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1 Úvod 
 

 Lidské zdroje jsou specifickou inností v rámci organizace, která se zabývá 

ízením lidského kapitálu v organizaci, tedy ízením zam stnanc  jako celku. 

Poskytuje manažer m nástroje, kterými mohou p ímo i nep ímo p sobit na r st                 

a udržení produktivity práce. 

 edm tem bakalá ské práce je organizace a ízení lidských zdroj                   

v podmínkách státní správy na úseku správy daní. 

 Cílem je charakteristika a vývoj ekonomických aspekt ízení lidských zdroj     

v podmínkách Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009. 

 Bakalá ská práce vychází z hypotézy, že výdaje na vzd lávání zam stnanc  

Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009 vykazují srovnatelný vývojový 

trend v porovnání s náklady na platy zam stnanc  v pracovním pom ru. 

 V rámci bakalá ské práce byly využity v decké metody: rešerše odborné 

literatury, deskriptivní analýza, analýza výsledk  hospoda ení Finan ního editelství  

v Plzni v letech 2004 – 2009.  

 Ve druhé kapitole se bakalá ská práce zam uje na organizaci státní správy, 

kdy vysv tluje pojem, pojetí, instituce a subjekty ve ejné správy a p edstavuje p ímé 

a nep ímé vykonavatele státní správy.  

 Další ást této kapitoly se zam uje na zam stnance ve státní správ ,          

na jejich práva a povinnosti, odm ování zam stnanc  a legislativní vymezení státní 

služby. Poslední ást druhé kapitoly je v nována managementu ve ve ejné správ      

s bližším zam ením na personální management ve ve ejné správ  a metody zde 

využívané. 

 etí kapitola charakterizuje státní správu na úseku správy daní. Popisuje 

da ovou soustavu v eské republice a jednotlivé p ímé a nep ímé dan . Zam uje 

se na t ístup ovou soustavu orgán  da ové správy v eské republice, kde popisuje 

právní úpravu, postavení a kompetence jednotlivých stup . 

 tvrtá a poslední kapitola se v nuje ízení lidských zdroj  v podmínkách 

Finan ního editelství v Plzni. Nejprve je Finan ní editelství p edstaveno jako celek 

etn  jeho organiza ní struktury s bližším zam ením na Personální odd lení. ást 

této kapitoly je soust ed na na systém vzd lávání zam stnanc , kdy jsou popsána 

Pravidla pro vzd lávání zam stnanc  územních finan ních orgán , kterými             
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se Finan ní editelství musí ídit, a personální informa ní systém, který používají. 

 Poslední ást tvrté kapitoly nabízí srovnání rozpo tových položek kone ných 

rozpo  Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009, které jsou zam eny    

na výdaje na zam stnance, tudíž mzdové náklady a výdaje na vzd lávání 

zam stnanc . Je zde p iblížen vývoj uvedených výdaj  ve sledovaných letech                

a jejich srovnání s b žnými i celkovými výdaji. Podrobn ji je rozebrán vývoj výdaj             

na platy zam stnanc  v pracovním pom ru a na vzd lávání t chto zam stnanc , 

emž je jejich vývojový trend zachycen tabulkov  i graficky. 

 Mezi použité zdroje k bakalá ské práci pat í odborná literatura, internetové 

stránky, právní p edpisy a informace interního charakteru podané tiskovým mluv ím 

Finan ního editelství v Plzni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


3 
 

2 Organizace státní správy a management ve ve ejné správ  
 

2.1 Ve ejná správa 
 

 Ve ejná správa je chápána jako jedna ze skupin inností, kterými stát nebo 

jiné osoby, které jsou zmocn né zákonem, zasahují specifickým zp sobem             

do právních pom  subjekt  v ob anské spole nosti, zajiš ují nebo i p ímo 

organizují uspokojování pot eb p íslušného celku nebo n kterých pot eb subjekt       

v ob anské spole nosti a eší n které své vnit ní pom ry. 

 innost ve ejné správy je dána pevn  stanovenými pravidly nejen právního 

charakteru. Povaha státní moci je dána tím, že je ur ena všem ob an m a lze ji 

uplat ovat jen v p ípadech, v mezích a zp soby, které stanoví zákon. Organiza ní 

aspekty ve ejné správy jsou spojovány s mocí výkonnou, což je ást ve ejné správy, 

jejímž nositelem neboli subjektem je stát a je vykonávána prost ednictvím vlády, 

ministerstev a jiných správních ú ad , nebo s výkonem územní samosprávy 

prost ednictvím orgán  územní samosprávy. (Hendrych, 2007) 

 

2.1.1 Pojetí ve ejné správy 
 

 Funk ní pojetí. Ve ejná správa je zde pojímána jako souhrn zám rných 

inností, kterými se uvád jí do praxe zákony a podzákonné p edpisy,                        

pro zabezpe ení úkol  ve ve ejném zájmu na úrovni státu i územní samosprávy. Jde 

o innosti v rámci zákonem vymezených kompetencí, jako jsou spravování, 

organizování, služba, rozhodování a dozor. 

 Institucionální pojetí. Ve ejná správa je zde pojímána jako souhrn r zných 

výkonných orgán  na jednotlivých vládních úrovních s r znou náplní inností            

a s r znou odpov dností, které vykonávají innost ve ejné správy p ímo nebo 

zprost edkovan . (Peková, Pilný, Jetmar, 2005, s. 76) 

 

2.1.2 Instituce a subjekty ve ejné správy 
 

 Ve ejná správa je d lena na: 

 státní správu s dominantním postavením, 
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 samosprávu, kterou k výkonu ve ejné správy pov ují p íslušné zákony          

a která m že být na úrovni územní samosprávy, zájmové samosprávy 

(profesní) a na úrovni specializovaných ve ejnoprávních institucí, korporací, 

fond  apod.  

 Subjektem ve ejné správy je: 

 stát, který prost ednictvím státních orgán  a institucí vykonává ve ejnou 

správu p ímo, 

 územní samospráva, která vykonává ve ejnou správu odvozen , ale m že 

vykonávat i n které úkony státní správy v p enesené p sobnosti, 

 jiné subjekty, nap . profesní komory, ve ejnoprávní vysoké školy, nadace, 

ve ejné fondy apod. (Peková, Pilný, Jetmar, 2005, s. 83) 

 
Obr. 2.1.: Ve ejná správa v R 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Peková, Pilný, Jetmar. Ve ejná správa a finance ve ejného sektoru (2005) 

 

2.2 Organizace státní správy 
 

 Vykonavatelé státní správy se d lí na p ímé vykonavatele, což jsou úst ední 

orgány státní správy, jako ministerstva, jiné správní ú ady a ve ejné sbory,                  

a na nep ímé vykonavatele, jako orgány územní samosprávy a jiné subjekty 

ve ejného nebo soukromého práva, pokud je na n  výkon státní správy delegován. 

Ve ejná správa 
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Zvláštní postavení mají správní ú ady mimo soustavu státní správy, které vykonávají 

státní správu, ale nejsou ízeny ani vládou a ani jí nejsou odpov dny ze své innosti. 

 
2.2.1 P ímí vykonavatelé státní správy 
 

 „Ministerstvo je úst edním správním ú adem s díl í v cnou p sobností.         

V jeho ele je ministr, který ministerstvo ídí, vykonává p sobnosti ministerstvu 

zákonem p ikázané, odpovídá za jeho innost a vykonává v rozsahu p sobnosti 

ministerstva pravomoci jako orgán státu,“ (Hendrych, 2007, s. 123). P sobnost 

ministerstev je zakotveno v zákon . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných 

úst edních orgán  státní správy eské republiky, v platném zn ní a v dalších 

zákonech materiální povahy upravujících právní materii jednotlivých oblastí ve ejné 

správy, pokud je tam p sobnost konkrétního ministerstva výslovn  uvedena. 

Ministerstva mohou vydávat vyhlášky podle l. 79 Ústavy. Vedle vyhlášek mohou 

dále vydávat opat ení, která nemají povahu právních p edpis , ale mohou               

se publikovat ve Sbírce zákon eské republiky. Opat ení mají pro ve ejnost spíše 

charakter informa ní i doporu ující, nap . souhrnné uvedení všech správních ú ad  

vykonávajících funkci stavebních ú ad . „Hierarchické uspo ádání státní správy a její 

cné (resortní) len ní vyžadují, aby ministerstva m la z titulu svého postavení 

uvnit  systému státní správy právo zavazovat nižší správní ú ady a subjekty,            

na n ž byl výkon státní správy p enesen, vnit ními p edpisy (instrukcemi) nebo 

služebními p íkazy. Tyto p edpisy jsou uve ej ovány ve V stníku vlády nebo             

ve v stnících jednotlivých resortních ministerstev.“ (Hendrych, 2007, s. 123) 

 Jiné správní ú ady s celostátní p sobností. Rozd lení na p ímo ízené 

vládou a na ízené n kterým z ministerstev.  

 Správní ú ady p ímo ízené vládou se ozna ují jako jiné úst ední správní 

ady, protože v jejich ele nestojí ministr, ale vedoucí, který není lenem vlády. 

Jejich p sobnost je omezena na odborn  technickou problematiku. Pat í zde            

nap . eský statistický ú ad, eský bá ský ú ad, Ú ad pro ochranu hospodá ské 

sout že, Komise pro cenné papíry, Ú ad pr myslového vlastnictví, Státní ú ad        

pro jadernou bezpe nost, Národní bezpe ností ú ad, Energetický regula ní ú ad       

a další. Úplný vý et je uveden v zákon . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných 

úst edních orgán  státní správy eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis . 

 Správní ú ady pod ízené ministerstv m zastávají d ležitou roli na úrovni 
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správní a kontrolní funkce v oblasti sociální pé e, na úseku celnictví, daní a poplatk , 

ochrany životního prost edí, obchodu, potraviná ského pr myslu, ochrany les  a vod 

nebo regulátor  v oblasti cen, telekomunikací, energetiky, dopravy apod. Pat í zde 

nap . eská obchodní inspekce, eská inspekce životního prost edí, eská správa 

sociálního zabezpe ení, Státní ú ad inspekce práce, eský telekomunika ní ú ad, 

Puncovní ú ad, Státní veterinární správa, Ú ad pro civilní letectví, Ú ad                   

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

 Ve ejné sbory. Mohou být ve ejné ozbrojené sbory nebo ve ejné neozbrojené 

sbory. Uskute ní výkonu státní správy je hlavn  ve v cech správního dozoru 

zpravidla p íslušníky t chto sbor , kterým zákon p ímo stanovuje jejich povinnosti          

a oprávn ní. Ozbrojený sbor je nap . Policie eské republiky, neozbrojený sbor je 

nap . Sbor požární ochrany. Mezi ve ejné ozbrojené sbory jako vykonavatele státní 

správy se ne adí armáda (ve v cech obrany vykonává státní správu ministerstvo      

a jím ízené organiza ní složky v území), ani celní správa. (Hendrych, 2007) 

  Správní ú ady mimo soustavu státní správy (ne ízené vládou, nezávislé). 

„Tento druh vykonavatel  v sob  spojuje dva zdánliv  protikladné prvky: nezávislost 

a výkon státní správy. Jejich nezávislost je dána tím, že sice tvo í organiza ní složky 

státu, jsou financovány se státního rozpo tu (mají zpravidla vlastní rozpo tovou 

kapitolu), ale nejsou ze své innosti odpov dny vlád , ministerstvu nebo jinému 

správnímu ú adu v organiza ní soustav  státní správy.“ (Hendrych, 2007, s. 125). 

Jejich p sobnost se vztahuje na innost dozorovou a rozhodovací s možností ukládat 

sankce, hlavn  když jde o ochranu práv ob an  nebo zabezpe ení kontrolních           

a rozhodovacích funkcí v i subjekt m provozujícím rozhlasová a televizní za ízení. 

Zvláštní postavení má Nejvyšší kontrolní ú ad, podle l. 97 odst. 1 Ústavy R je 

nezávislý orgán, který má za úkol kontrolovat hospoda ení se státním majetkem            

a pln ní státního rozpo tu. Prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky 

na návrh Poslanecké sn movny Parlamentu R. 

 Okresní ú ady. ímí vykonavatelé na okresní úrovni. V rámci reformy 

územní ve ejné správy byly ú ady zrušeny k 31.12.2002. Jejich p sobnost byla 

rozd lena mezi kraje a obce. 

 Územní odborný správní ú ad. Vykonává p ímo státní správu v územních 

obvodech. Na rozdíl od bývalých okresních ú ad  mají omezenou v cnou p sobnost. 

Rozsah územní p sobnosti nemusí být totožný s územním len ním, protože se ídí 

jinými kritérii než klasická politická správa. Pat í zde nap . výkon bá ské správy, 
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plavební správy, celní správy.  

 

2.2.2 Nep ímí vykonavatelé státní správy  

   

  Jsou to orgány jiných právních subjekt  než stát, na které byl delegován výkon 

státní správy, bu  zákonem, nebo rozhodnutím u in ným na základ  zákona. 

Delegace m že být na úrovni p enesení nebo prop ení výkonu státní správy           

se všemi atributy. 

