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Kompetence celních úřadů

k provádění exekuce

Celní úřady provádějí exekuci na peněžité plnění pro obecní

úřady na základě

- povinnosti vyplývající z kompetenčního zákona (§ 8 odst. 2

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění

pozdějších předpisů)

- žádosti obecního úřadu o provedení exekuce dle § 106 odst. 2

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, za použití ustanovení § 161 a § 162 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů



Speciální zákony dělené správy

Vybrané zákony, podle nichž obecní úřady ukládají peněžité

plnění, které celní úřady v rámci dělené správy vymáhají

(v některých případech i vybírají)

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v. z. p.p.

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v. z. p.p.

- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v. z. p.p.

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v. z. p.p.

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v. z. p.p.

- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v. z. p.p.

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v. z. p.p.

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v. z. p.p.

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v. z. p.p.

- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v. z. p.p.



Speciální zákony dělené správy

- zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních

dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

a k zalesňování, v. z. p.p.

- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v. z. p.p.

- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,

ochraně mořských rybolovných zdrojů, v. z. p.p.

- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v. z. p.p.

- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v. z. p.p. (s účinností

od 31.5.2017 bude tento zákon nahrazen zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně

zdraví před škodlivými účinky návykových látek)

- zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným

a bezpečnostním účelům na území České republiky, v. z. p.p.

- zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, v. z. p.p.

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v. z. p.p.

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v. z. p.p.



Povinnosti obecních úřadů

v rámci dělené správy

Při předávání údajů ke správě placení (vybírání) nebo k vymáhání

peněžitého plnění, postupují obecní úřady zejména v souladu

s ustanovením § 162 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).

Místní příslušnost celního úřadu, na něhož přechází správa

placení peněžitého plnění, se řídí podle sídla obecního úřadu,

který platební povinnost k peněžitému plnění uložil.



Povinnosti obecních úřadů

v rámci dělené správy

V rámci správy placení (vybírání) peněžitého plnění celním

úřadem mají obecní úřady zákonnou povinnost předávat vždy

- nezbytné údaje o uložení nebo vzniku povinnosti k peněžitému

plnění nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí,

jímž byla platební povinnost uložena,

- stejnopis tohoto rozhodnutí s vyznačením právní moci,

- přehled o předávaných rozhodnutích.



Povinnosti obecních úřadů

v rámci dělené správy

V rámci vymáhání peněžitého plnění celním úřadem mají obecní

úřady zákonnou povinnost předávat vždy

- nezbytné údaje o uložení nebo vzniku povinnosti k peněžitému

plnění,

- stejnopis tohoto rozhodnutí s vyznačením právní moci,

- přehled o předávaných rozhodnutích.

Tyto údaje jsou obecní úřady povinny předávat o peněžitém

plnění, které nebylo dobrovolně uhrazeno do 30 dnů po marném

uplynutí lhůty jeho splatnosti.



Povinnosti obecních úřadů

v rámci dělené správy

Obecní úřad, který předal údaje ke správě placení peněžitého

plnění v rámci dělené správy, je povinen celnímu úřadu

neprodleně sdělit jakékoliv změny, které nastaly nebo mohou

nastat při správě placení těchto peněžitých plnění.

Těmito změnami může být například

- zahájení řízení o opravném nebo dozorčím prostředku,

- probíhající odvolací řízení,

- probíhající přezkum soudu,

- jiné důvody pro odložení exekuce, apod.

Oznamovací povinnost má obecní úřad vždy, i pokud v řízení

vystupuje odvolatel (Krajský úřad).



Povinnosti obecních úřadů

v rámci dělené správy

V rámci předávání údajů ke správě placení peněžitého plnění, je

pro vyšší úspěšnost vybrání či vymožení takového plnění

důležitá nejen včasnost předání, ale i poskytnutí veškerých

souvisejících informací, které mohou mít vliv na prováděné

úkony.

