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Abstrakt  

Základním posláním diplomové práce je prezentace problematiky pohledávek ve veřejné 

správě České republiky. Oblast řešení obsahuje přehledné informace k pochopení systému 

správy veřejných pohledávek v několika konkrétních případech s vazbou na dělenou a celní 

správu. Na základě rozboru, analýzy vývoje a efektivity jsou pro objektivní zhodnocení 

jednotlivých pohledávek zpracovány tabulky a grafy. Práce zahrnuje popis průběhu řízení 

od vzniku až po vymáhání pohledávek dle zákonných norem. Poslední část obsahuje 

identifikaci, zhodnocení nedostatků stávajícího stavu a na základě získaných poznatků 

z vlastní praxe doporučení a návrhy zlepšení dosavadního systému správy. 

Klíčová slova 

Pohledávky, zajištění, oceňování, opravná položka, zánik a odpis, dělená správa, celní správa, 

daňový řád, peněžité plnění, vymáhání, daňová exekuce, efektivita  

 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

The fundamental mission of the thesis is to present the issue of debt within the Czech 

Republic public sector. The solution area contains clear information in order to understand 

the management of public debt system in several specific cases linked to the split and customs 

administration. Based on the research, analysis of the development and the efficiency, tables 

and graphs are processed for an objective assessment of individual claims. The work includes 

a description of the procedure from the early stage to the enforcement according to the legal 

standards. The last part contains the identification, evaluation of shortcomings of the current 

status, recommendations and suggestions for improvement of the existing governance system 

based on the experience gained from own practice. 

Klíčová slova v anglickém jazyce 

Debts, ensure, valuation, correction of items, extinction and depreciation, split administration, 

customs administration, tax law, financial discharge, enforcement, enforcement, tax 

execution, efficiency. 
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Úvod 

 Téma diplomové práce Analýza pohledávek ve vazbě na Celní úřad jsem si vybrala 

především z toho důvodu, protože spadá do mého pracovního zařazení ve státní správě a tudíž 

zde vidím možnost rozšířit své odborné znalosti. Jak je ze zadání této práce patrné, jejím 

cílem by měla být analýza pohledávek ve vazbě na celní úřad, tedy objasnění systému správy 

veřejnoprávních pohledávek s návazností v případě neuhrazení na vymáhací proces Celního 

úřadu Ostrava. 

 V praktickém životě jsme denně svědky toho, že dochází ke krizi nejen finanční, ale 

i ke krizi daleko hlubší na úrovni elementárních mravních norem a hodnot. Ve společnosti 

dochází k poměrně vytrácejícímu pocitu sounáležitosti, odpovědnosti a smyslu k povinnosti. 

Pojmy jako stát, společnost a občan jako by přežila a v hovorech se stále více objevuje slovo 

já, moje a můj zájem. Obecná neúcta ke státu a k právu se stává přijímaným pravidlem 

a u mnoha lidí se jakákoliv povinnost stává nechtěným přežitkem. 

 Předmětem diplomové práce je v kontextu ukládání, vybírání a vymáhání peněžitých 

plnění zachytit význam dělené správy v dnešní složité době tak, aby text této práce sloužil 

jako návod pro aplikaci v praxi. Jen takový způsob ukládání, vybírání a vymáhání peněžitých 

plnění, který je jednotný a jednoduchý pro občana i stát, vede ke splnění účelu, kterým je 

příjem státního rozpočtu s co nejmenšími náklady na finanční správu. Obsahem dobré správy 

není jen ukládání, evidence a vybírání peněžitých plnění v případě dobrovolného zaplacení, 

ale také úspěšné vymáhání tam, kde k řádnému placení nedošlo. 

 Cílem práce je vysvětlit základní pojmy spojené s pohledávkami, seznámit se 

s problematikou v oblasti veřejnoprávních pohledávek, pochopit systém fungování ukládání, 

vybírání a v případě neuhrazení také vymáhání pohledávek dle zákonných norem. 