 Orgány obcí a kraj  jako územních samosprávných celk  vykonávají 

nejd ležit jší formu delegace výkonu státní správy – p enesenou p sobnost. l. 105 

Ústavy stanoví, že výkon státní správy lze sv it orgán m samosprávy jen tehdy, 

stanoví-li to zákon.“ (Hendrych, 2007, s. 126). V moment , kdy zákon p enese výkon 

státní správy na obec nebo na kraj, tak se území dané obce nebo kraje stává 

správním obvodem. 

 enesená p sobnost je v obvodech obcí a kraj  vykonávána 

 1. Obecním ú adem nebo jiným orgánem obce, když na n  byla p sobnost 

enesena zákonem. Obce se z hlediska výkonu státní správy rozd lily do t í 

kategorií podle rozsahu státní správy na místní úrovni: 

 obce, jejichž orgány vykonávají státní správu pouze v základním rozsahu  

a jen ve správním obvodu, který se kryje s vlastním územím obce, 

 obce s pov eným obecním ú adem, které vykonávají státní správu          

ve v tším rozsahu a ve v tších správních obvodech, než je území pouze 

jedné obce, 

 obce s rozší enou p sobností, které mají ješt  v tší p sobnost ve státní    

a v širším správním obvodu, ozna ují se také jako „malé okresy“. 

 2. Krajským ú adem nebo jiným orgánem kraje v zákonem ur eném rozsahu. 

 3. Regionální rady region  soudržnosti jsou z ízeny pro koordinaci 

hospodá ské a sociální soudržnosti v oblastech využívání strukturálních fond  

Evropských spole enství a plánování. V eské republice je 8 region  soudržnosti, 

které odpovídají úrovni správního len ní NUTS II: Praha, St ední echy, Jihozápad, 

Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, St ední Morava a Moravskoslezsko. 

Regiony soudržnosti jsou orgány vytvo enými zákonem ke koordinaci regionálního 

rozvoje, jejich p sobnost náleží úst edním správním ú ad m, kraj m a obcím         

dle zákona . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve zn ní pozd jších 
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edpis . 

 Podoba sou asné státní správy odráží požadavky reformy, která je 

v podmínkách ve ejné správy eské republiky realizována od r. 1990. K významným 

otázkám reformy pat í problematika ízení ve ve ejné správ . 

 

2.3 Zam stnanci ve státní správ  

 
 ležitou složkou státní správy jsou zam stnanci, ili státní služba. Obvykle je 

státní služba chápána jako právní pom ry zam stnanc  ve státní správ , ale i jako 

innosti, které tito zam stnanci vykonávají. V jednotlivých zemích m že mít r zný 

obsah (rozsah) nebo je r zn  organizována. R znorodost se v zásad  týká 

kategorizací státních zam stnanc , správních úrovní (stup ) a r zných sektor            

v rámci ve ejné správy. 

 Ústava R se o státních zam stnancích zmi uje jen v jediném ustanovení, 

které zní: „Právní pom ry státních zam stnanc  v ministerstvech a jiných správních 

adech upravuje zákon“ (z. . 1/1993 Sb., Ústava R, l. 79, odst. 2). Zákon, který 

se p ipravoval v Ministerstvu práce a sociálních v cí od po átku roku 1993, byl 

kolikrát odložen a následn  p epracován. Poslanecké sn movn  byl p edložen 

po átkem roku 2001 a po dlouhém projednávání byl s etnými zm nami schválen        

v roce 2002. (Pomaha  R., Vidláková O., 2002) 

 

2.3.1 Legislativa ke státní služb  

 

 V souladu s l. 79 odst. 2 Ústavy R byl v kv tnu 2002 vyhlášen ve Sbírce 

zákon  zákon . 218/2002 Sb., o služb  státních zam stnanc  ve správních ú adech 

a o odm ování t chto zam stnanc  a ostatních zam stnanc  ve správních ú adech 

(služební zákon). K tomuto zákonu se vydala dv  na ízení vlády: na ízení vlády        

. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby, na ízení vlády . 189/2003 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a zp sob poskytování údaj  do informa ního systému        

o státní služb  a platech. Služební zákon byl osmnáctkrát novelizován. Jeho 

poslední novelizace, tj. zákon . 381/2008 Sb., kterým se m ní z. . 218/2002 Sb.,        

o služb  státních  zam stnanc  ve správních ú adech a o odm ování t chto 

zam stnanc  a ostatních zam stnanc  ve správních ú adech (služební zákon),             
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ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 309/2002 Sb., o zm  zákon  

souvisejících s p ijetím zákona o služb  státních zam stnanc  ve správních ú adech 

a o odm ování t chto zam stnanc  a ostatních zam stnanc  ve správních ú adech 

(služební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , m ní p echodné období systemizace 

z. . 218/2002 Sb., služební zákon, na období od 1.1.2012 do 31.12.2014 a ú innost 

tohoto zákona na 1.1.2012. 

 Zám rem vlády je nahradit služební zákon novou právní úpravou. Svým 

usnesením . 881 schválila vláda Zásady koncepce nové právní úpravy (zákona        

o zam stnancích ve ve ejné správ  a o vzd lávání ve ve ejné správ ) a Koncepci 

vzd lávání zam stnanc  ve ve ejné správ  a uložila ministru vnitra vypracovat návrh 

cného zám ru zákona o zam stnancích ve ve ejné správ  a o vzd lávání               

ve ve ejné správ . Tento návrh byl usnesením . 326 schválen, ale sou asn  vláda 

ministru vnitra uložila p edložit návrh zákona o ú ednících ve ejné správy                      

a o vzd lávání ve ve ejné správ  a návrh zákona, kterým se m ní n které zákony        

v souvislosti s jeho p ijetím. Usnesením . 943 ze dne 20.7.2009 vláda souhlasila se 

zm nou termínu pro p edložení materiál  na nový termín 31.12.2009.1 

 Z tohoto vyplývá, že v eské republice není právní p edpis, který by 

komplexn ešil problematiku státních zam stnanc . Pracovn  právní vztahy 

zam stnanc  jsou ešeny zákonem . 262/2006 Sb., zákoník práce. 

  

2.3.2 Práva a povinnosti zam stnanc  
 

 Práva a povinnosti zam stnanc  jsou: 

 zdržet se politické aktivity, zákaz stávkovat, 

 právo ú asti na rozhodování o organizaci a ízení státní služby (pomocí 

odbor ), 

 zvyšování kvalifikace, 

 na sou innost a právní pomoc p i rozhodování o personálních záležitostech, 

 nahlížet do svého spisu, 

 na služební odm ny a zaopat ovací požitky, 

 povinnost v rnosti, 

 vykonávat služební innost ( ádn , sv domit ), 

                                                
1 internetové stránky Vlády eské republiky (www.vlada.cz) 
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 rozhodovat nestrann  a spravedliv , 

 zachovávat právní p edpisy a služební p íkazy, 

 chovat se v souladu s etickými požadavky, 

 složit služební slib, 

 povinnost ml enlivosti (i p i jednání p ed státními orgány, pokud jí nebyl 

zprošt n, p ípadn  i po ukon ení služebního pom ru).2 

 

2.3.3 Odm ování zam stnanc   
 

 Odm ování zam stnanc  ve ve ejných službách a správ  upravuje: 

 zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 na ízení vlády . 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc                

ve ve ejných službách a správ ,  

 na ízení vlády . 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifika ní 

edpoklady a kterým se m ní na ízení vlády o platových pom rech 

zam stnanc  ve ve ejných službách a správ ,  

 na ízení vlády . 567/2006 Sb., o minimální mzd , o nejnižších úrovních 

zaru ené mzdy, vymezení ztíženého pracovního prost edí a o výši p íplatku       

ke mzd  za práci ve ztíženým pracovním prost edí,  

 na ízení vlády . 447/2000 Sb., o zp sobu usm ování výše prost edk  

vynakládaných na platy a na odm ny za pracovní pohotovost zam stnanc  

odm ovaných podle zákona o platu a odm  za pracovní pohotovost             

v rozpo tových a n kterých dalších organizacích a orgánech.3  
 Zam stnavatel je povinen poskytovat zam stnanci plat podle zákona, 

íslušného na ízení vlády a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, pop ípad  

vnit ního platového p edpisu. Platem se rozumí pen žité pln ní poskytované 

zam stnavatelem zam stnanci za práci.4 Poskytuje se podle složitosti, odpov dnosti 

a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledk . 

 Zam stnanci p ísluší platový tarif stanovený pro platovou t ídu a platový 

                                                
2    Podle z. . 218/2002 Sb., o služb  státních zam stnanc  ve správních ú adech a o odm ování 

chto   zam stnanc  a ostatních zam stnanc  ve správních ú adech (služební zákon) 
3 Zmín né p edpisy jsou uvedeny ve zn ní pozd jších zm n a jsou ú inné k 1.1.2009 
4 Viz. § 109, odst. 3 z. . 262/2006 Sb., zákoník práce 
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stupe . Platové tarify se stanoví v 16 platových t ídách a v každé z nich je                    

12 platových stup . Do platové t ídy za adí zam stnavatel zam stnance              

podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouv . Do platového stupn  p íslušné 

platové t ídy za adí zam stnavatel zam stnance podle doby zapo itatelné praxe,     

což je doba dosažené praxe, doba pé e o dít  a doba výkonu vojenské základní 

služby nebo civilní služby. (Chládková, 2009) 

 
2.3.4 Kodex etiky zam stnanc  ve ve ejné správ  
 

 Etika ve ve ejné správ  se zabývá problematikou aplikace morálních 

standard  v innosti ve ejné správy. Vztahuje se k normám toho, co je správné          

a co špatné, a zabývá se formou zákon , povinností, závazk , užitku                       

pro spole enství nebo estností, co by lidé m li d lat. Mezi nástroje etiky pat í etické 

kodexy. 

 V eské republice vznikl Kodex etiky zam stnanc  ve ve ejné správ  v roce 

2001 jako odpov  ve ejné správy na vzr stající požadavky ve ejnosti po v tší 

odpov dnosti, efektivnosti, integrit  a zavedení etických standard  do ve ejné správy. 

Jeho ú elem je v i ob an m, kte í od ve ejné správy o ekávají profesionální 

ístup, podporovat standardy chování a jednání zam stnanc  ve ve ejné správ . 

 Kodex etiky zam stnanc  ve ve ejné správ  nemá v eské republice povahu 

závazné právní normy, ale jeho dodržování p ispívá ve vzájemných vztazích ob an  

a zam stnanc  v oblasti ve ejné správy k vyšší kulturní úrovni. Každý úst ední orgán 

státní správy by m l mít vypracován sv j etický kodex. 

 

2.4 Management ve ve ejné správ  
 

 vod managementu je v podnikové soukromé sfé e. P ináší do ve ejné 

správy jiné techniky a metody, které se nemusí pokaždé shodovat s tradi ními 

edstavami o ve ejné správ . Jako cílov  orientované ízení by m l management 

isp t k zabezpe ování a dosahování požadovaného stavu v poskytování ve ejných 

služeb (nap . ve školství, zdravotnictví, doprav ). Hendrych D. ve své knize Správní 

da. Teorie ve ejné správy íká: „Manažerský p ístup k jevu ve ejné správy              

se dotýká struktury po stránce v cné a personální než externího p sobení ve ejné 

správy jako služby, tj. ve vztazích k ob an m a institucím v rámci objektivn  daného 
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spole enství lidí spjatých s ur itým územím, zájmem nebo majetkem.“ (Hendrych, 

2007, s. 21). 

 
2.4.1 Definice managementu ve ve ejné správ  
 

 Jako východiska pro definici ízení ve ejné správy existují t i perspektivy,           

a to britský, americký a evropský p ístup. Wright G. a Nemec J. je ve své knize 

Management ve ejné správy. Teorie a praxe shrnuli následovn :  

 „Britský p ístup se vyvíjel pomalu od šedesátých let, od kvalifika ních 

požadavk  profesionálních státních ú edník , až do dnešní orientace na to,              

co by m l manažer d lat p i poskytování služeb pro ob any, po reformách vlády 

Thatcherové. 

 Americký p ístup byl multidisciplinární a rychle se rozvíjející odv tví p ijímalo 

myšlenky z podnikatelského sektoru a p izp sobovalo pro vládu moderní a módní 

metody ízení podnik . 

 Evropský p ístup spo ívá spíše v postupném rozvoji základ  teorie a praxe        

v oblasti práva a právního p ístupu k obsahu funkcí a chování ú edník  ve ejné 

správy.“ (Wright, Nemec, 2003, s. 15). 

 Z t chto t í p ístup  vyplývá, že mezi jednotlivými zem mi existují rozdíly          

i vymezování, co je management ve ejné správy. Školy ve ejné správy, které nov  

vznikají, si mohou vybrat mezi již existujícími modely nebo je pro své pot eby vhodn  

skloubit a tím nabídnout pro nové manažery kvalitní možnosti studia. 

 i definici managementu ve ve ejné správ  se Wright G. a Nemec J. odkazují 

na další autory, kte í se touto problematikou podrobn  zabývali.  

 

2.4.2 Rozdíly mezi managementem ve ve ejném a soukromém sektoru 

 

 Ve ejné a soukromé organizace se liší ve t ech základních oblastech: 

 1. Ve ejné organizace mají sv j základ v politicky stanovených pot ebách, 

protože nejsou založené za ú elem zisku, na rozdíl od pot eb ur ených trhem. 

 2. Na základ  zisku se v soukromém sektoru m í výkonnost, což u ve ejných 

organizací není možné a nejde tak zm it jejich efektivnost a ú innost. 

 3. Management ve ve ejném a v soukromém sektoru p sobí v odlišném 

právním prost edí. V soukromém sektoru zákony zakazují manažer m, co nesm jí 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


13 
 

lat, ve ve ejném sektoru íkají, co d lat mohou. 

