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je mezi 28 nejdůležitějšími
osobnostmi pro EU.“

Kdybyste neměli čas to číst nebo to pro vás bylo třeba moc odborné a nudné,
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Můj příchod
na Ministerstvo financí

Co vlastně dělá Ministerstvo financí?
Rezort Ministerstva financí má v rámci systému třinácti českých ministerstev zcela jedinečnou
a nenahraditelnou úlohu. Touto úlohou není nic menšího, než zabezpečit předvídatelné a stabilní příjmy
pro veřejné rozpočty České republiky. Příjmy, plynoucí především z výběru daní, jsou následně podle
klíče zvaného RUD (rozpočtové určení daní) rozdělovány nejen jednotlivým ministerstvům, ale také obcím
a krajům. Bez daňových příjmů si fungování žádného z dalších ministerstev, obce ani kraje nelze představit.
Ministerstvo financí má kromě správy daní a cel a státního rozpočtu republiky na starosti státní závěrečný
účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trhy, finanční hospodaření, finanční kontrolu,
účetnictví, audit, pohledávky a závazky naší země vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, regulaci
hazardu, hospodaření s majetkem státu a řadu dalších oblastí. Některé kompetence přitom mohou být na
první pohled i překvapující. Ministerstvo řeší třeba i kompenzace škod způsobených kormoránem velkým, či
sanace ekologických barbarství způsobených za minulého režimu.

Ministrem financí
Již před svým příchodem na Ministerstvo financí v lednu 2014 jsem měl vizi a jasnou představu o tom, že
příjmy a výdaje státu musí být řízeny efektivně a že je k tomu možné využít zkušenosti z velkého byznysu.
Byl jsem si jistý, že na výdajové straně nesmí stát bezhlavě rozhazovat, naopak musí investovat, starat
se o svou budoucnost. Aby bylo hospodaření státu dlouhodobě udržitelné, musí si hlídat své zadlužení
a zajistit si odpovídající příjmy. Proto jsem věděl, že jednou z klíčových oblastí, na které se musím zaměřit,
jsou daně a způsob jejich výběru.
Po svém nástupu na Ministerstvo financí jsem byl v mnoha ohledech nepříjemně překvapen tím, že
předchozí ministr financí po sobě nezanechal žádné připravené projekty, které bych mohl dotáhnout do
konce, že se nikdo dřív nezabýval vytvořením přehledu toho, co všechno stát vlastní, že předchozí ministři
vůbec neřídili cash flow státu a také, že nikdo systémově neřešil daňové úniky ani zastaralý IT systém
finanční správy. Nikomu také zřejmě nevadilo, že kvůli lobby hazardního průmyslu měla Česká republika
zastaralou a nefunkční regulaci hazardních her, která v některých ohledech dokonce ani nedosahovala na
minimální standard vyžadovaný Evropskou unií.
Skoro čtyři roky jsem tak velmi usilovně pracoval na tom, aby se situace zlepšila. Vycházel jsem ze svých
zkušeností podnikatele a inspiraci jsem čerpal především z toho, co již funguje v jiných státech. Důležitá
pro mě vždy byla zpětná vazba nejen od odborné veřejnosti, ale od všech lidí, s nimiž jsem se měl možnost
setkat.
Ministerstvo financí pod mým vedením prošlo v letech 2014–2017 řadou zásadních změn. Výkon jeho
agend se zmodernizoval po vzoru nejlepší světové praxe. V některých oblastech, jako například boj
s daňovými úniky prostřednictvím režimu reverse charge, jsme se stali dokonce evropským lídrem. Na
přelomu let 2015 a 2016 jsme začali pracovat na zcela zásadním projektu, kterému souhrnně říkáme MOJE
daně, jehož součástí je mnoho opatření zahrnujících modernizaci systémů finanční správy, předvyplněná
daňová přiznání a podobně.
Dobrá správa veřejných financí zahrnuje nejen minimalizaci daňových úniků a podvodů, ale také například
aktivní řízení hotovosti a dluhu. Zdravé finance jsou základem zdravě fungujícího státu. V tomto výkazu mé
práce se budete mít možnost seznámit s nástroji, kterými jsme během uplynulých čtyř let dosáhli druhých
nejlepších financí v rámci EU.
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Jak jsem pracoval jako poslanec
a kolik jsem předložil zákonů

Pořád se mě někdo ptá, co jsem dělal ve sněmovně, to jste si asi všimli. Tak jsem se kouknul a… něco jsem
skutečně dělal. Předložil jsem celkem za volební období 118 návrhů zákonů. Nebudete tomu věřit, je to
nejvíc ze všech členů parlamentu.
Jako ministr financí jsem navrhl 84 zákonů, což je nejvíc ze všech ministrů. Je to i historicky nejvíc ze všech
ministrů vlád České republiky.
K tomu ještě jako ministr financí 31 mezinárodních smluv. A k tomu 4 státní rozpočty. Jako poslanec
samostatně 3 návrhy. Několik jsem spolupodepsal.
Je to absolutní rekord mezi všemi poslanci a ministry od počátku existence Parlamentu České republiky.
No, a kromě toho jsem jediný ministr české vlády, který od vstupu naší země do EU v roce 2004 prosadil
u Evropské komise jediný český legislativní návrh, nástroj proti podvodům s DPH. Říkám mu reverse charge
(čtěte dál).

Ministerstvo financí (67)
Ministerstvo dopravy (13)
Ministerstvo kultury (6)
Ministerstvo obrany (7)
Ministerstvo práce a soc. věcí (19)
Ministerstvo pro místní rozvoj (7)

Podíl MF
na schválené
legislativě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (23)
Ministerstvo školství (7)
Ministerstvo spravedlnosti (19)
Ministerstvo vnitra (31)
Ministerstvo zahraničních věcí (1)
Ministerstvo zdravotnictví (17)
Ministerstvo zemědělství (13)
Ministerstvo životního prostředí (16)
Ostatní překladatelé (5)
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Veřejné finance umím řídit
odpovědně

Odvody na
sociálním pojištění
428,5 mld. Kč

Ostatní příjmy
210,1 mld. Kč

Daňové příjmy
643,0 mld. Kč

příjmy státu
2016
DPH
245,7 mld. Kč

Ostatní daně
23,3 mld. Kč

Daň z příjmu
právnických osob
100,7 mld. Kč

Spotřební daně
150,3 mld. Kč

Daň z příjmu
fyzických osob
113,0 mld. Kč

Důchody (399,3 mld. Kč)
Platy státních zaměstnanců (205,1 mld. Kč)
Dotace SFD na rozvoj dálnic a železnic (35,6 mld. Kč)
Výzkum, vývoj a inovace (30,7 mld. Kč)
Financování státního dluhu (40,7 mld. Kč)

výdaje státu
2016

Dávky státní sociální podpory (38,4 mld. Kč)
Zdravotní pojištění placené státem (62,3 mld. Kč)
Nemocenská a mateřská (26,5 mld. Kč)
Příspěvek na péči (23,1 mld. Kč)
Ostatní – provozní a investiční výdaje úřadů,
dotace pro obce a kraje (358,1 mld. Kč)
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Klesající státní dluh
a vyrovnané rozpočty

Na konci letošního roku činí očekávaný státní dluh 1 613 mld. Kč. Je tedy o 70 mld. Kč nižší než v roce
2013, což odpovídá 32 % HDP.
Při svém nástupu jsem převzal státní dluh ve výši 1 683,3 mld. Kč.
Opatření, která jsem přijal v oblasti řízení státního dluhu znamenají, že počínaje letošním zářím bude dluh
minimálně o 70 mld. Kč nižší a nepřekročí na konci roku 1 613 mld. Kč.
Znamená to, že Česká republika obhájí také v roce 2017 své místo mezi 5 nejméně zadluženými zeměmi
EU, kam se zařadila počínaje rokem 2016.
Využili jsme mimořádně výhodných podmínek na trhu a od roku 2015 jsme prodali státní dluhopisy, které
nás nic nestojí, za průměrný záporný výnos -0,45 %. To znamená, že jsme si jako stát půjčovali a věřitelé
nám za to ještě byli ochotní zaplatit.
Celkem jsme si tak půjčili se záporným nebo nulovým úrokem za 575 mld. Kč (z toho jsme 373 mld.
během tohoto období splatili).
Prodejem dluhopisů získalo Ministerstvo financí příjmy do státního rozpočtu ve výši 2,3 mld. Kč, dalších
700 mil. Kč získalo aktivním řízením likvidity státu a zápůjčkami státních dluhopisů.
Díky korporátnímu přístupu k finančnímu řízení jsme začali hned od roku 2014 s aktivním investováním
volných eurových prostředků, což přineslo samo o sobě 300 mil. Kč (do té doby ležely na účtech a museli
bychom za ně ještě platit záporný úrok).
Úrokové výdaje státního rozpočtu se podařilo postupně snížit z 51 mld. Kč v roce 2013 na 40 mld. Kč
(ještě rychlejší snižování již nebylo možné díky předraženým dluhům, které jsme zdědili po předchozích
ministrech financí, a Česká republika se z nich nemůže vyvázat).

Vývoj státního dluhu
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Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 61,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu 2013–2016
(v mld. Kč)

61,8

-81,3

-77,8

-62,8

2013

2014

2015

2016

Po konci července 2017 je to plus 25 mld. Kč
Podíl českého dluhu na HDP se podle Eurostatu snížil na 36,8 %, což Českou republiku v kombinaci
s historicky rekordním přebytkovým hospodařením celého vládního sektoru (přebytku 0,6 % HDP bylo
dosaženo poprvé v historii České republiky) řadí na druhé místo po Lucembursku (tj. včetně starých dluhů
například v České exportní bance, které jsme zdědili a které nespadají do řízení státního dluhu).
2
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Lepší výběr daní
a jejich snižování

Zvyšování daňové zátěže jsem nikdy nepovažoval za řešení. Prioritou pro mě vždy byl spravedlivý a efektivní
výběr těch stávajících a v důsledku toho snížení daňové zátěže. To se v posledních letech úspěšně dařilo
a daří – zatímco daňové zatížení obyvatel kleslo v letech 2014–2017 o 44,3 mld. Kč, na daních a pojistném
za stejnou dobu vybral stát navíc 604,9 mld. Kč oproti tomu, jak se daně a pojistné vybíraly v roce 2013.
To by nebylo možné bez řady přelomových opatření, která Ministerstvo financí v těchto letech zavedlo.
Přehled daňových příjmů za období, kdy jsem byl ministrem financí, mluví za vše a jasně ukazuje, že své
dřívější sliby voličům plníme velmi úspěšně.

Výběr daní a pojistného v období 2013 – 7/2017 (v mld. Kč)

Daň

2013

Přírůstek
2013/2014

Přírůstek
2013/2015

Přírůstek
2013/2016

Přírůstek
7. 2013/7. 2017

Celkový
přírůstek

DPH

308,5

14,4

23,4

41,3

41,8

120,9

DPFO

141,6

5,2

12,7

30,7

27,4

76

Spotřební
daně

143,4

-2,1

7,1

14,8

13,9

33,7

Pojistné

597,9

23,5

57,1

91,0

78,3

249,9

DPPO

120,7

11,7

26,8

44,0

28,3

110,8

Ostatní

39,8

0,4

-1,2

7,5

6,9

13,6

Celkem

1 351,9

53,1

125,9

229,3

196,6

604,9

Hlavně DPH, jakožto nejdůležitější daň, roste velmi pěkně – meziroční nárůst o 11,2 % (22,17 mld. Kč)
na 219,79 mld. Kč v období leden až červenec 2017 oproti stejnému období roku 2016 se hospodářským
růstem nemůže snažit vysvětlit ani nejšílenější ekonomický expert. Tím se vlastně také podařilo splnit
navýšení inkasa DPH plánované původně na celý rok 2017. A jen pro srovnání se můžeme ohlédnout
za rokem 2013, kdy se za období leden až červen vybralo 177,98 mld. Kč. V roce 2017 byl tedy výběr DPH
za stejné období o 23,5 % (41,81 mld. Kč) vyšší než v roce 2013.
Daňové příjmy rostly a rostou i přes to, že jsme každoročně zvyšovali daňové úlevy a tím daně snižovali
– například znovuzavedení základní slevy pro pracující důchodce (výpadek cca 3,5 mld. Kč každý rok),
postupně jsme v průběhu tří let zvyšovali slevy na děti (letos 3,8 mld. Kč od příštího roku každoroční
výpadek příjmů 4,2 mld. Kč), zavedli druhou sníženou sazbu DPH (cca 3,9 mld. Kč každoročně), osvobodili
jsme výsluhy pro členy ozbrojených složek (výpadek 1 mld. Kč každoročně) a další.
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Snižování daní v letech 2014–2017 (v mld. Kč)
Opatření

