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                                            2014-2015 
 
 
 
 
 
 Brožurka 
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Plány 2016  
Agendy MF 

Daně 

Hazard 

Ekologické zakázky 

Majetek státu 

Veřejné rozpočty a státní dluh 

Finanční trhy a regulace 

Finanční kontrola a transparentnost 
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Daně 
Dokončení klíčových priorit 

 Pilotní projekt reverse charge 

– Akční plán Evropské komise k DPH v EU – 7. dubna 2016 

– Reverse charge možný 

 Elektronická evidence tržeb 

– Spuštění webu e-tržby.cz 

– První fáze evidence od 1. prosince 2016 (hotely a restaurace)  

 Kontrolní hlášení 

– Zmírnění sankcí – stav: 2. čtení v PSP 19. dubna 2016 (Celní zákon) 

– Za leden 2016 podalo 245 tisíc plátců DPH - chybovost nižší než 1 % 
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Daně 
Dokončení dalších priorit 

 Celní zákon a související předpisy 

– Stav: 2. čtení v PSP 19. dubna 2016 

– Rozšíření kompetencí Celní správy - odhalování úniků na DPH, EET 

 Prokazování původu majetku 

– Stav: 2. čtení v PSP 19. dubna 2016 

– Cíl: pokus o zlepšení daňové morálky 

 Centrální evidence účtů 

– Stav: 2. čtení v PSP květen/červen 2016 

– Cíl: vyšší efektivita v boji proti daňovým únikům a praní špinavých peněz 

 Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí 

– Stav: 2. čtení v PSP 13. dubna 2016 
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Daně 
Priority do budoucna 
 Samovyměření 

– Administrativní úspory a lepší zacílení kontroly 

– Zjednodušení systému sankcí, zadržování pouze sporné části nadměrného 
odpočtu DPH (tedy nikoliv celé částky) 

– Předpokládaná platnost leden 2019 (s účinností od 1. ledna 2020) 

 

 Nový zákon o daních z příjmů 

– Koncepční řešení zdanění příjmů 

– Jednodušší a uživatelsky přátelský předpis 

– Důraz na stabilitu a daňovou neutralitu 

– Cíl: září 2017 (návrh) 
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Hazard 
Zdanění a regulace 
 
 Komplexní právní úprava hazardu 

– Stav: 3. čtení v PSP 13. dubna 2016, plánovaná účinnost 1. ledna 2017 

 Vyšší zdanění hazardu 

– Zdanění nelegálního hazardu a provozování hazardu na internetu 

– Sazby 25 % - 30 % - 35 % 

 Řádná regulace hazardu 

– Legalizace zahraničních provozovatelů (EU, EHP) a hazardu na internetu  

– Spuštění nového informačního systému  

 Nový dozorový orgán - Celní správa 

 Rušení povolení a boj proti nelegálním kvízomatům 

– V roce 2016 zrušení 2 934 technických zařízení a 57 kasin  

– Zahájení činnosti protihazardní KOBRY 
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Ekologické zakázky 
Transparentní zadávání a významné úspory 
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Majetek státu 
Efektivní správa a investice 

 Novela zákona o majetku státu 

– Účinnost od 1. března 2016 

– Zefektivnění a zrychlení nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

– Advokátní kancelář státu 

– Realitní kancelář a správce majetku státu 

 Investice do hotelu Thermal 

– Hotel ve vlastnictví státu 

– Celková rekonstrukce – navýšení základního kapitálu o 300 mil. Kč = zásadní 
vylepšení konkurenceschopnosti 
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Veřejné rozpočty a státní dluh 
 
 Finanční ústava 

– Usilujeme o prosazení  

 Stabilizace státního dluhu 

– Snižování úrokových nákladů 

 Rozšíření subjektů státní pokladny 

 Příprava střednědobých výdajových rámců 2017-2019 

 Návrh státního rozpočtu na rok 2017 

 Čerpání EU fondů 

– Dokončení certifikace programového období 2007-2013 

– Příprava čerpání z programového období 2014-2020 
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Finanční trhy a regulace - dokončeno 
Posilování ochrany spotřebitele  
 
 Nový zákon o spotřebitelském úvěru 

– Stav: 2. čtení v PSP 19. dubna 2016 

– Cíl: zvýšení požadavků na nebankovní subjekty a sjednocení dohledu do ČNB 

 Novela zákona o platebním styku 

– Stav: 1. čtení v PSP 13. dubna 2016 

– Cíl: každoroční přehled zaplacených poplatků, snadný převod účtu mezi 
bankami 

 Novela zákona o pojišťovnictví 

– Stav: 1. čtení v PSP 13. dubna 2016 

– Transpoziční lhůta: 1. ledna 2016 

 



Ministerstvo financí 
ČESKÉ REPUBLIKY 

11.4.2016 

12 

Finanční trhy a regulace - plány 
Posilování ochrany spotřebitele 

 Zákon o distribuci v pojišťovnictví  

– Cíl: úprava odpovědnosti distributorů pojištění, srozumitelnější informace pro 
klienty 

 Nový zákon o platebním styku 

– Cíl: podpora moderních způsobů platebního styku a větší bezpečnost on-line 
placení 

 Posílení cenové kontroly ve vodárenství  

– Cíl: vyšší efektivita kontrol a zpřísnění regulačních pravidel ve prospěch 
spotřebitelů 
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Finanční kontrola a transparentnost 

 Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí 

– Stav: před Legislativní radou vlády  

– Cíl: chránit veřejné prostředky, vytvořit systémové předpoklady pro zlepšení 
výkonu auditu a omezit duplicity ve vykonávaných kontrolách 

 Otevřená data 

– Stav: Publikace otevřených dat od ledna 2015 

– Zveřejňovaná data: data o hospodaření resortu, specifická data MF 

 Aplikace Supervizor: Přehledně zobrazuje výdaje Ministerstva financí 

– Nejlepší aplikace nad otevřenými daty 2015 - oceněna Fondem Otakara Motejla 

– Do aplikace budou postupně zahrnuty i resorty MD, MŽP, MO, MMR, MSp 

 Centrální nákup státu 

– Nastavení standardů, úspory na cenách i administrativních nákladech, sdílení 
zkušeností mezi resorty 
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Děkuji za pozornost 