 Další faktory, které ovliv ují manažery ve ve ejné správ , jsou rovnost             

a spravedlnost, kdežto v soukromém sektoru se zam ují spíše na ziskovost firmy        

a její rozvoj. (Wright, Nemec, 2003) 

 Rozdíly jsou i v rozhodování. U ve ejného sektoru musí být mnoho rozhodnutí 

provedeno ve ejn , po ve ejných slyšeních, kdy musí mít ve ejnost vždy možnost         

se vyjád it. V soukromém sektoru tomu tak být nemusí, i když v dnešní dob  se také 

spíše p istupuje k ve ejnému rozhodnutí (nap . rozhodnutí o umíst ní továrny). 

Velkou roli zde hrají i tisk a média, která neustále bedliv  sledují rozhodování 

manažer  ve ejné správy. Manaže i by tedy m li mít na média vliv a um t s nimi 

komunikovat. 

 

2.4.3 Personální management ve ve ejné správ  
 

 Obecn  má personalistika se svou dlouhou tradicí výrazný význam ve státní 

služb . Jak píše ve své knize Ve ejná správa Pomaha  R. a Vidláková O.:                

„Bez ú elné personální politiky sledující zájmy a cíle organizace – ve ve ejné správ  

pak prioritn  cíle deklarované vládní politiky a jejího každodenního napl ování –         

si nelze v bec p edstavit innost žádné organizace, a  soukromoprávní                        

i ve ejnoprávní.“ (Pomaha , Vidláková, 2002, s. 133). 

 Z hlediska rozvoje ve ejné správy jsou klí ové organizace státní služby                 

a personální management a jejich zm ny musí vycházet z pot eb lidí. Státní 

zam stnanci zde mají velkou roli, protože zvýšit produktivitu, ú innost, otev enost, 

transparentnost a kvalitu ve ejných služeb bez jejich aktivní podpory není možné. 

Toho se m že dosáhnout, když se bude klást v tší d raz na zlepšení využití               

a rozvoje lidských zdroj .  

 Personální management se podle Pomaha e a Vidlákové týká: 

 postupu p i získávání pracovník , 

 zásad výb ru nových pracovník , 

 managementu rozvoje lidských zdroj , 

 dalšího vzd lávání pracovník , 

 systému vyhodnocování pracovník ,  

 politiky odm ování pracovník , 
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 managementu vztah  pracovník  ve ejné správy k extranetu. 

 Personální management deklaruje zejména: 

 flexibilní personální management, 

 decentralizovaný management, 

 zvýšení odpov dnostních vztah  (accountable management), 

 speciální management vedoucích pracovník , 

 výkonnostní management, 

 zvyšování motivace pracovník , 

 odm ování podle individuálního výkonu, 

 zvyšování diverzity ve státní služb , 

 prosazování etického chování pracovník , 

 zvyšování vnit ní i vn jší mobility pracovník , 

 ochrany p ed r stem byrokracie jako d sledku New Public Managementu, 

 redukce nadbyte ného po tu pracovník . (Pomaha , Vidláková, 2002, s. 133) 

 V každé zemi je personální management ovlivn n kulturními, historickými, 

právními a ekonomickými faktory. Tudíž se nabízí otázka, jestli teorie vzniklé v jedné 

zemi se dají pro svou specifikaci použít i v jiných zemích. V závislosti na tradicích, 

chování, hodnotách, velikosti organizací a organiza ní struktu e v jednotlivých 

zemích se liší i praxe personálního managementu.  

 které zem  však spojuje spole ná komunistická minulost, kde d ležitou roli 

la politická loajalita. Lidé pracující pro státní instituce pouze plnili instrukce 

komunistické strany, pro diskusi ú edník  a ob an  o zlepšení poskytovaných 

ve ejných služeb nebylo místo. Vedlo to jen k „odcizení ú edník  od ob an                   

a ob an  od státu“. (Wright, Nemec, 2003, s. 157) 

 Na konci 20. století došlo v souvislosti s reformami ve ejné správy k velkým 

zm nám tradi ních forem ízení personální politiky v celém sv . Potvrdilo se,              

že „zásadní strategie musejí být ur ovány v centru a platit jednotn  v celé zemi 

(nap . nemocenské dávky, opat ení bezpe nosti práce apod.) a v jejich rámci lze 

uplat ovat individuální p ístupy (nap . v platových otázkách, v uspo ádání pracovní 

doby) podle místních podmínek jednotlivých ú ad .“ (Pomaha , Vidláková, 2002,          

s. 136). Dále vyšlo najevo, že velký význam má systém vzd lávání, který je postaven 

na rozvoji kompetentnosti zam stnanc , což má za cíl zkvalitn ní aparátu ve ejné 

správy. Jako nejv tší problém státní služby se ukázala její v ková struktura, která je 
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podstatn  vyšší než v soukromém sektoru. Je proto nutné zvyšovat motivaci mladých 

lidí pro zam stnání ve ve ejné správ .   

 Tab. 2.1. nabízí srovnání komunistické státní služby s moderní státní službou. 

Vyty uje jejich nejv tší rozdíly. 

 
Tab. 2.1.: Srovnání komunistické státní služby s moderní státní službou 

Komunistická státní služba Moderní státní služba 
loajální ke komunistické stran  loajální k ve ejnému zájmu 
velmi politizovaná státní služba rozlišení mezi politickými a administrativními 

funkcemi 
založena na „korytá ství“, protekci a 
prot žování p íbuzných 

založena na hodnotových principech 

správa d lnické t ídy správa profesionál  
uzav enost, p ístup k ídícím míst m závisel 
na lenství v komunistické stran  

otev enost pro r zné skupiny ve spole nosti 
na základ  sout že 

platový systém se subjektivn  p id lenými 
bonusy 

transparentnost rozhodování o personální 
politice a i p i jejím uplat ování 

osobní prot žování manažer  písemn  dané postupy personálního 
managementu 

žádné stimuly pro vyšší výkonnost produktivita a ú innost jsou vysoce 
hodnoceny 

odpov dnost není p esn  ur ena dob e propracovaný rámec odpov dnosti 
zákoník práce ur uje pracovní vztahy v 
soukromém i ve ejném sektoru 

odd lení ve ejného a soukromého sektoru, 
ijetí zákona o státní služb  

selektivní uplat ování legislativy právní stát 
Zdroj: Wright, Nemec. Management ve ejné správy, teorie a praxe (2003, s. 159) 

 

2.4.4 Metody využívané v personálním managementu 
 

 Analýza pracovních míst. Výsledkem analýzy pracovních míst je taková 

struktura pracovních míst, p i které je pozornost zam ena na práci zadanou 

jednotlivci, která ovliv uje jeho každodenní život. Je d ležitá pro personální 

rozhodování o získání, udržení a ízení zam stnanc . „Kvalitní údaje mohou p isp t 

k výb ru a náboru, osobnímu hodnocení, školení, kariérnímu rozvoji, odm ování, 

návrhu organiza ní struktury a plánování zam stnanc .“ (Wright, Nemec, 2003,       

s. 166). 

 Analýza pracovních míst shromaž uje a popisuje informace o úloze                  

a innostech jednotlivých pracovních míst, o jejich ú elu, hlavních povinnostech             
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a innostech pracovníka. Popis pracovního místa zahrnuje: 

 název pracovního místa, 

 odbor nebo odd lení, 

 datum provedení analýzy pracovního místa, 

  stru ný popis pracovního místa, 

 vedení – osoby nad ízené a pod ízené tomuto pracovníkovi, 

 vykonávané práce – povinnosti a úkoly tohoto pracovního místa, 

 nápl  pracovního místa – prost edí obklopující toho pracovní místo. (Wright, 

Nemec, 2003, s. 167) 

 Analýza pracovních míst dává informace o povinnostech, pracovních 

podmínkách, požadavcích a vztazích mezi manažery a státními ú edníky uchaze m 

o zam stnání a zlepšuje komunikaci uvnit  i vn  organizace. 

 Metody získávání informací: 

 pozorování (audio, video nahrávky, elektronický monitoring), 

 interview (informace, které je obtížné sledovat), 

 dotazníky (sb r informací od v tšího po tu pracovník ), 

 deníky pracovník  (cenné u míst, která ovliv uje pr h roku). (Wright, 

Nemec, 2003, s. 167) 

 Nábor a výb r. U náboru se pracovní místa obsazují z vnit ních i vn jších 

zdroj . Vnit ní zdroje jsou sou asní státní zam stnanci, kte í mohou být povýšeni 

nebo p esunuti. Stabilní zam stnanci p edstavují „pam  instituce“ a udržují 

organiza ní kulturu. Nábor uvnit  státní služby ale nemusí mít dostatek 

kvalifikovaných kandidát , proto nábor z venku má plno výhod, nap . p íchod lidí            

s novými znalostmi, schopnostmi nebo nápady. Zp soby externího náboru: 

 otev ené výb rové ízení zve ejn né v médiích, 

 využití personálních agentur, 

 headhunting, 

 veletrhy pracovních p íležitostí, 

 nábor ze škol a z univerzit, 

 profesionální svazy, 

 on-line služby. (Wright, Nemec, 2003, s. 169) 

 Centralizované náborové postupy se postupn  nahrazují decentralizovaným 

personálním systémem, který umož uje p ímým nad ízeným, aby se podíleli                  
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na výb ru nejvhodn jšího zam stnance na konkrétní pracovní místo. eská státní 

služba je charakterizována velkou volností v rozhodování jednotlivých organizací           

o náboru a výb ru zam stnanc . 

 Vzd lávání. Vzd lávání zam stnanc  je jedním z klí ových prvk  moderních 

personálních systém  a je d ležité pro rozvoj demokratické vlády a profesionální 

státní služby. Vzd lávání by m lo vést k vytvá ení pozitivního vztahu, hodnot                 

a vnímání státní služby a p ispívat k spole né organiza ní kultu e.  

 Pro lidi, kte í mají zkušenost pouze ze soukromého sektoru, je d ležité 

edevším systematické seznamování s prost edím soust ed né na všeobecnou 

orientaci ve ejné služby a na zodpov dnost k voleným zástupc m. 

 tšinou je ur eno minimální dosažené vzd lání pro pozice ve státní služb , 

kde zákon požaduje maturitu a u vyšších státních ú edník  pak ukon ené 

vysokoškolské vzd lání. 

 Na širší hodnoty státní služby lze upozornit vznikem etického kodexu 

dopln ným vhodným školením. P edpokladem pro úsp šné školení je plánování. 

Prvním krokem je zhodnocení stávající situace organizace a vyty ení žádoucích cíl , 

je t eba si stanovit vhodnou kombinaci schopností a znalostí, priority a zvážit r zné 

vzd lávací metody a cílové skupiny. D ležité je neustálé hodnocení efektivnosti 

program  manažery, protože vzd lávání je drahé.  

 Hodnocení výkonnosti. Hodnocení výkonnosti je formální, strukturovaný 

systém m ení, hodnocení a ovliv ování zam stnanc  a jejich postoj , chování            

a výsledk . Konkrétn  souvisí s hodnocením pot eb a efektivnosti vzd lávání, 

odhalováním skrytých talent , podporou spole ných o ekávání manažer                        

a zam stnanc , rozhodováním o povýšení a zvyšování platu nebo odm ování 

zvláštních výkon .  

 K hodnocení výkonnosti se používá celá ada metod a postup , kdy se klade 

raz na technickou dokonalost hodnocené služby. Hodnocení výkonnosti by m lo 

probíhat v návaznosti na popis pracovního místa a jeho aspekty, proto popis 

pracovního místa musí obsahovat standardy a kritéria výkonnosti. Metody hodnocení 

výkonnosti: 

 grafická m ítka hodnocení, 

 epická esej, 

 hodnocení pomocí vynucené volby, 

 vážený kontrolní seznam, 
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 kritické hodnocení událostí, 

 m ítko hodnocení chování, 

 párové srovnání zam stnanc , 

 vynucené umíst ní zam stnanc .  

 Systém hodnocení ovliv uje cíle organizace, manažerské schopnosti, 

charakter lidských zdroj  a dostupnost odm n za dobré výkony. V tšina metod má 

tyto nedostatky: 

 ozv na, 

 shovívavost a p ísnost, 

 centrální tendence, 

 prvenství a nedávnost událostí, 

 kontrasty. (Wright, Nemec, 2003, s. 173) 

 I p i správn  zvolené metod  hodnocení úsp ch spo ívá ve zp sobu jejího 

použití a i tak m že usp t jen, pokud manaže i budou mít dostate nou metodickou 

podporu a projdou dostate ným vzd láním. 

 Kariérní r st. V Evropských zemích si stát vychovává vlastní ú edníky 

tradi  uzav enými kariérními systémy, které zvýraz ují charakter státní služby. 

 V uzav eném kariérním systému zam stnanci o ekávají, že celou svou 

pracovní kariéru stráví u jednoho zam stnavatele a budou mít definitivu a vysoký 

spole enský status. Vyšší místa jsou zde obsazována pouze zájemci z nižších pozic.  

 U otev eného systému jsou uchaze i vybíráni podle pot ebné kvalifikace         

a nehraje roli, jestli je daný jednotlivec státním zam stnancem i nikoliv. P inášejí 

však riziko politizace, ale v nestabilním prost edí m že nabídnout více flexibility. 