Po seznámení s touto prací bude jasné, alespoň v hrubých rysech, v čem tkví podstata dělené 

správy a jakým způsobem je nakládáno s pohledávkami státu od vyměření až do zaplacení, 

ať už dobrovolného, či exekučně vymoženého. Dále se v případě hlubšího zájmu 

o problematiku nabízí možnost využít za daným účelem uvedené zdroje informací, kdy bylo 

především čerpáno z knih, právních předpisů a internetových zdrojů. Také se na základě 

analýzy současného stavu pokusím identifikovat stěžejní nedostatky stávajícího stavu 

a navrhnout zlepšení pro efektivnější fungování systému správy pohledávek. 
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 První část diplomové práce se věnuje teoretickým poznatkům o pohledávkách, jaké 

existují druhy a formy zajištění pohledávek, účetním a daňovým aspektům pohledávek 

po splatnosti a jejich uplatnění v praxi. Mimo jiné práce obsahuje alespoň nástin množství 

předpisů, na základě kterých ten či onen orgán peněžité plnění ukládá a jejich různorodost. 

Nebylo zdaleka možné pojmout veškeré peněžité plnění ukládané správními orgány v celé šíři 

napříč Českou republikou, a proto jsem se zaměřila na oblast ukládaných peněžitých plnění 

Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Práce 

zahrnuje stručnou charakteristiku tzv.  „dělené správy“, celní správy, základní pojmy 

z daňového řízení, popis a analýzu ukládaných a vybíraných pohledávek. Součástí diplomové 

práce je také analýza pohledávek s návazností na efektivitu vymáhání pohledávek předaných 

k vymáhání na Celní úřad Ostrava na základě tzv. „dělené správy“. V rámci analýzy jsem 

zpracovala tabulky i grafy a přiložila ukázky vydávaných písemností v procesu vymáhání 

na Celním úřadě Ostrava. Výsledkem diplomové práce bude doporučení a návrhy změn 

v procesu řízení pohledávek ve veřejné správě. 
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1 Pohledávky 

 Pohledávkou všeobecně rozumíme určité právo na zaplacení peněžní částky [2]. 

Pohledávky představují nároky podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních 

prostředků a mají úvěrový charakter. Lze je považovat za specifickou formu umísťování 

kapitálu [8]. V podniku patří mezi aktiva, jsou zahrnuty v oběžném majetku a jejich výše 

s rychlostí splacení významně ovlivňuje likviditu (schopnost hradit závazky). Platební 

neschopnost v současném tržním prostředí může znamenat vážné nebezpečí a velmi ovlivňuje 

finanční zdraví podniku. Vytvoření přehledného systému řízení, správy pohledávek podle 

potřeb a zkušeností v jednotlivém podniku a především také jejich sledování, je nezbytně 

nutným základem pro efektivní chod. Evidence pohledávek je důležitá hlavně pro nezmeškání 

lhůt, přehlednost a jejich časovou posloupnost. Neustálá kontrola, snaha zabránit možným 

problémům a vykonání příslušných kroků v případě neuhrazené pohledávky jsou stěžejní 

body práce finančního managementu.  

1.1 Členění pohledávek 

 Pohledávky se dělí na krátkodobé s dobou splatnosti kratší než jeden rok a dlouhodobé 

s dobou splatnosti delší než jeden rok. Pohledávky vznikají vystavením dokladu (smlouva, 

vydaná faktura, apod.), zanikají zaplacením v hotovosti na pokladně nebo na bankovní účet. 

Zaniknout také mohou vzájemným zápočtem závazků a pohledávek v případě, že je odběratel 

zároveň dodavatelem zboží, výrobků či služeb a tím není porušena obecně uznávaná účetní 

zásada zákazu kompenzace. 

Dlouhodobé pohledávky vznikají z poskytnutých dlouhodobých návratných finančních 

výpomocí, což jsou například dlouhodobé úvěry, ručení, apod. Krátkodobé pohledávky 

vznikají většinou z obchodního styku, za zaměstnanci, z poskytnutých záloh a krátkodobých 

půjček, z pohledávek za státem (za rozpočtem), aj. 

Další členění pohledávek: 

 podle místa vzniku  

- pohledávky tuzemské, 

- pohledávky zahraniční. 

 z hlediska měny  

- pohledávky v korunách,  

- pohledávky v cizí měně. 
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 podle stupně rizika  

- pohledávky pochybné - pravděpodobně nebude uhrazena v plné výši, 

- sporné - vede se spor o jejich uznání a zaplacení, 

- pohledávky nedobytné. 

 podle subjektů 

- platící, 

- neplatící. 