DPH

2014
Zavedení druhé snížené sazby
(10 %)

2015

2016

2017

-3,3

-3,9

-3,9

Snížení sazby na stravovací služby
(ze 21 na 15 %)

-0,5

Zavedení školkovného

-1,1

-1,2

-1,2

Zvýšení slevy na druhé a další dítě

-1,3

-2,1

-3,8

DPFO
Osvobození výsluh ozbrojeným
složkám
Vrácení slevy na dani pracujícím
důchodcům
Ostatní

-1

-3,9

Vrácení daně darovací z emisních
povolenek za roky 2011 a 2012

Negativní fiskální dopad
uvedených opatření
Celkem 2014–2016,
resp. 2017

-3,9

-5,2

-3,5

-4,5

-0,4

-15,4

-11,1

-3,5

-13,9
-30,4

Je zcela jasné, že výběr daní roste nejen díky hospodářskému růstu, ale zcela zásadní vliv mají zavedená
opatření. Za hnutí ANO jsme rozhodnuti pokračovat ve snižování daní prostřednictvím systémových změn,
mezi které patří zavedení zaměstnaneckého výdajového paušálu prostřednictvím slevy na pojistné ve
výši 6 000 Kč ročně, o které se navýší čistý příjem každého zaměstnance. Tím budeme alespoň částečně
kompenzovat výdaje zaměstnanců spojené s prací, to znamená náklady na dojíždění nebo na zvyšování
kvalifikace apod.
Dalším zásadním systémovým opatřením, které si nyní můžeme dovolit realizovat, je zrušení superhrubé
mzdy ve spojení se snížením dnešní reální sazby daně z příjmů pro zaměstnance z 20,1 na 19 %. Aby
tento krok nebyl nevýhodný pro podnikající fyzické osoby, zavedeme zároveň možnost, aby si tito drobní
podnikatelé mohli snížit základ daně o 75 % odvedeného pojistného. Odpovídá to části pojistného, o které
se díky zrušení superhrubé mzdy sníží základ daně u zaměstnanců.
Kromě toho můžeme díky lepšímu výběru daní pokračovat i ve snižování DPH, například u restauračních
a ubytovacích služeb z dnešních 15 na 10 % a u točeného piva z 21 na 10 %. Z 15 do 10% sazby zařadíme
i základní potraviny, vodné a stočné nebo řezané květiny. A do 10% sazby chceme zařadit i tzv. služby
s vysokým podílem lidské práce, které se dnes nacházejí v 15 nebo 21% sazbě.
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Podporujeme rodiny s dětmi
a seniory

Díky tomu, že se daří lépe vybírat daně, se otevřel prostor pro snížení daní a navýšení daňových slev,
například pro rodiny s dětmi nebo seniory.
Zavedení druhé snížené sazby DPH
Zavedli jsme druhou sníženou sazbu DPH (10 %) na léky, nenahraditelnou dětskou výživu, knihy, noviny
a časopisy.
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě
Zvýšili jsme daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste pro tento rok
daňové zvýhodnění o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně). U třetího a každého dalšího dítěte potom
o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016.
Sleva na dani za umístnění v mateřské školce (tzv. školkovné)
Od roku 2014 mohou rodiny s dětmi uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte
ve školce nebo předškolním zařízení. Od roku 2016 je možné uplatnit slevu na dani ve výši až do 9 900 Kč
ročně za každé dítě. Ministerstvo financí upravilo také podmínky pro poskytování slevy na dani za umístění
dítěte v předškolním věku v těchto zařízeních.
Valorizace penzí
Snažíme se o důstojné navyšování důchodů, tak aby odpovídaly růstu ekonomiky a respektovaly růst
skutečných životních nákladů seniorů. Za současné vlády se důchody v průměru zvýšily:
• v roce 2015 o 2 460 Kč
• v roce 2016 o 1 680 Kč
Pro letošní rok počítáme s růstem průměrného starobního důchodu o 308 Kč měsíčně a v roce 2018 se
zvýšením až o 500 Kč.
V roce 2013 dávala vláda na důchody necelých 383 mld. Kč. Zajistili jsme pro letošní rok navýšení
na 416,5 mld. Kč a pro rok 2018 rozpočtově zabezpečili další nárůst na 439 mld. Kč.
Oproti roku 2013 jsme tak zajistili pro rok 2018 navíc 56 mld. Kč při současném přebytkovém hospodaření
státního rozpočtu.
Sleva na dani pro pracující důchodce
Od roku 2015 se vrátila základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům
i důchodcům s příjmem z pronájmu.
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Kudy nám v roce 2013 unikalo
nejvíce daní?

Když chce stát investovat, podporovat rodiny s dětmi a zároveň snižovat své zadlužení, musí si na to zajistit
prostředky. Lepší čerpání peněz z EU a řízení cash flow jsou důležité nástroje, ale základem vždy musí být
příjmy z daní. Ve volbách v roce 2013 jsme slibovali, že vybereme více daní, aniž bychom museli zvyšovat
sazby. Jak jsme to chtěli dokázat? To je zřejmé, když si uvědomíme, jaké nehorázné výše dosahovaly
daňové úniky.

3 základní kategorie daňových úniků v roce 2013,
na jejichž řešení jsme se zaměřili:
Agresivní daňové plánování
• Nezákonná optimalizace zejména u velkých nadnárodních korporací
• Únik 6–15 mld. Kč ročně
• Daňová strategie před ekonomickou krizí zaměřena na přilákání zahraničních investorů na základě
nízkých sazeb korporátní daně, investičních pobídek (včetně daňových prázdnin), daňové podpory
výzkumu a vývoje, což se dnes projevuje zvýšeným odlivem zisků do zahraničí
Mezera ve výběru DPH
• Úniky více než 70 mld. Kč ročně
• Zcela chybělo systémové řešení karuselových podvodů a problému nezákonného snižování DPH
prostřednictvím fiktivních, tedy falešných, faktur
Nepřiznané tržby ve výši 160 mld. Kč
• Zásadní součást šedé ekonomiky, která funguje mimo systém zdanění

Související problémy:
Daňovou trestnou činnost páchají organizované skupiny
• Chyběla systémová koordinace postupu policejních orgánů a finanční správy
Praní špinavých peněz, tedy příjmů, které jsou získány v rámci šedé ekonomiky
• Neexistoval funkční nástroj na zjištění původu majetku ani představa o výši příjmů osvobozených od daně
Komplikované dotazování a dlouhotrvající proces ověřování, u kterých bank má konkrétní osoba účet
• Časové zpoždění, které může být rozhodující při boji proti daňovým únikům
Plátcem registrovaným k DPH se mohl stát kdokoliv, aniž by vykonával reálnou ekonomickou činnost
• V systému DPH kvůli tomu byli jednoduše dostupní tzv. bílí koně zneužitelní okamžitě k daňovým
podvodům
• Chybějící ochrana všech poctivých plátců DPH, která je v jiných státech EU naprosto běžná
Praha funguje jako daňový ráj svého druhu
• Kontrola chodí jednou za 200 let, čehož někteří podnikatelé využívají, aby se skryli před finančním
úřadem
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Úspěšný boj proti daňovým
únikům: projekty a opatření

Když předchozí vlády potřebovaly získat prostředky na své výdaje, moc si nelámaly hlavu se zaváděním
systémových opatření pro zamezení daňovým únikům, asi zejména proto, že taková opatření nikdy nejsou
populární. Než aby riskovaly ztrátu hlasů voličů, raději všem zvyšovaly sazby a následně přijímaly kvanta
nepřehledných a nesystémových výjimek pro určité skupiny poplatníků.
Přesvědčil jsem se na vlastní kůži, že zavádět systémová opatření v rámci boje proti daňovým únikům je
často velmi nepopulární a zároveň je to pracné a náročné. I přesto jsem přesvědčen, že bojovat s daňovými
úniky byla správná cesta.
Základním smyslem boje proti daňovým únikům je narovnávání podnikatelského prostředí. Neplacení
daní nesmí vést k získávání konkurenční výhody. Každé zvýšení sazeb totiž postihuje pouze ty poplatníky,
kteří si řádně plní své povinnosti, což je zcela absurdní.
Druhým a pro stát příjemným benefitem zavedení systémových opatření proti daňovým únikům je
samozřejmě zvýšení příjmů, které může rozumně investovat nebo snížit státní dluh.

Daňová Kobra
• Ihned po svém nástupu do funkce ministra financí jsem vyrazil na Slovensko, kde mi byla mimo jiné
představena jejich Daňová Kobra, tedy koordinace a sdílení informací mezi finančními orgány a policií,
díky níž může stát účinněji bojovat s velkými daňovými podvody páchanými organizovanými skupinami.
Ihned mi bylo jasné, že přesně něco takového potřebujeme i v České republice.
• Daňová Kobra není žádnou speciální organizací a nebylo nutné nabírat nové lidi. Je to metoda práce
založená na tom, že se potkávají zástupci policie, celní a finanční správy, aby si v rámci zákonných
možností operativně vyměňovali informace, díky nimž rychle tipují kauzy daňových úniků a dokonale
koordinují jednotlivá řízení.
• Nastavená spolupráce jednotlivých složek Daňové Kobry umožňuje včas identifikovat, odhalovat a potírat
daňové úniky. Hlavním cílem fungování společného týmu je zajištění řádného výběru daní, vrácení
nezákonně získaných prostředků do státního rozpočtu a postih pachatelů.
• Daňová Kobra je týmem Národní centrály organizovaného zločinu, Generálního finančního ředitelství
a Generálního ředitelství cel společně bojujícím proti daňovým únikům a daňové kriminalitě především
v oblasti DPH a spotřební daně. Od roku 2015 funguje také Regionální Kobra, která je založená na
spolupráci uvedených složek v rámci jednotlivých regionů.
• Za roky 2014–2017 dosud zachránila státnímu rozpočtu 9 mld. Kč.
• První zásah byl proveden již v červenci 2014.

Přínos Daňové Kobry pro stát
(v miliardách Kč)

3,385

2,864
1,407

2014

2015

2016

Celkem zachránila státnímu rozpočtu cca 7,7 mld. Kč

Za prvních 7 měsíců 2017 = 1,341 mld. Kč.
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Akční plán pro kontrolu převodních cen
• Prvním typem velkých daňových úniků, které jsme v roce 2014 začali řešit, byly takzvané převodní ceny.
Zjednodušeně se jedná o situace, kdy pobočka nadnárodní korporace vydělá peníze v naší zemi, ale zisk
chce zdanit někde jinde, kde jsou nižší daně. To provede tak, že si od jiné pobočky, umístěné zpravidla
v některém z daňových rájů, nakoupí předražené služby nebo si půjčí za přehnaně vysoký úrok apod. Tím
je vyveden zisk ze země, aniž by tato transakce byla podložena reálnou ekonomickou aktivitou.
• V rámci OECD naštěstí panuje shoda na tom, že zisky by měly být zdaněny v zemi, kde jsou generovány,
a proto je podobné jednání nezákonné nejen u nás. Základní problém s jeho odhalováním byl v tom, že
finanční úřad neměl k dispozici ucelený přehled všech takových transakcí mezi pobočkou nadnárodní
korporace umístěné v České republice a jejími zahraničními sestrami či matkou.
• Finanční správa proto již v roce 2014 přijala akční plán pro kontrolu převodních cen a offshoreových
společností. Ten zahrnoval vznik specializovaných kontrolních týmů, workshopy o úspěšných řízeních
a tím nastavení lepšího vzdělávacího procesu pracovníků finanční správy a především novou povinnost
pro velké, zpravidla nadnárodní korporace hlásit transakce s tzv. spojenými osobami.
• Trendem v OECD i v EU je, aby finanční správy měly k dispozici co nejvíce údajů k podrobné rizikové
analýze a tím i k účinnější daňové kontrole. Finanční správa proto vytvořila speciální přílohu daňového
přiznání k převodním cenám, kterou vybrané subjekty mají povinnost vyplňovat od 1. 1. 2015 (tedy již za
období roku 2014). Přílohu vyplňují pouze ty daňové subjekty, které splňují alespoň jedno z kritérií: aktiva
přes 40 mil. Kč, obrat nad 80 mil. Kč nebo více než 50 zaměstnanců a současně uskutečnily transakce se
spojenými osobami. Netýká se tedy malých podniků.
• Informace z příloh umožňují finanční správě cíleně zaměřit daňovou kontrolu na konkrétní rizikové
transakce a zabránit tak přesouvání základu daně do daňových rájů, či jiných zemí.
• První efekty na sebe nenechaly dlouho čekat. Prudce vzrostla efektivita kontrol převodních cen. Od roku
2014 byla na převodních cenách doměřena daň ve výši 1,4 mld. Kč.
• Důležitější však je, že zafungoval preventivní účinek. Některé korporace dokonce samy dobrovolně podaly
dodatečná daňová přiznání, kde uvedly vyšší daň než původně. Toto zásadní opatření tak mělo vliv na
raketový nárůst inkasa daně z příjmů právnických osob v letech 2015 a 2016.
• Netrvalo to ani rok od mého nástupu a měli jsme tu jednoduché a účinné opatření.