 Metody institucionálního kariérního managementu: 

 analýza úkol  a schopností organizace, která ov uje vhodnost obsazení 

jednotlivých pracovních míst a schopnosti zam stnanc  na t chto místech, 

 umíst ní vhodných lidí na jednotlivá pracovní místa, tak aby schopnosti 

zam stnanc  odpovídaly požadavk m kladeným na daná pracovní místa, 

 podpora soustavného vzd lávání a budování organiza ní kultury, která klade 

raz na zlepšování se schopnosti zam stnanc , 

 vytvo ení možnosti rychlého postupu pomocí plánovaného a zrychleného 

kariérního r stu, který má zajistit pot ebné schopnosti a zkušenosti pro vyšší 

pracovní místa, 
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 vytvo ení možností rozvoje jednotlivých pracovních míst, 

 zavedení programu poradc , kdy nad ízení a vyšší státní zam stnanci 

poskytují kariérní poradenství. (Wright, Nemec, 2003, s. 177)5 

 Wright G. a Nemec J. tvrdí, že programy kariérního r stu umož ují snížit 

pohyb zam stnanc  a pomáhají zvýšit zájem lidí o jejich sou asnou práci. P ináší 

výhody lepšího využití schopností zam stnanc , vyšší loajalitu, p ístup k informacím, 

lepší komunikaci v organizaci, zd vodn ní organiza ních cíl , realisti jší plánování 

kariérního r stu, p ehled o zvláštních schopnostech nebo znalostech pro konkrétní 

projekty a vyšší motivaci a spokojenost zam stnanc . Odkazují se p itom                       

na Leibowitze a kol. (1986) a  Maya (1991). (Wright, Nemec, 2003) 

 Organiza ní mobilitu tvo í kombinace vertikálních a horizontálních zm n. Když 

není možný p esun zam stnanc  na vyšší místa, horizontální mobilita nabízí 

možnost p esunu schopností do nových oblastí a omezuje stagnaci na stále stejném 

pracovním míst . 

 Pobídky, motivace a odm ování. Podmínky na trhu práce, jako je 

existence alternativních možností pro státní zam stnance a zvláštní podmínky 

zam stnání ve státní služb , ovliv ují úsp šnost náboru nových zam stnanc           

a schopnost udržet stávající státní zam stnance. 

 Pro zam stnance jsou zajímavé organizace svou nabídkou. Pobídky lze 

rozd lit do dvou hlavních kategorií: hmotné (odm ny s pen žní hodnotou,                  

nap . mzdy a platy) a nehmotné (odm ny bez pen žní hodnoty, nap . vzd lávání, 

kariérní r st v organizaci). Manaže i používají oba typy pobídek v soukromém               

i ve ejném sektoru. 

 Motivace zam stnanc  ve státní sfé e je ovlivn na ochotou sloužit zájm m          

a pot ebám ve ejnosti a být loajální k vlád .  Ovliv ují je také celostátní faktory,           

nap . vnímání ve ejné správy ve ejností a status státních zam stnanc                          

ve spole nosti, což má dopad na to, jak státní zam stnanci vnímají hodnotu své 

práce. 

 Nejsiln jší odm nou v organizaci jsou platy, mají podporovat výkonnost           

a aktivní ú ast na d ní v organizaci. Zam stnanci jsou nej ast ji odm ováni            

v hotovosti nebo prost ednictvím penzijního zabezpe ení, vyšší dovolenou, 

                                                
5 Auto i použili ve své knize citaci knihy: West J. P. - Berman E. (1993) Hunam resource strategies in local 

goverment: a survey of progress and future directions, American Review of Public Administration, ro . 23, . 3, 
s. 288 
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zdravotním pojišt ním, odm nami za výkonnost a podobn . Základem pro systém 

odm ování je analýza pracovních míst, podle které jsou místa rozd leny do skupin 

a jsou jim p azeny jednotlivé platové stupn . 

 V eské republice existuje jednotný systém pravidelného zvyšování plat   

v závislosti na délce pracovní zkušenosti. 

 Wright G. a Nemec J. tvrdí: „Odm ování výkonnosti je na jednu stranu siln  

motivující a umož uje zvýšit výkonnost zam stnanc  a odm nit nejlépe                        

ty nejvýkonn jší. Odm ování výkonnosti ukazuje ve ejnosti, že manaže i               

se o výkonnost svých pod ízených zajímají a že státní zam stnanci jsou spravedliv  

odm ni za své úsilí. Na druhou stranu, finan ní odm ny jsou funkcí m ené 

výkonnosti spíš než skute né výkonnosti, a to ovliv uje úsp ch celého systému.“ 

(Wright, Nemec, 2003, s. 180) 

 že však docházet ke zcela opa ným ú ink m, a to ke snížení produktivity    

a zhoršení organiza ní kultury, když je špatn  navržený nebo ízený systém 

odm ování. 
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3 Charakteristika státní správy na úseku správy daní 
 

3.1 Správa daní 

 
 Procesní stránka správy daní, poplatk , odvod , záloh na tyto p íjmy a odvody 

za porušení rozpo tové kázn , které jsou p íjmem státního rozpo tu, státních 

finan ních aktiv nebo rezervních fond  organiza ních složek státu, rozpo  

územních samosprávných celk , státních fond  nebo Národního fondu je upravena  

v zákon . 337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis  

(dále jen z. . 337/1992 Sb.). 

 Správou dan  se rozumí právo init opat ení pot ebná ke správnému              

a úplnému zjišt ní, stanovení a spln ní da ových povinností, zejména právo 

vyhledávat da ové subjekty, dan  vym it, vybrat, vyú tovat, vymáhat nebo 

kontrolovat jejich spln ní ve stanovené výši a dob .6  

 

3.1.1 Da  

  

 Pojem da  v eské republice není definován, ale zákon . 212/1992 Sb.,        

o soustav  daní, který byl zrušen, hovo í o dani jako o povinné, zákonem p edem 

ur ené ástce, kterou se na nenávratném principu od erpává da ovému subjektu 

ást nominálního d chodu. Je to zpravidla pravideln  se opakující platba                 

do ve ejného rozpo tu bez nároku na p ímé pln ní z ve ejného rozpo tu. (Široký, 

2008) 

 Dan  by m ly být: 

 spravedlivé a slušné (korektní), tzn. m ly by brát ohled na schopnost 

poplatníka dan  platit a na užitek, který poplatníkovi ze zdan ní plyne, 

 efektivní, tzn. rozhodování subjekt  by nem ly ovliv ovat, 

 výnosné pro ve ejné rozpo ty, protože zajiš ují zdroj financování pro ve ejný 

sektor, 

 vyžadující co nejmén  náklad  na správu a výb r daní.  

 Funkce dan : 

 aloka ní, tzn. získává pen žní prost edky pro financování ve ejných statk           

                                                
6 Viz. §1, odst. 2 z. . 337/1992 Sb.  
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a pot eb, 

 redistribu ní, tzn. zmír uje nerovnosti mezi subjekty (nap . progresivní dan ), 

 stabiliza ní, tzn. využívá se ke stabilizaci ekonomiky ve stabiliza ní fiskální 

politice.  (Peková J., Pilný J., Jetmar M., 2005) 

 Jelikož jsou dan  ze zákona povinné platby do rozpo tu, je proto                  

pro poplatníky zajímavé z hlediska jejich konstrukce a výše, na jaké ve ejné statky 

jsou vynakládány a jaký mají poplatníci z nich užitek (prosp ch).  

 Dan  se t ídí z r zných hledisek: 

 podle p esunu na jiný subjekt zahrnutím dan  do ceny se d lí na dan  p ímé    

a nep ímé, 

 podle schopnosti platit da  poplatníkem se d lí na dan  osobní, které závisí 

na jeho p íjmu, a in rem, z v ci bez ohledu na p íjem, 

 podle subjektu se d lí na dan  placené jednotlivcem, placené firmou                    

a splitting, nap . spole né zdan ní manžel , 

 podle p edm tu na dan  d chodové, které zda ují r zné druhy p íjm , 

majetkové, které zda ují movitý i nemovitý majetek, spot ební, které zda ují 

spot ebu výrobk  a služeb, a sám subjekt, tzv. paušální (stejná) da  z hlavy    

(v isté form  se nevyužívá), 

 podle použité sazby dan . (Peková J., Pilný J., Jetmar M., 2005) 

  

3.1.2 Da ové ízení 
 

 Da ové ízení se vede za ú elem správného zjišt ní a stanovení dan              

a zabezpe ení její úhrady a kon í spln ním nebo jiným zánikem da ové povinnosti, 

která s touto daní souvisí.  

 Pro pot eby vymezení p edm tu da ového ízení se da  posuzuje bu            

ke zda ovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé skute nosti. 

 Da ové ízení se skládá podle okolností z díl ích ízení, ve kterých jsou 

vydávána jednotlivá rozhodnutí. Díl ím ízením se pro ú ely zákona . 280/2009 Sb., 

da ový ád7 (dále jen „z. . 280/2009 Sb.“) rozumí ízení: 

a) nalézací 

 1. vym ovací, jehož ú elem je stanovení dan , 

                                                
7 Zákon . 280/2009 Sb., da ový ád, nabude ú innosti od 1.1.2011 
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 2. dom ovací, které je vedeno za ú elem stanovení zm ny poslední známé 

      dan , 

 3. o ádném opravném prost edku, proti rozhodnutí vydanému v ízení podle 

      bod  1 a 2, 

b) p i placení daní 

 1. o pose kání dan  a rozložení její úhrady na splátky, 

 2. o zajišt ní dan , 

 3. exeku ní, 

 4. o ádném opravném prost edku proti rozhodnutí vydanému v ízení podle 

      bod  1 až 3, 

c) o mimo ádných opravných a dozor ích prost edcích proti jednotlivým rozhodnutím 

vydaným v rámci da ového ízení.8  

 Podle z. . 337/1992 Sb. má da ové ízení ty i ásti: p ípravné ízení, 

vym ovací ízení, placení daní a vymáhací ízení. 

 Zásady da ového ízení: 

 zásada zákonného postupu, p im enosti a sou innosti, 

 zásada neve ejnosti, volného hodnocení d kaz  a spolupráce, 

 zásada ml enlivosti, skute ného obsahu v ci a rovnosti da ových subjekt . 

 Osoby zú astn né na da ovém ízení jsou: 

 správce dan  (územní finan ní orgány, celní orgány, územní orgány), 

 da ový subjekt (poplatník, plátce, p íp. zástupce), 

 t etí osoby (sv dek, osoba povinná sou innosti, soudní znalec atd.). 

 Místní p íslušnost se ídí u právnické osoby místem jejího sídla v eské 

republice a u fyzické osoby bydlišt m v eské republice, tedy místem trvalého 

pobytu.9 

 

3.2 Da ová soustava eské republiky 
 

 eská da ová soustava zahrnuje dan  p ímé a nep ímé. P ímou da  platí 

poplatník sám, nep ímá da  je sou ástí hodnoty zakoupeného výrobku nebo 

poskytnuté služby, tzn. že je vybrána prost ednictvím jiného plátce.  

 Da ovou soustavu eské republiky tvo í da  z p idané hodnoty, spot ební 
                                                
8 Viz. §134, odst. 1-3 z. . 280/2009 Sb. 
9 Podle z. . 337/1992 Sb. 
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dan , dan  z p íjm , da  z nemovitostí, da  silni ní, da  d dická, darovací                  

a z p evodu nemovitostí a tzv. ekologické dan . Mezi další odvody da ového 

charakteru pat í zejména pojistné sociálního pojišt ní, místní poplatky a cla. 

 Funkce da ové soustavy: 

 fiskální: vytvo ení dostate  velkého státního rozpo tu, který by 

zabezpe oval plynulé financování státního hospodá ství a umož oval 

nezbytné zásahy do celého národního hospodá ství, 

 regula ní: regulování spot eby (spot ební dan ), 

 stimula ní: sobení da ové soustavy jako ekonomického nástroje tak, aby se 

da oví poplatníci rozhodovali v souladu s ekonomickými hledisky (da                 

z nemovitostí), 

 sociální: stát, aby nenarušil zájem podnikatel  podnikat, zabudovává            

do da ového systému nástroje, které do ur ité míry pomáhají ešit sociální           

a kulturní pot eby ve stát  (od itatelné položky ze základu dan ).10 

  

3.2.1 Charakteristika p ímých daní v eské republice 

 

 Da  z p íjm  fyzických osob (zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjmu,             

ve zn ní pozd jších p edpis ). Poplatníky dan  z p íjm  fyzických osob jsou fyzické 

osoby, které mají na území eské republiky bydlišt  nebo se zde obvykle sdružují. 

edm tem dan  z p íjm  fyzických osob jsou p íjmy ze závislé innosti a funk ní 

požitky, p íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd le né innosti, p íjmy                       

z kapitálového majetku, p íjmy z pronájmu a ostatní p íjmy. Základ dan  je ástka,            

o kterou p íjmy p esahují výdaje. Nezdanitelné ásti základu dan  jsou úroky z úv ru 

na bytové pot eby, p ísp vky na penzijní p ipojišt ní, pojistné na životní pojišt ní, 

lenské p ísp vky odbor m. Slevy na dani jsou dvojího typu: na zam stnance          

se zm nou pracovní schopností a na investi ní pobídky. Dále jsou to slevy           

na poplatníka, manželku, invaliditu, studium a da ové zvýhodn ní na dít . Sazba 

dan  je 15 %. 

