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Věc: Poskytnutí informací
Vážený pane Buzku,
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“ nebo také „povinný subjekt“) obdrželo dne
3. listopadu 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), doplněnou dne 21. listopadu 2017, kde žádáte:
„tímto žádáme o sdělení informace, jaká byla celková výše přiznané/odvedené daně
z přidané hodnoty v jednotlivých měsících a čtvrtletích let 2016 a 2017 (do 30. 9. 2017)
v členění dle jednotlivých sektorů ekonomiky tak, jak jsou tyto klasifikovány Českým
statistickým úřadem (CZ – NACE).“
„prosím o součty v členění dle jednotlivých sektorů ekonomiky tak, jak jsou tyto klasifikovány
Českým statistickým úřadem (CZ – NACE) z řádků z přiznání k DPH: 1 a 2 (základ i daň) a
dále z řádků 62 (daň na výstupu) a 63 (odpočet daně).
S rozsahem prací souhlasím, náklady ponese strana Radostné Česko. Ideální by bylo,
pokud by šlo zpracované údaje předat v nějakém datovém formátu (např. souboru Excelu,
xml, txt,...).“
Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám poskytujeme
požadované informace v příloze tohoto dopisu.
Upozorňujeme, že pokud chcete porovnávat přiznanou a odvedenou daň, musíte brát
v úvahu časový posun (DAP za leden se platí v únoru) a ani poté nelze přesně porovnat
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přiznanou daň a inkaso, protože na inkaso mají efekt ještě další vlivy jako například
prověřované nadměrné odpočty, nebo opožděné platby.
Výběr podle čísla NACE vychází z informací, které uvedl subjekt jako svoji hlavní činnost, a
to i v případě, že uvádí i další, vedlejší, čísla NACE. Zaslaný výběr obsahuje pouze
záznamy, kdy je číslo NACE vyplněno hodnotou.
Pokud s vyřízením žádosti nesouhlasíte, můžete podat u GFŘ stížnost podle § 16a zákona
o svobodném přístupu k informacím, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto dopisu.
O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.
S pozdravem
Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru
Příloha:
1. 2016_odvedená daň.xlsx
2. 2017_odvedená daň.xlsx
3. DAP DPH dle NACExlsx
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