Zvýšení základu daně plus snížení ztráty
z kontrol převodních cen (v mld. Kč)

Doměřená daň na převodních cenách
(v mld. Kč)
13 286

Zavedena příloha přiznání DPPO
pro nadnárodní korporace
886

446

2 823
243

407

504

2012

2013

2014

20
2015

2012

2016

72

59

2013

2014

2015

2016

Výsledky kontrol převodních cen a příjmy z korporátní daně za období 2014 – 2016
Rok

Inkaso DPPO

Celková částka doměřené
daně na převodních cenách

Zvýšení základu
daně

Snížení ztráty

2014

132,4 mld. Kč

59 mil. Kč

260 mil. Kč

244 mil. Kč

2015

147,5 mld. Kč

446 mil. Kč

2 432 mil. Kč

391 mil. Kč

2016

164,7 mld. Kč

886 mil. Kč

4 783 mil. Kč

8 503 mil. Kč
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Řešení problému daňových rájů a mezinárodní spolupráce
• Jako daňové ráje obvykle označujeme země, do kterých mají mezinárodní společnosti snahu odlévat své
zisky, protože v nich jsou zdaněny pouze zanedbatelným způsobem. Daňový ráj ne vždy poznáte podle
oficiální výše sazby korporátní daně v dané zemi, protože mnohdy může docházet k tomu, že tato země
nabízí nižší míru zdanění pouze v konkrétních případech na základě individuálních jednání s offshoreovou
společností. Taková země potom získává dodatečné daňové příjmy, aniž by příslušné zisky byly vytvořeny
v její jurisdikci.
• Mezinárodní společnosti mají oproti státům jednu základní výhodu. Společnost působí i v desítkách zemí,
ale v každé zemi sděluje jen informace o své pobočce. Proto je základním předpokladem účinného
řešení problému daňových rájů dostatečně detailní vzájemná výměna informací mezi státy, například
o individuálních dohodách mezi společností a konkrétním státem nebo o struktuře jednotlivých korporací.
Díky těmto informacím je potom možné lépe zacílit kontrolní činnost a případně doměřit daň.
• Kromě toho přijímáme přísnější pravidla pro daňovou uznatelnost nákladů plynoucích z některých
transakcí nebo omezujeme jejich maximální výši. Jde samozřejmě o reakci na konkrétní mechanismy,
jakými společnosti vyvádí své zisky. Příkladem jsou některá doporučení z projektu OECD nazvaného BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting – opatření proti „erozi“ základu daně a přesunu zisků) vydaná koncem
roku 2015 nebo směrnice EU ATAD (Anti Tax Avoidance Directive – směrnice proti vyhýbání se daňovým
povinnostem), resp. ATAD 2, schválená v červenci 2016, resp. dubnu 2017. Všechna navržená opatření
Ministerstvo financí detailně zkoumalo a konzultovalo s odbornou veřejností a nyní připravuje jejich
implementaci.
• Za doby mého působení na Ministerstvu financí jsme zahájili spoustu projektů na vyřešení problému
daňových rájů a aktivně jsme se zapojili do snahy OECD a EU řešit tento problém na mezinárodní úrovni.
Uvádím jen základní výčet opatření.

Dohody o výměně informací v daňových záležitostech
• Výměna informací s off-shore zeměmi.
• Sjednáno je celkem 14 dohod o výměně informací v daňových záležitostech: Britské Panenské ostrovy,
Jersey, Bermudy, Man, Guernsey, San Marino, Kajmanské ostrovy, Andorrské knížectví, Bahamské
společenství, Monacké knížectví, Cookovy ostrovy, Aruba, Belize, Saint Maarten, z toho 12 je již platných.
• Na základě platných dohod zasílá finanční správa žádosti o informace, mohou týkat až zdaňovacích
období počínaje polovinou roku 2014.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
• Dosud 87 platných smluv.
• Další 3 smlouvy podepsány, 5 je připraveno k podpisu.
• Současně probíhají expertní jednání s dalšími 9 státy.

Mnohostranná Úmluva
• ČR podepsala 7. 6. 2017 Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového
základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
• Tím se připojila k iniciativě 67 zemí bojujících proti daňové optimalizaci.
• Po ratifikaci Úmluvy dojde v podstatě automaticky k modernizaci smluv o zamezení dvojímu zdanění,
které má ČR uzavřeny se státy, které se k Úmluvě rovněž připojili.
• Prostřednictvím smlouvy je možné velmi rychle a bez nutnosti uspořádat desítky dvoustranných jednání
do stávajících smluv o zamezení dvojímu zdanění implementovat další účinná opatření (například článek,
který zamezuje „dvojímu nezdanění“, pokud je ze strany daňového subjektu „zneužito právo“), která byla
na konci roku 2015 připravena v rámci OECD.
• Celkový počet smluv o zamezení dvojímu zdanění ve světě v současné době přesahuje 3 000, což
znemožňuje v reálném časovém horizontu jejich individuální dvoustranné celkové přejednání nebo
sjednání dodatečných protokolů k nim.

Výměna informací o finančních účtech
• Výměna informací o účtech daňových nerezidentů známá pod názvem Lex GATCA.
• Informace sbírají finanční instituce – nejen banky, ale i pojišťovny, kampeličky, schovatelské instituce nebo
svěřenské fondy, a předávají je orgánům finanční správy.
• Účinnost 6. dubna 2016.
• První výměna informací za rok 2016 proběhne v roce 2017.
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Výměna informací o předběžných daňových rozhodnutích
• V rámci celé EU byla zavedena povinná automatická výměna informací o předběžných daňových
rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen vydaných vůči či sjednaných s konkrétní
právnickou entitou.
• EU tak reagovala na aféru známou pod názve Lux leaks, kdy se ukázalo, že v některých členských státech
jsou uzavírány „daňové dohody“ s vybranými podniky, které vedou k významným výpadkům daňových
příjmů.
• Finanční správa získá dodatečné informace z ostatních zemí EU, další posílení podmínek při správě
daní v oblasti převodních cen a preventivní účinky zvýšení transparentnosti při omezování agresivního
daňového plánování.
• Účinnost 1. dubna 2017.

Výměna zpráv podle jednotlivých zemí – Country by Country Reporting
• S cílem omezit agresivní daňové plánování si budou finanční správy v rámci EU vyměňovat zprávy, kterými
si navzájem poskytnou informace o struktuře a způsobech tvorby převodních cen v nadnárodních
majetkově propojených skupinách společností, což napomůže k lepšímu zaměření kontrolní činnosti
především v oblasti převodních cen.
• Opatření se týká pouze skupin nadnárodních podniků, jejichž celkové konsolidované příjmy za daný
fiskální rok dosáhnou alespoň výše 750 mil. EUR (v ČR přibližně 20 mld. Kč).
• Předpoklad účinnosti na podzim 2017.
• První výměna informací již za rok 2016 proběhne do poloviny roku 2018.

Připravovaná opatření
• Hlavním připravovaným opatřením proti přesouvání podnikání nebo přelévání zisku do jurisdikcí s nižším
daňovým zatížením je implementace směrnic ATAD a ATAD 2, které by měly sjednotit tento postup
v rámci EU.
• Směrnice ATAD byla schválena 12. července 2016 a většina navrhovaných opatření má být
implementována do 1. ledna 2019. Od skončení veřejné konzultace na konci dubna 2017 pracuje
Ministerstvo financí na její implementaci.
• Směrnice ATAD přináší několik zcela nových prvků do české daňové legislativy, jako je:
• omezení odečitatelnosti úroků nahrazující stávající pravidla proti nízké kapitalizaci
– omezuje se daňová odečitatelnost úroků na max. 30 % provozního zisku (EBITDA), toto opatření má
zabránit odlévání zisků pomocí úrokových plateb;
• úprava zdanění ovládaných zahraničních společností
– poplatník musí zahrnout do svého základu daně i zisky z ovládané zahraniční společnosti (ovládaná
zahraniční společnost znamená, že poplatník vlastní alespoň 50 % této společnosti), pokud tyto zisky
pochází z pasivních příjmů nebo z umělých transakcí;
– opatření tedy cílí na přelévání zisků prostřednictvím mobilních pasivních příjmů, jako jsou licenční
poplatky, úroky, dividendy finanční leasing atd., a to v případě, že tyto příjmy nesouvisí s aktivní
hospodářskou činností zahraniční společnosti;
• zdanění při odchodu (tzv. exit tax) – zdaňuje se přesun aktiv při jejich převod do jiného stát (např.
změna daňové rezidence poplatníka, přesun aktiv z ústředí do stálé provozovny v jiném státě);
– při přesunech definovaných směrnicí se zdaňuje rozdíl mezi tržní cenou a daňovou hodnotou daného
aktiva, tedy jde o jakousi simulaci prodeje a dodaňuje se akumulovaný zisk na daném aktivu;
• zavedení pravidel proti hybridním nesouladům
– řeší nesoulady mezi jednotlivými právními systémy, kdy v různých zemích mohou být určité
skutečnosti posuzovány rozdílně a to pak při přeshraničních transakcích může způsobit, že vzniklý zisk
není zdaněn, nebo jsou náklady odečteny dvakrát apod.;
– příkladem je např. když jednu platbu stát zdroje posuzuje jako úrok a uznává náklady a stát příjemce
jako dividendu a osvobozuje příjem nebo rozdílné posouzení vzniku stálé provozovny atd.
• K 1. lednu 2018 musí být implementováno pravidlo o omezení odpočitatelnosti úroků, obecné pravidlo
proti zneužívání a pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti.
• Zdanění při odchodu (exit tax) může být implementováno až od 1. ledna 2020 a v současné době se
zvažuje, kdy to bude u nás. Rozhodneme se i na základě výsledků veřejné konzultace.
• Směrnice ATAD 2 byla oficiálně schválena Evropským parlamentem 27. dubna 2017, tato směrnice
obsahuje pravidla týkající se hybridních nesouladů.
• Obsah směrnice (který byl znám již před oficiálním schválením) byl rovněž součástí konzultačního
materiálu zaslaného k připomínkám do konce dubna 2017.
• Pravidla této směrnice míří z velké části právě na třetí státy.
• Opatření ze směrnice ATAD 2 mají být implementována od roku 2020 resp. 2022.
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Řešení problému Prahy jako daňového ráje
• Před rokem 2014 byla situace v Praze totální katastrofa. Úředníci byli zavalení, nestíhali kontrolovat firmy.
Praha byla cílem pro virtuální sídla společností a daňová kontrola údajně vycházela na interval 200 let.
• Vzhledem ke kapacitním problémům při kontrolní činnosti a nedostatečně efektivní organizaci práce při
vymáhání daňových nedoplatků bylo možné z pohledu finanční správy považovat za daňový ráj svého
druhu.
• Proto jsme přijali následující opatření.

Akce Pomoc Praze
• Od září 2014 proběhly 2 akce s názvem Pomoc Praze, kdy stovka kontrolorů z různých regionů České
republiky přijela pomoci svým pražským kolegům a zaměřila se zejména na prověřování nadměrných
odpočtů DPH, virtuální sídla společností a sídla na hromadných adresách.
• Bylo prověřeno přibližně 4 100 daňových přiznání.
• Výsledkem akce bylo nevyplacení nadměrných odpočtů v celkové částce přibližně 224 mil. Kč
a doměřená daň v celkové částce přibližně 1 175 mil. Kč.
• V říjnu 2017 byla zahájena v pořadí třetí akce Pomoc Praze, která se zaměřila na oblast vymáhání
daňových nedoplatků.
• Do konce ledna 2017 bylo provedeno 179 místních šetření, vymoženo 5,7 mil. Kč a byl proveden soupis
věcí daňových dlužníků v hodnotě 7 mil. Kč.
• Za období od října 2016 do března 2017 byly díky této akci vymoženy daňové nedoplatky na území
hlavního města ve výši 185,5 mil. Kč.
• Celkem tedy akce Pomoc Praze přinesly státu 1,6 mld. Kč.

Delegace subjektů ke kontrole a vysídlení neusazených plátců
• V roce 2015 zavedena možnost delegace subjektu mimo Prahu s využitím tehdejší legislativy.
• Tím fakticky došlo k tomu, že někteří poplatníci opustili svá pražská virtuální sídla dobrovolně a u jiných
byla provedena delegace.
• Dále jsme na podzim 2016 změnili místní příslušnost všech tzv. neusazených plátců, zjednodušeně
řečeno osob sídlících v jiných státech, z Prahy na Ostravu.
• Celkem bylo od roku 2015 takto z Prahy vysídleno přes 6 600 daňových subjektů a dalších téměř 18 000
daňových subjektů samo změnilo své sídlo.