 Da  z p íjm  právnických osob (zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjmu, 

ve zn ní pozd jších p edpis ). Poplatníky dan  z p íjm  právnických osob jsou 

osoby, které nejsou fyzickými osobami a které mají na území eské republiky své 

                                                
10 Podle internetových stránek Wikipedie, otev ené encyklopedie (cs.wikipedia.org) 
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sídlo nebo sídlo svého vedení, a organiza ní složky státu. P edm tem dan  jsou 

íjmy, resp. výnosy, z veškeré innosti a z nakládání s veškerým majetkem. Základ 

dan  je odvozen od výsledku hospoda ení, který se pak dále upravuje. Jedná se          

o rozdíl, o který p íjmy (s výjimkou p íjm , které nejsou p edm tem dan  nebo jsou 

od dan  osvobozeny) p evyšují výdaje (náklady). Slevy na dani jsou dvojího typu:         

na zam stnance se zm nou pracovní schopností a na investi ní pobídky. Sazba 

dan  je 19 %. U samostatného základu dan  je sazba 15 % (p íjmy z dividend,            

na zisku, likvida ní z statek). U investi ního fondu, u podílového fondu                      

a u penzijního fondu nebo u instituce penzijního pojišt ní iní sazba dan  5 %. 

 Da  z nemovitostí (zákon . 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve zn ní 

pozd jších p edpis ). Poplatníky dan  z nemovitostí jsou vlastníci pozemk , staveb, 

byt  nebo samostatných nebytových prostor. P edm tem dan  jsou pozemky                

na území eské republiky zachycené v katastrální map  a stavby, na které bylo 

vydáno kolauda ní rozhodnutí, byty a nebytové prostory. Základem dan  je cena 

pozemku nebo skute ná vým ra pozemku v m2; zastav ná plocha. Sazba dan  je 

ur ena procentem nebo v K  na m2.  

 Da  d dická, darovací a z p evodu nemovitostí (zákon . 357/1992 Sb.,            

o dani d dické, dani darovací a dani z p evodu nemovitostí, ve zn ní pozd jších 

edpis ). Poplatníkem je d dic, nabyvatel majetku. P edm tem dan  d dické je 

nabytí majetku na základ  d dictví ze záv ti nebo d dictví ze zákona. P edm tem 

dan  darovací je bezúplatný p evod vlastnictví majetku na základ  právního úkonu,    

a to jinak než smrtí z stavitele. U dan  z p evodu nemovitostí je p edm tem dan  

úplatný p evod nebo p echod vlastnictví k nemovitostem. Sazba dan  se ur uje dle 

kategorií p íbuzenského stavu. 

 Silni ní da  (zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších 

edpis ). Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem 

vozidla registrovaného v eské republice v registru vozidel a je zapsaná                          

v technickém pr kazu. P edm tem dan  jsou silni ní motorová vozidla a jejich 

ípojná vozidla registrovaná a provozovaná v eské republice, jsou-li používána       

k podnikání nebo k jiné samostatné výd le né innosti. Základem dan  je zdvihový 

objem motoru v m3, sou et nejv tších povolených hmotností na nápravy v tunách         

a po et náprav u náv , nejv tší povolená hmotnost v tunách a po et náprav          

u ostatních vozidel. Sazba dan  se ur uje podle zdvihového objemu motoru, po tu 

náprav a hmotnosti.  
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 Platby sociálního pojišt ní se považují za odvod da ového charakteru, 

protože zvyšují da ové zatížení osob i firem. V eské republice se systém sociálního 

pojišt ní skládá z ve ejného zdravotního pojišt ní a sociálního zabezpe ení, které se 

dále lení na nemocenské pojišt ní, d chodové pojišt ní a p ísp vek na státní 

politiku zam stnanosti. Sazby u zam stnance jsou z ve ejného zdravotního pojišt ní 

4,5 % a ze sociálního zabezpe ení 6,5 %. U zam stnavatele jsou sazby z ve ejného 

zdravotního pojišt ní 9 % a ze sociálního zabezpe ení 25 %. (Široký, 2008) 

 Zákony stanoví také adu správních a místních poplatk . 

 
3.2.2 Charakteristika nep ímých daní v eské republice 

 

 Da  z p idané hodnoty (zákon . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty,        

ve zn ní pozd jších p edpis ). P edm tem dan  je dodání zboží nebo p evod 

nemovitosti, poskytnutí služby za úplatu, po ízení zboží z jiného lenského státu 

Evropské unie, dovoz zboží s místem pln ní v tuzemsku. Plátce dan  je osoba 

povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 

12 kalendá ních m síc  p esáhne ástku 1 000 000 K . Základní sazba dan  je      

20 % a snížená sazba dan  je 10 %. 

 Spot ební dan  (Akcízy; zákon . 353/2003 Sb., o spot ebních daních). 

Spot ebními dan mi jsou da  z minerálních olej , da  z lihu, da  z piva, da  z vína      

a meziprodukt  a da  z tabákových výrobk . P edm tem dan  jsou vybrané výrobky 

na da ovém území eské republiky vyrobené nebo na da ové území eské 

republiky dovezené. Plátce dan  je fyzická nebo právnická osoba, která je 

provozovatelem da ového skladu, oprávn ným p íjemcem, da ovým zástupcem 

nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost da  p iznat a zaplatit. Da ový sklad je objekt 

(prostorov  ohrani ený), ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spot ební daní 

vyráb jí, zpracovávají, skladují, p ijímají nebo odesílají. Základem dan                        

u spot ebních daní je množství vybraného výrobku a u cigaret také cena                  

pro kone ného spot ebitele. Sazba daní se ur uje podle jednotlivých komodit. 

 Tzv. ekologické dan  (sou ást zákona . 261/2006 Sb., o stabilizaci 

ve ejných rozpo ). Mezi ekologické dan  pat í da  ze zemního plynu a n kterých 

dalších plyn , da  z pevných paliv a da  z elekt iny. Plátcem dan  je dodavatel, který 

na da ovém území eské republiky dodal plyn, pevná paliva nebo elekt inu 

kone nému spot ebiteli, provozovatel distribu ní soustavy, provozovatel p epravní 
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soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu. P edm tem dan  je plyn 

podle kód  nomenklatury, pevná paliva podle kód  nomenklatury a elekt ina. 

Základem dan  je množství plynu v MWh spalného tepla, množství pevných paliv 

vyjád ené v GJ spalného tepla v p vodním vzorku a množství elekt iny v MWh.  

 Cla. eské republika vstoupila v roce 2004 do Evropské unie, kde                      

od 1.1.1993 byl zaveden jednotný vnit ní trh, který zrušil da ové hranice                 

mezi lenskými státy Evropské unie. i t etím zemím vystupuje Evropská unie jako 

celní unie a cla jsou tudíž regulována celním kodexem Evropské unie. Sazby jsou 

stanoveny spole ným celním sazebníkem. (Široký, 2008) 

 Ostatní nep ímé dan  zahrnují nap íklad poplatky za zne išt ní vzduchu          

i vody a poplatky za odpad. 

 

3.3 Organiza ní zabezpe ení správy daní 

 
 Postavení a kompetence orgán  da ové správy jsou upraveny zákonem        

. 531/1990 Sb., o územních finan ních orgánech, ve zn ní pozd jších p edpis  

(dále jen z. . 531/1990 Sb.). Da ová správa v eské republice je tvo ena 

ístup ovou soustavou orgán , kterou tvo í: 

 Ministerstvo financí (celostátní úrove ), 

 finan ní editelství (regionální úrove ), 

 finan ní ú ady (místní úrove ). 

Finan ní editelství a finan ní ú ady dohromady tvo í územní finan ní orgány. 

 
3.3.1 Ministerstvo financí 

 

 Ministerstvo financí je úst edním orgánem státní správy pro dan  jako správní 

ad s celostátní p sobností. Jeho postavení a kompetence upravuje zákon              

. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán  státní správy R 

(dále jen z. . 2/1969 Sb.), který je základním kompeten ním zákonem,                     

a z. . 531/1990 Sb., který upravuje vertikální ídící vztahy uvnit  da ové správy. 

 Kompetence Ministerstva financí v da ové oblasti: 

 zajišt ní tvorby návrh  zákon  a jiných právních p edpis  v oblasti daní,            

a to zejména hmotn  právní p edpisy, které upravují jednotlivé druhy daní,      
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a precesn  právní úpravy správy daní, 

 zabezpe ení úkol  pro oblast daní souvisejících se sjednáváním 

mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styk  a mezinárodní 

spolupráce, 

ízení správy daní a podílení se na jejím výkonu v rozsahu stanoveném 

zákonem o správ  daní a poplatk , 

ízení finan ních editelství a jejich prost ednictvím finan ních ú ad , 

 p ezkoumávání rozhodnutí finan ních editelství vydaná ve správních 

ízeních, 

 v od vodn ných p ípadech provád ní úkon , které jinak pat í do pravomoci 

úst edních finan ních orgán , anebo podílení se na provád ní t chto úkon , 

 v od vodn ných p ípadech m že pov it jiný než místn  p íslušný úst ední 

finan ní orgán správou n kterých daní, ízením o p estupcích nebo výkonem 

dalších p sobností, 

 m že pov it úst ední finan ní orgán jednáním ve v cech mezinárodní pomoci 

i správ  daní a ve v cech mezinárodní pomoci p i vymáhání n kterých 

finan ních pohledávek podle zákona . 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci 

i vymáhání n kterých finan ních pohledávek, ve zn ní pozd jších p edpis , 

a zákona . 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci p i správ  daní a o zm     

z. . 531/1990 Sb. 

 Agenda daní Ministerstva financí je soust ed na do sekce v ele s nám stkem 

ministra financí. Tvo í ji odbory v p ímé pod ízenosti nám stka ministra a vykonávají 

hlavn  legislativní innost a innost v oblasti da ové a celní politiky. Odbory: 

 1. Odbor – Legislativa daní z p íjmu 

 2. Odbor – Legislativa nep ímých daní 

 3. Odbor – Da ová a celní politika 

 4. Odbor – Legislativa majetkových daní a poplatk  

 5. Odbor – Ú etnictví a audit 
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3.3.2 Úst ední finan ní a da ové editelství  
 

 Úst ední finan ní a da ové editelství (dále jen „ÚFD “) je integrální sou ástí 

Ministerstva financí, v jehož ele stojí vrchní editel, který je pod ízený nám stkovi 

ministra. Jedná se o seskupení odbor , které ídí správu daní a v rozsahu 

stanoveném v zákon  o správ  daní a poplatk  se podílí na jejich výkonu a ídí 

finan ní editelství. 

 ÚFD  tvo í: 

 1. Odbor – Metodika a výkon daní z p íjm  

 2. Odbor – Metodika správy daní 

 3. Odbor – Rozvoj informa ních systém  da ové správy 

 4. Odbor – ízení a ekonomika územních finan ních orgán  

 5. Odbor – Metodika a výkon DPH a majetkových daní 

 

3.3.3 Územní finan ní orgány 
 

 Územní finan ní orgány byly vytvo eny z. . 531/1990 Sb., který upravuje 

jejich postavení, v cnou i územní p sobnosti a ídící vztahy uvnit  da ové správy. 

Mezi územní finan ní orgány pat í finan ní editelství a finan ní ú ady. Vnit ní 

fungování územních finan ních orgán  je dáno jejich organiza ním ádem, který 

vydává Ministerstvo financí. Struktura finan ních editelství je odvozena od druh  

daní, resp. dalších agend, struktura finan ních ú ad  vychází z jednotlivých fází 

da ového ízení. Územní finan ní orgány mají postavení správních ú ad , jsou tedy 

oprávn ny jménem státu vykonávat vrchnostenskou správu v oblasti své p sobnosti. 

Zárove  mají finan ní editelství postavení ú etních jednotek a jsou tedy oprávn ny 

samostatn  hospoda it s majetkem státu, a to rovn ž za pod ízené finan ní ú ady, 

které toto majetkoprávní oprávn ní nemají. 

 Finan ní editelství vykonává svoji p sobnost v územním obvodu tvo eném 

územními obvody jím ízených finan ních ú ad .11 Finan ní editelství je rozpo tovou 

organizací a ú etní jednotkou. V eské republice je jich celkem 8 (Finan ní 

editelství pro hlavní m sto Prahu, v Brn , v eských Bud jovicích, v Hradci Králové, 

v Ostrav , v Plzni, v Praze a v Ústí nad Labem). Zajiš uje osobní a v cn  pot eby 

                                                
11 Mapa územních obvod  finan ních editelství je zobrazena v P íloze . 1 
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finan ních ú ad , které ídí. Finan ní editelství ídí a za jeho innost odpovídá 

editel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí eské republiky. Finan ní 

editelství m že v obvodu své p sobnosti v od vodn ných p ípadech pov it 

provedením n kterých úkon  v rámci správy daní, dotací a ízení o p estupcích jiný, 

než místn  p íslušný finan ní ú ad. 

 Kompetence finan ního editelství: 

ízení finan ních ú ad , 

 vykonávání správy daní v rozsahu stanoveném zákonem o územních 

finan ních orgánech nebo zvláštním právním p edpisem, v etn  vyhledávací 

innosti, 

 provád ní revizí, 

 provád ní cenové kontroly podle zvláštního právního p edpisu, 

 provád ní ízení o p estupcích v oboru své p sobnosti, 

 rozhodování o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi 

spravovaných p íjmech v konkurzním ízení podle zvláštního právního 

edpisu, 

 v od vodn ných p ípadech provád ní úkon , které jinak pat í do pravomoci 

jím ízených finan ních ú ad , anebo se m že na provád ní t chto úkon  

podílet, 

 zpracovávání údaj  získaných p i výkonu p sobnosti územních finan ních 

orgán  ve svém územním obvodu. 

 Finan ní ú ady. Za innost finan ního ú adu odpovídá editel p íslušného 

finan ního ú adu. V eské republice je celkem 199 finan ních ú ad .  

