Zrušení územního pracoviště Finančního úřadu v Chotěboři
Co ztratí 21 761 občanů našeho regionu se zamýšlenou
reorganizací Finančního úřadu v Chotěboři?
1) ČINNOST ODDĚLENÍ SPRÁVY DANÍ FYZICKÝCH OSOB ve vztahu k poplatníkům
Přízemí, kde sídlí správa daní FO - 4 osoby - funguje každý pracovní den i jako podatelna, poplatníci
nemusejí do dalšího patra. Toto pracoviště disponuje 3 obslužnými pulty, tedy ve „špičce“ (podání
přiznání DPFO) fungují současně u pultů až 3 pracovníci. Proto je možno pomoci velké části
poplatníků i s vypracováním jejich přiznání DPFO. To je také důvod, proč je možnost vybraná DPFO
formálně zkontrolovat (podpisy, přílohy, potvrzení, správnost řádků) a opravy tak vyřešit na místě a
ne, až po zaevidování přiznání do systému následným doháněním poplatníků telefonicky případně
výzvami.
Správa daní – z příjmů FO
 Podání přiznání DPFO a kontrola případných oprav – možnost formální kontroly předložených
dokladů na místě a domluva o jejich doložení – bude možno, ale bez formální kontroly
 Zpracování přiznání DPFO dle přinesených podkladů (netýká se § 7) – důchodci, pronájmy, u
zaměstnanců souběh zaměstnání, pracovní úrazy, matky samoživitelky a bonusy na děti… nebude vůbec možné
 Pomoc při zpracování nebo přímo zpracování dodatečných daňových přiznání k DPFO ať už
po vlastních zjištěních poplatníka nebo po upozornění správce daně - nebude možné
 Řešení hlášenek o prodeji nemovitostí a darování nemovitostí a případné zahrnutí příjmů do
DPFO na místě – nebude vůbec možné
 Vystavení potvrzení o zaplacení daně – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Vystavení potvrzení o bezdlužnosti – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Potvrzení praxe pro účely ŽÚ – nebude možné (musí obsahovat podpis vedoucího)
 Potvrzení zahraničních formulářů - o daňovém domicilu, o zaplacení daně pro zahraniční
finanční úřad, o místě trvalého bydliště pro zahraniční FÚ – nebude možné (musí obsahovat
podpis vedoucího)
 Vydávání kopií daňových přiznání – nebude možné, bude chybět papírový originál
 Vydávání platebních výměrů – nebude možné
 Vydávání opisů daňových přiznání – nebude možné
 Potvrzení o splnění podmínek pro uznání slevy na dani (invalidní důchod) – nebude možné
 Vyřízení žádosti o vrácení nebo převedení přeplatku – bude možné pouze, pokud se poplatník
„trefí“ na svého správce, který zrovna bude mít službu podatelny
 Poradenská činnost DPFO obratem – nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant
na jednu konkrétní daň, a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
 Přímý kontakt poplatníka s jeho správcem a řešení konkrétních problémů na místě – nebude
vůbec možný
 Osobní konzultace ohledně stavu ODÚ – sdělení nedoplatků, záloh - bude možné pouze,
pokud se poplatník „trefí“ na svého správce, který zrovna bude mít službu podatelny
 Žádosti o stanovení záloh jinak – konzultace - bude možné pouze, pokud se poplatník „trefí“
na svého správce, který zrovna bude mít službu podatelny
 Žádosti o prominutí úroků – konzultace - bude možné pouze, pokud se poplatník „trefí“ na
svého správce, který zrovna bude mít službu podatelny
 Možnost osobního předání různých platebních výměrů – nebude možné, vše se bude odesílat
s modrým pruhem poštou



Operativní řešení nutnosti evidence bankovních účtů – spolupráce oddělení vyměřovacího a
registračního - nebude vůbec možné