Celostátní místní příslušnost ke kontrole
• Na konci června 2016 byla uzákoněna celostátní místní příslušnost ke kontrole. Díky tomuto opatření
dochází v posledních letech k tzv. delegaci daňových subjektů na jiné finanční úřady mimo hlavní město.
• Přijatá opatření dnes fakticky znamenají, že kterýkoliv finanční úřad může provést daňovou kontrolu
u kteréhokoliv daňového subjektu v rámci celé České republiky.
• Snižuje se motivace daňových subjektů stěhovat se do Prahy.

Zvýšení efektivity vymáhání daňových nedoplatků
• Od svého nástupu jsem svým kolegům ve finanční správě opakovaně zdůrazňoval, že musí mít přehled
v tom, kdo jsou jejich největší dlužníci.
• V letech 2015 a 2016 došlo v rámci finanční správy k naprosto zásadní revizi systému vymáhání daňových
nedoplatků a byly provedeny změny směrem k lepší organizaci práce a lepší práci s údaji, které má
finanční správa k dispozici.
• Díky přijatým opatřením efektivita vymáhání roste.
• V rámci celé České republiky bylo v roce 2015 vymoženo 11 865 mld. Kč, v roce 2016 již 13 320 mil. Kč
(o 12,3 % více). Za leden až duben 2017 bylo vymoženo 3 993 mld. Kč, což bylo o 455,5 mil. Kč (12,9 %)
více než za stejné období roku 2016.
• V rámci samotného finančního úřadu pro hlavní město Prahu bylo v roce 2015 vymoženo
2 816 mil. Kč, v roce 2016 již 3 451 mil. Kč (o 22,6 % více). Za leden až duben 2017 bylo vymoženo
942,6 mil. Kč, což bylo o 193,8 mil. Kč (25,9 %) více než za stejné období roku 2016.
• Podíl daňových nedoplatků vymožených finančním úřadem pro hlavní město Prahu v porovnání
s vymoženými nedoplatky napříč celou Českou republikou v roce 2016 činil 25,9 %.
• Podíl daňových nedoplatků vymožených finančním úřadem pro hlavní město Prahu v porovnání
s vymoženými nedoplatky napříč celou Českou republikou za období leden až duben 2017 činil 23,6 %.
• Je tedy zřejmé, že se finanční správě stále častěji daří nejen daň doměřit, ale rovněž zajistit, aby byla
zaplacena, přičemž v Praze se tento trend projevuje velmi znatelně.
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Reverse charge
• Základním typem podvodů, které se významně podílí na mezeřách ve výběru DPH, jsou karuselové
podvody.
• DPH byla poprvé zavedena v 60. letech ve Francii a je někdy označována jako „gentlemanská daň“. Důvod
je prostý. Plátci zapojení v dodavatelsko-odběratelském řetězci neplatí daň z celého svého obratu, ale
pouze z přidané hodnoty, o kterou navýší cenu zboží nebo služeb, které si kupují pro svou činnost. Každý
plátce tak svým odběratelům fakturuje cenu zboží či služeb včetně DPH a podobně dostává faktury od
svých dodavatelů, také včetně DPH. Sám za sebe potom každý plátce zaplatí státu jen rozdíl daně na
výstupu a daně na vstupu. Celý systém je vymyšlen báječně a je velmi spravedlivý, dokud všichni zapojení
plátci dodržují všechna zákonná pravidla.
• Problém nastává ve chvíli, když organizátor podvodu nasadí do systému bílého koně, který od svého
odběratele inkasuje daň, ale tuto daň již neodvede státu. Odběratel si potom nárokuje odpočet
odpovídající výši této daně, o který si sníží vlastní daňovou povinnost. A pokud se neprokáže, že firma
žádající odpočet o podvodu věděla, stát jej musí vyplatit.
• Karuselové podvody tak vlastně zneužívají systémovou chybu DPH, která není dostatečně připravena na
skutečnost, že někteří plátci se nechovají jako „gentlemani“.
• Návrh na zavedení mechanismu reverse charge cílí na odstranění popsané systémové chyby, alespoň
u transakcí s vyšší hodnotou. Jde o to, že u větších transakcí by odběratelé platili dodavatelům bez daně,
kterou by státu odváděl až poslední článek řetězce.
• Skutečnost, že evropská směrnice o DPH zná mechanismus reverse charge a připouští jeho použití
u těch komodit, u nichž se prokáže podvodná činnost, znamená, že samotný Brusel připouští, že systém
reverse charge je řešením proti podvodům. Bohužel už ale málokdo chápe, že společným jmenovatelem
karuselových podvodů není konkrétní komodita, ale výše transakce. Aby se totiž karuselový podvod jeho
organizátorům vyplatil, musí provést dostatečně velké množství transakcí. Provádět malé transakce je ale
administrativně náročné a nevyplatí se to. Komodita je přitom z pohledu organizátora podvodu téměř
nepodstatná, jen jde o to, aby se těžko stopovala a nebyla podezřelá.
• Reverse charge je tak vysoce funkční nástroj proti karuselovým podvodům, snižuje náročnost na kontrolu
jednotlivých článků řetězce. V České republice jsme rozšířili jeho aplikaci na všechny služby a komodity,
které umožňuje legislativa EU.
• Zároveň se nám podařilo dosáhnout toho, že Evropská komise předložila v prosinci 2016 příslušný
legislativní návrh.
• Tím jsem se stal jediným ministrem české vlády, který od vstupu naší země do EU v roce 2004 prosadil
u Evropské komise český legislativní návrh. Současně se jedná o jediný legislativní návrh předložený ze
strany České republiky (takže úspěšnost je 100 %).
• O konkrétních parametrech našeho legislativního návrhu se nyní vedou jednání na pracovní úrovni Rady
EU. Věřím, že se nám podaří dosáhnout svého, i když si musíme upřímně přiznat, že Francie z toho není
moc nadšená. Asi si nechtějí připustit, že jejich systém má své mouchy.

Mezera ve výběru DPH
• Podvody na DPH představují opravdu velký problém, každoročně zůstane v EU nevybrána DPH
ve výši téměř 160 mld. EUR. Evropská komise pak odhaduje, že z tohoto objemu připadá 50 mld.
EUR na takzvané karuselové podvody, což jsou zvláště nebezpečné organizované podvody často
spojené s organizovaným zločinem.
• Je obtížné objem podvodů vyčíslit, obvykle se používá kritérium takzvané mezery ve výběru DPH,
což představuje rozdíl mezi celkovou daňovou povinností a skutečně vybranou daní. V EU v letech
2010–2014 tato mezera osciluje mezi 13 % a 15 %. V České republice došlo díky velkému množství
zavedených opatření k jejímu poklesu (z 22 % v roce 2010 na 16,1 % v roce 2014), nicméně stále
zůstáváme nad průměrem EU a je tedy třeba v boji proti podvodům nepolevovat. V absolutní
hodnotě je mezera ve výběru DPH v ČR v roce 2014 vyčíslena na 61,5 mld. Kč, tedy přibližně
o 10 mld. Kč méně než v roce 2013.
• Česká republika považuje reverse charge za velmi účinný nástroj v boji proti daňovým podvodům
na DPH a je to součást vládní strategie boje proti daňovým podvodům na DPH. Jde o jiný způsob
výběru DPH, kdy povinnost přiznat daň se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce
(v současné době je tento režim uplatňován například u stavebních prací). Tímto se odstraňuje
možnost vzniku podvodů, které spočívají v tom, že dodavatel neuhradí DPH na výstupu, zatímco
pořizovatel uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu. Stávající evropská legislativa bohužel
umožňuje tento mechanismus zavést jen na vybrané zboží a služby.
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Přehled vývoje režimu přenesení daňové povinnosti – § 92a a následující zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty
Účinnost

1. 4. 2011

Předmět plnění

Bližší popis

Legislativa

dodání zlata

zlato o ryzosti > 333 tisícin
a investiční zlato (pokud se
jedná o zdanitelné plnění)

dodání zboží uvedeného v příloze č. 5

odpady a šroty z vybraných materiálů (kovy,
plasty, papír apod.)

zákon
č. 47/2011 Sb.

služby dle klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43

zákon
č. 47/2011 Sb.

obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů
1. 1. 2012

poskytnutí stavebních
a montážních prací

Andrej Babiš
z obilovin pouze kukuřice
+ technické plodiny (sójové boby, semena řepky
olejky, slunečnice apod.)
kovy vč. drahých kovů
1. 4. 2015

mobilní telefony
integrované obvody
dodání zboží a poskytnutí služby
uvedené v příloze č. 6 (pokud vláda
stanoví nařízením – limit 100 000 Kč)

zákon
č. 360/2014 Sb. +
nařízení vlády
č. 361/2014 Sb.

přenosná zařízení pro
automatizované zpracování dat (notebook, tablet
apod.)

1. 7. 2015

rozšíření okruhu obilovin
a technických plodin (celá
kapitola 10 a 12 celního
sazebníku)

nařízení vlády
č. 155/2015 Sb.

1. 9. 2015

cukrová řepa

zákon č. 360/2014
Sb. + nařízení vlády
č. 361/2014 Sb.

Pokud se plátce rozhodne
uplatnit daň při dodání nemovité věci jinému plátci

zákon č. 360/2014
Sb.

1. 1. 2016

dodání nemovitých věcí

1. 2. 2016

dodání elektřiny a plynu soustavami
nebo sítěmi obchodníkovi,

nařízení vlády –
č. 11/2016 Sb.

dodání certifikátů elektřiny
1. 10. 2016

Služby elektronických komunikací
(vybrané služby)

nařízení vlády
č. 296/2016 Sb.

1. 7. 2017

poskytnutí pracovníků pro stavební
a montážní práce
dodání zboží poskytovaného jako záruka
jednou osobou povinnou k dani jiné
takové osobě při realizaci této záruky;
– dodání zboží po postoupení výhrady
vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto
práva nabyvatelem;
– dodání nemovitosti prodávané
dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení
o nuceném prodeji;
poskytnutí zprostředkovatelské
služby spočívající v obstarání dodání
investičního zlata

zákon č. 170/2017
Sb. (daňový balíček
pro rok 2017)
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Kontrolní hlášení
• Systémem DPH proteče ročně řádově 1,5 až 2 bil. Kč. Významnou část z toho tvoří odpočty snižující
daňovou povinnost a nadměrné odpočty.
• Kromě karuselových podvodů je DPH zatížena i dalšími typy podvodů, z nichž nejčastější jsou tzv.
fiktivní, nebo-li falešné faktury. Jedná se o doklady, v nichž je uvedeno pořízení zboží od neexistujícího
dodavatele, nebo dodavatel existuje, ale transakce se neuskutečnila. Možná se budete divit, že takové
podvody mohou, resp. mohly, procházet. Faktem je, že až do zavedení kontrolního hlášení neexistoval
jednoduchý způsob, jak by si finanční úřad mohl ověřit, že přijetí zboží vykázané jedním plátcem (snižující
jeho daňovou povinnost) má proti sobě adekvátní dodání zboží vykázané druhým plátcem. Tento
jednoduchý avšak těžko detekovatelný typ daňových úniků je společně s karuselovými podvody řešen
právě kontrolním hlášením.
• Základním cílem zavedení kontrolního hlášení je narovnání podnikatelského prostředí, tedy zabránění
situaci, kdy plátce prostřednictvím neplacení daní získává konkurenční výhodu oproti poctivým
podnikatelům.
• Dalším cílem je zvýšení výběru daní, což se daří velmi úspěšně. Hned v roce zavedení kontrolního hlášení
přinesl tento nástroj 12 mld. Kč pro veřejné rozpočty a významně se tak podílel na nárůstu inkasa DPH za
rok 2016 o 18 mld. Kč v porovnání s rokem 2015.

Co je to kontrolní hlášení a kdo ho podává?
• S účinností od ledna 2016 mají povinnost podat kontrolní hlášení všichni plátci DPH (je jich o něco méně
než 500 000), kteří uskutečnili určité transakce vyjmenované zákonem. Typicky se jedná o dodání zboží či
služeb na tuzemském trhu či uplatňování odpočtů z jejich pořízení.
• Je důležité si uvědomit, že již dříve měl každý plátce povinnost vést si tzv. evidenci pro účely DPH, v níž
evidoval a dodnes eviduje větší množství údajů, než jaké jsou vyžadovány v kontrolním hlášení.
• Kontrolní hlášení je tedy vlastně takovým výpisem z evidence pro účely DPH, který se pravidelně (měsíčně
nebo čtvrtletně) zasílá na finanční správu. S trochou nadsázky by se dalo považovat za přílohu daňového
přiznání, z níž je možné zjistit, z jakých částek se skládají souhrnné údaje povinně uváděné v daňovém
přiznání.
• V žádném případě se nejedná o úplné rozkrytí obchodních vztahů daného plátce. Kontrolní hlášení
v podstatě obsahuje pouze údaj o tom, s kým daný podnikatel provedl transakci a celkovou částku (pokud
přesahuje alespoň 10 000 Kč). Data z kontrolních hlášení jsou navíc přísně zabezpečena a pracuje s nimi
méně než 20 pracovníku, přičemž všechny přístupy jsou zaznamenány a žádný z těchto pracovníků
nemá naráz přístup ke všem datům.