Souhrnně může jít o pohledávky žádoucí (jsou projevem normální úrovně hospodaření) 

či nežádoucí (nadměrné objemem či v nevhodné struktuře) [8]. 

1.2 Řízení pohledávek 

 Obecně by měly obchodní společnosti prodávat za hotové peníze, než na dluh, 

ale konkurenční tlaky nutí podniky na větší nákupy nabízet v podstatě úvěry [37]. Správa 

pohledávek začíná u firemní politiky a monitorovací systém firmě umožní mít přehled 

o plnění podmínek úvěru. Jediný způsob jak zjistit, zda se situace v oblasti pohledávek 

nevymyká z rukou, je mít dobrý systém řízení pohledávek [37].  

Pohledávky tvoří významnou část aktiv podniku a v případě neuhrazení představují značné 

riziko. Velké objemy nezaplacených pohledávek jsou příčinou nedostatku finančních zdrojů, 

zhoršují cash flow a způsobují zhoršenou likviditu podniku. To může vést až k ukončení 

podnikatelské činnosti a proto je velmi důležité se zabývat problematikou řízení pohledávek.  

Řízení pohledávek je soubor určitých pravidel a postupů, které vedou k minimalizaci rizika 

plynoucí z nesplacených pohledávek, úzce souvisí s prevencí, jakož to snahy zabránit vzniku 

nedobytných, anebo pozdě hrazených pohledávek. Řízením pohledávek lze chápat činnosti 

podniku směřující k optimálnímu usměrňování jeho pohledávek. Předmětem jsou objemy 

pohledávek a jejich vývoj, struktura pohledávek podle různých kriterií, rentabilita (jejich 

výnosnost posuzována jako přínos k čistému zisku), rovnoměrnost či nerovnoměrnost, doba 

splacení (inkasní lhůta pohledávek), likvidnost pohledávek a rizika [8]. Jednotlivé pravidla 

a postupy činností je vhodné určit pomocí vnitropodnikové směrnice. Komplikacím a riziku 

z nezaplacení se dá vyhnout také tím, že nám bude zaplaceno předem, nebo při předání zboží, 

výrobků či vykonání služeb. V dnešní době si bohužel takovou taktiku může dovolit 

málokterá společnost, tudíž v rámci prevence a snížení rizika existuje řada způsobů 

k preventivnímu zajištění pohledávek. 
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1.3 Zajištění pohledávek 

 Nejúčinnější ochranou před vznikem problémových pohledávek je zabezpečit 

pohledávky už před jejich vznikem, nebo v době, kdy vznikají [2]. Níže bude uveden velice 

stručný nástin možností zajištění pohledávek již před jejich vznikem, v průběhu, a také 

možnosti zajištění pohledávek po splatnosti. 

Preventivně zajistit pohledávky smíme prostřednictvím zjišťování informací o současných či 

budoucích obchodních partnerech, pečlivým a řádným zpracováním obchodních smluv, nebo 

také jištěním pohledávek tzv. zajišťovacími instrumenty. Příkladem zajišťovacího instrumentů 

je záloha, směnka, zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, dokumentární akreditiv, 

dokumentární inkaso, bankovní záruka, pojištění pohledávek, zajišťovací převod práva, 

faktoring a forfaiting.  

Zajistit pohledávky po splatnosti mimosoudní cestou lze prodejem pohledávek inkasní 

společnosti, písemným uznáním závazku i placením úroků vztahujících se k pohledávce, 

zápočtem pohledávek, notářským zápisem, exekučním zápisem, postoupením pohledávek, 

či alternativními způsoby řešení sporů prostřednictví rozhodčího a mediačního řízení. 

Zajistit pohledávky po splatnosti soudní cestou můžeme vymáháním pohledávek formou 

státního donucení, tedy soudním řízení, exekučním řízení, v případě insolventního dlužníka 

přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení. 