Správa daně z přidané hodnoty
 Výběr potvrzení podání učiněné datovou zprávou – bude možné
 Pomoc při zpracování dodatečných daňových přiznání k DPH ať už po vlastních zjištěních
poplatníka nebo po upozornění správcem daně - nebude možné
 Vyřízení žádosti o vrácení DPH invalidním osobám – nebude možné
 Řešení nesouladů kontrolních hlášení na místě – nebude možné
 Řešení nesouladů KH a DPH - nebude možné
 Řešení nesouladů souhrnných hlášení - nebude možné
 Poradenská činnost k této dani - nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant na
jednu konkrétní daň a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
Správa daně silniční
 Zpracování přiznání k DSL na místě - nebude možné
 Poradenská činnost DSL obratem - nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant
na jednu konkrétní daň a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
Správa daně z příjmů FO ze závislé činnosti
 Pomoc při vyplňování ročních přehledů vyúčtování daně srážkové a daně ze ZČ - nebude
možné
 Kontrola žádostí o vrácení měsíčního a ročního daňového bonusu - nebude možné
 Poradenská činnost k této dani - nebude možné, přítomen bude vždy pouze jeden garant na
jednu konkrétní daň a to ještě bez jeho podkladů a poznámek k této dani
Poradenská činnost = každá daň má svého garanta, který disponuje podklady a vlastními
poznámkami a zjištěními k této dani, takže může erudovaně a většinou na místě poradit případně
si odpověď na dotaz vyhledat ve svých podkladech.

2) ČINNOST ODDĚLENÍ MAJETKOVÝCH DANÍ – 3 správci, každý v jedné kanceláři
Správa daně z nemovitých věcí
 Převzetí vyplněných daňových přiznání, jejich kontrola, pomoc s vyplněním přiznání (těchto
je většina) – bude možné, ale bez formální kontroly a bez pomoci vyplňování přiznání *
 Zpracování daňových přiznání – nebude vůbec možné
 Při nepodání daňového přiznání kontaktují pracovníci FÚ poplatníky formou sms, tel. volání,
neformálního upozornění, poté následuje vydání výzev k podání
 Ostatní práce shodná s prací správy daní z příjmu fyzických osob
* (ze zkušenosti vyplněná přiznání daňovým poradcem jsou chybná, sami daňoví poradci přiznávají,
že tato daň je i pro ně složitá a poplatníky s touto daní odmítají)
Správa daně z nabytí nemovitých věcí
 Převzetí vyplněných daňových přiznání, jejich kontrola, pomoc s vyplněním přiznání
 Zpracování daňových přiznání
 Při nepodání daňového přiznání kontaktují pracovníci FÚ poplatníky formou sms, tel. volání,
neformálního upozornění, poté následuje vydání výzev k podání
 Kontrola znaleckých posudků
 Konzultace při vyplňování směrné hodnoty
 Ostatní práce shodná s prací správy daní z příjmu fyzických osob