 Kompetence všech finan ních ú ad : 

 vykonávání správy daní, odvod  a záloh na tyto p íjmy, v etn  jejich 

íslušenství, a správních poplatk  jimi vym ovaných a vybíraných podle 

zvláštního právního p edpisu, 

 provád ní ízení o p estupcích v oboru své p sobnosti, 

 ukládání ú etním jednotkám pokuty podle zvláštního právního p edpisu, 

 rozhodování o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi 

spravovaných p íjmech v konkurzním ízení podle zvláštního právního 

edpisu, 

 vykonávání na základ  zvláštních právních p edpis  další innosti. 
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 Vybrané finan ní ú ady uvedené v p íloze . 2 z. . 531/1990 Sb. mají ješt  

další kompetence: 

 vykonávání správy dotací, 

 provád ní kontroly výkonu správy poplatk , které jsou p íjmem státního 

rozpo tu, jsou-li k jejich správ  v cn  p íslušné jiné orgány, 

 provád ní výb ru a vymáhání odvod , poplatk , úhrad, úplat, pokut a penále, 

etn  náklad ízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které 

jsou p íjmem státního rozpo tu eské republiky, rozpo  územních 

samosprávných celk , rozpo  okresních ú ad  a státních fond eské 

republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a okresními ú ady.12 

 Pracovišt  finan ních ú ad . Jsou z ízena vyhláškou . 541/2006 Sb., 

vydanou na základ  zmocn ní v z. . 531/1990 Sb. Zabezpe ují innosti podatelny 

správce dan , kde je možnost u init písemné podání. Za jejich innost odpovídá 

editel p íslušného finan ního ú adu.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
12 Dle §§5 – 10 zákona . 531/1990 Sb., o územních finan ních orgánech 
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4 ízení lidských zdroj  v podmínkách finan ního editelství 
 
4.1 Finan ní editelství v Plzni 
 
 Finan ní editelství v Plzni (dále jen „F  v Plzni“) vzniklo v lednu roku 1991 

podle zákona . 531/1990 Sb. jako organiza ní složka státu, která vykonává státní 

správu. Z izovatelem je Ministerstvo financí R. F  v Plzni je úst edn ízená 

organizace. Sídlí na adrese Hálkova 14, 305 72 Plze  3.  

  F  v Plzni spravuje a ídí celkem 21 finan ních ú ad  (dále jen „FÚ“)               

a 5 pracoviš  finan ních ú ad  v 10 správních oblastech (viz. Tab. 4.1.). 

 innost a kompetence F  v Plzni je uvedená v kapitole 3.3.3 Územní finan ní 

orgány. 

 V rámci koordinace zpracování informací se F  v Plzni napojuje na informa ní 

systémy Ministerstva financí R, které následn  využívají všechny instituce 

zabývající se správou daní.  

 Jako aplika  technickou podporu da ové správy využívá F  v Plzni  

Automatizovaný da ový informa ní systém (dále jen „ADIS“) s celorepublikovou 

sobností v etn  jednotné technické infrastruktury. Aplika ní verze program          

se skládá z díl ích modul  pro zpracování da ových p iznání jednotlivých daní,                

z modul  spole ných pr ezových inností, které jsou pot ebné pro správu, evidenci, 

vybírání a vymáhání daní, p evod finan ních prost edk  oprávn ným p íjemc m           

a z modul  nezbytné systémové podpory v etn  modul  pro elektronické zpracování 

písemností. Informa ní systém ADIS každoro  reaguje na legislativní zm ny nejen 

v oblasti da ových zákon , ale i na ostatní zm ny v legislativ , které správu daní 

ovliv ují. 

  v Plzni dále využívá Automatizovaný vnit ní informa ní systém (dále jen 

„AVIS“), který p edstavuje komplexní ešení problematiky vnit ního informa ního 

systému organiza ní složky státu a ú etní jednotky. Umož uje on-line sumarizaci 

ekonomických dat a sdílení základních íselník  na všech úrovních da ové správy.  

 

 

 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


33 
 

Tab. 4.1.:P ehled finan ních ú ad  a pracoviš  finan ních ú ad   

Správní oblast Finan ní ú ad, pracovišt  

Domažlice 
FÚ v Domažlicích 
FÚ v Horšovském Týn  
Pracovišt  Kdyn  

Klatovy 
FÚ v Klatovech 
FÚ v Horaž ovicích 
FÚ v Sušici 

Plze  m sto FÚ v Plzni 

Plze  jih 
FÚ Plze -jih 
FÚ v Blovicích 
FÚ v P ešticích 

Plze  sever 
FÚ Plze -sever 
FÚ v Kralovicích 
Pracovišt  Man tín 

Rokycany FÚ v Rokycanech 

Tachov 
FÚ v Tachov  
Pracovišt  Bor 
FÚ ve St íb e 

Cheb 

FÚ v Chebu 

FÚ v Aši 
FÚ v Mariánských Lázních 

Karlovy Vary 
FÚ v Karlových Varech 
FÚ v Ostrov  
Pracovišt  Toužim 

Sokolov 

FÚ v Sokolov  

Pracovišt  Chodov 
FÚ v Kraslicích 

Zdroj: cds.mfcr.cz (vlastní zpracování) 

 

4.1.1 Organiza ní struktura Finan ního editelství v Plzni 

 
  v Plzni se d lí na sekretariát, jeden odbor a šest odd lení, které spadají 

ímo pod editele. F  v Plzni má odd lení interního auditu, odd lení automatizace    

a informatiky, odd lení finan ní kontroly, odd lení cenové kontroly, odd lení 

personální, odd lení vnit ní správy a odbor daní a dotací, který se dále lení             
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na odd lení dan  z p íjm  fyzických osob a silni ní dan , odd lení dan  z p íjm  

právnických osob, odd lení nep ímých daní, odd lení majetkových daní a ostatních 

agend, odd lení metodiky správy daní, odd lení dotací a odd lení vyhledávací.  

 K 1.1.2010 F  v Plzni zam stnává 119 osob, z toho 20 osob ve vedoucích 

pozicích ( editel, zástupce editele, vedoucí odboru, vedoucí odd lení, vedoucí 

referát ). Na FÚ v p sobnosti F  v Plzni je zam stnáno 1 136 osob, z toho 160 osob 

ve vedoucích pozicích ( editelé jednotlivých finan ních ú ad , zástupci editel , 

vedoucí odd lení, vedoucí referát ). 

 Všechna uvedená odd lení mimo odd lení cenové kontroly13 a odd lení 

finan ní kontroly14 sídlí na ulici Hálkova 14, 305 72  Plze .  

 
Obr. 4.1.: Struktura Finan ního editelství v Plzni 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Výro ní zpráva eské da ové správy 2008; cds.mfcr.cz (vlastní zpracování) 

 

 
                                                
13 Sídlí na ulici  Františkánská 18, 305 72 Plze  
14 Sídlí na ulici Nám stí eských brat í 8, 306 16 Plze  
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4.1.2 Personální odd lení 

 
 Personální odd lení (viz. Obr. 4.1.) komplexn  zabezpe uje personální 

innosti v p sobnosti finan ního editelství. P i výkonu personální práce zabezpe uje 

personální a platovou agendu související se vznikem, zm nami a skon ením 

pracovních vztah , na základ  koncepce vzd lávání zam stnanc  zpracované 

ministerstvem, zpracovává plány vzd lávání a zabezpe uje profesní p ípravu 

odborných zam stnanc . Organiza  zabezpe uje školení a kurzy ke zvýšení 

kvalifikace zam stnanc  a p ipravuje za organizaci kolektivní smlouvu a s odborovou 

organizací provádí hodnocení jejího pln ní, ú astní se zabezpe ení rekrea ní pé e, 

organizace odborových, pop . sportovních sout ží apod. 

 
4.2 Vzd lávání zam stnanc  Finan ního editelství v Plzni 

 
 Struktura a obsah vzd lávání zam stnanc  F  v Plzni i všech územních 

finan ních orgán  vychází z usnesení vlády . 1542 ze dne 30.11.2005 o Pravidlech 

vzd lávání zam stnanc  ve správních ú adech (dále jen „Pravidla“) s ú inností          

od 1.1.2006. Pravidla jsou aplikována sm rnicí ministra financí . 9/2006                 

ke vzd lávání zam stnanc  ve správních ú adech resortu. Na základ  tohoto 

usnesení a sm rnice vydal Institut státní správy (dále jen „ISS“) v roce 2006 

Provád cí metodiku k Pravidl m vzd lávání zam stnanc  ve správních ú adech 

(dále jen „Provád cí metodika k Pravidl m“). S p ihlédnutím ke všem výše zmín ným 

dokument m byl odborem ízení a ekonomika územních finan ních orgán , který 

spadá pod ÚFD , rozpracován metodický materiál s názvem Pravidla pro vzd lávání 

zam stnanc  územních finan ních orgán .  

 
4.2.1 Pravidla pro vzd lávání zam stnanc  územních finan ních orgán  

 

  Systém vzd lávání zam stnanc  F  v Plzni zahrnuje t i základní obsahové 

bloky: 

1. Vstupní vzd lávání, 

2. Prohlubující vzd lávání, 

3. Vzd lávání v dalších oblastech. 
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 Preferuje se p íprava zam stnanc  v oblasti daní a navazujících podp rných 

informa ních systém , protože noví zam stnanci nejsou dostate  p ipraveni           

na pln ní svých pracovních povinností v da ové oblasti. D vodem jsou asté zm ny 

právních da ových a navazujících norem a jejich právní výklad v praxi.  

 Vstupní vzd lávání se lení na vstupní vzd lávání úvodní a vstupní 

vzd lávání následné. Vstupní vzd lávání úvodní se realizuje  podle u ebního plánu 

a u ebních osnov v prostorách F  v Plzni. O obsahové náplni úvodního vstupního 

školení pro servisní, pomocný a obslužný personál rozhoduje editel F  v Plzni. 

Vstupní vzd lávání následné zajiš uje ISS e-learningových kurzem15, kde se noví 

zam stnanci seznamují s právním systémem R, ve ejnou správou a získávají 

základní p ehled o ve ejných financích, základních institucích Evropské unie              

a informace o technikách efektivnosti komunikace. Po úsp šném vykonání 

záv re ného testu dostávají od ISS osv ení. 

 Prohlubující vzd lávání. lení se na odborné vzd lávání, manažerské 

vzd lávání a jazykové vzd lávání.  

 Odborné vzd lávání a manažerské vzd lávání se realizuje p evážn                 

ve Vzd lávacím za ízení územních finan ních orgán  Vltava ve Smilovicích               

a P ehrada v Luha ovicích. V rámci trojstup ového odborného vzd lávání se noví 

správci daní a dotací povinn  v prvním stupni astní jednoho z devíti profilujících 

kurz  typu B (B1-Registrace daní, B2-Evidence daní, B3-Vym ování daní,                      

B4-Správa dan  z nemovitostí, B5-Správa dan  d dické, darovací a z p evodu 

nemovitostí, B6-Správa odvod  za porušení rozpo tové kázn , B7-Da ová kontrola, 

B8-Vymáhání, B9-Oce ování) a navazujícího kurzu typu D, který je zam ený             

na podp rné informa ní systémy. Sou ástí jsou i výb rové kurzy orientované           

na ú etnictví, právo, oce ování, komunikaci a výpo etní techniku. Druhý stupe  

odborného vzd lávání rozši uje profesní kompetence správc  daní a dotací, kdy 

zam stnanec v druhém roce innosti pokra uje v n kterém z osmi specializa ních 

kurz . T etí stupe  odborového vzd lávání probíhá kv li vysoké odbornosti             

ve Vzd lávacím za ízení územních finan ních orgán  Vltava ve Smilovicích, aby bylo 

asov  dostupné pro odborn  fundované lektory z Prahy, a je tvo eno 117 odborn  

specializa ními kurzy. 

                                                
15 E-learning je forma vzd lávání využívající multimediální prvky – prezentace a texty s odkazy, animované 

sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické 
modely proces , atd., která probíhá formou kurz  s využitím výpo etní techniky a internetu. 
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 Manažerské vzd lávání. Vzd lávání vedoucích zam stnanc  zam ené           

na psychologii, komunikaci, právo, dan , informa ní systémy a ízení pracovních 

kolektiv . U ební plány a osnovy vycházejí z Provád cí metodiky k Pravidl m.  

 Jazykové vzd lávání. Na F  v Plzni realizováno ve t ech formách: 

  výuka anglického jazyka pro vybrané perspektivní zam stnance, 

  výuka anglického nebo n meckého jazyka vybraným specialist m, 

 dobrovolné zapojení zájemc  do jazykových kurz  anglického nebo 

meckého jazyka v jazykových školách. 

 Vzd lávání v dalších oblastech zahrnuje vzd lávání metodik  finan ního 

editelství, aktualiza ní vzd lávání zkušených zam stnanc , vzd lávání v oblasti 

neda ových agend, vzd lávání lektor  územních finan ních orgán  a školení v rámci 

regionálních akcí finan ního editelství. 

 

4.2.2 Systém Vema 

 

 Systém Vema je personální informa ní systém pro uspokojování informa ních 

pot eb strategického a operativního ízení lidských zdroj  v resortu Ministerstva 

financí R na úrovních ÚFD , F  a vzd lávacích za ízení.  

