From: Mikroregion Bystřicko <mikroregionbystricko@centrum.cz>
Sent: Thursday, September 5, 2019 9:29 AM
To: starosta Bohuňov <ou.bohunov@tiscali.cz>; ...
Subject: Schůzka s FÚ - Tisková zpráva FS - optimalizace finančních úřadů
Dobrý den všem,
na základě schůzky s FÚ, přeposílám slíbenou tiskovou zprávu od pana Slámy (ředitel FÚ ve Žďáře
n.S.), který se schůzky také účastnil společně s paní H. Krejčovou (krajskou ředitelkou FÚ).
Veškeré podrobnosti by nám měli být ještě předány v měsíci říjnu, ale již teď předběžně víme
od přítomné návštěvy, že zaslání petice nebude mít žádný vliv na omezení provozu FÚ v Bystřici nad
Pernštejnem. Toto omezení bude spočívat v tom, že pracovní dny budou od 1.1.2020 (možná i později)
v Bystřici nad Pernštejnem pouze v pondělí a ve středu, kdy zde budou dva pracovníci (jeden
z majetkových daní a druhý na daň z příjmů FO) - režim 2x2. Nicméně bylo přislíbeno, že v období
podání daňov é ho přiznání v lednu a v březnu bude stav pracovníků posílen (z dvou pracovníků by se
počet mohl zvýšit až na 4-5 prac.) a pracovní doba by měla být upravena na celý týden a to alespoň
na posledních 14 dní před koncem tohoto podání.
Na schůzi jsme požadovali velmi stručný návod, jak podávat přiznání elektronicky, kde jsme byli
odkázani na webové stránky https://www.financnisprava.cz/.
Do budoucna se také chystá Portál ,,Moje daně", který by měl obsahovat také kartu nemovitostí, kde by
byly již předvyplněné údaje z katastru. O jeho vytvoření bychom měli být včas informováni.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy k omezení provozu FÚ v Bystřici n.P., můžete kontaktovat přímo
pana Slámu popř. paní Krejčovou:
Ing. Miroslav Sláma
ředitel sekce Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou, PSČ 59101
Tel.: +420 566652301, +420566652303
GSM: +420 602 828 459
E-mail: miroslav.slama2@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
Ing. Hana Krejčová
ředitelka finančního úřadu pro kraj Vysočina
Tel.: +420 567 559 101
GSM: +420 724 091 654
E-mail: hana.krejcova@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
S pozdravem a přáním hezkého dne
Ing. Jitka Dočkalová
Mikroregion Bystřicko
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Telefon: +420 566 590 399
Mob. tel.: 736 535 145
email: mikroregionbystricko@centrum.cz
web: www.regionbystricko.cz

From: Sláma Miroslav Ing. (ÚzP ve Žďáru nad Sázavou) [mailto:Miroslav.Slama2@fs.mfcr.cz]
Sent: Wednesday, September 4, 2019 9:13 AM
To: Martin Horák <martin.horak@bystricenp.cz>
Cc: Krejčová Hana Ing. (FÚ pro Kraj Vysočina) <Hana.Krejcova2@fs.mfcr.cz>
Subject: Tisková zpráva FS - optimalizace finančních úřadů
Dobrý den,
v příloze Vám zasílám slíbenou tiskovou zprávu finanční správy, ve které jsou základní informace
o připravovaných změnách od roku 2020.
Prosím o její předání na dotčené obce ve Vašem regionu.
Děkuji a přeji úspěšný den.
S pozdravem
Ing. Miroslav Sláma
ředitel sekce Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou, PSČ 59101
Tel.: +420 566652301, +420566652303
e-mail: miroslav.slama2@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