3) ČINNOST ODDĚLENÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB – 2 správci
Správa daní DPPO
Toto oddělení na územním pracovišti v Chotěboři zajišťují 2 pracovnice. Oddělení zpracovává mimo
papírových podání i elektronická podání poplatníků DPPO. I tak se dostavují poplatníci s dotazy ke
všem daním, i k podáním přiznání DPPO, jak ze strany obchodních korporací, tak i neziskových
organizací.
Právě neziskové organizace nemají povinnost podávat přiznání elektronicky, proto přicházejí na
úřad, přiznání vyplňují s pomocí pracovníků FÚ na místě, případně probíhá konzultace o správnosti
vyplnění, o doložených přílohách. Tímto je možné vyhnout se následným opravám a výzvám, které
práci ztěžují.
To již na územním pracovišti v Chotěboři nebude možné, neboť při zřízení podatelny 2+2 zde
nezůstane žádný zástupce DPPO a vše se bude muset vyřizovat v Havlíčkově Brodě.
Dále oddělení DPPO spravuje:
 daň z přidané hodnoty
 daň silniční
 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně
Úkony, které oddělení DPPO vykonává, jsou v podstatě shodné s úkony, které vykonává oddělení
DPFO.
4) ČINNOST ODDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO – 1 správce
Pracovník z tohoto oddělení nebude v plánované struktuře 2+2 zastoupen vůbec, jeho činnost je
nezastupitelná (pracovníci DPFO a majetkových daní ji neumějí a neznají) a týká se:
 podávání informací ohledně EET – od 1.1.2020 bude velmi aktuální – nebude možné
 výdeje autentizačních údajů pro EET – dosud se vydávalo do protokolu na počkání – nebude
vůbec možné
 podání přihlášky k registraci fyzické osoby, právnické osoby, k dani silniční, ze závislé činnosti,
ke srážkové dani – bude možné, ale bez formální kontroly těchto podání
 pomoc s vyplňováním tiskopisů – přihláška k registaci fyzické osoby, právnické osoby, k dani
silniční, ze závislé činnosti, ke srážkové dani – nebude možné
 oznámení o změně registračních údajů – bude možné, ale bez formální kontroly
 zaplacení správního poplatku – nebude možné – občan musí jít pro kolek na poštu nebo
zaplatit v HB nebo převodem z účtu (časová prodleva)
 poskytování konzultací ohledně registrace k DPH a dalších registrací (velký problém a spousta
chybných pokusů) – nyní to funguje tak, že je elektronická registrace k DPH poplatníkům
názorně předvedena a ještě dostanou písemný návod (nadstandart ze strany pracovnice FÚ v
Chotěboři, ale vše je rychleji a zdárně provedeno) – nebude možné
 součinnost s ostatními odděleními a správci daně – poplatník dorazí s přiznání DPFO ke
správci daně, ten při formální kontrole zjistí nezaregistrované číslo účtu na žádosti o vrácení
přeplatku na dani (žádost součástí přiznání DPFO) a je poslán na registrační oddělení
k nahlášení nebo přehlášení čísla účtu, kde se odkontrolovaly i ostatní účty – nebude možné
 úzká spolupráce s kanceláří notářky JUDr. Bílkové v případě právních nástupců daňových
subjektů při úmrtí – nebude možné

Příklad:
Vyřízení potvrzení o bezdlužnosti (nejčetnější druh potvrzení, který se vyřizuje na počkání
v kterýkoliv pracovní den) – poplatník potřebuje k vyřízení půjčky, dotace, pro cizineckou policii.

Poplatník v úterý navštíví banku a požádá o úvěr, z banky jej pošlou na FÚ pro potvrzení o
bezdlužnosti nebo kopii daňového přiznání:
 na FÚ v úterý v Chotěboři poplatník již nevyřídí nic
 poplatník dorazí na FÚ znovu ve středu a podá žádost o potvrzení bezdlužnosti
 poplatník bude poslán na poštu pro 100 korunový kolek (správní poplatek)
 žádost spolu s ostatními písemnostmi bude převezena *osobou k tomu určenou do
Havlíčkova Brodu na podatelnu
 z podatelny bude žádost předána správci daně k vyřízení
 poplatníkovi bude potvrzení zasláno poštou do vlastních rukou, a to do 30 dnů od podání
žádosti (30denní lhůta je běžná zákonem daná lhůta a víceméně standartní pro všechny velké
FÚ), pokud tedy nebude zastižen doma, musí ještě na poštu vyzvednout zásilku.
Poplatník kvůli potvrzení odloží vyřízení své záležitosti s bankou o 30 dnů.
*Zatím se neřeší přeprava vybraných písemností. Avšak způsob, že by písemnosti měl službu
podatelny konající úředník po skončení úředního dne sbalit do tašky a odebrat se na autobus do HB,
by určitě nebyl ani profesionální ani bezpečný.
Poznámka: Během období 2015 -2017 probíhala na základě pokynu nadřízeného orgánu evidence
návštěv na územním pracovišti, aby se zjistila vytíženost jednotlivých oddělení a pracovníků. Tuto
evidenci, která může prokázat návštěvnost úřadu, má nadřízený orgán k dispozici.
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