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Anotace 

Celní správa České republiky, stejně jako celní správy ostatních států, plnila od 

nepaměti dva základní úkoly. Byla to ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla 

z dováţeného zboţí a dohled nad tím, aby toto zboţí neohroţovalo ţivoty a zdraví. 

Vstupem do Evropské unie dne 1. 5. 2004 došlo ke zrušení pravidelných celních kontrol na 

hranicích a naopak celní správě přibyly nové úkoly. Jedním z nich je od roku 2006 

vymáhání a vybírání poplatků a pokut uloţených jinými orgány státní správy. 
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Annotation 

Customs Administration of the Czech Republic, as well as the customs 

administrations of other countries from time immemorial perform two main tasks. It was 

the protection and regulation of the domestic market in the form of collection of customs 

duties on imported goods and the oversight of these goods does not endanger the lives and 

health. Entry into the European Union on 1.5.2004 was canceled regular customs controls 

at border customs administration, and vice versa have taken on new challenges. One of the 

new challenges from 2006 recovery fees and penalties imposed by other government 

authorities. 
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RSSD  - programová aplikace obsahující registr plátců a příjemců dělené správy 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je rozšířit obecné povědomí o činnosti celní správy v oblasti 

vymáhání pokut a poplatků uloţených jinými orgány státní správy. 

Tato činnost celní správy není v povědomí veřejnosti příliš známá, a proto zde bude 

popsán postup od okamţiku přijetí rozhodnutí ukládajícího platební povinnost aţ po 

vymáhání splatného nedoplatku.  Práce je tematicky rozdělena do čtyř částí. V první je 

představena Celní správa ČR. Stručně je popsána historie, struktura a vyjmenovány 

činnosti celní správy a namátkou uvedeny některé nejdůleţitější činnosti, k jejichţ 

vykonávání je celní správa kompetentní. Druhá část je věnovaná základním pojmům, které 

se v bakalářské práci budou často citovat. V této kapitole jsem také vysvětlila základní 

zásady daňového řízení. Uvedla jsem seznam zákonů, dle kterých má celní správa v rámci 

dělené správy povinnost vymáhat poplatky a odvody. Vybírání a vymáhání se neoficiálně 

nazývá dělená správa proto, ţe vlastní rozhodnutí o vyměření (uloţení) poplatku či odvodu 

ukládají místně příslušné orgány státní správy, územní orgány Celní správy však tyto 

platby vybírají a vymáhají.  U jednotlivých zákonů je výčet paragrafů, které se vztahují na 

dané poplatky  a  odvody, kdo vystavuje  rozhodnutí  a  kdo je příjemcem  výnosů  

z poplatků a odvodů. Zvláštní pozornost jsem věnovala pokutám uloţeným Policií ČR. Ve 

třetí části je podrobně popsána problematika vybírání a vymáhání a to od převzetí 

rozhodnutí od ukladatelů, jejich registrace, zavedení do systému, vystavení výzvy 

k zaplacení a následné vymáhání. Čtvrtá část je zaměřena na konkrétní práci oddělení 

dělené správy na Celním úřadu Chomutov. Podrobně jsem popsala pracovní postupy, 

uvedla tabulky a grafy celkové výše pokut, poplatků a odvodů. Rovněţ jsou zde vyčísleny 

největší odvody do státního rozpočtu a rozebrány dle jednotlivých zákonů. Tato část je také 

věnována problematice vymáhání pokutových bloků od Policie České republiky. V závěru 

práce je provedeno celkové zhodnocení efektivity vymáhání a rozebrány moţné příčiny 

tohoto stavu.   

Je zde také nastíněn další vývoj v oblasti placení a vymáhání poplatků a pokut. 
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2. Organizační a kompetenční vymezení Celní správy ČR 

V této kapitole bych ráda přiblíţila organizační strukturu Celní správy a její hlavní 

úkoly. Dále zde bude věnován prostor výčtu zákonů, dle kterých má Celní správa ČR 

kompetence k vymáhání poplatků a odvodů. Nejdříve však pár slov o historii Celní správy 

České republiky. Systém výkonu celní správy převzala po rozpadu Rakousko-Uherska 

v roce 1918 Československá republika.  Nejvyšším orgánem v té době bylo ministerstvo 

financí. Celní sluţbu po celé republice zajišťovaly celní úřady. Ostrahu státní hranice 

a vedlejší celní činnost prováděla finanční stráţ. Rozvoj letecké dopravy si vyţádal 

v průběhu třicátých let minulého století zřízení celních letišť v Praze, Brně a  Mariánských 

Lázních.  1. října 1940 byl začleněn Protektorát Čechy a Morava do celní unie 

s Německem. Po druhé světové válce byla obnovena celní správa podle modelu první 

republiky. Na konci roku 1948 bylo rozhodnuto o výkonu celní správy národními výbory. 

V roce 1949 byla zrušena finanční stráţ. V té době se také zjistilo, ţe výkon celní správy 

pod národními výbory byla špatná volba a celnictví přešlo do resortu ministerstva 

zahraničního obchodu. V roce 1952 byly poloţeny základy nové, dvoustupňové, 

organizační struktury. Celní správa vykonávala kontrolní činnost zejména pro statistické 

účely. Fiskální úkony byly potlačeny na minimum.  Ústřední celní správa byla součástí 

ministerstva zahraničního obchodu a řídila celnice. Na území Československé republiky 

bylo v té době vytvořeno 86 celnic. Po vytvoření krajů v roce 1960 byl jejich počet sníţen 

na čtyřicet. Vytvoření československé federace v roce 1968 si vyţádalo úpravy i v celní 

správě. Byla vytvořena dvě celní ředitelství. Pro Českou republiku se sídlem v Prze, pro 

Slovenskou republiku se sídlem v Bratislavě. Obě celní ředitelství řídila Ústřední celní 

správa ČSFR. Celnic bylo na území federace celkem 38 a jejich součástí byly celní 

odbočky. V tomto uspořádání setrvala celní správa aţ do listopadu roku 1989. 

Rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu koncem roku 1992 byla Ústřední celní 

správa se všemi svými podřízenými sloţkami převedena do působnosti federálního 

ministerstva financí. Celní správa se vrátila ke svému původnímu poslání, výběru cel 

a dalším činnostem oblasti celního řízení a dohledu[11].  

Od roku 1982 je ve světě slaven Mezinárodní den celníků a je spojen s 1. zasedáním 

Rady pro celní spolupráci v Bruselu. V roce 1994 přijala Rada pro celní spolupráci 
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pracovní název Světová celní organizace. V roce 1965 se členem stalo i tehdejší 

Československo. V současnosti má Světová celní organizace jiţ 171 členských zemí.  

 

2.1. Organizace Celní správy ČR  

Celní správa České republiky je tvořena třístupňovou soustavou (obrázek č. 1): 

 

 

 

 

  

 

Obrázek č. 1 – třístupňová soustava orgánů 

GŘC je správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu financí. 

Celní správu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů. Seznam celních úřadů je uveden 

v příloze č. 1. 

Celní správa České republiky má právní zakotvení v zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní 

správě České republiky, který se stal účinným k datu přistoupení ČR k Evropské unii, a to 

k 1. 5. 2004. 

Orgány Celní správy České republiky mají  postavení  policejního  orgánu,  tedy  

orgánu činného v  trestním řízení, a  to  pokud se předmětné  trestní řízení  týká  

vybraných  trestných činů v oblasti  cel, daní, prodeje omamných látek, nelegální migrace 

v  Schengenském prostoru, obchodování  s chráněnými  a volně ţijícími ţivočichy  a planě 

rostoucími rostlinami, a v neposlední řadě  porušování autorského práva, průmyslových 

práv a práv k ochranné známce.  Celní správa České republiky je také výhradním správcem 

spotřebních daní. Tím se rozumí vyměřování a vybírání spotřebních daní z vybraných 

výrobků podléhajících spotřební dani bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem 

dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu 

s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby nebo spotřeby. Součástí 

Generální ředitelství cel 

Celní ředitelství 

Celní úřad 
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obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodrţováním předpisů o nakládání 

s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Celní správě byla také 

zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako 

jsou např. váţení nákladních vozidel, dodrţování povinných přestávek řidičů nebo splnění 

podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Od roku 2006 vymáhá celní správa 

nezaplacené pokuty a poplatky uloţené jinými orgány státní správy, např. Policií ČR, 

Českou inspekcí ţivotního prostředí, ministerstvy a dalšími úřady[7]. 

