jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti
příslušným i pro jiné než vybrané subjekty.
§ 12
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je
místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

(2) Kontrolu podle § 10 odst. 2 písm. d) a e) c) provádí finanční úřad v obvodu své
územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle jiného
právního předpisu nebo podle odstavce 1.
§ 12a
Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví
V oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu
prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož
obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.
§ 13
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní
(1) Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat v sídle příslušného
orgánu finanční správy nebo na jeho územním pracovišti, kde je umístěn spis nebo jeho
příslušná část buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním
pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna.
(2) Příslušný orgán finanční správy na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt,
na jakém místě je umístěn jeho spis nebo jeho příslušná část.
(3) Příslušný orgán finanční správy při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne
zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.
§ 19
(1) Zrušují se finanční ředitelství a finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Specializovaný finanční
úřad zřízený podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, se považuje za Specializovaný finanční úřad zřízený podle tohoto
zákona. Dosavadní ředitel Specializovaného finančního úřadu se považuje za ředitele
jmenovaného podle tohoto zákona.
(2) Generální finanční ředitelství zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za Generální finanční
ředitelství zřízené podle tohoto zákona. Dosavadní generální ředitel Generálního finančního
ředitelství a jeho dosavadní zástupce se považují za generálního ředitele a jeho zástupce
jmenované podle tohoto zákona.
(3) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
v ministerstvu přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční
ředitelství, pokud se tito zaměstnanci převážně podíleli na výkonu působnosti ministerstva,
která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na orgány finanční správy.
(4) Řízení a postupy, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebyly
ministerstvem ukončeny, dokončí ministerstvo i v případech, kdy působnost ministerstva
přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na orgány finanční správy.
(5) Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se zohlední dosažení obratu
uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a) nebo pokles obratu pod tuto hranici počínaje posledním
známým obratem dosaženým přede dnem účinnosti tohoto zákona. Obrat se považuje za
známý dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Při určení příslušnosti
Specializovaného finančního úřadu se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 11 odst. 2
písm. a) nebo pokles obratu pod tuto hranici, které byly dosaženy přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona a které byly nebo měly být zohledněny při určení příslušnosti
Specializovaného finančního úřadu podle dosavadních právních předpisů.
§ 20
(1) Spisy územních finančních orgánů převezmou ministerstvo nebo orgány finanční
správy příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Jsou-li v rozhodnutích nebo osvědčeních vydaných při správě daní nebo ve správním
řízení uvedeny ministerstvo nebo územní finanční orgány, rozumí se jimi ministerstvo nebo
orgány finanční správy, příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Jsou-li v rozhodnutích o delegaci vydaných při správě daní nebo ve správním řízení
uvedeny finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních
orgánech, ve znění pozdější předpisů, rozumí se jimi finanční úřady zřízené podle tohoto
zákona, součástí jejichž správních obvodů jsou správní obvody v rozhodnutích uvedených
finančních úřadů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,
ve znění pozdější předpisů. Tím není dotčena příslušnost Specializovaného finančního úřadu.
(4) Je-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedeno
Generální finanční ředitelství, rozumí se jím Generální finanční ředitelství zřízené podle
tohoto zákona.
(5) Jsou-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedena
finanční ředitelství zřízená podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, rozumí se jimi Odvolací finanční ředitelství zřízené podle tohoto
zákona.
(6) Jsou-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedeny
finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdější předpisů, rozumí se jimi finanční úřady zřízené podle tohoto zákona, součástí
jejichž správních obvodů jsou správní obvody v pověřeních uvedených finančních úřadů
zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější
předpisů. Tím není dotčena příslušnost Specializovaného finančního úřadu.
(7) Jsou-li v plných mocech nebo pověřeních uplatněných u územních finančních
orgánů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, uvedeny územní finanční orgány zřízené podle zákona č.
531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí se
jimi orgány finanční správy příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