Práce s daty uvedenými v kontrolním hlášení
• Ihned po zavedení kontrolního hlášení na počátku roku 2016 byla spuštěna tzv. lehká analytika, pod níž si
můžeme představit systém párování údajů z kontrolních hlášení. Systém ověřoval, jestli odpovídá součet
všech transakcí z kontrolního hlášení a údaj uvedený v daňovém přiznání a dále zjišťoval, jestli každá
transakce vykázaná ze strany odběratele má i svého dodavatele. Tím bylo již od začátku možné odhalovat
falešné faktury a identifikovat bílé koně, kteří jsou základním stavebním kamenem karuselových podvodů.
• V září roku 2016 byl spuštěn robustní a zároveň velmi komplexní analytický nástroj nazývaný těžká
analytika, který umožňuje automatizovaně vykreslovat celé podvodné řetězce, tedy dodavatelskoodběratelské řetězce zasažené karuselovým podvodem. Stovky takových schémat, v nichž je zapojeno
několik tisíc plátců jsou poté prověřovány jednotlivými finančními úřady.
• Díky kontrolnímu hlášení a jeho vyhodnocování je možné lépe zacílit kontrolní činnost finanční správy.
• Není náhodou, že přínos kontrolního hlášení ve výši 12 mld. Kč za rok 2016 přibližně odpovídá
meziročnímu poklesu vyplacených nadměrných odpočtů u DPH ve výši 11 mld. Kč oproti roku 2015
z 300,5 mld. Kč na 289,5 mld. Kč.
• Dalším měřítkem efektivity celého systému je rostoucí počet nespolehlivých plátců DPH, kteří vznikají mj.
z bílých koní, kteří jsou detekováni a u nichž je dokončeno daňové řízení. Od ledna 2016 do července
2017 vzrostl počet registrovaných nespolehlivých plátců z 3 151 na 9 936. Kromě toho byl od 1. července
2017 zaveden institut nespolehlivé osoby, který má zabránit tomu, aby se plátce zrušením registrace
a opětovným zaregistrováním zbavil „nálepky“ nespolehlivého plátce. V červenci 2017 bylo zaevidováno
58 takových nespolehlivých osob.
• Rostoucí inkaso DPH v roce 2017, které dosahuje meziročního nárůstu okolo 11 %, což je vysoko nad
hospodářským růstem, jasně ukazuje, že efekty kontrolního hlášení se ve velkém dostavují i v letošním
roce.
Odkaz na video o kontrolním hlášení: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/
dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/videa-obrazky-dalsi-podklady.
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Přísnější podmínky při registraci k DPH
• Zavedli jsme přísnější postupy při hodnocení žádostí o dobrovolnou registraci k DPH.
• Pravidla pro to, aby se někdo mohl stát registrovaným plátcem, jsou důležitou součástí ochrany systému
DPH a vychází jak z harmonizované úpravy DPH, tak z evropské judikatury. Tato ochrana spočívá v bránění
registrace firem, které budou následně v systému zneužity jako tzv. bílí koně.
• Česká republika v této oblasti byla historicky spíše benevolentní. Řada členských států provádí před
registrací hloubkové kontroly žadatelů.
• V rámci registračního řízení je nezbytné, aby bylo ze strany žadatele doloženo, že vykonává nebo hodlá
vykonávat soustavnou ekonomickou činnost. Tím je zajištěno bezpečnější prostředí právě pro poctivé
plátce, kterých je většina.
• Jedná se o nástroj k eliminaci karuselových podvodů a ochraně všech poctivých podnikatelů před
nevědomým zatažením do podvodného řetězce.
• Statistiky za rok 2016 jasně ukazují, že více než 50 % žádostí o dobrovolnou registraci k DPH je ze strany
finančního úřadu provedeno do 15 dní.

Elektronická evidence tržeb
• Často slyším různé politiky, jak mi vyčítají, že se soustředím pouze na drobné podnikatele a „velké ryby“
nechávám plavat nebo podobné dezinformace. Pokud jste si stihli přečíst alespoň část této brožurky,
musí Vám být jasné, že opak je pravdou. Problém krácení tržeb a jeho systémové řešení jsme začali
připravovat až po zavedení účinných opatření jak v oblasti agresivního daňového plánování, tak v případě
karuselových a jiných podvodů na DPH.
• Upřímně nejsem rád, že se EET zavedla právě za doby mého působení. Jedná se o nepopulární krok
a gigantický projekt, u něhož vždy existuje riziko, že se něco nepodaří nebo že nebude fungovat. Jen
vzpomeňme například na registr vozidel. To vše je možná důvodem, proč žádná z předchozích vlád
nenašla dostatek odvahy a vůle evidenci tržeb zavést, ačkoliv se jedná o jedno ze zásadních opatření,
které již funguje v celé řadě evropských států. Tento účinný nástroj jsme zde mohli v nějaké podobě mít
již 20 let. Ve většině zemí EU je evidence tržeb standard, na který jsou lidé zvyklí. Od 1. prosince 2016 se
konečně připojila i Česká republika.
• EET je postavena na myšlence, že daně mají platit všichni a nikdo by neměl mít konkurenční výhodu
získanou na základě obcházení daňových zákonů. Vždy jsem byl přesvědčen, že poctiví podnikatelé,
kterých je většina, zavedení EET ocení.

Cíle a efekty zavedení EET
• EET narovnává podnikatelské prostředí, odstraňuje nespravedlnosti, zlepšuje výběr daní.
• Odhadovaný přínos za rok 2017 je 4,7 mld. Kč, po náběhu všech čtyř fází potom přibližně 18 mld.
Kč daňových příjmů na úrovni veřejných rozpočtů a včetně pojistných dokonce 24,9 mld. Kč. Spolu
s kontrolním hlášením je EET jedním ze zásadních faktorů, které vedly k nárůstu inkasa DPH za první
pololetí 2017.
• Ke konci července letošního roku evidovalo téměř 155 tisíc podnikatelů. Každý den bylo zaevidováno
v průměru 13 milionů účtenek.
• Na konci července byla dosažena hranice téměř 2,2 miliard zaevidovaných účtenek, přičemž celková
suma tržeb přiznaných na jejich základě přesahovala 750 miliard Kč. Samotný IT systém po technické
stránce funguje plynule a bez problémů, ve špičce zpracuje přes 1,5 milionu účtenek za hodinu, reakční
doba se přitom pohybuje okolo 0,1 vteřiny.

Informační kampaň
Nepodcenili jsme ani komunikaci s daňovou veřejností. Taková informační podpora u zákona z daňové
oblasti tu historicky ještě nikdy nebyla.
• 7 velkých konferencí s doprovodným veletrhem pokladních řešení v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci,
kterých se účastnilo na 6 000 podnikatelů
• Mediální kampaň pro podnikatele a veřejnost
• Přednášky odborníků Finanční správy a Ministerstva financí na více než 100 akcích
• Webové stránky www.etrzby.cz s aktuálními a praktickými informacemi i návody
• Infolinka EET (+420 225 092 392)
• Podnikatelé měli možnost vyzkoušet si systém v pilotním provozu měsíc před ostrým startem, což je
u takto velkého projektu v našich podmínkách naprostá rarita. Jsem však přesvědčen, že pilotní provoz by
měl být samozřejmostí u všech podobných projektů a v budoucnu se o to hodlám zasazovat
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Harmonogram jednotlivých fází EET
Podnikatelé se do evidence tržeb zapojují postupně ve čtyřech fázích. V tuto chvíli již evidují své tržby
hoteliéři, restauratéři a obchodníci. V příštím roce se do evidence tržeb zapojí podnikatelé prodávající
vlastní výrobky a poskytovatelé dalších služeb.
Tak robustní systém, jako je EET, by měl být zaváděn postupně dle jednotlivých odvětví podnikání.
Vypovídají o tom i zkušenosti ze zahraničí. Součástí našeho původního návrhu byly pouze 3 fáze a odstup
mezi nimi byl menší než u výsledné podoby zákona o evidenci tržeb. S ubytovacími a stravovacími
službami jsme začali opět zejména na základě zkušeností ze zahraničí. Dává to smysl například
z toho důvodu, že právě toto odvětví již před zavedením EET velmi často využívalo moderní systémy
elektronických pokladen, které slouží nejen k vedení záznamů o přijatých platbách, ale zároveň umožňují
lépe řídit celý podnik a usnadňují práci obsluze i provozovateli.
• 1. prosince 2016 ubytovací a stravovací služby
• 1. března 2017 maloobchod a velkoobchod
• 1. března 2018 ostatní činnosti vyjma těch, které spadají do poslední fáze, např. svobodná povolání,
doprava, zemědělství
• 1. června 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

Úlevy pro podnikatele spojené se zavedením EET
• Nedílnou součástí zavedení EET je sleva na dani pro poplatníky, fyzické osoby, ve výši 5 000 Kč, kterou si
mohou uplatnit v roce, kdy jim vznikla povinnost evidovat tržby.
• Pro restaurace a pohostinství jsme k 1. prosinci 2016 snížili DPH z 21 na 15 % na jídlo a nealko nápoje,
čímž jsme narovnali předchozí stav, kdy jídlo s sebou spadalo do 15% sazby a jídlo snězené na místě do
21% sazby DPH. Snížení daně mohli podnikatelé využít podlé svého uvážení. Někdo tím kompenzoval
vzniklé náklady, někdo si zvýšil marži a někdo mohl i slevit.

Změny v EET
• Chtěl bych především upozornit, že jsme přípravě EET věnovali opravdu velké úsilí, aby se vše podařilo
nejen s ohledem na nutnost přijmout nový zákon, ale rovněž po technické stránce apod. Pracovníci
Ministerstva financí strávili desítky a stovky hodin jednáními se zástupci veřejnosti a různých skupiny,
které jsou s ohledem na požadavek evidovat tržby nějak speciální. Některé z těchto skupin byly aktivnější
a bavily se s námi již v průběhu přípravy zákona, jiné se ozvaly až těsně před náběhem fáze, do níž měly
spadat. Takový je život. Že jsme svou práci dělali dobře, bylo letos oceněno v rámci nezávislé ankety
Zákon roku, kde zákon o evidenci tržeb obsadil druhé místo.
• V průběhu zavádění EET jsem slýchal hlasy lidí, kteří požadovali, aby EET byla povinná až od určité výše
obratu (podobně jako povinná registrace k DPH). Já tyto hlasy chápu, avšak jsem zcela přesvědčen, že
každá taková výjimka by vytvářela prostor pro vyhnutí se této povinnosti. Navíc, jak určíte, že obrat je
opravdu v takové a takové výši, když daný poplatník nemá povinnost evidovat tržby?
• Východiskem, které jsme našli, bylo rozšíření možností využití tzv. institutu paušální daně. Tento nástroj
ještě v roce 2016 používalo méně než 50 poplatníků, asi zejména proto, že jeho využití bylo zásadně
limitováno tím, že poplatník, který si chce daň sjednat paušální částkou, nesměl mít žádné zaměstnance
a ani jiné příjmy než příjmy z podnikání. My jsme tyto omezující podmínky odstranili novelou a zároveň
jsme navrhli, aby ti poplatníci, kteří si sjednají s finančním úřadem paušální daň a zároveň mají roční příjmy
do 250 tis. Kč, byli z EET vyjmuti. To jsem považoval za zcela logické, neboť – na rozdíl od vynětí z EET
na základě obratu – při stanovení daně paušální částkou proběhne prověření daného poplatníka dopředu
a tento poplatník musí následně platit alespoň minimální daň. Pro poplatníka je paušální daň výhodná
i tím, že má následně od finančního úřadu pokoj. Náš návrh bohužel neprošel Poslaneckou sněmovnou,
a proto si ho nechávám na další volební období.