 

2.2. Kompetence Celních úřadů v oblasti vymáhání 

Rozsah působnosti Celních úřadů České republiky je dán ustanovením § 1 odst. 4 

zákona č. 337/1992 Sb.,  o  správě daní  a  poplatků  (ZSDP).  Tento zákon  upravuje 

správu daní,  poplatků a odvodů a odvodů za porušení rozpočtové kázně, které jsou 

příjmem státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků nebo státních fondů. 

Jako správci daně vystupují územní finanční orgány a dále také územní celní orgány, 

kterými jsou celní úřady a celní ředitelství. 

Od 1. ledna roku 2006 převzaly Celní úřady České republiky od územních finančních 

orgánů kompetenci tzv. dělené správy, jeţ jí umoţňuje vymáhání  peněţitých plnění, která 

vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která  byla  uloţena  jinými  správními 

úřady v  řízení podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů 

nebo rozpočtů územních samosprávních celků. Tuto kompetenci mají celní úřady na 

základě ustanovení § 5 odst. 4 písm. m) zákona o Celní správě ČR. Pojem dělené správy 

není zákonným pojmem, nýbrţ pojmem vzešlým z veřejné správy. 

Základní zásady daňového řízení jsou: 

a) jednat v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chránit   

zájem státu, 

b) postupovat v úzké součinnosti a v daňovém řízení pouţívat jen takové prostředky, které 

daňový subjekt nejméně zatěţují,    

c) hodnotit důkazy jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, 

d) neveřejnost, 

e) zachovávat mlčenlivost, 
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f) povinnost zahájit daňové řízení i z vlastního podnětu vţdy, jakmile jsou splněny 

podmínky existence daňové pohledávky, 

g) všechny daňové subjekty mají před správcem daně stejná práva a povinnosti, 

h) právem i povinností všech daň. subjektů je úzce spolupracovat se správcem daně[1].  

Správu poplatků, odvodů a pokut od Policie ČR provádí celní úřad místně příslušný sídlu 

orgánu, který rozhodnutí vydal. 

Velkou část vymáhaných peněţitých plnění tvoří pokuty uloţené Policií ČR za 

dopravní přestupky v blokovém řízení, které nebyly na místě zaplacené např. z důvodu, ţe 

viník přestupku  neměl u sebe peněţní hotovost, apod. Blokové řízení je zvláštní formou 

správního řízení o přestupcích, a proti blokové pokutě se nelze odvolat. Viník přestupku 

uznává svou vinu projevem ochoty zaplatit pokutu, coţ stvrzuje svým podpisem na 

kmenové části pokutového bloku.  

 

2.3. Základní pojmy 

Následující kapitola přiblíţí některé nejdůleţitější pojmy, které se v práci vyskytují 

a jejichţ vysvětlení bude důleţité pro pochopení obsahu práce. 

Dělená správa - správa, placení a vymáhání peněţitých plnění, která vznikla bez vydání 

správního aktu ze zákona, nebo která  byla  uloţena  jinými  správními úřady v  řízení 

podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů 

územních samosprávních celků.  

Ukladatel - správní orgán oprávněný k ukládání platební povinnosti, uvedený v jiném 

právním předpisu. 

Subjekt - právnická či fyzická osoba, které je předepsaná platební povinnost nebo které 

platební povinnost vznikla ze zákona. 

Lhůta splatnosti - lhůta, na kterou právní předpis nebo rozhodnutí vydané ukladatelem 

váţe povinnost zaplatit předepsané peněţité plnění. 

Platební povinnost - odvody, poplatky, pokuty, penále, exekuční náklady stanovené 

ukladatelem. 

Nedoplatek - neuhrazená pohledávka po lhůtě splatnosti. 
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Příjemce - orgán územního správního celku nebo jiný orgán, kterému jsou vybrané nebo 

vymoţené peněţité prostředky převáděny v souladu s právním předpisem, na základě 

kterého byla platební povinnost uloţena. 

Místní příslušnost  - § 4 odst. 1 ZSDP se řídí u právnické osoby místem jejího sídla v ČR 

a u fyzické osoby bydlištěm v ČR. 

 

2.4. Zákony aplikované CÚ v oblasti poplatků a odvodů 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. O výši odvodů za dočasné odnětí půdy rozhodne orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu, kterým je pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

krajský úřad, správa národního parku nebo Ministerstvo ţivotního prostředí. Ve 

vojenských újezdech vykonává funkci zvláštní orgán ministerstva obrany. Místně příslušný 

CÚ vybírá a vymáhá dva druhy odvodů: 

- odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy, 

- odvody za trvalé odnětí půdy. 

Rozhodnutí o dočasném odnětí půdy jsou vystavena na více let. CÚ tato rozhodnutí eviduje 

kaţdoročně po dobu trvání rozhodnutí, vţdy do konce 1. pololetí daného roku, pro který je 

rozhodnutí účinné. Odvody za dočasné odnětí půdy jsou splatné vţdy do konce kaţdého 

kalendářního roku. Rozhodnutí o trvalém odnětí půdy je nutno evidovat vţdy do 10 

pracovních dnů po doručení. Odvody za trvalé odnětí půdy placené jednorázově jsou 

splatné  do třiceti  dnů o de dne  nabytí právní  moci  rozhodnutí. Platnost rozhodnutí jak 

trvalém tak o dočasném odnětí půdy musí být zrušena ukladatelem v písemné formě na 

základě provedené rekultivace subjektem (tzn. rozhodnutí o daném druhu odnětí půdy 

můţe být účinné i po uplynutí doby po kterou bylo vystaveno). Při evidenci předpisu 

platební  povinnosti  na osobní účet subjektu je nutná komunikace s ukladatelem odvodu 

a to z důvodu určení právního statutu osoby. Je nutné rozlišit, zda je odvod předepsán 

fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo fyzické osobě – občanovi. Nebyl-li odvod 

zaplacen včas a v plné výši, vzniká dle § 12 odst. 3 zákona o odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu povinnost platit z nezaplacených částek penále, které činí: 

a) u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání 0,05 % z dluţné částky za 

kaţdý den prodlení, 
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b) u fyzické osoby 5 % dluţné částky ročně. 

Výši penále sdělí CÚ subjektu platebním výměrem. Penále je splatné do 15 dnů ode dne 

doručení platebního výměru. Výnos z odvodů, včetně penále, je ze 40 % příjmem rozpočtu 

obce, v jejímţ obvodu se odnímaná půda nachází a z 60 % příjmem Státního fondu 

ţivotního prostředí. V odůvodněných případech můţe Ministerstvo financí České 

republiky penále sníţit nebo prominout. Pokud subjekt, povinný z rozhodnutí, zanikl 

(právnická osoba) nebo zemřel (fyzická osoba) bez právního nástupce a odvody nejsou 

hrazeny, je moţno tyto odvody odepsat dle § 66 ZSDP. O nemoţnosti vymáhat odvody 

informuje celní úřad ukladatele. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. O odnětí rozhodne a poplatek stanoví ten orgán statní správy lesů, na 

jehoţ  území  se  dotčený  pozemek  nebo  jeho  převáţná  část nachází.  Dle  § 47 zákona 

o lesích je orgánem státní správy lesů obecní úřad obce s rozšířenou působností, kraj, 

Ministerstvo zemědělství i prostřednictvím České inspekce ţivotního prostředí. Státní 

správu lesů, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává Vojenský lesní úřad. 