1.4 Oceňování pohledávek 

 Poměrně přísnou regulaci vyžaduje oceňování aktiv a závazků a to z důvodu, že toto 

oceňování má vliv na poskytované informace, které by mohly vést k záměrnému ovlivňování 

vykazovaných informací podle představ podniku. Proto problematiku upravuje ustanovení 

§ 25 zákona č. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kde je mimo jiné také 

vymezen okamžik ocenění pohledávky. Existuje více možností jak oceňovat pohledávky 

a především v souvislosti s uplatňováním zásady opatrnosti je třeba rozlišovat použité 

způsoby oceňování při běžném účtování daných položek oproti jejich ocenění v účetní 

závěrce. 
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Pravidla pro ocenění pohledávek: 

- při vzniku se oceňuje jmenovitou hodnotou, 

- při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňuje pořizovací cenou, 

- při vyjádření v cizí měně v přepočtu kurzem ČNB platným pro účetní jednotku 

(buď pevný, nebo denní kurz), a to ke dni uskutečnění účetního případu nebo ke dni, 

ke kterému se sestavuje účetní závěrka [2]. 

K pohledávkám, které se oceňují pořizovací cenou, se k ceně pořízení přičítají také přímé 

náklady související s pořízením, jako jsou například provize, odměny právníkům a náklady 

na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek. V době vzniku se pohledávka oceňuje 

jmenovitou hodnotou, což je částka, na kterou byla pohledávka (faktura) vystavena. Pokud si 

účetní jednotka pořídí soubor pohledávek za pevnou a dohodnutou cenu, tento soubor 

se neoceňuje jednou souhrnnou cenou, nýbrž jednotlivě každá pohledávka z nakoupeného 

souboru se ocení v nominální hodnotě. Pohledávky jsou oceněny bez ohledu na jejich bonitu, 

i když ve většině případů tento soubor pohledávek má různou míru pravděpodobnosti jejich 

zaplacení. Tedy je v zájmu účetní jednotky, aby dodržovala zásadu opatrnosti, zásadu 

reálného ocenění majetku a tvořila u pohledávek nesoucích velké riziko nesplacení opravné 

položky.  

Oceňování reálnou hodnotou ke dni roční účetní závěrky upravuje ustanovení § 27 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a jedná se o zvláštní režim oceňování 

pohledávek. V mezinárodních účetních standardech IAS je reálná hodnota definována jako 

částka, za kterou by se pohledávka mohla prodat v obvyklých podmínkách. Využívá se 

posudek znalce nebo ocenění kvalifikovaným odhadem. Při sestavování reálné hodnoty 

pohledávky se berou v úvahu základní kriteria, jako je časové hledisko a způsob zajištění 

pohledávky, informace o dlužníkovi a jeho ekonomické situaci. Tyto základní kriteria mají 

výrazný vliv na snížení reálné hodnoty pohledávek a změny reálné hodnoty pohledávek se 

účtují jako opravné položky. 
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1.5 Opravné položky k pohledávkám 

 Opravné položky se vytváří k pohledávkám, které jsou po splatnosti a účelem je ocenit 

pohledávky v jejich skutečné hodnotě. Opravná položka k pohledávce eliminuje riziko 

nezaplacení pohledávky snížením ocenění této pohledávky v účetní závěrce. Podnik vytváří 

k pochybným a sporným pohledávkám po splatnosti opravné položky na základě 

inventarizace za předpokladu, že by tyto pohledávky mohly být uhrazeny v budoucnu. 

Vytvořením opravné položky se snižuje hodnota pohledávek pouze dočasně, a pokud je 

pohledávka uhrazena, nebo se stane nedobytnou, podnik opravnou položku zruší.  

Opravné položky k pohledávkám se člení na zákonné a účetní. Zákonné opravné položky jsou 

nákladem snižujícím základ daně podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmu, v platném znění, a mohou být tvořeny pouze k nepromlčeným 

pohledávkám (podle obchodního zákoníku je doba promlčení 4 roky). Vytváří se 

k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení dle ustanovení § 8 výše uvedeného zákona 

ve výši 100 % hodnoty. K nepromlčeným pohledávkám v účetnictví zaúčtovaným a které jsou 

splatné po 31.12.1994 se tvoří opravná položka podle ust. § 8 písm. a) zákona č. 593/1992 Sb. 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, v platném znění, a jejich výše závisí na době, 

která uplynula od splatnosti. Od 1.1.2006 zákon umožňuje vytvořit opravnou položku k tzv. 

nevýznamným pohledávkám dle ustanovení § 8 písm. c) až do výše 100 % pokud od doby 

splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců a jejich hodnota nepřesahuje částku 30 000 Kč vůči 

jednomu dlužníkovi. 