 V sou asné dob  jsou využívány aplikace PAM – Mzdy, PER - Personalistika, 

STM - Systemizace, VZD - Vzd lávání, HRF – Lidské zdroje, ADR – Adresá ové 

služby, ELD – Elektronické podávání eviden ního listu d chodového pojišt ní,            

RNP – Registr nemocenského pojišt ní, CAF – Zam stnanecké výhody,                

DCH – Docházka, ISP – informa ní systém o platech, AU – auto provoz, portálové 

ístupy, zadávání srážek p es portál, Hodnocení.  

 Probíhá zde automatizované zpracování informací. Vybraná data jsou zasílání 

z finan ního editelství automatizovaným výstupem ve form  elektronických zpráv        

k dalšímu zpracování do centrální databáze na ÚFD , kde jsou dále využívána         

k metodickému ízení F  v oblasti lidských zdroj . Vzájemnou propojenost t chto 

institucí zabezpe uje od roku 1993. Systém Vema se neustále rozši uje                     

a zdokonaluje.  

 Informa ní systém VZD/VEMA obsahuje podrobné údaje o absolventech 

kurz , lektorech a vyu ovaných kurzech. Využívá se i k plánování, k r zným 

analýzám, k hodnocení zam stnanc  a ke kontrole. Evidují se zde vzd lávací akce 

delší než jeden den nebo akce, které se pravideln  opakují. 
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4.2.3 Pracovní a u ební pom cka TaxTest 
 

 Pracovní a u ební pom cka TaxTest hraje d ležitou roli p i výuce                       

a sebevzd lávání zam stnanc  územních finan ních orgán , p íprav  lektor             

na výuku, ale i p i ešení konkrétních úkol . Je k dispozici na intranetu eské da ové 

správy všem zam stnanc m Ministerstva financí R, územních finan ních orgán         

i vzd lávacích za ízení územních finan ních orgán  P ehrada a Vltava. 

 Datová báze této pom cky obsahuje vedle eské da ové legislativy i strukturu 

práva Evropské unie, na ízení a sm rnice Rady Evropského spole enství, vztahující 

se k da ové problematice, dále da ové judikáty, da ové tiskopisy, odborné lánky, 

skripta, metodické pokyny pro lektory, pracovní listy pro poslucha e, u ební plány           

a u ební osnovy v etn  hypertextových odkaz , vztahujících se k u ebnímu obsahu, 

a p ibližn  10 000 otázek ur ených pro procvi ování a generování test , které 

dostávají k vy ešení frekventanti kurz . V roce 2008 byla obsahov  obohacena          

o judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu R, o rozhodnutí 

Evropského soudního dvora, o nové p ehledy v oblasti celního kodexu a soudního 

správního ízení. Pom cka TaxTest se využívá i p i výuce, protože obsahuje                  

i prezentace v programu PowerPoint. 

 

4.3 Výdaje na zam stnance Finan ního editelství v Plzni 
 

 Výdaje Finan ního editelství v Plzni jsou t íd ny podle rozpo tové skladby, 

kterou upravuje vyhláška . 323/2002 Sb., o rozpo tové skladb , ve zn ní vyhlášky 

. 568/2002 Sb., vyhlášky . 484/2003 Sb., vyhlášky . 440/2006 Sb., vyhlášky             

. 233/2007 Sb. a vyhlášky . 306/2007 Sb. (dále jen „vyhláška . 323/2002 Sb.). 

 Vyhláška . 323/2002 Sb.  t ídí rozpo tovou skladbu z hlediska: 

 odpov dnostního na kapitoly státního rozpo tu, 

 druhového na rozpo tové t ídy, seskupení rozpo tových položek, 

podseskupení rozpo tových položek a rozpo tové položky, 

 odv tvového na rozpo tové skupiny, rozpo tové oddíly, rozpo tové pododdíly 

a rozpo tové paragrafy, 

 konsolida ního na záznamové jednotky. 

 V p íloze k vyhlášce . 323/2002 Sb. je rozpo tová skladba dopodrobna 
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rozepsána po nejnižší jednotky podle všech t ídících hledisek. 

  v Plzni spadá z hlediska odpov dnostního t íd ní pod kapitolu státního 

rozpo tu . 312 Ministerstvo financí. 

  

4.3.1 Výdaje na zam stnance Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009 

 

 Následující tabulky (Tab. 4.1., Tab. 4.2. a Tab. 4.3.) srovnávají rozpo tové 

položky, ve kterých jsou zaznamenány výdaje na zam stnance a výdaje související 

se vzd láváním zam stnanc , kone ného rozpo tu F  v Plzni z let 2004 – 2009          

a jejich procentuální vyjád ení k celkovým b žným výdaj m (CBV) a k celkovým 

výdaj m (CV) F  v Plzni. 

 Všechny tyto výdaje na zam stnance spadají z hlediska odv tvového t íd ní 

do rozpo tového paragrafu 6142 Finan ní správa, kde se sleduje innost finan ních 

editelství a finan ních ú ad . 

 Sledované rozpo tové položky z hlediska druhového t íd ní: 

 5011: Platy zam stnanc  v pracovním pom ru. 

 5021: Ostatní osobní výdaje (zejm. odm ny za práci podle dohod o pracích 

uzavíraných podle z. . 262/2006 Sb., zákoník práce, mimo pracovní pom r). 

 5024: Odstupné. 

 5031: Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku 

zam stnanosti. 

 5032: Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní. 

 5167: Služby školení a vzd lávání. 

 Tab. 4.1. nabízí p ehled mzdových náklad  F  v Plzni v letech 2004 až 2009. 

Celkové mzdové náklady (CMN) každoro  rostly v pr ru o 6,08 %, tedy             

o 23 905 tis. K . Nejv tší nár st t chto výdaj  nastal v roce 2007 o 8,50 %, tedy          

o 33 409 tis. K , a nejmenší nár st v roce 2008 o 2,42 %, tedy o 9 511 tis. K .         

Ve srovnání s rokem 2004 vzrostly celkové mzdové náklady v roce 2009 o 30,40 %. 
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Tab. 4.1.:Mzdové náklady Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009 (v tisících K )  

Pol. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5011 290 919 304 478 328 433 352 733 359 865 382 535 
5021 339 345 338 519 442 428 
5024 90 84 62 309 294 81 
5031 75 713 79 235 85 464 91 918 93 757 95 157 
5032 26 115 27 441 29 595 31 822 32 454 34 499 
CMN 393 176 411 583 443 892 477 301 486 812 512 700 

Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování  

  

 V Tab. 4.2. jsou výdaje na vzd lávání zam stnanc  F  v Plzni v letech               

2004 – 2009 a jejich procentuální vyjád ení (%1) k celkovým mzdovým náklad m. 

Podrobn ji se výdaji na vzd lávání zam stnanc  zabývá kapitola 4.3.2 Vývoj výdaj          

na vzd lávání a platy zam stnanc  Finan ního editelství v Plzni v letech               

2004 – 2009. 

 
Tab. 4.2.: Výdaje na vzd lávání zam stnanc  Finan ního editelství v Plzni v letech  

2004 – 2009 (v tisících K ) 

Pol. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5167 667 648 572 364 429 408 
%1 0,17 0,16 0,13 0,08 0,09 0,08 

Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování 

 

 Z Tab. 4.3. vyplývá, že celkové výdaje na zam stnance (CVnZ; sou et CMN    

a výdaj  na vzd lávání zam stnanc ) ve sledovaných letech každoro  pr rn  

vzr staly o 6,06 %, tedy o 23 853 tis. K . Nejv tší nár st t chto výdaj  byl v roce 

2007 o 8,43 %, tedy o 33 201 tis. K , a nejmenší nár st v roce 2008 o 2,43 %, tedy           

o 9 576 tis. K . Ze srovnání celkových výdaj  na zam stnance v roce 2004 a 2009 

vychází, že celkový nár st byl o 30,28 %. 

 Celkové b žné výdaje každoro  rostly v pr ru o 4,96 %, tedy                   

o 24 415 tis. K , kdy nejv tší nár st byl v roce 2006 o 7,35 %, tedy o 36 167 tis. K , 

a nejmenší v roce 2008 o 1,69 %, tedy o 8 301 tis. K . 

 Procentuální vyjád ení (%2) ukazuje, jaký podíl m ly celkové náklady                

na zam stnance na celkové b žné výdaje ve sledovaných letech, kdy je rostoucí 

trend, kdy v roce 2004 se podíleli CVnZ na CBV 80,04 % a v roce 2009 83,55 %.  
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 Procentuální vyjád ení (%3) vyjad uje podíl celkových výdaj  na zam stnance 

na celkové výdaje F  v Plzni v letech 2004 až 2009. Tento podíl je kolísavý                     

v návaznosti na kapitálové výdaje. 

 

Tab. 4.3.: Výdaje na zam stnance Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009  

(v tisících K ) 

Pol. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
CMN 393 176 411 583 443 892 477 301 486 812 512 700 
5167 667 648 572 364 429 408 
CVnZ 393 843 412 231 444 464 477 665 487 241 513 108 
CBV 492 064 507 548 543 715 578 463 586 764 614 138 
%2 80,04 81,22 81,75 82,57 83,04 83,55 
CV 525 187 576 953 569 321 608 724 624 810 631 413 
%3 74,99 71,45 78,07 78,47 77,98 81,26 

Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování  
 

 Obr. 4.2. graficky znázor uje vývoj celkových výdaj  na zam stnance, 

celkových b žných výdaj  a celkových výdaj , kdy všechny k ivky jsou rostoucí                  

s výjimkou v roce 2006, kdy celkové výdaje mírn  klesly. 

 
Obr. 4.2.: Vývoj výdaj  Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 - 2009 

Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování 
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4.3.2 Vývoj výdaj  na vzd lávání a platy zam stnanc  Finan ního editelství       
v Plzni v letech 2004 – 2009 

 

 Tab. 4.4. a Tab. 4.5. ukazují vývoj výdaj  na platy zam stnanc  v pracovním 

pom ru a výdaj  na vzd lávání t chto zam stnanc . Je zde vyjád ena meziro ní 

zm na (m. zm na) v procentech i v pen žním vyjád ení a celková zm na (c. zm na) 

v procentech i v pen žním vyjád ení. 

 Výdaje na platy zam stnanc  F  v Plzni každoro  vzr staly v pr ru          

o 6,30 %, tedy o 18 323 tis. K . Nejv tší nár st byl v roce 2007 o 8,36 %, tedy          

o 24 300 tis. K , a nejmenší nár st v roce 2008 o 2,45 %, tedy o 7 132 tis. K .         

Ve srovnání s rokem 2004 se výdaje na platy zam stnanc  v pracovním pom ru 

zvedly o 31,49 %.  

 Kdežto výdaje na vzd lávání zam stnanc  každoro , mimo rok 2008, kdy 

vrostly  o 9,75 %, tedy o 65 tis.  K ,  klesají  v  pr ru o 7,77 %, tedy o 51,8 tis.  K .  

Nejv tší pokles t chto výdaj  byl zaznamenán v roce 2007, kdy klesly o 31,19 %, 

tedy o 208 tis. K . 

 Výše výdaj  na vzd lávání na jednoho zam stnance za rok 2009 iní 

zaokrouhlen  3 400 K . Tento údaj je však pouze ilustrativní, protože k dispozici je 

jen po et zam stnanc  F  v Plzni k 1.1.2010 a poslední známý údaj o výdajích           

na vzd lávání je k 31.12.2009. Kdyby se vyd lily tímto po tem zam stnanc  i údaje 

o výdajích na vzd lávání zam stnanc  ve všech sledovaných letech, výsledky by 

byly zna  zkreslené. 

 V Obr. 4.3. je pak graficky znázorn n vývoj jak výdaj  na platy zam stnanc           

v pracovním pom ru, tak výdaj  na vzd lávání t chto zam stnanc . Rozp tí se mezi 

mito k ivkami neustále zvyšuje, tudíž je patrné, že vývojový trend je zcela opa ný. 

že to být z n kolika d vod : 

 F  v Plzni se snaží šet it sv j rozpo et, aby tyto peníze, p vodn  ur ené          

na výdaje na vzd lávání zam stnanc  mohli použít v jiné oblasti (i proto v tší 

zm ny mezi schváleným rozpo tem a kone ným rozpo tem v jednotlivých 

letech)16, nebo 

 po et zam stnanc  F  v Plzni ve sledovaných letech klesl a s ním i výše 

výdaj  na vzd lávání zam stnanc , zatímco platy stávajících zam stnanc         

                                                
16 Viz. P íloha . 3 
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se zvyšovaly díky p esun m zam stnanc  do vyšších platových t íd i stup  

vlivem zm ny druhu práce, dosaženého vzd lání i délky zapo itatelné praxe, 

nebo 

 vzd lávací a školící akce již prob hly jako nárazové akce v minulých letech        

a není pot eba je pravideln  opakovat. 

 Jaký je ale pravý d vod opa ného vývoje výdaj  na vzd lávání a výdaj          

na platy zam stnanc  v pracovním pom ru je t žko zjistitelný. Pat í to mezi interní 

informace, které F  v Plzni nezve ej uje a ani na žádost neposkytuje. 