V lesích národního parku vykonává státní správu lesů Správa národního parku a chráněné 

krajinné oblasti. Orgán státní správy lesů zašle stejnopis rozhodnutí příslušnému celnímu 

úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. V případě předčasného ukončení vydá 

ukladatel rozhodnutí o ukončení odnětí. Místně příslušný CÚ vybírá a vymáhá dva druhy 

poplatků: 

- poplatek za dočasné odnětí lesní půdy, 

- poplatek za trvalé odnětí lesní půdy. 

Rozhodnutí o poplatku za dočasné odnětí lesní půdy eviduje CÚ kaţdoročně po dobu 

účinnosti rozhodnutí, vţdy do konce 1. pololetí daného roku, ve kterém je rozhodnutí 

účinné.  Poplatky za dočasné odnětí půdy jsou splatné nejpozději do konce kaţdého 

kalendářního roku, v němţ odnětí trvá. Rozhodnutí o poplatku za trvalé odnětí lesní půdy 

je nutno zaevidovat vţdy do 10 pracovních dnů po doručení na osobní účet povinného 

z rozhodnutí. Poplatek za trvalé odnětí půdy se platí jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí. Nebyl-li poplatek zaplacen včas v plné výši nejpozději v den jeho 

splatnosti, je subjekt povinen zaplatit za kaţdý den prodlení penále ve výši 0,1 % 

z nezaplacené částky. Výši penále sdělí CÚ platebním výměrem. Výnos z poplatků, včetně 

penále,  je ze  40 % příjmem rozpočtu obce, v  jejímţ  obvodu  se odnímaná půda nachází 
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a z 60 % příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. Celní úřad můţe ve výjimečných 

případech rozhodnout o povolení odkladu lhůty k úhradě poplatku nebo o úhradě poplatku 

ve splátkách. 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších. Povolení k vyuţívání zdroje přírodní minerální vody vydá 

Ministerstvo zdravotnictví a zašle jej celnímu úřadu podle sídla uţivatele zdroje. Uţivatel 

zdroje je povinen neprodleně oznámit příslušnému CÚ zahájení vyuţívání zdroje. CÚ 

vybírá a vymáhá pouze poplatek za vyuţívání zdroje přírodní minerální vody. Poplatek je 

splatný měsíčně, vţdy do 25. dne kaţdého kalendářního měsíce, ve výši povoleného 

měsíčního odběru. Výnos z poplatku je 100% příjmem státního rozpočtu. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Za ukládání odpadu na skládky je původce povinen platit poplatek. 

Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na 

vlastním pozemku. Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky. Provozovatel 

skládky potvrdí původci vybrání poplatku. Pokud původce nezaplatil poplatek ve 

stanovené výši, uloţí mu povinnost zaplatit podle § 45 odst. 2 zákona o odpadech  krajský 

úřad vydáním rozhodnutí.  Poplatek vymáhá celní úřad místně příslušný katastrálnímu 

území, na němţ je skládka umístěna. Poplatek se skládá ze dvou sloţek. Základní sloţka 

poplatku se platí za uloţení odpadu a je 100% příjmem obce, na jejímţ katastrálním území 

skládka leţí. Riziková sloţka poplatku se platí za uloţení nebezpečného odpadu  a je 100% 

příjmem Státního fondu ţivotního prostředí. Za neodvedený poplatek se platí penále ve 

výši 0,5 % denně. Penále je příjmem obce. Rozhodnutí na penále vystavuje krajský úřad 

a zasílá celnímu úřadu. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Celní úřad vymáhá dva druhy poplatků: 

- poplatek za odebrané mnoţství podzemní vody, 

- poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

Subjekt, který má povolení k odběru podzemní vody je povinen platit za skutečné mnoţství 

odebrané vody. Poplatek se platí za kalendářní rok. Česká inspekce ţivotního prostředí 

rozhodne o výši zálohy zálohovým výměrem a to měsíčně nebo čtvrtletně, který doručí 
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celnímu úřadu do 15. prosince běţného roku. K vybírání a vymáhání poplatku je místně 

příslušný celní úřad podle sídla nebo bydliště odběratele. Záloha v uvedeném zálohovém 

výměru je splatná nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce. CÚ stanovuje penále 

platebním výměrem za pozdní úhradu záloh. Poplatek za odběr včetně penále je z 50 % 

příjmem kraje, na jehoţ území se odběr vody uskutečňuje, a 50 % je příjmem Státního 

fondu ţivotního prostředí. Předpis penále ve výši 0,1 % z částky včas nezaplacené sdělí 

CÚ dluţníkovi platebním výměrem. Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní 

vody do vod povrchových je povinna dle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb. platit 

poplatky za jednotlivé zdroje znečišťování. ČIŢP stanoví výši zálohy za vypouštění 

odpadních vod výměrem, který doručí celnímu úřadu do 15. prosince běţného roku. Celní 

úřad vybírá a vymáhá poplatky podle sídla jednotlivých znečišťovatelů na základě 

podkladů vydaných Českou inspekcí ţivotního prostředí dle § 99 odst. 1 zákona 254/2001 

Sb. Odklad placení poplatku má právo povolit ČIŢP. Výnos z poplatků, včetně případného 

penále, je 100% příjmem SFŢP. Česká inspekce ţivotního prostředí na podkladě 

poplatkového přiznání stanoví skutečnou výši poplatků za uplynulý rok výměrem, který 

doručí CÚ do 30. dubna běţného roku. Celní úřad  porovná rozhodnutí  na stanovenou výši 

záloh  na  poplatek  s  rozhodnutím o vyúčtování záloh. V případě, ţe zaplacené zálohy 

jsou vyšší neţ vyměřený poplatek, vrátí celní úřad přeplatek bez ţádosti do 30 dnů.  

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. O výši poplatků za znečištění ovzduší rozhoduje krajský úřad, 

obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí a obecní úřad. Výše záloh na poplatek se stanoví 

dle § 19 odst. 12 zákona č. 86/2002 Sb. podle skutečného mnoţství znečišťujících látek za 

předcházející kalendářní rok. Kopie rozhodnutí týkajících se poplatků zasílají krajské 

úřady a obecní úřady místně příslušnému celnímu úřadu do 7 dnů od nabytí právní moci 

rozhodnutí. CÚ vybírá a vymáhá pouze poplatky od provozovatelů velkých a střední 

stacionárních zdrojů. K vybírání a vymáhání poplatků za malé stacionární zdroje nejsou 

CÚ  věcně příslušné.  Výnos z poplatků je 100% příjmem SFŢP. CÚ nevyměřuje penále. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů . 

Zaměstnavatelé s více neţ 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním 

postiţením v počtu 4 % na celkovém počtu zaměstnanců. Tuto povinnost mohou plnit také 

odvodem do státního rozpočtu.  Odvod poukazuje zaměstnavatel do 15. února 

následujícího roku. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, stanoví mu ji úřad práce 
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vydaným rozhodnutím, které zašle celnímu úřadu. Vymáhání odvodu do státního rozpočtu 

vykonává místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele. CÚ zašle subjektu výzvu 

k zaplacení splatného nedoplatku[3]. 

