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Příloha č. 1 

 

Osnova Rozhovoru 

Co si myslíte o používání zajišťovacích příkazů orgány finanční správy? (Zjistit názor 

na zajišťovací příkaz jako takový a obecný přístup respondenta k finanční správě.) 

V posledních letech se objevovala silná kritika zajišťovacích příkazů, a to jak v médiích, 

tak ve vystoupeních politiků, situaci analyzovalo Generální finanční ředitelství, ale také 

ombudsmanka. Nařčení z nadužívání zajišťovacích příkazů se nikdy oficiálně nepotvrdilo, 

co podle Vás tedy vyvolalo tuto vlnu kritiky a nedůvěry? 

Co si o otázce možného nadužívání zajišťovacích příkazů myslíte? 

Mohly orgány finanční správy při uplatňování zajišťovacího příkazu nějakým způsobem 

pochybit? Jak? (Konkrétní případy?) Proč? 

Jak si vysvětlujete nárůst počtu vydaných zajišťovacích příkazů od roku 2012? Co byly hlavní 

příčiny? 

Jakým způsobem podle Vás zapůsobila na správní praxi zajišťovacích příkazů judikatura 

spojená s rostoucím počtem vydaných zajišťovacích příkazů a opravných prostředků proti nim? 

(Jaká byla role Odvolacího finančního ředitelství?) 

Nakolik je podle Vás postup finanční správy v oblasti používání zajišťovacích příkazů 

transparentní? V čem je jednání finanční správy transparentní? V čem nikoliv? Jakým 

způsobem by mohla vystupovat transparentněji? 

Jaké kroky by podle Vás měly být učiněny, aby byla oprávněnost vydaných rozhodnutí zcela 

zřejmá a zvýšila se důvěra veřejnosti ve finanční správu? Jaké kroky již podle Vás učiněny 

byly? 

Byla navrhována k zavedení některá opatření jako pravidelný přezkum důvodů pro vydání 

zajišťovacího příkazu, nucená správa, náhrady škody (úročení) pro případ nezákonného 

rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu, souhlas soudu s vydáním zajišťovacího příkazu, 

specifikace kritérií pro vydání zajišťovacího příkazu v zákoně a další. Jaký názor na tyto návrhy 

máte? 

Myslíte, že by mělo být zavedeno nějaké opatření v souvislosti se zajišťovacími příkazy, aby 

byla zvýšena jejich důvěryhodnost? Jaké a proč? 



Co jiného by bylo podle Vás vhodné zmínit k pochopení situace kolem zajišťovacích příkazů a 

během rozhovoru nezaznělo?  



Příloha č. 2 

 

Tabulka: Počet rozhodnutí o vydání zajišťovacího příkazu a celková částka jistin zajišťovaná 

těmito rozhodnutími v milionech Kč v jednotlivých letech 2010 až 2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet rozhodnutí 100 109 269 467 867 1 605 1 561 1 420 1 174 

Částka v mil. Kč 2 578 1 877 2 848 6 188 3 828 3 633 3 329 1 594 1 472 

(Autorka na základě údajů každoročních informačních zpráv Finanční správy České republiky a údajů za rok 2018 

získaných na základě žádosti o informace.) 

 

 