Opravné položky se účtují do nákladů na účet Tvorba zákonných opravných položek (558) 

a Tvorba ostatních opravných položek (559). Účet 558 se používá pro účtování zákonné 

opravné položky a je daňově uznatelný, zatímco v případě účtu 559 se jedná o účetní 

opravnou položku, tedy účetní náklad, který nesníží základ daně z příjmů. Jako souvztažný 

účet se používá Opravná položky k pohledávkám (391). K používaným účtům je v praxi 

vhodné zřídit samostatné analytické účty, kdy si účetní jednotka například účet 391 rozdělí na 

opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, opravné položky k drobným pohledávkám, 

apod.  
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1.6 Zánik, promlčení a odpis pohledávek 

 Pohledávky nejčastěji zanikají jejich zaplacením na bankovní účet, nebo platbou 

v hotovosti.  

K zániku pohledávky může dojít také: 

 dohodou – z principu smluvní volnosti plyne, že se smluvní strany mohou kdykoliv 

dohodnout o zániku pohledávky, 

 prominutím dluhu a vzdáním se práva, 

 smrtí dlužníka nebo věřitele, 

 splynutím – jestliže věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt, pohledávka zaniká. 

V případě promlčení pohledávek dle obchodního zákoníku, kterým se řídí všechna práva 

z obchodně závazkových vztahů (podmínkou je alespoň na jedné straně účast podnikatele 

při výkonu podnikatelské činnosti), začíná doba promlčení běžet v okamžiku, kdy lze právo 

uplatnit u soudu či jiného příslušného orgánu. Délka promlčecí doby je obecně čtyři roky 

a absolutní omezení promlčecí doby dle obchodního zákoníku je deset let od doby, kdy doba 

začala běžet. 

Promlčení pohledávek dle občanského zákoníku má částečně jinou konstrukci. Délka doby 

promlčení činí tři roky a běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Jestli-že bylo 

právo již přiznáno pravomocným rozhodnutím, uplatňuje se také desetiletá doba promlčení 

v případě již přiznaného práva pravomocným rozsudkem.  

Odpis pohledávky je možný pouze v případě, že je pohledávka prokazatelně nedobytná 

a jedná se tedy o trvalé snížení hodnoty pohledávky. Aby mohla být pohledávka odepsána 

do výše 100 % hodnoty, musí se nejdříve rozpustit vytvořená opravná položka 

k pohledávkám. Rozlišuje se účetní a daňové hledisko odepisování. Z účetního hlediska může 

podnik odepisovat pohledávky podle reálné situace a přitom sám zhodnotí, zda je vymáhání 

vhodné (nevhodné = náklady na vymáhání překročí výtěžek z pohledávky), účetně 

pohledávku odepíše a z daňového hlediska nebude účetní odpis účinný. Daňový odpis musí 

vycházet ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění, kde jsou přesně 

vymezeny případy pro jednorázový odpis pohledávky s promítnutím v daňových nákladech. 

Jedná se o vyhlášení konkurzu na dlužníka, soudní zrušení konkursu v případě zániku 

subjektu, anebo v situaci kdy byl majetek dlužníka zasažen exekucí. 
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Jestliže pohledávka zanikne, dojde k jejímu promlčení, nebo musí být odepsána, 

provede se zrušení opravné položky. Pokud například soud uzná pohledávku neschopnou 

proplacení, podnik ji musí zaúčtovat jako nedobytnou. Nejdříve se zruší v plné výši opravná 

položka předpisem Opravná položka k pohledávkám (391) souvztažně ku Tvorba opravné 

položky (558) a potom se provede odpis této pohledávky předpisem Odpis pohledávky (546) 

souvztažně ku Odběratelé (311). 

1.7 Druhy pohledávek 

Nejčastěji pohledávky vznikají z obchodního styku vůči odběratelům (za dodávky 

výrobků, zboží či služeb) a to obvykle na základě dokladu s názvem faktura vydaná. Každá 