Ţádosti o prominutí poplatků a odvodů je nutné adresovat přímo na ukladatele těchto 

rozhodnutí, neboť k jejich prominutí není celní úřad věcně příslušný. Česká inspekce 

ţivotního prostředí má rovněţ postavení správce daně, proto bude v blízké budoucnosti 

zasílat ţádosti o převedení přeplatků na jejich nedoplatky. Ţádostem bude celní úřad 

vyhovovat. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která je organizační 

sloţkou státu zřízená Ministerstvem ţivotního prostředí ukládá pokuty, které vymáhá celní 

úřad. Tyto pokuty jsou 50% příjmem obcí a 50% příjmem SFŢP. Pokuty jsou ukládány dle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Změna nastala v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, kdy pokuty dříve vymáhal 

úřad práce. Nyní tyto pokuty vymáhá celní úřad. Pokud je ukladatelem úřad práce, jsou 

pokuty 100% příjmem státního rozpočtu. Pokud je ukladatelem kraj, jsou pokuty 100% 

příjmem rozpočtu  kraje.  Celní  úřad  také vymáhá  pokuty  dle zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele. Dle tohoto zákona je příjem z pokut příjmem rozpočtu, ze kterého 

je hrazena činnost ukladatele. Ukladatelem můţe být např. ČOI, ČIŢP, ČNB, Státní 

potravinářská inspekce, Veterinární stanice, Hygienická stanice. Všechny pokuty uloţené 

těmito ukladateli jsou 100% příjmem státního rozpočtu. Pokud pokutu uloţil ţivnostenský 

odbor obecního úřadu, je příjmem rozpočtu obce. V příloze č. 2 jsou uvedené nové 

rozšířené kompetence celní správy od roku 2008 v oblasti vymáhání. 

 

2.5. Pokuty uložené Policií České republiky 

Pokuty uloţené Policií ČR celní úřad pouze vymáhá. Výnosy z těchto pokut jsou 

vţdy 100% příjmem státního rozpočtu. Velkou část vymáhaných pokut tvoří pokuty 

uloţené Policií ČR za dopravní přestupky v blokovém řízení, které nebyly na místě 

zaplacené např. z důvodu, ţe viník přestupku neměl u sebe finanční hotovost. V případě na 

místě nezaplacené pokuty dostanou občané pokutový blok s vypsanou částkou a zároveň 

obdrţí sloţenku s adresou a číslem účtu místně příslušného celního úřadu. Pachatel 

přestupku je poučen o způsobu placení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích 
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nezaplacení pokuty. Pokutový blok (obrázek č. 4). je zvláštním druhem rozhodnutí a má 

dvě části. Část „A“ je odeslána na místně příslušný celní úřad, část „B“ dostane viník 

přestupku.  Převzetí dílu „B“ pokutového bloku stvrzuje svým vlastnoručním podpisem na 

dílu „A“. Obě části musí být opatřeny kulatým razítkem Policie ČR, sluţebním číslem 

policisty a jeho podpisem. Rozhodnutí nabývá právní moci okamţikem oznámení. V tomto 

případě dnem podpisu pokutového bloku na části „A“ viníkem přestupku. Pokud není 

pokuta do 15 dnů uhrazena, započne CÚ s vymáháním pokuty[2]. Policie ČR zasílá 

pokutové bloky měsíčně místně příslušnému celnímu úřadu s hromadným výkazem 

nedoplatků. Ve výkazu je uveden jmenný  seznam přestupců,  jejich adresa,  číslo 

pokutového bloku, datum vydání a splatnosti, číslo přestupku dle evidence PČR a výše 

pokuty. V praxi se velmi často stává, ţe se občané po obdrţení výzvy k zaplacení pokuty 

v náhradní lhůtě obracejí na celní úřady a odvolávají se proti pokutě, chtějí vysvětlení 

přestupku, podávají námitky apod. Rozsáhlá korespondence, která je s tímto spojena však 

směřuje pouze k tomu, ţe celní úřady  viníkovi  přestupku  vysvětlují, ţe  s uloţením 

pokuty  bez  moţnosti   odvolání souhlasil a  potvrdil  svým  podpisem  jiţ  při řízení 

o přestupku a vyřizování  případných  námitek a stíţností týkajících se uloţení pokuty za 

dopravní či jiný přestupek není v kompetenci celního úřadu, ale v kompetenci příslušného 

útvaru Policie ČR, který pokutu uloţil[6].    
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3. Problematika vybírání a vymáhání pokut a poplatků 

 Celní úřad platební povinnosti uloţené jinými správními orgány vymáhá a vybírá 

v případě, ţe tak stanoví zákon. Seznam těchto zákonů a kompetence celního úřadu jsem 

uvedla v předchozí kapitole. Nyní bych chtěla přiblíţit konkrétní práci dělené správy 

v oblasti vybírání a vymáhání a popsat pracovní postupy a činnosti, které s touto oblastí 

souvisí. 

 

3.1. Evidence peněžitých plnění 

Podkladem pro vybírání nebo vymáhání je originál, ověřená kopie nebo stejnopis 

rozhodnutí ukládajícího platební povinnost s vyznačením právní moci. V případě 

pokutového bloku je dostačující vyznačení data doručení ukladatelem na dokladu, od 

kterého CÚ stanoví splatnost platební povinnosti. Pracovník oddělení dělené správy je 

povinen zkontrolovat, zda doklad ukládající platební povinnost obsahuje veškeré 

náleţitosti. Současně zkontroluje, zda doklad obsahuje datum nabytí právní moci nebo zda 

je z dokladu zřejmé datum doručení. Neobsahuje-li doklad veškeré údaje nutné k řádnému 

zaevidování, zašle CÚ ukladateli písemnou ţádost o doplnění. Ukladatel je zároveň 

poučen, ţe do doby odstranění nedostatků nebude rozhodnutí zapsáno do evidence a na 

toto rozhodnutí bude nahlíţeno, jako by dosud nebylo předáno k vymáhání. Dalším 

krokem je evidence subjektu do registru plátců do programu RSSD (obrázek č. 2). Program 

RSSD je rozdělen pro registraci subjektů a příjemců. Fyzická osoba je zaregistrována pod 

rodným číslem. To znamená, ţe kaţdé rodné číslo je zkontrolováno v Centrální evidenci 

obyvatel. Pod rodným číslem je zaregistrován pouze občan ČR, zahraniční subjekt je 

zaregistrován pod číslem, které vygeneruje program RSSD. Právnická osoba a fyzická 

osoba – podnikatel jsou zaregistrovány pod identifikačním číslem nebo pod daňovým 

identifikačním číslem. V případě, ţe CÚ zjistí změnu sídla, bydliště, jména, čísla účtu 

subjektu nebo příjemce, je příslušná změna neprodleně provedena v programu RSSD. 

Pokud CÚ při místním šetření zjistí, ţe subjekt ve skutečnosti přebývá na jiné adrese, 

zapíše tuto skutečnost do komentáře k subjektu v programu ME-SPD. Při registraci občana 
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cizí státní příslušnosti je nutné prověření v programu RSSD, zda jiţ nebyl dříve 

zaregistrován. Kontrola se provádí dle data narození.  

 

 

obrázek č. 2 - programu RSSD-registr subjektů a příjemců 

 

Po zaregistrování subjektu do programu RSSD následuje evidence samotného 

rozhodnutí. Platební povinnosti vyplývající z rozhodnutí jsou evidovány v programu    

ME-SPD  (obrázek č. 3).  Rozhodnutí  eviduje  CÚ na  povinného z  rozhodnutí.  

Rozhodnutí o vyúčtování, které obsahuje nárok na vrácení peněţitého plnění, je evidováno 

do programu ME-SPD se znaménkem minus. Pokud je ukladatelem vystaveno nové 

rozhodnutí, ve kterém je změněna výše platební povinnosti, upraví CÚ původní předpis. 