  
Tab. 4.4.: Vývoj výdaj  na platy zam stnanc  Finan ního editelství v Plzni v pracovním 

pom ru v letech 2004 – 2009 (v tisících K ) 

Pol. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5011 290 919 304 478 328 433 352 733 359 865 382 535 

m. zm na 0 + 13 559 + 23 955 + 24 300 + 7 132 + 22 670 
v % 0 + 4,66 + 8,23 + 8,36 + 2,45 + 7,79 

 c. zm na 0 + 13 559 + 37 514 + 61 814 + 68 946 + 91 616 
v % 0 + 4,66 + 12,89 + 21,25 + 23,70 + 31,49 

5011 (%) 100 104,66 112,89 121,25 123,70 131,49 
Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování 

 

Tab. 4.5.: Vývoj výdaj  na vzd lávání zam stnanc  Finan ního editelství v Plzni v letech 

2004 – 2009 (v tisících K ) 

Pol. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5167 667 648 572 364 429 408 

m. zm na 0 - 19 - 76 - 208 + 65 - 21 
v % 0 - 2,85 - 11,39 - 31,19 + 9,75 - 3,15 

 c. zm na 0 - 19 - 95 - 303 - 238 - 259 
v % 0 - 2,85 - 14,24 - 45,43 - 35,68 - 38,83 

5167 (%) 100 97,15 85,76 54,57 64,32 61,17 
Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování 
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Obr. 4.3.: Vývoj výdaj  na platy a vzd lávání zam stnanc  Finan ního editelství v letech 

2004 - 2009 

Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování 

 

 Všechny údaje v tabulkách v kapitole 4.3 Výdaje na zam stnance Finan ního 

editelství v Plzni jsou uvedeny v nominálních hodnotách, p emž míra inflace         

se pohybovala ve sledovaném období v pr ru okolo 2,8 %17. Jde tedy usuzovat, 

že mzdové náklady rostly vlivem inflace, jen v roce 2008 byla inflace nejv tší, 6,3 %, 

a mzdové náklady m ly nejmenší nár st, 2,42 %, za celé sledované období. 

 

Obr. 4.4.: Vývoj míry inflace v letech 2004 – 2009 

Zdroj: www.estav.cz - vlastní zpracování 

 
 
                                                
17 Vývoj míry inflace v letech 2004 – 2009 
 2004 – 2,8 %; 2005 – 1,9 %; 2006 – 2,5 %; 2007 – 2,8 %; 2008 – 6,3 %; 2009 – 1,0 % 
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5 Záv r 
 
 edm tem bakalá ské práce je organizace a ízení lidských zdroj                       

v podmínkách státní správy na úseku správy daní. 

 Cílem je charakteristika a vývoj ekonomických aspekt ízení lidských zdroj    

v podmínkách Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009. 

 V druhé kapitole v nované organizaci státní správy a managementu                  

ve ve ejné správ  je uvedeno, že státní správa je jedna ze dvou ástí ve ejné správy 

a její organizaci zajiš ují p ímí a nep ímí vykonavatelé, což jsou úst ední orgány 

státní správy a orgány územní samosprávy. 

 ležitou složkou státní správy jsou zam stnanci, ili státní služba. Obvykle je 

státní služba chápána jako právní pom ry zam stnanc  ve státní správ , ale i jako 

innosti, které tito zam stnanci vykonávají. Z hlediska rozvoje ve ejné správy jsou 

klí ové organizace státní služby a personální management a jejich zm ny musí 

vycházet z pot eb lidí. Státní zam stnanci zde mají velkou roli, protože zvýšit 

produktivitu, ú innost, otev enost, transparentnost a kvalitu ve ejných služeb           

bez jejich aktivní podpory není možné. 

 Metody využívané v personálním managementu jsou analýza pracovních míst,  

nábor a výb r, vzd lávání, hodnocení výkonnosti, kariérní r st, pobídky, motivace          

a odm ování. 

 etí kapitola charakterizuje státní správu na úseku správy daní, kdy správou 

dan  se rozumí právo init opat ení pot ebná ke správnému a úplnému zjišt ní, 

stanovení a spln ní da ových povinností, zejména právo vyhledávat da ové 

subjekty, dan  vym it, vybrat, vyú tovat, vymáhat, nebo kontrolovat jejich spln ní   

ve stanovené výši a dob . Da ová soustava eské republiky zahrnuje dan  p ímé      

a nep ímé a jsou spravovány t ístup ovou soustavou orgán  da ové správy, kterou 

tvo í Ministerstvo financí, Úst ední finan ní a da ové editelství a územní finan ní 

orgány (8 finan ních editelství, 199 finan ních ú ad ). 

 tvrtá kapitola se zam uje na Finan ní editelství v Plzni, jejich systémem 

vzd lávání a výdaji na zam stnance, které v sob  zahrnují mzdové náklady a výdaje 

na vzd lávání zam stnanc . Z izovatelem je Ministerstvo financí R. Finan ní 

editelství v Plzni je úst edn ízená organizace, jejímž z izovatelem je Ministerstvo 

financí R, a spravuje a ídí celkem 21 finan ních ú ad  a 5 pracoviš  finan ních 
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ad  v 10 správních oblastech. Jejich systém vzd lávání zahrnuje t i základní 

obsahové bloky: vstupní vzd lávání, prohlubující vzd lávání a vzd lávání v dalších 

oblastech. 

 V úvodu stanovená hypotéza, že výdaje na vzd lávání zam stnanc  

Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 – 2009 vykazují srovnatelný trend             

v porovnání s výdaji na platy zam stnanc  v pracovním pom ru, byla vyvrácena. 

  V graficky znázorn ném vývoji výdaj  na platy zam stnanc  v pracovním 

pom ru a výdaj  na vzd lávání t chto zam stnanc  se rozp tí mezi t mito k ivkami 

neustále zvyšuje, tudíž je patrné, že vývojový trend je zcela opa ný. M že to být          

z n kolika d vod : 

 Finan ní editelství v Plzni se snaží šet it sv j rozpo et, aby tyto peníze, 

vodn  ur ené na výdaje na vzd lávání zam stnanc  mohli použít v jiné 

oblasti, nebo 

 po et zam stnanc  Finan ního editelství v Plzni ve sledovaných letech klesl 

a s ním i výše výdaj  na vzd lávání zam stnanc , zatímco platy stávajících 

zam stnanc  se zvyšovaly díky p esun m zam stnanc  do vyšších platových 

íd i stup  vlivem zm ny druhu práce, dosaženého vzd lání i délky 

zapo itatelné praxe, nebo 

 vzd lávací a školící akce již prob hly jako nárazové akce v minulých letech       

a není pot eba je pravideln  opakovat. 

 Jaký je ale pravý d vod opa ného vývoje výdaj  na vzd lávání a výdaj         

na platy zam stnanc  v pracovním pom ru je t žko zjistitelný. Pat í to mezi interní 

informace, které Finan ní editelství v Plzni nezve ej uje a ani na žádost 

neposkytuje. 
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Dostupné na: 

<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti08.pdf>  28.4.2010 17:15 
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eská da ová správa. Vzd lávání zam stnanc .  Dostupné na: 

<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_7641.html?year=PRE

SENT> 25. 4. 2010 18:15 

 

eská da ová správa. Finan ní editelství v Plzni.  Dostupné na: 

<http://cds2005.mfcr.cz/cesdansprava/pz_os.html> 28.4.2010 20:30  

 

Wikipedie – Otev ená encyklopedie. Funkce da ové soustavy. Dostupné na: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A1_soustava> 24.4.2009 12:00 

 

Estav.cz. Vývoj inflace v eské republice. Dostupné na: 

<http://www.estav.cz/finance/inflace.html> 1.5.2010 23:50 

 

ad vlády. Státní služba. Dostupné na: 

<http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/statni-sluzba/uvod-24789/ >  18.4.2010 17:40 
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Seznam zkratek 
 

ADIS   Automatizovaný da ový informa ní systém 

ADR   Adresá ové služby 

AU   Auto provoz 

CAF   Zam stnanecké výhody 

CBV   celkové b žné výdaje 

CMN   celkové mzdové náklady 

CV   celkové výdaje 

CVnZ   celkové výdaje na zam stnance 

DCH  Docházka 

l.    lánek 

R  eská republika 

ELD   Elektronické podávání eviden ního listu d chodového pojišt ní 

  finan ní editelství 

FÚ   finan ní ú ad 

HRF  Lidské zdroje 

ISP   Informa ní systém o platech 

ISS   Institut státní správy 

  koruna eská 

KR   kone ný rozpo et 

odd.  odd lení 

odst.  odstavec 

PAM   Mzdy 

PER  Personalistika 

RNP  Registr nemocenského pojišt ní 

SR   schválený rozpo et 

STM   Systematizace 

ÚFD   Úst ední finan ní a da ov editelství 

VZD   Vzd lávání 
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Prohlášení o využití výsledk  bakalá ské práce 

 
Prohlašuji, že 

 

 jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalá skou práci se pln  vztahuje 

zákon . 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

ob anských a náboženských ob ad , v rámci školních p edstavení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo; 

 beru na v domí, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýd le , ke své vnit ní pot eb , bakalá skou 

práci užít (§ 35 odst. 3); 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá ské práce bude uložen v Úst ední 

knihovn  VŠB-TUO k prezen nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen          

u vedoucího bakalá ské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje             

o bakalá ské práci budou zve ejn ný v informa ním systému VŠB-TUO; 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p ípad  zájmu z její strany, uzav u licen ní 

smlouvu s oprávn ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalá skou práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn na 

v takovém p ípad  ode m  požadovat p im ený p ísp vek na úhradu 

náklad , které byly VŠB-TUO na vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich 

skute né výše). 

 

 

 

V Ostrav  dne 7.5.2010 

  

 

Petra Hodurová 

 

: 

Ahepjukova 2795/6, Moravská Ostrava
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Seznam p íloh 
 

íloha . 1 Mapa územních obvod  finan ních editelství 

íloha . 2 Ukázka kurzu Základní manažerské vzd lávání 
íloha . 3 ehled výdaj  na zam stnance Finan ního editelství v Plzni v letech 

2004 - 2009
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íloha . 1 Mapa územních obvod  finan ních editelství 
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íloha . 2 Ukázka kurzu Základní manažerské vzd lávání 

 Základní manažerské vzd lávání  
 
Vzd lávací cíl  

Vytvo it základní p edpoklady pro výkon manažerských funkcí, rozvíjet získané 

znalosti        a dovednosti a efektivn  je uplat ovat v praxi. Vybraní zam stnanci  

po absolvování získají    a osvojí si základní obecné kompetence pro výkon 

manažerské profese, kterými jsou p edevším:  

- pracovní kompetence (pravidla a nástroje ízení a vedení lidí, schopnost týmové 

spolupráce, schopnost rozhodování, schopnost formulovat a ešit problémy a nést 

odpov dnost), 

- sociální kompetence (interpersonální schopnosti - schopnost otev eného 

ístupu, efektivní komunikace, um t prezentovat, motivovat, ešit konflikty, 

vyjednávat), 

- rozvoj osobnostních p edpoklad  pro výkon funkce (cílev domost, samostatnost               

v rozhodování, d ryhodnost, psychická odolnost a vyrovnanost, odvaha nést 

riziko        a obhajovat výsledky innosti), 

- ucelené znalosti o procesech manažerského ízení a rozhodování.  

 

Cílová skupina 

Vedoucím správního ú adu vybraní zam stnanci, kte í pro výkon innosti pot ebují 

osvojení  základních manažerských kompetencí, nebo zam stnanci, kte í jsou pro 

výkon t chto inností p ipravováni. O za azení konkrétních zam stnanc  do 

jednotlivých kurz  rozhoduje vedoucí správního ú adu na základ  analýzy 

vzd lávacích pot eb.  

 

Forma a metoda 

Forma: prezen ní teoretická p íprava, p ednáška, distan ní studium a samostudium, 

partikulární využívání e-learningu. 

Metoda: ízená diskuse, modelové situace a zážitkové metody, p íklady z praxe, 

jejich ešení a praktické ukázky, vysoká míra spolupráce, interakce a zp tné vazby, 

tréninkové, výcvikové a modera ní metody s osvojováním si dovedností zážitkovou 
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metodou. 

 

Tématické okruhy pro základní manažerské vzd lávání: 
1. Manažer a manažerské role, osobnost manažera   
2. ízení, ídící styly, strategické ízení, ízení proces  
3. Teambuilding, vedení tým , Leadership 

4. ízení projekt  a zm n 
5. ízení podle cíl  
6. ízení lidských zdroj  – personální ízení 
7. Komunikace, informa ní toky, ízení znalostí 

8. Motivování 
9. Time management, zvládání stresu 
10. Kontrola, ízení kvality, finan ní ízení 
 

Zp sob ukon ení 

Zp sob ukon ení program  manažerského vzd lávání stanovuje vedoucí správního 

adu.  
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íloha . 3 ehled výdaj  na zam stnance Finan ního editelství v Plzni v letech 2004 - 2009 

 

 

Pol. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 SR KR SR KR SR KR SR KR SR KR SR KR 

5011 281 355 290 919 289 827 304 478 320 925 328 433 348 263 352 733 357 296 359 865 376 459 382 535 
5021 429 339 239 345 429 338 430 519 440 442 440 428 
5024 0 90 190 84 0 62 0 309 0 294 0 81 
5031 73 264 75 713 75 467 79 235 83 552 85 464 90 660 91 918 93 011 93 757 94 224 95 157 
5032 25 361 26 115 26 123 27 441 28 922 29 595 31 382 31 822 32 196 32 454 33 921 34 499 
5167 450 667 500 648 151 572 316 364 279 429 500 408 
CBV 484 840 492 064 488 826 507 548 527 096 543 715 564 400 578 463 578 764 586 764 598 689 614 138 
CV 517 508 525 187 554 299 576 953 530 016 569 321 568 140 608 724 586 973 624 810 674 771 631 413 

Zdroj: ARISweb (wwwinfo.mfcr.cz/aris/) - vlastní zpracování
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