Jaké změny navrhuji po volbách?
• Chci zejména pokračovat ve snižování sazeb DPH na stravování a nealko nápoje ze současných 15 a 10 %
a z 21 na 10 % chci jít také u točeného piva.
• Další snížení Zavedení dalších fází EET podpoříme přeřazením služeb s vysokým podílem lidské práce
do nejnižší sazby DPH. Ze současných 21 % na 10 % snížíme sazbu v případě:
• oprav obuvi a kožených výrobků,
• oprav kol, oděvů a dalších výrobků pro osobní spotřebu a domácnost,
• kadeřnických, kosmetických a podobných činností.
• Ze současných 15 % na 10 % snížíme sazbu v případě:
• domácí péče o seniory, včetně ambulantních nebo terénních služeb pro seniory nebo osoby se
zdravotním postižením,
• domácí péče o děti a všechny sociální služby poskytované dětem,
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• úklidu a čistění oken v domácnostech,
• renovací soukromých bytů a obytných domů.
• Navrhnu některé úpravy, které však nesmí ohrozit fungování tohoto nástroje. Z povinnosti evidovat tržby
vyjmeme:
• fyzické osoby s paušální daní a obratem do 500 tisíc korun ročně,
• veřejně prospěšné poplatníky s obratem do 1 milionu korun ročně, kteří v rámci pořádaných a dopředu
nahlášených akcí evidují své tržby mimo prostory stálé provozovny vybavené EET,
• bufety a obdobná zařízení ve školách a v provozovnách dětských táborů nebo dětských zájmových
kroužků,
• on-line platby,
• prodeje vánočních kaprů při řádném nahlášení předem.
• Zároveň zrušíme povinnost vyvěsit informační oznámení v provozovnách, kde k evidenci tržeb dochází
a budeme podporovat a propagovat možnosti využívat elektronické účtenky namísto papírových. Na
základě podnětů získaných v oblastech poblíž státních hranic naopak zavedeme povinnost evidovat tržby
i pro zahraniční poplatníky, kteří své příjmy daní v jiných státech, ale do České republiky přijíždějí například
s mobilní provozovnou.
Odkaz na video o EET: http://www.etrzby.cz/cs/videogalerie/app/detail/eetinfo/2184910.

Prokazování původu majetku
• Před mým nástupem neměla finanční správa žádný účinný způsob, jak vyzvat poplatníka, aby doložil,
že jeho příjmy plynou z řádně zdaněné činnosti. V praxi se objevovaly například situace, kdy obchodník
disponoval poměrně značným majetkem v osobním vlastnictví, aniž by bylo zřejmé, z jakých zdrojů tento
majetek pochází, protože nebyl nikde zaměstnán a vlastnil pouze několik dlouhodobě ztrátových firem.
V takovém případě se samozřejmě nabízí vysvětlení, že jeho příjmy pocházejí z oblasti šedé ekonomiky
nebo byly od daně osvobozeny, a tím se nepromítly do žádného z podaných přiznání.
• Cílem nástroje nazvaného prokazování původu majetku je odhalit zatajené příjmy a následně je zdanit.
Jde o nástroj k prokázání příjmů těch, jejichž příjmy v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jmění
nebo spotřeby o více než 5 mil. Kč.
• Cílem zákona je úprava mechanismů daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo
zatajené příjmy poplatníků daně z příjmů a tyto příjmy následně zdanit.
• Zavedení institutu prokazování původu majetku umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmů
k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (alespoň 5 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka
a jeho spotřebou nebo jiným vydáním a deklarovanými příjmy. Poplatník je povinen prokázat, že majetek
byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají.
• Pokud poplatník v rámci prokazování původu majetku neunese důkazní břemeno, bude mu daň
stanovena podle pomůcek, a to buď podle obecné úpravy tzv. pomůcek v daňovém řádu, nebo dle
zpřísněných pomůcek tj. zvláštním způsobem. Ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem
správce daně přistoupí, pokud po předběžném posouzení dojde k závěru, že výše takto stanovené daně
přesáhne 2 mil. Kč. Rozdíl mezi zdaněnými a nezdaněnými příjmy správce daně odhadne za použití právní
fikce. Takto určený základ daně bude zdaněn standardní sazbou daně z příjmů (15 % v případě poplatníka
daně z příjmů fyzických osob nebo 19 % v případě poplatníka daně z příjmů právnických osob). Poplatník
bude zároveň povinen uhradit penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně.
• Prokazování původu majetku je účinné od 1. prosince 2016. Do konce července letošního roku byly dle
informací od finanční správy k prokázání příjmů vyzvání celkem 4 poplatníci.

Oznámení o osvobozených příjmech
• Prokazování původu majetku je naprosto zásadním nástrojem pro odhalování příjmů plynoucích z šedé
ekonomiky a tím samozřejmě i pro boj proti praní špinavých peněz. Nepostihuje ovšem situace, kdy
poplatník má příjmy od daně osvobozené, které mohou dosahovat i značné výše a o jejichž výši neměl
před mým nástupem finanční úřad žádné ucelené informace, protože osvobozené příjmy se nikam
nehlásily.
• Proto jsme s účinností od 1. ledna 2015 zavedli novou povinnost pro poplatníky s osvobozenými příjmy
vyššími než 5 mil. Kč, která spočívá v povinném podávání tzv. oznámení o osvobozených příjmech,
v podstatě formou přílohy daňového přiznání k dani z příjmů.
• Toto oznámení má samozřejmě svá jasná pravidla netýká se např. příjmů, které si finanční úřad může sám
zjistit z různých evidencí apod.
• Za zdaňovací období 2015 bylo podáno 2 377 takových oznámení na celkovou částku ve výši 82 mld. Kč.
Nejvyšší osvobozená částka přesahovala 8,5 mld. Kč.
• Za zdaňovací období 2016 bylo podáno 2 123 oznámení na celkovou částku 86,7 mld. Kč a nejvyšší
osvobozená částka přesahovala dokonce 15 mld. Kč.
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Centrální evidence účtů
• Posledním ze sady opatření v oblasti daní, o kterém se zmíním, je centrální evidence účtů.
• Je reakcí na vývoj našeho bankovnictví. Zatímco banka převod uskuteční v řádu nejvýše hodin, na
vyřízení žádosti státního orgánu má 30 dní. Informace o existenci účtů si příslušné orgány sice mohly
vyžádat i před existencí centrální evidence účtů, ale plošným dotazem na všechny banky a podobné
instituce. Šlo o zbytečně zdlouhavý proces a nesmyslné plošné šíření daného dotazu. Převážně manuálně
zpracovávané odpovědi na takové dotazy jsou doručovány v rozpětí 2–30 dnů.
• Centrální evidence účtů umožní oprávněným orgánům získat prakticky obratem informaci o tom, kde má
právnická nebo fyzická osoba účet. Tím se zvyšuje schopnost státních orgánů zajistit a odčerpat nelegální
prostředky, které jsou výnosy z trestné činnosti nebo z daňové kriminality.
• Jedná se o účinný nástroj v opatřeních k odhalování financování terorismu.
• Centrální registry účtů fungují již dnes ve Francii, Itálii, Portugalsku, Německu, Řecku, Chorvatsku,
Rakousku, Rumunsku a Slovinsku.
• Tato evidence bude obsahovat jen omezený okruh základních informací, tj. informace o čísle účtu,
instituci, která jej vede, a identifikaci majitele účtu a případně disponentů.
• Zvyšuje ochranu informací, neboť informace o dotazech oprávněných orgánů se nebudou šířit jako
dosud mezi všechny plošně dotazované úvěrové instituce a odpadá tím riziko úniku informací v citlivých
kauzách.
• Evidenci povede Česká národní banka, která je autoritou zajišťující záruku ochrany zpracovávaných
informací.
• Oprávnění žadatele bude systémem automaticky kontrolováno.
• Na obou stranách budou uchovány informace o obsahu žádosti i odpovědi, podle nichž bude možné
zjistit konkrétního žádajícího pracovníka. U žadatele budou uchovány informace o věcném oprávnění.
• Návrh na zavedení centrální evidence účtů byl konzultován s Úřadem na ochranu osobních údajů, a to
jak z hlediska patřičného zabezpečení samotných údajů v něm obsažených, tak i uchování záznamu
o vstupech pro následnou kontrolu oprávněnosti.
• Kontrolu oprávněnosti mohou v těchto evidencích provádět všechny orgány, které jsou k tomu oprávněny
i nyní, včetně Úřadu na ochranu osobních údajů.
• Fungovat bude nejpozději od 1. ledna 2018.
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Jednodušší placení daní

Finanční správa je klíčovou institucí pro výběr daní. Za doby, kdy jsem byl ministrem financí, prošla
dynamickým vývojem a jejím cílem není jen minimalizace daňových úniků a podvodů, ale také celková
modernizace a proklientský přístup. V posledních letech v tomto směru finanční správa výrazně pokročila.

Bezplatná daňová složenka
Možnost zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného, zásadní usnadnění občanům
plnění jejich daňových povinností. Jde o významné ulehčení při placení daní především pro lidi, kteří nemají
internetové bankovnictví a osobní návštěva pokladny nejbližšího pracoviště finančního úřadu, kterých je
v celé republice méně než 200, jim zabere i několik hodin. Prostřednictvím daňové složenky lze daně lze
zaplatit na pobočkách České pošty, kterých je přes 3 000.

Platba daně z nemovitých věcí pomocí SIPO
Pravidelné inkasní příkazy v jedné platbě, již žádné fronty u pokladen finančních úřadů nebo na poštách,
týká se až 4 miliónů poplatníků.

Možnost používání platebních karet
S účinností od 1. července 2017 jsme upravili zákon tak, aby státní instituce mohly začít nabízet možnost
placení daní, cel, poplatků a dalších plnění spadajících pod daňový řád platební kartou. To, zda tuto
možnost jednotlivé instituce využijí, je na jejich zvážení. Za sebe očekávám, že v poměrně blízké
budoucnosti se bude kartou platit na letišti například clo při dovozu zboží při návratu z dovolené nebo
některé soudní či jiné poplatky.
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Jednodušší komunikace s úřady

Daňové přiznání na 2 strany
Po letech slibů na téma zjednodušení daňových přiznání ze strany nejrůznějších politických reprezentací
se nám podařilo sestavit jednoduchý a přehledný tiskopis, jehož rychlé a snadné vyplnění každý rok využije
zhruba 800 000 poplatníků. Daňové přiznání v původní podobě mělo 4 strany.
Toto přiznání je určeno pro poplatníky, kteří mají příjmy z více zaměstnání během jednoho roku (bez příjmů
ze zahraničí). Součástí tohoto tiskopisu jsou i pokyny v neobvyklé formě grafického návodu, díky němuž je
vyplnění tohoto přiznání snadné a nevyžaduje asistenci daňového poradce.

Elektronická komunikace s občany
Informace k placení daně emailem, řešení nedoplatků osobně, telefonicky, SMSkou, emailem, rozesílání
novinek a informací emailem, kontaktní formulář k EET na webu.

Elektronická daňová přiznání
Rozšířili jsme okruh podání, která lze provést elektronicky. Systém vykazuje dlouhodobě nízkou chybovost
elektronických podání na úrovni cca 1 %.
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Projekty připravené pro
další vládu v oblasti daní a cel

V březnu a červnu roku 2018 se do evidence tržeb zapojí další podnikatelé. Ve třetí vlně to budou například
farmáři, pekaři, řezníci, daňoví poradci, advokáti, lékaři nebo veterináři. Poslední, čtvrtá vlna EET se bude
týkat například elektrikářů, malířů, opravářů, kartářek a také kadeřnických, masážních nebo tetovacích
salónů.

„Účtenkovka“
Ministerstvo financí připravuje účtenkovou loterii, jejímž hlavním principem je pozitivně motivovat zákazníky
k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní. Pod názvem
„Účtenkovka“ bude hra spuštěna v druhé polovině roku 2017. Měsíčně se bude rozdávat přibližně 20 000
finančních a věcných výher, přičemž prvních pět výher bude v hodnotě od 100 000 do 1 000 000 Kč,
včetně věcné výhry automobilu.

Rozšíření kompetencí celní správy
Dlouhodobá koncepce rozvoje celní správy v oblasti trestního řízení významným způsobem přibližuje roli
celní správy v oblasti odhalování daňových úniků praxi běžné ve většině zemí Evropské unie. Tato koncepce
počítá s maximálním využitím zkušeností a špičkového zázemí pracovníků celní správy i pro oblast
vyšetřování daňových trestných činů. Kromě spotřebních daní a DPH bude možné prověřovat i krácení
ostatních daní – zejména daní z příjmů. Dojde také ke zrychlení, zjednodušení a zefektivnění průběhu
trestního řízení, neboť daným případem se bude zabývat po celou dobu pouze tým celní správy, který bude
spolupracovat s policií. Odpadne tak zdlouhavé předávání spisů a dublování agend těchto útvarů.
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Moderní a jednoduché daně

Projekt MOJE daně, tedy moderní a jednoduché daně pro občany a podnikatele, přinese jednodušší
a přehlednější daňový systém, který usnadní lidem život.