Jestliţe rozhodnutí obsahuje veškeré náleţitosti, zaeviduje se platební povinnost na 

„osobní účet“ subjektu do 25 pracovních dnů. Rozhodnutí o dočasném odnětí zemědělské 

půdy, trvalém odnětí zemědělské půdy a dočasné odnětí lesní půdy se eviduje vţdy do    

30. září. Ostatní důleţité informace o subjektu (úmrtí, likvidace, subjekt nepřebírá 

korespondenci atd.) je povinen CÚ zapsat do komentáře v programu ME-SPD. Tyto 

informace mohou pouţít také jiné CÚ[4]. 
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obrázek č. 3 -  program ME-SPD 

 

Jak jsem jiţ uvedla, více jak 90 % všech rozhodnutí tvoří blokové pokuty na místě 

nezaplacené uloţené Policií České republiky Jedná se o dopravní přestupky, drobné 

krádeţe, rušení nočního klidu, porušení vyhlášky města. Bloková pokuta uloţena mladistvé 

osobě můţe být maximálně aţ do výše 500 Kč. Maximální výše blokové pokuty, kterou 

vymáhá celní úřad,  je částka 5 000 Kč. U blokové pokuty je kladen důraz na velkou 

kontrolu. Tyto bloky jsou vypisovány ve stresujících situacích někdy také v nepříznivých 

povětrnostních podmínkách a dochází k chybným zápisům. CÚ u kaţdé blokové pokuty 

ověřuje, zda souhlasí částka vypsaná slovy a částka uvedena číslicí, zda jméno a datum 

narození přestupce souhlasí s Centrální evidencí obyvatel, zda je uveden zákon, popsán 

přestupek, podpis přestupce, podpis Policie ČR a otisk úředního razítka.  
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obrázek č. 4 – pokutový blok 

 

3.2. Uhrazení platební povinnosti 

Platební povinnost můţe být uhrazena bezhotovostně na účet CÚ, v hotovosti na 

pokladně CÚ nebo sloţenkou s uvedením čísla účtu CÚ. Pokud je platební povinnost 

splněna na účet ukladatele, postoupí ukladatel peněţité prostředky na účet příslušného CÚ. 

V případě, ţe jiţ byly peněţní prostředky poukázány ve prospěch státního rozpočtu, 

vyţaduje CÚ písemné potvrzení o uhrazení platební povinnosti od ukladatele.  Tento 

způsob platby je častý u úhrad blokových pokut. Blokovou pokutu do 15-ti dnů ode dne 

vystavení je moţno uhradit na oddělení Policie ČR.  Pokud je bloková pokuta zaplacena po 

lhůtě splatnosti na oddělení PČR a blok je jiţ zaevidován v systému CÚ, vystaví oddělení 

Policie ČR „úřední záznam“ o zaplacení pokuty, který spolu s kopií dokladu o zaplacení 

zašle místně příslušnému celnímu úřadu. Celní úřad na základě tohoto záznamu zastaví 

vymáhání. Do komentáře k předpisu uvede „uhrazeno na účet ukladatele“.Pokud subjekt 

nesplní svou platební povinnost v zákonné lhůtě, vyzve ho celní úřad podle § 73 odst. 1 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, aby nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě 

nejpozději do 15 dnů. 
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3.3. Doručování Výzvy k zaplacení 

 Výzvy k zaplacení jsou doručovány poštou do vlastních rukou nejčastěji na trvalou 

adresu. Od 1. 1. 2010 nastaly změny v doručování písemností. Tato změna byla zahrnuta 

také do §17 odst. 5 ZSDP. Nebude-li adresát písemnosti zastiţen a nevyzvedne-li si 

písemnost do deseti dnů na poště, bude poslední den této lhůty povaţován za den doručení. 

Písemnost bude adresátovi po uplynutí této lhůty vhozena do poštovní schránky. Pokud má 

subjekt datovou schránku, doručuje se přednostně tímto způsobem. 

Pokud se CÚ vrátí obálka zpět s dovětkem „adresát neznámý“, doručuje se písemnost 

veřejnou vyhláškou. Oznámení o uloţení písemnosti se vyvěsí po dobu patnácti dnů na 

úřední desce celního úřadu a na úřední desce v místě posledního pobytu dluţníka. 

Vyvěšení veřejné vyhlášky v místě posledního pobytu zajišťuje obec. Poslední den této 

lhůty se povaţuje za den doručení. 

V případě, ţe výzva k zaplacení je vystavena na zahraničního přestupce, zašle CÚ 

písemnost na zahraniční doručenku do země určení. Z vlastní zkušenosti mohu říci, ţe 

polovina těchto doručenek se vrací celnímu úřadu zpět z důvodu chybně uvedené adresy. 

 

3.4. Vymáhání nedoplatků celním úřadem 

Dluţníkem se stává ten, kdo nezaplatil splatnou částku nedoplatku nejpozději v den 

jeho splatnosti. Nezaplatí-li  dluţník splatný nedoplatek v zákonné lhůtě, vyzve ho celní 

úřad, aby nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě a to patnáctidenní. Dluţník se proti výzvě 

můţe odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Celní úřad 

provádí exekuci na: 

- přikázání pohledávky na peněţní prostředky dluţníků na účtech u bank, 

- sráţku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod., 

- prodej movitých věcí, 

- prodej nemovitosti[10]. 

Před vydáním exekučního příkazu vyzve celní úřad k součinnosti kaţdého, kdo by 

mohl poskytnout informace potřebné k vymáhání. Jsou to především orgány sociálního 

zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce a banky. Všeobecná zdravotní pojišťovna 

je schopna sdělit plátce pojistného, pokud je placeno u Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
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Pokud není, sdělí u které zdravotní pojišťovny je plátce veden. Podá také informace o tom, 

zda je plátcem pojištěnec, zaměstnavatel nebo stát. U pojištěnců a zaměstnanců poskytne 

všechny dostupné informace z registru vzniku pojištění na základě vyplněných formulářů 

VZP. Úřady práce sdělují částku podpory jednotlivým uchazečům o zaměstnání a peněţní 

ústavy poskytují informace o majitelích účtů. Exekuci na peněţní prostředky však nelze 

provést na vklady na vkladních kníţkách a vkladových listech[5]. Výzvy k součinnosti 

třetích  osob  jsou  prováděny  na  základě  § 34 zákona č. 337/1992 Sb.,  o  správě  daní    

a poplatků. Celní úřad doručí exekuční příkaz nejdříve bance, u které je veden účet 

dluţníka a aţ po obdrţení doručenky také dluţníkovi. Celní úřad o nabytí právní moci 

exekučního příkazu vyrozumí písemně banku. Banka poté vyplatí v exekučním příkazu 

uvedenou pohledávku. Pokud je exekuce provedena na účty stavebního spoření, přichází 

klienti o moţnost vyplacení státní podpory. Někteří z dluţníků tak při nezaplacení pokuty 

např. ve výši 200 Kč mohou přijít o státní podporu aţ ve výši 18000 Kč za čtyři roky 

spoření. Pokud je exekuce prováděna sráţkou ze mzdy, důchodu, sociální a nemocenské 

dávky či stipendia, je  exekuční příkaz  zaslán  nejdříve  plátci mzdy  a  aţ po obdrţení 

doručenky i dluţníku. I tomu největšímu dluţníkovi však musí zůstat částka 

nezabavitelného minima, která od února roku 2010 činí 5 148,66 Kč na povinného a na 

vyţivovanou osobu 1 287 Kč. Exekuci prodejem věcí movitých a prodejem nemovitosti 

Celní úřad Chomutov dosud neprovedl. Ze strachu před tímto způsobem exekuce dluţník 

vţdy zaplatil pracovníkům Celního úřadu Chomutov ihned na místě nebo byl dohodnut 

splátkový kalendář.  