účetní jednotka musí mít přesnou evidenci o svých pohledávkách. Pohledávky z obchodních 

styků se evidují v tzv. knize vydaných faktur, kde se zapisují údaje jako je číslo faktury, 

odběratel, celková částka k úhradě, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti 

faktury. K těmto pohledávkám se tvoří opravné položky. Dále také mohou podniku vznikat 

další typy pohledávek a to pohledávky za zaměstnanci, které obsahují zejména částky 

pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování, uplatnění náhrad, 

aj. Opravné položky se k pohledávkám za zaměstnanci netvoří. Z titulu dlužných dobropisů 

můžou účetní jednotce vznikat pohledávky za dodavateli. Mimo jiné existují pohledávky 

za státem (za rozpočtem) a příkladem může být nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, 

tedy daňový přeplatek. Další druhem pohledávek jsou pohledávky státu (daňové nedoplatky), 

kdy se jedná především o odvody, poplatky, pokuty, penále, náklady řízení. Podrobněji bude 

problematika z oblasti veřejnoprávních pohledávek rozebrána dalších kapitolách. 
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2 Daňový řád a dělená správa 

2.1 Daňový řád 

 Dne 19. 11. 2008 byl schválen návrh nového daňového řádu jako jeden z pilířů 

připravované reformy veřejných financí, ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 3. 9. 2009 

pod č. 280/2009 Sb., daňový řád, a tím byla završena více než osmiletá práce mnoha lidí. 

Tento zákon účinný od 1. 1. 2011 nahradil zákon č. 337/1002 Sb., o správě daní a poplatků 

(dále jen „ZSDP“) a upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů 

a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Daňový řád vymezuje 

daňový proces, jeho jednotlivé etapy a postup správních orgánů v rámci dělené správy. 

V daňovém řízení se nepoužívá zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle 

něhož rozhodují orgány veřejné správy ve správním řízení o právech a povinnostech 

fyzických či právnických osob. 

Daňový řád je členěn do 266 paragrafů, což je mnohem více, než u předešlého ZSDP 

a zřejmým záměrem byla srozumitelnější a přehlednější interpretace daňových procesů. 

Je koncipován tak, že posloupně popisuje jednotlivé fáze správy daní od registrace přes 

vyměření až po zaplacení a vymáhání. Novinka a klíčová změna oproti původnímu ZSDP je 

podstatné rozšíření části týkající se daňové exekuce. Do konce roku 2011 se při exekuci 

postupovalo podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. Nicméně 

v oblasti daňové exekuce se i teď počítá s využitím občanského soudního řádu tak, aby byly 

zajištěny stejné standardy a rovný přístup. Daňový řád vytváří předpoklady pro zlepšení 

fungování státní správy v této oblasti a srozumitelně vysvětluje práva daňového subjektu. 

Přínosy daňového řádu jsou zejména: větší přehlednost, lepší systematická uspořádanost, 

jednotné a jasné vymezení pojmů, zkvalitnění zásad daňového řízení, podpora elektronizace 

daňové správy, jasná pravidla pro doručování, zavedení pravidla, podle něhož je nutné 

při volbě způsobu vymáhání dbát na to, aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúměrné 

k výši vymáhaného nedoplatku. Lze tedy očekávat, že daňová exekuce bude mnohem 

rychlejší a efektivnější. 
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Mimo jiné daňový řád poskytuje poměrně široký výklad pro legislativní zkratku daň 

a výslovně pracuje s pojmem dělená správa. 

Pro účely daňového řádu se daní rozumí podle ustanovení § 2 odst. 3 DŘ: 

a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, 

b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto 

zákona, 

c) peněžité plnění v rámci dělené správy. 

 V České republice jsou výběrem daní pověřeny finanční úřady, výběrem některých 

druhů daní zase úřady celní a hlavní správu v oblasti daňové soustavy představují finanční 

ředitelství a finanční úřady. Tyto správní orgány se dále řídí některými ze zákonů, jako je 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, zákon č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v platném znění. Od roku 2006 došlo ke změně příslušnosti k zaplacení a vymáhání 

peněžitých plnění v tzv. dělené správě z finančních úřadů na celní úřady. Převzetí dělené 

správy celními úřady mělo přinést efekt zvýšení příjmů státního rozpočtu. Dělenou správou se 

rozumí výběr a vymáhání odvodů, poplatků, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou 

uloženy jinými orgány státní správy a jsou příjmem státního rozpočtu. V praxi to znamená, že 

například úhrada pokuty, kterou uložila Policie České republiky a povinný ji na místě 

nezaplatil, se již neposílá na účet finančního úřadu (jak bylo do roku 2006), ale na bankovní 

účet celního úřadu s předčíslím 3754 a s matrikou místně příslušného celního úřadu. 