Nový zákon o dani z příjmů
Jednoduchý a přehledný zákon po vzoru nejlepší světové praxe. Koncept zákona bude očištěn od všech
výjimek a sektorových politik a nebude obsahovat parametry (ani sazbu daně). K zákonu bude připojen
katalog priorit, který si bude moct každá budoucí vláda přizpůsobit na míru a aktualizovat s ohledem na své
programové priority. Projekt počítá s větší elektronizací daňové správy, která plátcům umožní maximální
samoobslužnost.

Portál MOJE daně
Portál MOJE daně je v podstatě virtuální finanční úřad. Kdo bude chtít, vyřeší všechny daně odkudkoliv.
Na svém účtu uvidí kompletní přehled o svých daňových povinnostech a historii. Daňové přiznání se
automaticky předvyplní údaji, které má správce daně k dispozici, poplatník ho pouze potvrdí nebo doplní
chybějící údaje.

Samovyměření
Díky samovyměření odpadne poplatníkům čekání na vyměření daně. Daň se jim vyměří v takové výši,
v jaké ji nahlásí v přiznání. Nový princip uvítají zejména plátci čekající na stanovení nadměrných odpočtů.
Samovyměřením se také významně sníží administrativa spojená s vydáváním platebních výměrů a důkladně
se zreviduje i systém sankcí.

Individualizace
Součástí změn v oblasti příjmových daní bude i tzv. individualizace, která v kombinaci s elektronizací bude
znamenat zjednodušení podávání daňového přiznání. Například příjmy ze zaměstnání se již nebudou muset
při podávání daňového přiznání prokazovat samy a mohou se načíst do předpřipraveného přiznání, které,
nebude-li mít poplatník jiné příjmy, nebude muset ani podávat. Výsledkem bude snížení administrativy pro
zaměstnavatele.

Integrovaný systém správy daní a pojistného
Svedení správy všech odvodů „pod jednu střechu“, což bude velká úleva pro podnikatele či OSVČ, kteří teď
musí komunikovat z mnoha úřady. Stejnou myšlenku začal realizovat již můj předchůdce na postu ministra
financí v podobě Jednoho inkasního místa. Podle mého názoru je myšlenka sama správná. Bohužel, když
jsem nastoupil do funkce, zjistil jsem, že nic není připraveno kromě schváleného zákona. Nejde však jen
o to, aby prošel zákon, ale o to, aby finanční nebo celní správa měly připraven způsob jak takový zákon
aplikovat v praxi a aby byly připraveny všechny IT systémy apod. To však zcela chybělo, a proto jsme s tímto
projektem museli začít znovu.
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Nová a moderní regulace
hazardních her

Česká republika patřila celosvětově k zemím s nejvyšším počtem heren a hracích automatů v poměru
k počtu obyvatel. V ČR žije zhruba 100 000 gamblerů, protože hazard byl regulován zcela minimálně.
Společenské náklady přitom každoročně přesahují 15 mld. Kč. Hazard je také příčinou stovek sebevražd
ročně.

20 000 zrušených hracích automatů
Do roku 2014 Ministerstvo financí coby orgán státního dozoru nad hazardem převážně ignorovalo
vyhlášky obcí zakazující hazard na jejich území a automaty ve zvláštním provozním režimu povolovalo.
Od ledna 2014 jsme se okamžitě pustili do nápravy alarmujícího stavu. Doposud tak ministerstvo
pravomocně zrušilo 20 000 automatů, zatímco v předchozích letech rušilo řádově desítky automatů.

Nový zákon o hazardních hrách
1. ledna 2017 nahradil zastaralou a nevyhovující právní úpravu z roku 1990. Zákon zredukuje objem hazardu
v České republice zhruba na třetinu a zavádí řadu brzd proti vzniku závislostí. Automaty v dohledné době
zmizí z restaurací, barů nebo benzinových pump a zůstanou výlučně v kasinech a hernách. Ty již nesmí
hráčům nabízet ke hře kávu, cigarety nebo energy drinky zdarma ani lákat herní reklamou s herními
symboly v ulicích. Povinné budou naopak přestávky ve hře, zavírací doba heren, ověření totožnosti hráče
nebo možnost nastavení maximální výše prohry.

Nové možnosti boje proti ilegálnímu hazardu
Omezení se týká také hazardu na internetu, kde nově smějí působit pouze licencované firmy. Nelegálním
bez licence mohou být zablokovány stránky a on-line platby a jejich zisky zpětně dodaněny. Hrozí jim
rovněž pokuta až 50 mil. Kč. Od dubna již ministerstvo udělilo pokuty celkem za více než 100 mil. Kč.
Rozšířené pravomoci získala celní správa. Kontroluje dodržování zákona, zadržuje a likviduje nepovolené
automaty, herní stoly a hotovost. Zásahy celní správy jsou koordinovány s policií v rámci tzv. Protihazardní
Kobry.
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Nelegální provozování

Dobrovolná blokace
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Blokace po výzvě MF

Efektivnější správa daní v oblasti hazardu
• Po mnoha letech se nám konečně podařilo zregulovat internet i nelegální provozovatele hazardních her
a zavedli jsme diferenciaci sazeb, které jsou nyní nejvyšší u tzv. beden. Výrazně jsme zjednodušili správu
daně v této oblasti a připravili jsme podmínky pro její efektivní výkon.
• Se sazbami daně se nám podařilo hnout již novelou zákona o loteriích, která byla účinná již pro rok 2016
a o rok tak předběhla komplexní změnu celé regulace hazardních her.
• Za Ministerstvo financí jsem navrhoval, aby byly hazardní hry do budoucna zdaněny sazbami 25,
30 a 35 % podle typu hry. Tento návrh podpořila i vláda, ale někteří vládní poslanci potom pro mě
z nepochopitelného důvodu hlasovali pro mírnější pozměňovací návrh pro sazby 23 a 35 %. Tím vlastně
jedním zvednutím ruky připravili stát o cca 450 mil. Kč, které mohly jít např. na sport, a doslova je věnovali
hazardnímu průmyslu.

Sazby daně

2015

2016

Návrh MF
podpořený
vládou pro rok
2017 a další

Kursové sázky

20 %

23 %

25 %

23 %

Loterie, živé hry

20 %

23 %

30 %

23 %

20 %

28 %

+ 55 Kč/den/
přístroj

+ 80 Kč/den/
přístroj

35 %

35 %

Technické hry

Návrh Rozpočtového
výboru PSP pro rok 2017
a další, který nakonec
prošel

• A jak se vyvíjelo inkaso odvodu z loterií, resp. daně z hazardních her? Částky jsou mld. Kč.

Rok

2013

2014

2015

2016

Konec července roku 2017

Odvod z loterií,
resp. daň z hazardních her

8,1

7,9

8,1

10,5

9,1
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V transparentnosti jdeme
příkladem

Ministerstvo financí se otevírá veřejnosti a inspiruje tím další státní instituce. Oceňuje to i nezisková sféra
a Evropská unie. Aplikace Supervizor, která byla zcela vyvinuta zaměstnanci Ministerstva financí, byla
oceněna Fondem Otakara Motejla, jako nejlepší aplikace nad otevřenými daty, a také Evropskou komisí
v celoevropské soutěži, jako nejlepší aplikace sdílející a propojující nejlepší praxi v oblasti otevřených dat.
Aplikaci jsme dali veřejné správě i veřejnosti volně k použití.

Otevřená data
Ve snaze o maximální transparentnost zveřejňujeme různé datové sady na úrovni vládního sektoru
v otevřeném formátu, který umožňuje jejich strojovou čitelnost a přístup bez jakéhokoliv omezení.
Otevřená data tak může využívat akademická sféra, neziskový sektor a soukromý sektor i k vlastní ziskové
činnosti. V návaznosti na tento projekt zpřístupnilo dosud svá data Ministerstvo obrany, dopravy, životního
prostředí, spravedlnosti a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Centrální zadávání veřejných zakázek
Centrální nákup státu přispívá k zefektivnění hospodaření státu a k zamezení plýtvání s veřejnými prostředky.
Cílem je pro vybrané komodity, které nakupují všechna ministerstva, definovat jednotné standardy. Napříč
státní správou by tak měly být v rámci nadresortních veřejných zakázek nakupovány např. automobily,
počítače či notebooky na srovnatelné úrovni.

Účetní výkazy za Českou republiku
Ministerstvo financí historicky poprvé sestavilo účetní výkazy za Českou republiku, za rok 2015. Nově je tak
možné vidět, jaká je celková finanční situace státu z účetního pohledu. Jedná se o významný posun ke
standardu, který je běžný v nejvyspělejších zemích.

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
Ministerstvo financí předložilo Poslanecké sněmovně návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
Cílem zákona je zjednodušení stávajícího systému kontroly veřejných příjmů a veřejných výdajů. Dle návrhu
zákona bude mít každá organizace veřejného sektoru možnost nastavit si systém podle svých potřeb, ať už
se jedná o ministerstvo, nebo mateřskou školku. V případě úspěšného závěru legislativního procesu bude
návrh zákona účinný od 1. ledna 2018.
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Plníme ekologické závazky
státu

Stát se při privatizaci započaté v 90. letech zavázal zlikvidovat ekologické škody vzniklé v podnicích před
privatizací. Finanční garance na odstranění škody byla zpravidla stanovována ve výši kupní ceny podniku.

Nové postupy v soutěžení ekozakázek
Od roku 2014 soutěžíme ekozakázky transparentním a otevřeným způsobem. Zakázky jsme zpřístupnili
širokému okruhu kvalifikovaných dodavatelů, namísto dosavadní praxe přímého zadávání vybraným firmám
prostřednictvím tzv. JŘBU (Jednací řízení bez uveřejnění). V rámci dodatečných prací probíhají jednání
o jejich rozsahu a ceně, která pomáhají ušetřit další peníze.

Úspory díky otevřenosti
V rámci tzv. velkého Ekotendru plánovaného v letech 2008–2011 na odstranění škod s garancí 101 mld.
Kč padla nejvýhodnější nabídka ve výši 57 mld. Kč. Ekotendr byl následně zrušen a místo plánovaného
urychlení sanací způsobil naopak několik let zpoždění. Díky otevřeným soutěžím se dnes daří dosahovat
velkých úspor jak oproti výši garancí, tak oproti ceně nabízené v Ekotendru. Dosud nejsou dokončeny
práce u 158 smluv s celkovou výší garancí 153 mld. Kč. Z toho 52 mld. Kč je již proinvestováno, zbývají
garance za 101 mld. Kč. Při stávajících otevřených principech soutěžení by cena neměla přesáhnout
30 mld. Kč, tedy o 71 miliard korun méně, než kolik činí celková garance!

Plán vysoutěžení zbývajících zakázek do 10 let
V některých lokalitách je nutné neustále financovat tzv. ochranné sanační čerpání, tzn. průběžně bránit
šíření jedů a chemikálií do okolí. Jako logickou prioritu jsme stanovili nejdříve vyčistit právě tyto lokality.
V nadcházejících letech plánujeme každý rok zadat zakázky za 3 mld. Kč, tzn. do 10 let investovat
zbývajících 30 mld. Kč a ekologické závazky státu tak definitivně vyřešit.
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Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