V souvislosti s daňovým řízením je celní úřad oprávněn dle § 15 zákona o správě 

daní a poplatků provádět místní šetření. K provedení místního šetření je pracovník povinen 

se prokázat sluţebním průkazem pracovníka celního úřadu. O místním šetření se sepíše 

protokol nebo úřední záznam. Tato povinnost vyplývá přímo z § 12 zákona o správě daní  

a poplatků. Z protokolu musí být patrno, kdo, kde a kdy daňové řízení prováděl, které 

osoby  se  zúčastnily,  označení  hlavního  předmětu  jednání,  souvislé  vylíčení  průběhu  

a vyjádření poučených osob. Úřední záznam zachycuje poznámky, telefonní čísla a další 

skutečnosti zjištěné pracovníkem[1]. 
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4. Efektivita vymáhání na Celním úřadu Chomutov 

Na Celním úřadu Chomutov pracuji od 1. 1. 2006. V této době vzniklo nové oddělení  

dělené správy. Byli  přijati  čtyři  noví pracovníci na pozici „referent  exekucí a vymáhání“. 

V současné době je toto oddělení posíleno o další nové pracovníky a nyní tuto agendu 

zpracovává šest referentů. Jak jsem jiţ dříve uvedla, více neţ 90 % práce činí zpracování 

a vymáhání pokut uloţených Policií České republiky. Proto se zaměřím především na tuto 

oblast. 

Pokuty od PČR jsou předávány kaţdý měsíc vţdy k patnáctému dni následujícího 

měsíce. Pokutu na místě nezaplacenou můţe přestupce zaplatit do 15 dnů na oddělení 

Policie ČR. Pokud je tedy blok vystaven posledního dne v měsíci, můţe být předán na 

celní úřad aţ po uplynutí této lhůty. Příjmy z pokut, ať jiţ jsou zaplaceny na oddělení PČR 

nebo na pokladně celního úřadu, jsou vţdy 100% příjmem státního rozpočtu.  

 

Tabulka č. 1 – Počet pokutových bloků uložených Policií ČR a zpracovaných na CÚ Chomutov 

 

 

Celnímu úřadu Chomutov předávají pokutové bloky jednotlivá oddělení Policie ČR 

na území bývalých okresů Chomutov a Louny. Celkový počet přijatých pokutových bloků 

za období 2006 – 2009 je uveden v tabulce č. 1. Jedná se o tato jednotlivá obvodní 

oddělení: Březno, Chomutov Černovická, Chomutov dopravní inspektorát, Chomutov 

Kamenná, Chomutov Libušina, Chomutov město, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, 

Koštice, Kryry, Louny dopravní inspektorát, Louny město, Podbořany, Postoloprty, 

Radonice, Vejprty, Ţatec. Mezi oddělení s největším počtem pokutových bloků patří 

dopravní inspektorát Chomutov s počtem 3 964 bloků a dopravní inspektorát Louny 

s počtem 2 068 bloků v roce 2009. V následující tabulce č. 2 a obrázku č. 5 je vidět, ţe za 

celé čtyři roky, kdy Celní úřad Chomutov zpracovává a následně také vymáhá pokuty 

uloţené PČR, tvoří největší podíl na celkovém počtu pokutových bloků dopravní 

Počet pokutových bloků  

 2006 2007 2008 2009 

počet  11 645 11 024     9 081 10 509 

v Kč 8 318 300 8 825 400 7 727 500 9 372 300 
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inspektoráty (DI) obou měst. Mezi oddělení PČR s nejmenším počtem pokutových bloků 

patří Koštice a Vejprty s počtem maximálně 50 udělených pokutových bloků ročně. 

 

Tabulka č. 2 – Přehled největších ukladatelů 

 

Počet pokutových bloků dle oddělení PČR 

  2006 2007 2008 2009 

DI Chomutov 3 964 5 924 4 493 3 964 

DI Louny 2 288 1 788 1 237 2 188 

 

 

 

Obrázek č. 5 - graf podílu největších oddělení PČR na celkovém počtu bloků 

 

 S vedoucími jednotlivých oddělení PČR je velice dobrá spolupráce. Na základě 

telefonické  ţádosti  jsou  ověřovány  adresy  některých  dluţníků.  Jedná se především      

o ubytovny, kde mají dluţníci hlášený přechodný pobyt. Policie ČR vychází ze znalostí 

místních poměrů a výzvu k zaplacení pokuty předají při osobní návštěvě. Jiná situace 
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nastává při vymahatelnosti pokut uloţených cizím státním příslušníkům. V pase 

zahraničních přestupců není uvedena adresa a policista při vypsání pokutového bloku musí 

spoléhat na údaje, které mu přestupce sdělí. Do programu dluţníků se zadá přestupce 

s uvedenou adresou, kterou není moţné zkontrolovat. Po zaslání výzvy k zaplacení pokuty 

se v 50 % písemnost ze zahraničí vrátí zpět s upozorněním na chybnou adresu. 

Vymahatelnost těchto pokut je prakticky nulová. Domnívám se, ţe tuto situaci by mohly 

vyřešit platební terminály umístěné ve vozidlech PČR. Přestupce by tak mohl pokutu 

zaplatit bezhotovostně platební kartou ihned na místě. Pokud se občan cizí státní 

příslušnosti zdrţuje v okolí měst Chomutov a Louny je poţádáno příslušné nejbliţší 

oddělení Policie ČR o součinnost při předání výzvy k zaplacení. Od února roku 2010 je 

moţné při ověřování adres občanů Spolkové republiky Německo vyuţít spolupráce se 

zástupcem Celní správy SRN ve Společném centru česko-německé policejní a celní 

spolupráce v Petrovicích. Do budoucna bude moţno ověřovat informace i u občanů 

Francie, Španělska, Dánska, Belgie, Nizozemí a Lucemburska.  

Dalším problémem při vymáhání jsou pokuty uloţené občanům ČR, kteří mají jako 

adresu trvalého pobytu uvedenou úřední adresu. Minimum z nich si zásilky na těchto 

úřadech přebírá. Jedná se většinou o přestupky proti veřejnému pořádku a drobné krádeţe.  

Také tyto přestupky jsou řešeny pokutovými bloky na místě nezaplacenými. Tito přestupci 

nikde nepracují, nejsou vedeni na úřadech práce, nemají účty ani neplatí sociální či 

zdravotní pojištění. Většinou nemají ţádný majetek a pokud jezdí v motorovém vozidle, 

nejsou jeho majitelem. Výzvy k zaplacení pokuty jsou těmto přestupcům zasílány veřejnou 

vyhláškou a vyvěšeny na úřední desce obce. Vymahatelnost je i v tomto případě nulová. 

Exekuci na movitý majetek nelze provést. Domnívám se, ţe v těchto případech by 

pomohlo odpracování dluhu formou veřejně prospěšné práce. Ale toto jiţ není 

v kompetenci celního úřadu. 

V případě, ţe celní úřad na základě informace v Centrální evidenci obyvatel České 

republiky zjistí, ţe přestupce zemřel, je odeslána výzva k součinnosti třetích osob dle § 34 

zákona č. 337/1992 Sb., k zaslání opisu úmrtního listu na matriku úřadu dle místa úmrtí 

přestupce. Po obdrţení opisu úmrtního listu vypracuje celní úřad návrh na zařazení 

pohledávek do pasiv dědictví po zůstaviteli, ve které uvede aktuální výši pohledávky. 

Přihláška se zasílá notářskému úřadu dle místa posledního trvalého pobytu dluţníka.  Na 



Marcela Moravcová: Činnost CÚ v oblasti vymáhání a vybírání poplatků a pokut 

 

2010 21 

základě výsledku dědického řízení je pohledávka buď odepsána pro nedobytnost nebo  je 

pohledávka vedena za dědicem. 

Celní úřad nevymáhá jen pokuty uloţené Policií ČR, v jeho kompetenci je vybírání   

a vymáhání poplatků a odvodů uloţených jinými orgány státní správy. Přehledy zákonů 

jsem uvedla v druhé kapitole. V následující tabulce č. 3 je uveden počet všech rozhodnutí 

(předpisů) zpracovaných na Celním úřadu Chomutov. Údaje za rok 2009 ještě nejsou 

zpracované. Předpisy vyřízené jsou uhrazené pohledávky před datem lhůty splatnosti. Jsou 

zde zahrnuté včas uhrazené blokové pokuty, odvody a poplatky. Aţ na jednotlivé případy 

jsou poplatky a odvody vţdy hrazeny před lhůtou splatnosti a CÚ vymáhací kroky 

nezahájil. Největší podíl na nízké efektivitě vyřízených předpisů mají neuhrazené blokové 

pokuty. 