Tuto kompetenci výslovně upravuje ustanovení § 2 písm. d) a ustanovení § 5 písm. m) zákona 

č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, v platném znění. Některé peněžité plnění se 

tedy platí na bankovní účet příslušnému celnímu úřadu v české měně.  



12 

2.2 Základní pojmy 

Daň 

Daň je zákonem určená povinná platba do veřejného rozpočtu. Daní se rozumí peněžité 

plnění, které daňový zákon označuje jako daň, tedy veškeré majetkové a spotřební daně, cla 

a poplatky (správní a soudní poplatky, místní a další poplatky, které jsou příjmem veřejného 

rozpočtu), peněžité plnění, jehož správa se má řídit podle daňového řádu (odvody, penále, 

příspěvky), peněžité plnění v rámci dělené správy, daňové odpočty, daňové ztráty, 

jiné způsoby zdanění (zálohy) a příslušenství daně. 

Veřejný rozpočet 

Veřejným rozpočtem podle ustanovení § 2 odst. 2 daňového řádu se rozumí: 

a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu, 

b) rozpočet územního samosprávného celku, 

c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond, 

d) rozpočet Evropské unie, 

e) rozpočet, o němž stanoví zákon. 

Správa a správce daně 

Správa daní je postup pro správné zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. Je to 

postup činností správce daně ukotvený v daňovém řádu vůči daňovým subjektům, 

kterým při správě daní vznikají práva a povinnosti. Správce daně může být územní finanční 

orgán, jiný správní orgán či orgán obce, který dle zákonů činí opatření potřebná ke správnému 

a úplnému zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní. 

Ukladatel  

Ukladatelem se rozumí správní orgán oprávněný dle zákonných norem k ukládání platebních 

povinností k peněžitým plnění určených do veřejného rozpočtu České republiky.  

Daňový subjekt, lhůta splatnosti 

Slovo subjekt (lat. Subiectum, doslova podklad) může znamenat jednotlivou či jednající 

osobu. Daňový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která má podle zákona povinnost 

odvádět nebo platit daň. Právnickým a fyzickým subjektům správní orgány ukládají platební 

povinnosti k peněžitému plnění se stanovenou lhůtou splatnosti určující povinnost zaplatit 

předepsané peněžité plnění nejpozději poslední den lhůty.  
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Místní a věcná příslušnost 

Místní příslušnost vyjadřuje, který z věcně příslušných správců daně bude vykonávat vůči 

konkrétním subjektům konkrétní správu daní. Pro stanovení místní příslušnosti je u fyzické 

osoby rozhodující adresa místa trvalého pobytu a u právnické osoby její sídlo zapsané 

v obchodním rejstříku.  

Věcná příslušnost stanoví příslušnost správního orgánu podle obsahu, příkladem je správa 

daní věcně určena územním finančním orgánům, správa cla věcně určena orgánům celním. 

Věcná příslušnost správních orgánů vychází ze zákonů jako je například zákon č. 531/1990 

Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění, nebo zákon č. 185/2004 Sb, o Celní 

správě České republiky, v platném znění. 

Daňový dlužník a daňový nedoplatek 

Daňovým dlužníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, jež ve stanovené lhůtě splatnosti 

nezaplatila vyměřené peněžité plnění (dále jen „PP“). Daňový řád pracuje s pojmem daňový 

nedoplatek a jedná se o neuhrazenou pohledávku státu po lhůtě splatnosti. Podle ustanovení 

§ 153 daňového řádu je to částka daně, která není uhrazena a uplynul již den splatnosti této 

daně; rovněž neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti; popřípadě 

též neuhrazená částka zajištění daně. 

Posečkání, povolení uhrazení ve splátkách a odpis nedoplatku pro nedobytnost 

Posečkání nebo povolení uhrazení daně ve splátkách může být řešeno pouze na základě 

žádosti daňového subjektu, která by měla být řádně zdůvodněna a obsahovat návrh 

splátkového kalendáře dle finančních možností dotyčného. Posečkání nebo zaplacení daně 

ve splátkách však nesmí být povoleno na dobu delší než je lhůta promlčení vybírání daně. 

Správce daně má možnost odepsat: 

- nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi, 

- nedobytný nedoplatek. 