TISKOVÁ ZPRÁVA
Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity
Finanční správy
Finanční správa v rámci zvýšení efektivity navrhuje úpravu organizačního zajištění činností
34 územních pracovišť, díky které lze v následujících pěti letech dosáhnout úspor ve výši zhruba
686 mil. Kč, aniž by toto opatření mělo zásadní dopad na služby poskytované daňové veřejnosti.
Jedná se zatím o předběžný návrh, o kterém chce generální ředitelka Finanční správy Tatjana
Richterová mluvit se starosty a starostkami dotčených obcí. V rámci tohoto opatření nebude zrušeno
žádné pracoviště finančního úřadu, některá ale budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2.
Finanční správa, stejně jako ostatní orgány státní správy, plánuje od roku 2020 snižování počtu
pracovníků a provozních nákladů. V souvislosti s tímto úkolem musí hledat úspory jak v personální, tak
v provozní oblasti. Finanční správa proto analyzovala i oblast řízených územních pracovišť
a potencionální úspory, které by plynuly z jejich efektivnějšího fungování. Na základě této analýzy byla
navržena transformace některých územních pracovišť na optimalizovaný režim 2+2. Základním
požadavkem však zůstalo zachování dosahu i rozsahu služeb, které územní pracoviště doposud
zajišťují.
Tzv. režim 2+2 znamená zajištění činnosti územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech
minimálně dvěma pracovníky, v případě potřeby i v rozšířené kapacitě jak personální, tak časové (např.
v obdobích kampaní podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí nebo k daním z příjmů), a to
vše při plnohodnotném připojení do informační sítě Finanční správy.
„Jsem si vědoma toho, že tato optimalizace může v místě územního pracoviště vyvolat řadu otázek,
zejména ze strany starostů dotčených měst a obcí. Proto v průběhu nadcházejících týdnů proběhnou
jednání se starosty všech měst a obcí, kde mají sídla územní pracoviště, kterých by se měla nadcházející
optimalizace týkat. Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany zástupců
územních samospráv a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout,
která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu,“ uvedla generální ředitelka Finanční
správy Tatjana Richterová.
První vlna optimalizace finančních úřadů proběhla již v roce 2016 a v režimu 2+2 již 3 roky úspěšně
pracuje 23 územních pracovišť. Optimalizací těchto pracovišť došlo ke zvýšení efektivity činnosti
Finanční správy a nedošlo ke snížení dostupnosti a rozsahu poskytovaných služeb.
V současnosti má Finanční správa celkem 201 územních pracovišť. Česká republika má v porovnání se
sousedními zeměmi jednoznačně nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na 1 milion obyvatel.
Slovensko má na 1 milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko
8 a z ostatních států má například Dánsko pouze 5,5 pracovišť na milion obyvatel.

Předběžný návrh transformace územních pracovišť na optimalizovaný režim
FÚ pro Jihočeský kraj

FÚ pro Plzeňský kraj

ÚzP v Trhových Svinech

FÚ pro Pardubický kraj

ÚzP v Kaplici

ÚzP v Holicích

ÚzP v Dačicích

ÚzP v Litomyšli

ÚzP v Kralovicích

ÚzP v Moravské Třebové

ÚzP v Sušici

FÚ pro Kraj Vysočina

ÚzP ve Stříbře
FÚ pro Karlovarský kraj

FÚ pro Ústecký kraj
FÚ pro Liberecký kraj

ÚzP v Chotěboři
ÚzP v Ledči nad Sázavou
ÚzP v Bystřici nad
Perštejnem

ÚzP v Ostrově
ÚzP v Mariánských Lázních FÚ pro Jihomoravský kraj

ÚzP v Mikulově

ÚzP v Libochovicích

ÚzP v Bučovicích

ÚzP v Litvínově

ÚzP ve Slavkově u Brna

ÚzP v Novém Boru

ÚzP v Moravském
Krumlově

ÚzP v Tanvaldu
ÚzP ve Frýdlantu
FÚ pro Královéhradecký
kraj

ÚzP v Hlinsku

ÚzP v Novém Bydžově
ÚzP v Hořicích

FÚ pro Olomoucký kraj
FÚ pro Moravskoslezský
kraj
FÚ pro Zlínský kraj

ÚzP v Litovli
ÚzP ve Frýdlantu nad
Ostravicí
ÚzP ve Valašských
Kloboukách
ÚzP v Luhačovicích

ÚzP v Broumově
ÚzP v Jaroměři
ÚzP v Kostelci nad Orlicí
ÚzP ve Dvoře Králové

V Praze dne 30. července 2019
Petr Habáň
Tiskový mluvčí
Oddělení tiskové
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 854 196
E-mail: Petr.Haban@fs.mfcr.cz
Web: http://financnisprava.cz