 

Tabulka č. 3 – přehled všech přijatých rozhodnutí na CÚ Chomutov a zaplacených 

 

Rozhodnutí zpracovaná na CÚ Chomutov 

  předpisy předepsané předpisy vyřízené efektivita 

rok počet v Kč počet v Kč % 

2006 12 600 178 788 309 6 700 171 162 075 53 

2007 11 122 163 718 093 5 650 158 675 893 51 

2008 10 650 145 469 186 4 893 139 625 686 46 

 

Peněţitá plnění, která nejsou příjmem státního rozpočtu jsou celní úřady povinny 

převádět oprávněným příjemcům podle zákonného rozpočtového určení ve lhůtě, která 

začíná běţet dnem, kdy byly připsány na účet CÚ. Převody se provádí zpravidla dvakrát 

měsíčně pokud částka určená k převodu je vyšší neţ 500 Kč. Nyní bych chtěla zmínit 

firmy, které na bankovní účet Celního úřadu Chomutov zasílají ve lhůtě splatnosti největší 

poplatky a odvody, které následně CÚ převádí do státních fondů nebo do rozpočtů 

územních samosprávních celků. 

Za znečištění ovzduší odvádí nejvyšší poplatky na účet Celního úřadu Chomutov 

firma ČEZ, a.s. Tyto poplatky jsou 100% příjmem SFŢP.  

Celkové poplatky byly ve výši: 
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rok 2006  70 618 600,00 Kč, 

rok 2007 72 044 900,00 Kč, 

rok 2008 72 185 500,00 Kč. 

 Za trvalé odnětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu hradí největší odvody 

Severočeské doly, a.s. Odvody jsou ze 40 % příjmem obcí, v jejichţ katastrálním území se 

půda nachází.  Prostředky musí být pouţity na zlepšení ţivotního prostředí v obci. Největší 

část těchto prostředků byla převedena do obce Spořice a Březno u Chomutova. Do SFŢP 

plyne 60 % těchto odvodů. Celkové odvody byly ve výši: 

rok 2006 30 968 209,00 Kč, 

rok 2007 60 626 887,00 Kč, 

rok 2008 31 290 537,00 Kč. 

Za dočasné odnětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu hradí největší odvody 

ČEZ, a.s. za rekultivaci sloţiště popelovin na území obce Vyškov. Příjmem obce je 40 % 

odvodů. Do SFŢP plyne 60 % odvodů.  Celková výše odvodů činí kaţdý rok 2,6 mil Kč.  

Za dočasné odnětí lesní půdy největší poplatek odvedla firma TARMAC CZ, a.s.- 

Severokámen Liberec za těţbu kamene na katastrálním území obce Měcholupy. Příjmem 

obce Měcholupy je 40 % těchto poplatků. Celková výše poplatků činila kaţdý rok 143 tis. 

Kč.  

Za odběr podzemní vody platí největší poplatek ANIMO Ţatec, a.s. za odběr ze 

zdroje ze studny ve Zlonicích. Celkové poplatky byly ve výši: 

rok 2006   380 000,00 Kč, 

rok 2007   562 000,00 Kč, 

rok 208   971 964,00 Kč. 

Největší odvod ze zaměstnanosti uhradila firma EZ GROUP, s.r.o. Chomutov v roce 

2007 ve výši 118 tis. Kč.  

Nejvyšší poplatek za vyuţívání zdroje přírodní minerální vody dle lázeňského 

zákona hradí Kyselka Praga se sídlem v Břvanech u Loun ve výši 45 tis. Kč ročně. 
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V následující tabulce č. 4 jsou uvedeni dluţníci, kteří své pohledávky hradí aţ po 

obdrţení výzvy k úhradě. Jedná se z velké většiny o pohledávky na pokutách na místě 

neuhrazených, které byly uloţené Policií ČR. Dluţníkům jsou zasílány Výzvy k zaplacení 

pokuty v náhradní lhůtě nebo Výzvy k zaplacení splatného nedoplatku. Výzvy k zaplacení 

splatného nedoplatku jsou odesílány v případě, ţe dluţník neuhradí včas poplatky nebo 

odvody, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků 

nebo státních fondů. Poplatky a odvody dosud nebyly vymáhány exekučně, na základě 

výzvy k zaplacení firmy své nedoplatky uhradily včas. 

 

Tabulka č. 4 – Uhrazení pohledávky po obdržení výzvy k úhradě 

 

Efektivita uhrazení pohledávky po obdrţení výzvy k úhradě 

  předpisy s výzvou předepsané předpisy s výzvou zaplacené efektivita 

rok počet Kč počet Kč % 

2006 5 939 6 508 593 3 399 4 558 393 57 

2007 5 444 6 180 599 3 350 3 535 241 61 

2008 5 796 5 897 291 2 535 1 935 831 43 

 

 

V tabulce č. 5 jsou uvedené předpisy s exekucí. Nevymahatelné pohledávky v tabulce 

zahrnuty nejsou. Exekučně jsou vymáhány pouze pohledávky na pokuty na místě 

nezaplacené. Nízkou efektivitu v roce 2008 ovlivnila skutečnost, ţe exekučně byly 

uhrazené pohledávky z let 2006 a 2007 a tyto byly statisticky zohledněny v uvedených 

letech. Exekuční příkazy vystavené v roce 2009 na pohledávku z roku 2008 jsou v tabulce 

uvedeny v roce 2008. Dluţníci mohou své pohledávky uhradit také při místním šetření. 

Pracovníci oddělení dělené správy vyjíţdějí dvakrát do měsíce do obvodu působnosti 

Celního úřadu Chomutov. Ověřují adresy dluţníků, kteří nereagují na výzvu k zaplacení 

pokuty v náhradní lhůtě, na základě dotazů sousedů či jiných osob zjišťují přechodná 

bydliště. Dluţník má moţnost zaplatit svou pohledávku hotovostně přímo pracovníku 

celního úřadu. V případě, ţe se dluţník odvolá proti výzvě k zaplacení v náhradní lhůtě 

nebo proti exekučnímu příkazu, posoudí CÚ oprávněnost odvolání. Můţe se stát, ţe 

subjekt svou povinnost uhradil, ale program ME-SPD tuto platbu nespároval. Pokud je 
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odvolání oprávněné CÚ rozhodne o zrušení exekuce. Pokud tomu tak není, postoupí CÚ 

odvolání na celní ředitelství. 

 

 

Tabulka 5 – Uhrazení pohledávky po vystavení exekučního příkazu 

 

 

Celní úřad můţe nedoplatek dle § 66 zákona o správě daní a poplatků z vlastního 

podnětu odepsat, je-li zcela nedobytný. Za nedobytný se povaţuje nedoplatek v případě, ţe 

byl bezvýsledně vymáhán na dluţníkovi i na jiných osobách na nichţ mohl být vymáhán 

nebo je-li pravděpodobné, ţe by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěţek. O odpisu pro 

nedobytnost se dluţník nevyrozumí, jeho dluh stále trvá. Celní úřad vyhotoví návrh na 

odpis nedoplatku pro nedobytnost, kde uvede důvod odpisu. Odpis se provádí také 

v případě, ţe celní úřad obdrţí sdělení od soudu, ţe dědické řízení po zemřelém dluţníkovi 

bylo zastaveno. Odpis pro nedobytnost se provádí ve většině případů u pokut uloţených 

zahraničnímu přestupci v případě neznámé adresy. Zde by náklady na vymáhání přesáhly 

výši  pokuty. Pokud tedy pracovník dělené správy zjistí, ţe byly v případě nedoplatku 

splněny podmínky pro odpis, sepíše o těchto zjištění úřední záznam. V úředním záznamu 

popíše veškeré okolnosti případu, uvede důvody pro odpis nedoplatku pro nedobytnost, 

které byly zjištěny např. v součinnosti s třetími osobami nebo místním šetření. Na základě 

tohoto úředního záznamu je vystaven návrh na odpis nedoplatku, který schválí komise 

určená ředitelem celního úřadu. Veškeré tyto písemnosti jsou součástí neveřejné části spisu 

subjektu. 

