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Ve Zlíně, 14. srpna 2019 

č.j. T110-SMS ČR-2019 

 

 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) reaguje na zprávy Ministerstva 

financí České republiky a Finanční správy České republiky o rušení vybraných územních 

pracovišť finančních úřadů k 1. lednu 2020. Jako organizace hájící zájmy samospráv a potažmo 

i jejich obyvatel, musíme s tímto krokem jednoznačně nesouhlasit. Rušení finančních úřadů 

přispěje k dalšímu zhoršování dostupnosti služeb, v tomto případě paradoxně těch, které 

má zajišťovat stát. To pak přímo dopadaná na odliv obyvatel z venkovských oblastí.  

Pokud se podíváme na strukturu obcí, kde se mají finanční úřady rušit, jedná se bez jedné, ve 

všech případech o obce s rozšířenou působností (ORP). ORP byly od počátku konstruovány 

tak, aby tvořily střediska, kde si občan bude moci vyřídit vše, co potřebuje bez ohledu, zda jde 

o samosprávu či přenesenou působnost. Pokud se ale podíváme na statistiky, ve většině obcí, 

kde má dojít k rušení finančních úřadů, už dnes nesídlí pracoviště katastru nebo OSSZ, což jsou 

úřady veřejností také hojně navštěvované. Jistě se však shodneme na tom, že finanční úřad patří 

z decentralizovaných úřadů státu k těm nejnavštěvovanějším (podávání daňových přiznání 

daně z nemovitých věcí, daně z příjmu fyzických osob). A to i ve srovnání s agendou 

občanských, cestovních či řidičských průkazů.  

Zrušení pracovišť finančních úřadů tak nejen že dále oslabí smysl ORP, ale výrazně 

zkomplikuje dostupnost veřejné správy až 900 tisícům občanům České republiky. Ti 

budou muset cestovat o několik desítek kilometrů dál, aby např. správně podali daňové 

přiznání. Navíc jsme v situaci, kdy dnes běžný občan nemůže vyřizovat téměř nic 

prostřednictvím vzdáleného přístupu, internetu, či tzv. E-governmentu. Z tohoto pohledu je 

číslo dotčených občanů skutečně alarmující.  

Upozornit zároveň musíme na to, že 20 pracovišť ze zamýšlených 34 rušených úřadů sídlí 

v budovách jejichž vlastníkem je stát. Co bude s těmito prostorami ve chvíli, kdy budou 

finanční úřady v daném místě zrušeny? Je reálné, aby do nich přesídlily jiné úřady?  Nebo se 

jich nakonec bude muset stát zbavit?   

Jedinou úsporu tak vidíme ve 14 pracovištích, které sídlí v pronajatých prostorách.  

Z předchozích vyjádření Finanční správy vyplývá, že zaměstnanci, kteří by byli dotčeni 

rušením pracoviště, budou přecházet na nejbližší územní pracoviště. Personální úspory tak 

budou minimální. Navíc, není jisté, že všichni přejdou na nové pracoviště, někdy vzdálené 

desítky kilometrů. Je tak možné, že stát bude muset vyplácet zaměstnanci v případě, že nebude 
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převeden na nové služební místo, 80 % jeho platu a to až půl roku; a následně, při zrušení 

pracovního poměru, i tzv. odbytné (až dvanáctinásobek měsíčního platu státního zaměstnance), 

jak předpokládá služební zákon při zrušení pracovního poměru z důvodu organizačních změn. 

Nebo si někteří zvolí např. předčasný odchod do důchodu, nebo po nějakou dobu budou 

v evidenci Úřadu práce. Tyto náklady tak mohou z dlouhodobého pohledu překročit i 

zamýšlenou úsporu. 

SMS ČR vyzývá příslušné odpovědné orgány, aby dostatečně vysvětlily plánované rušení 

finančních úřadů a ukázaly reálnou úsporu veřejných prostředků, které nastanou po 

zrušení 34 územních pracovišť finančních úřadů. V opačném případě lze tento krok 

chápat jen jako další oslabování významu menších obcí a měst v České republice. 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

JUDr. Stanislav Polčák 

              předseda SMS ČR 

 

 

 


