
 
„Ve smyslu smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bych Vás ráda 
požádala o zodpovězení následujících otázek týkající se administrativních nákladů na spotřební 
daně: 
 
1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 – 2015 zabýval agendou 
*spotřebních daní* (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)? 
 
2. Zabývala se těmito činnostmi stejná organizační jednotka jako v případě zajištění agendy 
ekologických daní? 
 
3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady letech 2013 - 2015 na tyto pracovníky včetně 
pojistného zaplaceného zaměstnavatelem na MF a GŘC? V případě, že nelze tyto údaje sdělit 
podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové 
třídy.“ 
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 V Praze dne 4. 5. 2016 

 Č. j.: MF- MF-14985/2016/10/1043 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen „MF“) bylo dne 23. dubna 2016 doručeno Vaše 
podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
„Ve smyslu smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bych Vás 
ráda požádala o zodpovězení následujících otázek týkající se administrativních nákladů na 
spotřební daně: 
 
1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 – 2015 zabýval agendou 
*spotřebních daní* (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)? 
 
2. Zabývala se těmito činnostmi stejná organizační jednotka jako v případě zajištění agendy 
ekologických daní? 
 
3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady letech 2013 - 2015 na tyto pracovníky včetně 
pojistného zaplaceného zaměstnavatelem na MF a GŘC? V případě, že nelze tyto údaje sdělit 
podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové 
třídy.“ 
 
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
 Ad 1)  
 V uvedeném období se okruhem činností, které uvádíte, na MF za odbor 32 – Daňová 
legislativa zabývalo 1,2 přepočtených pracovníků.  
 

Za oddělení 1802 – Spotřební daně MF se agendě spotřebních daní věnovalo: 
 

2013 –  4,25 pracovníků v platové třídě 14,  
2 pracovníci v platové třídě 15,  

2014 –  4,75 pracovníků v platové třídě 14,  
2 pracovníci v platové třídě 15, 

2015 –  4,75 pracovníků v platové třídě 14 
2 pracovníci v platové třídě 15. 

 
V odboru 23 Generálního ředitelství cel se uvedené agendě věnovalo:  

 



2013 -  celní poměr  - 1 pracovník v tarifní třídě 10, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 9, 
    - 10,75 pracovníka v tarifní třídě 8, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 7, 
    - 3 pracovníci v tarifní třídě 6  
2013 -  civilní poměr  - 1 pracovník v tarifní třídě 14, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 13, 
    - 4 pracovníci v tarifní třídě 12, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 9. 
      
2014 -  celní poměr  - 1 pracovník v tarifní třídě 10, 
    - 2 pracovníci v tarifní třídě 9, 
    - 13,75 pracovníka v tarifní třídě 8, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 7, 
    - 3 pracovníci v tarifní třídě 6  
2014 -  civilní poměr  - 1 pracovník v tarifní třídě 14, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 13, 
    - 4 pracovníci v tarifní třídě 12, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 9. 
 
2015 -  celní poměr  - 1 pracovník v tarifní třídě 10, 
    - 2 pracovníci v tarifní třídě 9, 
    - 18,75 pracovníka v tarifní třídě 8, 
    - 1 pracovník v tarifní třídě 7, 
    - 3 pracovníci v tarifní třídě 6  
2015 -  civilní poměr  - 1 pracovník v tarifní třídě 13, 
    - 4 pracovníci v tarifní třídě 12, 

    - 1 pracovník v tarifní třídě 9. 
 
 

U obou útvarů Ministerstva financí se jedná pouze o činnosti spojené s implementací 
legislativy, tvorby metodických dokumentů, atp. například o:  

 
• přípravu pozměňujících návrhů týkajících se zákona o spotřebních daních, 
• účast v národních pracovních skupinách, 
• účast v mezinárodních pracovních skupinách týkajících se zejména správné 

implementace směrnic z oblasti spotřebních daní, 
• spolupráci a usměrňování při zpracování metodického výkladu správce daně v 

oblasti spotřebních daní,   
• zodpovídání dotazů veřejnosti týkajících se legislativních procesů i praktických 

problémů souvisejících. 
    

Na straně Generálního ředitelství cel se jedná například o: 
 

• přípravu novelizací příslušných vnitřních aktů řízení Celní správy České 
republiky,  

• zpracovávání informací a výkladových stanovisek spojených s problematikou 
spotřebních daní pro správce daně, orgány státní správy a daňové subjekty. 

 
 
 Ad 2)  
 Odpověď na tuto otázku je v případě všech výše uvedených útvarů ano. 



 
 Ad 3) 
 Mzdové náklady na uvedenou agendu za útvary Ministerstva financí: 
 

 2013 2014 2015 
Úplné náklady práce (v tis. Kč) 4 924 5 361,1 5 482,9 

 
 Mzdové náklady na uvedenou agendu za útvar Generálního ředitelství cel: 
 

Úplné náklady práce (v tis. Kč) 2013  2014  2015 
Celkem 16 025,3 17 494,0 20 273,5 
z toho občanský zaměstnanec  3 165,3 3 367,2 2 897,5 
příslušník ve služebním poměru  12 860,0 14 126,8 17 376,0 

 
 
 