Celní úřad je oproti tomu povinen na dožádání obecního úřadu,

který mu údaje ke správě placení peněžitého plnění předal,

poskytnout informace o placení tohoto peněžitého plnění.



Povinnosti obecních úřadů

v rámci dělené správy

V případě, že celní úřad neoprávněně vymáhal předepíše

daňovému subjektu úrok z neoprávněného jednání správce daně.

Jestliže způsobil neoprávněnost vymáhání při dělené správě

obecní úřad, který peněžité plnění předal k vymáhání (například

z důvodu zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí

o peněžitém plnění z důvodu nezákonnosti nebo nesprávného

úředního postupu obecního úřadu), uhradí obecní úřad v souladu

s ustanovením § 184 odst. 5 DŘ, celnímu úřadu přiznaný úrok

z neoprávněného jednání správce daně a vzniklé hotové výdaje,

popřípadě náhradu škody).



Modelový příklad nesprávného postupu 

obecního úřadu z praxe

- Magistrát města xxx rozhodnutím ze dne 22.6.2011 uložil

daňovému subjektu platební povinnost v celkové výši 4000 Kč

s datem splatnosti 19.8.2011.

- Předmětné rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.8.2011 a stalo

se vykonatelným dne 19.8.2011.

- Dne 8.3.2017 Magistrát města xxx požádal Celní úřad pro xxx o

provedení exekuce, tedy po více jak 5 letech od splatnosti

platební povinnosti.



Modelový příklad nesprávného postupu 

obecního úřadu z praxe

Důsledkem nesprávného postupu obecního úřadu, který

nedodržel zákonem stanovenou lhůtu pro předání údajů

(nejpozději do 30 dnů po marném uplynutí lhůty splatnosti), je

skutečnost, že tímto svým jednáním poskytnul celnímu úřadu

velmi krátký časový prostor pro vymožení předmětného

nedoplatku.

Dle ustanovení § 160 DŘ nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po

uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení

daně začne běžet dnem splatnosti daně. V tomto konkrétním

případě by tak lhůta pro placení daně uplynula dnem 19.8.2017.



Počet exekuovaných předpisů

celními úřady v letech 2014 až 2016

v mil. Kč

celní úřad pro
2014 2015 2016

počet záznamů částka uhrazeno v % počet záznamů částka uhrazeno v % počet záznamů částka uhrazeno v %
hl. město Prahu 287 0,9 26,6 280 1,3 22,6 339 1,4 17,0
Jihočeský kraj 1 284 2,6 27,7 2 633 10,1 18,6 1 381 2,6 13,4
Jihomoravský kraj 533 0,8 37,1 535 1,1 31,9 469 0,9 29,8
Karlovarský kraj 27 0,2 27,1 28 0,2 14,5 79 0,1 23,5
Královehradecký kraj 249 0,5 19,7 365 0,4 28,0 177 0,4 9,6
Liberecký kraj 356 0,6 32,7 545 0,9 27,5 605 0,8 19,6
Moravskoslezský kraj 2 551 2,8 32,8 2 566 3,3 25,9 2 425 3,6 16,1
Olomoucký kraj 595 1,7 47,5 686 1,4 26,3 372 0,7 18,2
Pardubický kraj 94 0,3 43,1 96 0,6 21,4 176 0,5 22,2
Plzeňský kraj 412 4,5 29,9 333 2,7 29,8 267 1,5 -0,2
Středočeský kraj 744 0,6 7,4 718 0,8 37,1 1 415 7,7 13,5
Ústecký kraj 409 0,3 37,6 910 1,2 26,8 614 1,1 10,3
Kraj Vysočina 86 0,6 34,9 67 0,4 23,6 123 0,5 4,9
Zlínský kraj 134 0,7 52,7 129 0,8 38,8 239 0,4 7,9
Praha Ruzyně 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

c e l k e m 7 761 17,1 32,4 9 891 25,0 24,2 8 681 22,3 14,0
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