• Nejnižší výdaje v historii ÚZSVM (pokles oproti r. 2014 o více než 210 mil. Kč – úspory v provozu,
IT systémy) a naopak nejvyšší příjmy v historii ÚZSVM.
• Poprvé v historii zpracována Mapa majetku státu a Mapa administrativních budov státu, meziročně
sníženy výdaje na provoz a údržbu budov státu o více než 400 mil. Kč, nájemné státem hrazené
meziročně nižší o 77 mil. Kč, naopak nájem státem inkasovaný meziročně zvýšen o více než 17 mil. Kč.
Vlastními zaměstnanci zmapovány všechny státní nemovitosti. Celkem 1 626 414 položek bylo v roce
2015 v katastru nemovitostí zapsaných na 1 906 státních subjektů, z nichž 1 381 bylo neexistujících,
nedohledaných nebo se jednalo o státní podniky v likvidaci. Na bezprizorní subjekty bylo zapsáno přes
25 tis. nemovitostí. Dříve nebylo vůbec souhrnně známo kdo, kolik, kde, jakého majetku spravuje a zda
vůbec instituce existuje.
• Zahájeno čištění katastru nemovitostí od bezprizorních státních institucí a bezprizorního státního majetku.
Do konce roku 2016 se podařilo:
• snížit počet bezprizorních subjektů o více než 33 %,
• snížit počet bezprizorních nemovitostí o více než 26 %.
• Zahájena inventura státního majetku – identifikováno přes 23 300 nepotřebných nemovitostí, z nich
16 700 dosud označeno k převodu na ÚZSVM. Inventuru provedlo pouze 80 % subjektů (16 % subjektů
neodpovědělo a 4 % z těch, co odpověděli, inventuru neprovedly – inventuru neprovedl např. Státní
pozemkový úřad, na který je evidován největší počet nemovitostí - téměř 550 tisíc pozemků a staveb).
• Výrazné zrychlení řešení nemovitostí vedených v katastru na nedostatečně identifikované vlastníky - oproti
roku 2014 počet vyřešených položek vzrostl čtyřnásobně. ÚZSVM tím pomáhá občanům dohledávat
jejich rodinný majetek, odstraňuje komplikace pro rozvoj obcí.
• Skončil prodej nemovitostí netransparentní obálkovou metodou. Nemovitosti jsou prodávány pouze aukcí
nebo dražbou (oboje zavedeno nově) – vlivem příhozů příjem státu navýšen o desítky milionů korun.
• Zahájen proces likvidace historických zbytkových státních podniků - ÚZSVM převezme majetek, který
se likvidátorům nepodařilo realizovat, tím umožní přesun výtěžku, který je nyní na účtu likvidátorů, do
státního rozpočtu. A rovněž odstraněny odměny placených likvidátorů.
• Přijata zásadní opatření k výraznému omezení korupce, razantnímu zvýšení transparentnosti a posílení
veřejné kontroly: zveřejnění všech nemovitostí ÚZSVM, nabídky nemovitostí mezi státními institucemi,
nemovitostí připravovaných k prodeji, údajů o rozmístění státních institucích a vynakládaných
prostředcích, odstranění kaucí dva dny předem, účast veřejnosti při prodejích majetku i při veřejných
zakázkách, atd. Poprvé v historii ÚZSVM získal cenu za transparentnost „OTEVŘENO“.
• Vydána Mapa soudních sporů – vytvořen souhrnný materiál mapující kde a jaké soudní spory pro jaké
státní složky v jakých případech ÚZSVM zastupuje. ÚZSVM státu uhájil v roce 2016 rekordních 354 miliard
korun, vede přes 10 tisíc právních jednání s úspěšností cca 95 %.
• Historicky nejvyšší počet dohod o převzetí sporů organizačních složek státu – v roce 2016 rekordních
1 451, oproti roku 2014 nárůst o 296 %. Tuzemské spory ÚZSVM zastupuje vlastními zaměstnanci,
eliminuje se tak najímání externích advokátů složkami státu.

Příklady toho, co si ÚZSVM naplánovalo na rok 2017:
• spustit elektronický prodej majetku – systém budován vlastními zaměstnanci, přinese snížení byrokracie,
zjednodušení procesu prodeje,
• spustit projekt „životní cyklus majetku“ od nabytí ÚZSVM až po jeho realizaci,
• spustit inzerci prodeje nepotřebného majetku státu na jednom místě – na webu ÚZSVM
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Státní pokladna centrum
sdílených služeb

Zajištění a provoz produkčního prostředí iissp
2017 zahájení přípravy plánu migrace PPSP na nové, dle pravidel eGC sdílené prostředí a návrh rozsahu
služeb na období od roku 2017 do roku 2021.

Provoz služby service desk
Připraveno jako multi-tennant služba pro resort MF s možností využití sdílené služby SPCSS, nebo jako
dedikované řešení pro jednotlivé subjekty resortu MF. Součástí poskytování služeb ServiceDesku je
i aktualizovaná CMDB a nová verze infrastrukturálního monitoringu.

Elektronická evidence tržeb
V roce 2016 byla v SPCSS provedena příprava provozu infrastruktury a služby podpory provozu pro
příjmovou část EET. Od listopadu 2016 je tato služba poskytována zákazníkovi. Předmětem poskytované
služby je vysokokapacitní připojení k internetu včetně výpočetního výkonu a diskových úložišť. Součástí
služby je také bezpečnostní monitoring a podpora provozu aplikací včetně dalších bezpečnostních služeb
provozu. V rámci ostrého provozu došlo k přesunu WEB částí řešení EET z prostředí MF do sdíleného
prostředí SPCSS (část Azure). Zamezilo se tak omezením v poskytování služby koncovým zákazníkům,
především z důvodů kybernetických útoků.

Sdílené služby
Veškeré nově vznikající služby v SPCSS jsou připravovány buď jako odezva na požadavek, poptávku
zákazníka, či z důvodu reakce SPCSS na nově vzniklou potřebu, ať už legislativní, technologickou či
bezpečnostní. Základním prvkem všech nově vznikajících služeb je možnost sdílení jednotlivých služeb
přes všechny subjekty v resortu a tím dosažení synergických efektů a v konečném důsledku i dosažení
finančních úspor.

Sdílená infrastruktura
Rok 2016 a 2017 se nese v duchu přerodu dedikovaných služeb, případně virtualizovaných služeb pro
jednotlivé složky resortu MF, do Cloudového prostředí. Prostředí Cloudů je relativně nový přístup řešení
informačních systémů, který klade důraz na poskytování služeb vysoce řízeným a spravovatelným
prostředím. Jedná se o další etapu vývoje ICT systémů navazující na původní lokální informační systémy
a sdílené služby. V případě SPCSS jdeme cestou hybridních Cloudů, tedy kdy vybraná část informačních
systémů a informací je umístěna v komerčním Cloudu a část v privátním či státním Cloudu. Na definici
státního Cloudu pracovníci SPCSS pracujíc v rámci meziresortního projektu eGC.

Konzultační služby
SPCSS aktivně poskytuje role IT analytik / architekt / konzultant pro potřeby zákazníků.

Strategie eGovernment Cloud
SPCSS je jedním z hlavních aktérů připravované strategie eGovernment Cloudu (v gesci MV), jelikož jako
jediná státní entita drží znalosti v oblasti poskytování datových služeb v režimu státního datového centra.
Úzká spolupráce probíhá i s Útvarem hlavního architekta MV, ICT Unií a to především v rovině definic
standardů Národního datového centra a definicí úrovně služeb poskytovaných v rámci eGovermentu.
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Chráníme spotřebitele
na finančních trzích

Našim dlouhodobým cílem je chránit občany na finančních trzích, tedy zejména v oblasti úvěrů a plateb.

Zpřísnění podmínek pro podnikání v oblasti úvěru
Nový zákon o spotřebitelském úvěru zpřísnil od 1. prosince 2016 podmínky pro poskytování úvěrů a rozšířil
regulaci i na tzv. mikropůjčky, tedy spotřebitelské úvěry do 5 000 Kč, a hypoteční úvěry. Zákon například
nařizuje všem poskytovatelům řádné posouzení, zda je spotřebitel schopen úvěr splácet. Lidé také mohou
předčasně splatit hypotéku bez sankcí a jednou ročně mohou splatit 25 % hypotéky úplně zdarma.

Vyšší bezpečnost internetových plateb a finačních transakcí na internetu
Nový zákon o platebním styku zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů v případě
ztráty, odcizení, nebo zneužití platební karty. Reguluje také dlouhodobé blokace peněžních prostředků ze
strany bank na platebních účtech a upravuje inovativní způsoby placení přes internet. Zákon také výrazně
zlepšil pravidla pro změnu platebního účtu na žádost klienta, a to ve prospěch klientů bank.

Nový zákon k prodeji pojištění
Vládě jsme předložili zákon o distribuci v pojišťovnictví, který zajistí stejnou úroveň ochrany spotřebitele
a regulace pro různé způsoby prodeje pojištění. Cílem zákona je zvýšit srozumitelnost a srovnatelnost
informací o finančních produktech a zvýšit nároky na profesionalitu osob působících v pojišťovnictví.

Vyšší ochrana klientů na kapitálovém trhu
Podle novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu budou muset do roku 2020 všechny osoby nabízející
investiční produkty složit zkoušku, která ověří jejich odborné znalosti. Investiční zprostředkovatelé budou
muset být od roku 2018 také povinně pojištěni pro případ, že svým jednáním způsobí klientům škodu,
a nebudou smět nabízet dluhopisy, jejichž informační dokument nebyl schválen orgánem dohledu.
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Podporujeme stabilitu
finančního systému

Stále zlepšujeme pravidla podnikání bank a finančních institucí tak, aby byly jimi spravované peníze každého
z nás v bezpečí. Podporujeme spoření na bydlení a stáří.

Stabilnější finanční systém
Nový zákon o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu zavedl s účinností od 1. ledna 2016 další
nástroje k ochraně stability finančního systému. Zejména banky, ale i některé další finanční instituce musí mít
připraveny plány jak pro prevenci, tak pro řešení krizové situace. Pokud se i tak dostanou do problémů, na jejich
řešení se musí finančně podílet v prvé řadě jejich vlastníci a držitelé dluhopisů. Některá záchranná opatření bude
možné financovat také z prostředků nového Fondu pro řešení krize, do kterého banky, družstevní záložny a někteří
obchodníci s cennými papíry nově povinně přispívají. Naopak peníze daňových poplatníků mají být použity až
v poslední instanci. Výsledkem bude stabilnější a odolnější finanční systém, který bezpečně spravuje naše peníze.

Nová pravidla pojištění vkladů
I po lednu 2016 platí to, na co jsou vkladatelé zvyklí – jejich peníze uložené v bankách i družstevních
záložnách jsou pojištěny až do výše odpovídající 100 tis. EUR, tedy více jak 2,5 mil. korun. K tomu však
přibylo několik novinek. Pokud dojde ke krachu banky či kampeličky, budou výplaty náhrad zahájeny do
sedmi pracovních dní. V některých případech, např. při prodeji nemovitosti, se navíc zvyšuje ochrana až na
dvojnásobek, tedy přes 5 mil. korun.

Posílení boje s kybernetickými riziky a informování klientů bank
Novela zákona o bankách dává vzniknout databázi kybernetických útoků, díky které se banky budou moci
navzájem informovat o tom, že byl proveden útok na jejich informační systémy, a jak se lze bránit. V případě, že
se banka rozhodne provést fúzi či akvizici jiné banky, anebo se například přeměnit na pobočku zahraniční banky,
budou její klienti včas a dostatečně informování, aby na takovou změnu mohli včas zareagovat.

Státní podpora stavebního spoření, penzijního připojištění
a doplňkového penzijního spoření
V letech 2014 až 2017 Ministerstvo financí vyplatilo státní podporu stavebního spoření, penzijního
připojištění a doplňkového penzijního spoření přes deset miliard korun každý rok.

Rok

Stavební spoření
mld. Kč

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
mld. Kč

2014

4,761

6,889

2015

4,562

6,817

2016

4,280

6,807

1. pol. 2017

3,891

3,423

Ministerstvo financí soustavně dohlíží a kontroluje, aby výplata státní podpory probíhala v souladu se
zákonem stanovenými podmínkami.
Ministerstvo financí také rozšířilo okruh uživatelů svého informačního systému, jehož prostřednictvím
jsou vybrané údaje sdíleny nově i s Českou správou sociálního zabezpečení, což významně přispělo
k zefektivnění práce orgánů sociálního zabezpečení.
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Úspěšné čerpání finančních
prostředků

Program švýcarsko-české spolupráce
Program švýcarsko-české spolupráce poskytl během posledního programového období českým subjektům
grant v celkové výši cca 2,6 mld. Kč. Díky tomuto grantu bylo realizováno přibližně 400 projektů v různých
oblastech zaměření zahrnujících např. dopravní infrastrukturu, péči o seniory, zdraví, boj proti korupci
a organizovanému zločinu, neziskový sektor, vědu a výzkum či podporu podnikání. Přes 100 projektů bylo
realizováno v partnerství se švýcarskými organizacemi.

EHPhp a norské fondy
Tři nečlenské státy EU (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) poskytly v letech 2011–2017 finanční prostředky
českým subjektům ve výši cca 3,5 mld. Kč. EHP a Norské fondy jsou zaměřeny především na oblasti
revitalizace kulturního dědictví a podpory současného umění, ochrany životního prostředí, sociálního
a zdravotního rozvoje, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či
spolupráce v justici. Celkem bylo podpořeno 900 projektů, z toho 144 projektů ve spolupráci s partnery
z Norska, Islandu či Lichtenštejnska.
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Historicky první
den otevřených dveří

Ministerstvo financí poprvé v historii umožnilo široké veřejnosti navštívit a prohlédnout si zajímavé
a architektonicky cenné prostory budovy Ministerstva financí v Letenské ulici na Malé Straně, kde od
roku 1921 úřaduje ministr financí. Zhruba dvouhodinové komentované prohlídky budovy se 28. září 2016
zúčastnilo 1322 návštěvníků.
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Díky všem kolegům z Ministerstva financí,
Celní správy, Finanční správy, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Státní pokladny a všem firmám, které má
Ministerstvo financí ve stoprocentním
vlastnictví, za skvělou spolupráci.
Tak, a to je všechno. Dík, že jste to dočetli
až sem. A jestli mi něco chcete napsat,
tak snad už víte, že mám Facebook.
Budu rád. A mějte se hezky.
Váš

Andrej Babiš