 

 

Efektivita uhrazení pohledávky po vystavení exekučního příkazu  

  předpisy s exekucí předepsané předpisy s exekucí vyřízené efektivita 

rok počet v Kč počet v Kč % 

2006 2 516 1 923 640 1 791 1 255 240 71 

2007 2 094 1 805 350 1 517 1 312 950 72 

2008 1 680    972 943 383    363 353 37 
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Obrázek č. 6 – graf vymáhání na základě vystaveného exekučního příkazu 

 

Neuhrazené předpisy tvoří z 90 % blokové pokuty na místě nezaplacené. Z obrázku 

č. 6 je patrné, jak dluţníci reagují na uhrazení pokuty po obdrţení výzvy k zaplacení 

pokuty v náhradní lhůtě. Pokud dluţník při placení své pohledávky zapomene napsat 

variabilní symbol, kterým je rodné číslo dluţníka nebo identifikační číslo, je pohledávka 

stále vedena jako neuhrazená. V těchto případech je dluţníkům zasílán dopis se ţádostí 

o identifikaci platby. V okamţiku, kdy dluţník sdělí datum platby, podací číslo poštovní 

poukázky nebo sdělí jiné bliţší údaje, je platba spárována. V případě, ţe dluţník zaplatí na 

jiném celním úřadu, který se nachází v místě jeho bydliště, je nutné platbu od tohoto 

celního úřadu vyţádat. Aţ po převedení peněţních prostředků na místně příslušný celní 

úřad můţe být platba spárována. 

Pokud dluţník neuhradí svou povinnost po obdrţení výzvy k zaplacení v zákonné 

patnáctidenní lhůtě je pohledávka sraţena exekučně. Na obrázku č. 7 je názorný přehled 

uhrazených předpisů po vystavení exekučního příkazu. 
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Obrázek č. 7 – graf přehledu exekučně zaplacených předpisů 

 

Z grafu je zřejmé, jaká je úspěšnost vymáhaných předpisů po vystavení exekučního 

příkazu. Nevyřízené exekuce jsou z důvodu nedostatku peněţních prostředků na účtu nebo 

byl účet zrušen. Povinnost banky odepsat z účtu povinného peněţní prostředky ve výši 

odpovídající vymáhané pohledávce se realizuje maximálně ve dvou termínech. Pokud 

prostředky na účtu nedostačují k plnému uspokojení oprávněného, banka poukáţe jen tu 

část, která je na účtu. Po tomto dni má banka povinnost sledovat účet povinného a celnímu 

úřadu vyplatit zbytek neuspokojené pohledávky, jakmile to umoţní stav prostředků na 

účtu. Toto sledování účtu trvá pouze šest měsíců. Po tomto dni banka vyplatí celnímu 

úřadu zbytek peněţních prostředků, anebo sdělí, ţe na účtu povinného nebyly peněţní 

prostředky. Posledním dnem výplaty zaniká výkon rozhodnutí.[9] 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo představit celní správu z jiného pohledu, neţ který 

je dodnes zakořeněný v myslích občanů. Ráda bych posunula pohled čtenáře do roviny, 

kdy bude celní správu chápat jako dobře fungující článek státní správy, který plní 

nezanedbatelnou úlohu v oblasti fiskálních příjmů státu.        

V praktické části byl popsán systém vybírání a vymáhání poplatků a pokut. Ve výčtu 

zákonů, dle kterých má Celní správa ČR kompetence vybírat a vymáhat poplatky, odvody  

a pokuty, jsem se soustředila na zákony, ze kterých plynou do státního rozpočtu nemalé 

poloţky. Seznam zákonů by byl velice obsáhlý, ale cílem mé práce bylo prezentovat práci 

Celního úřadu Chomutov, konkrétně nově vzniklého oddělení dělené správy. Celní úřad 

Chomutov se nachází v oblasti těţkého průmyslu a bohuţel i v oblasti s nejvyšší 

nezaměstnaností. Tyto aspekty se proto výrazně promítly do celkové efektivity vymáhání. 

Absolutně největší podíl na odvodu do státního rozpočtu činily poplatky za znečištění 

ovzduší a to kaţdoročně ve výši 73 milionů Kč od provozovatele největšího stacionárního 

zdroje ČEZ, a.s. Celní úřad Chomutov odvedl v letech 2006 – 2008 do státního rozpočtu, 

do státních fondů nebo do rozpočtů územních samosprávních celků částku přesahující 488 

milionů Kč. Na pokutách uloţených Policií ČR zaplatili občané v letech 2008 – 2009 

částku přesahující 32 milionů Kč.    

Při zpracování pokutových bloků denně spolupracujeme s jednotlivými odděleními 

Policie ČR. Měsíčně oddělní dělené správy zpracovává kolem jednoho tisíce pokutových 

bloků. Důsledná kontrola je zde opravdu nutná. I kdyţ kompetence celní správy ve 

vybírání a vymáhání jsou široké, stále dle některých zákonů a paragrafů vymáhá a vybírá 

orgán státní správy, který pokutu uloţil. Pokud je takovýto zákon na pokutovém bloku 

uveden, vrátíme blok k dalšímu zpracování příslušnému orgánu. Velký vliv na 

vymahatelnost má také druh přestupku. V roce 2008 byla velká část pokut uloţena za 

prostituci občankám Slovenské republiky. Tyto pokuty byly naprosto nevymahatelné. 

Další část tvoří drobné krádeţe u občanů Polské republiky, kteří zde byli ubytováni na 

přechodnou dobu v ubytovnách. Jejich pracovní poměr v průmyslové zóně Triangl skončil, 

v místě trvalého pobytu jsou většinou neznámí. Tyto pokuty jsou odepisovány pro 

nedobytnost. Největší vymahatelnost je u pokut uloţených dopravními inspektoráty měst 
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Chomutov a Louny.  Jedná se o pokuty do výše 5 tis. Kč za překročení rychlosti nebo malé 

dopravní nehody.   

Často se při vymáhání dluţné částky setkáváme s odvoláním vůči pokutě. Následná 

korespondence je zdlouhavá. Je nutné dluţníka upozornit, ţe svým podpisem souhlasil 

s výší uloţené pokuty a odvolat se lze jen proti postupu Policie ČR. Ve své praxi jsem se 

setkala s případem, kdy občan nahlásil ztrátu občanského a řidičského průkazu. Jeho 

průkaz totoţnosti byl zneuţit a následně předloţen hlídce Policie ČR při silniční kontrole.  

Pokutový blok byl pak předán celnímu úřadu k vymáhání. Dle mého názoru by zde měla 

být kladena větší pozornost při lustraci a kontrole řidičů.       

V horizontu let 2012 – 2014 čeká celní správu zásadní změna v souvislosti s daňovou 

reformou. Projekt vytvoření jednotného inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů má 

být ukončen v prosinci roku 2013 (JIM – jednotné inkasní místo). Klíčovým prvkem 

reformy je sjednocení výběru daní, cla a odvodů do jediného úřadu. Na projektu JIM se 

jako poradní orgán podílí Světová banka, která má s podobnými projekty zkušenosti. 

Součástí reformy je také nový daňový zákon, který bude platit od 1. 1. 2011 a nahradí tak 

současný platný zákon o správě daní a poplatků. 
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