Nedobytnými se pro účely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, rozumí 

nedoplatek, který byl bezvýsledně vymáhán, nebo jehož vymáhání by zřejmě nevedlo 

k výsledku, anebo u něhož je pravděpodobné, že by náklady na vymáhání přesáhly jeho 

výtěžek. Na základě příkazu správce daně k odpisu nedobytného nedoplatku z osobního 

daňového účtu se vystaví odpisový doklad, který současně plní úlohu odpisného dokladu 

na účtu nedobytných nedoplatků; nedoplatek trvá dále, pokud neuplynula lhůta pro placení 

daně [22]. 
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Povinnost mlčenlivosti 

Zásada mlčenlivosti se vztahuje nejen na samotného správce daně, ale také na ostatní osoby 

podílející se na daňovém řízení. Podrobnější výklad uvádí ustanovení § 52 až 55 DŘ a je-li 

zásada ohrožena, může správce daně přistoupit k uložení pokuty. Nežádoucí šíření poznatků 

vzešlých z daňového řízení by mohlo ohrozit nejen účel, ale i účastníky řízení.  

2.3 Dělená správa 

Dělenou správu přesně nedefinoval do dne nabytí platnosti daňového řádu žádný 

účinný předpis na úrovni zákona či vyhlášky a i v současnosti jej velmi poskrovnu uvádí 

dostupná literatura. Jeho vymezení a pochopení je tedy spíše věcí logického výkladu. Pojem 

„správa“ v obecné rovině znamená vedení či řízení nějaké činnosti. Dělená správa ve finanční 

správě České republiky je takový proces řízení, ve kterém se na dosažení cíle ve stejné věci 

spolupodílí více správních orgánů či je postupováno podle více právních předpisů.  

Dělená správa ve státní správě zahrnuje vybírání a vymáhání uložených platebních povinností 

k peněžitému plnění, které uložily většinou na základě správního řízení dle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, orgány veřejné moci a jsou příjmem veřejného 

rozpočtu. Základní právní ukotvení pro dělenou správu ve finanční správě nalezneme 

v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“ nebo „DŘ“), v platném znění, 

avšak její procesně právní a hmotně právní obsah vychází z velkého množství jiných právních 

předpisů a působí tak značně složitým a roztříštěným dojmem. 

 V dělené správě dochází ke změně procesního prostředí a ke změně v osobě 

kompetenčního orgánu veřejné moci.  

Správní orgán ukládající peněžité plnění může toto plnění: 

 pouze ukládat, 

 ukládat a vybírat. 

Obecný správce daně, který přebírá správu peněžitého plnění, může uložené peněžité plnění: 

 vybírat a vymáhat, 

 pouze vymáhat. 
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Peněžité plnění v dělené správě je pojem všeobecně používaný, přičemž všechny tyto 

platby jsou dle daňového řádu daně. V praxi se jedná především o odvody, poplatky, pokuty, 

penále a náklady řízení. Orgány státní správy mají právo PP subjektům vyměřit, vybrat, 

vyúčtovat a v případě nezaplacení vymáhat ve stanovené výši. Většinou se jedná o platby 

sankční povahy za nesplnění různých druhů povinností předepsaných zákonem, v němž 

zákonodárce uvádí, kdo peněžité plnění k platební povinnosti ukládá, v čí prospěch jsou 

hrazeny a kdo je oprávněn k jejich vymáhání. Tedy správní orgán ukládající peněžité plnění 

(ukladatel) nemusí být pověřený současně jejím vybíráním (příjemce), popř. vymáháním. 

Dělená správa prý byla vytvořena proto, aby se v rámci jednoho systému státní správy 

co nejvíce snížily náklady na výběr PP.  

Při podrobnějším řešení problematiky dělené správy se dostaneme na úroveň 

Služebního předpisu Celní správy č. 15/2009, který vymezuje dělenou správu v článku 2, 

písm. a) následujícím způsobem: „Pro účely tohoto služebního předpisu se rozumí dělenou 

správou placení peněžitých plnění vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla 

bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady v řízení 

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

územních samosprávních celků [33]“. Jedná se o obligatorní služební předpis typický pro 

veřejnou správu a závazný jen pro zaměstnance celní správy, kteří se zabývají úkoly dělené 

správy. 

2.3.1 Proces správy peněžitých plnění 

 Pro pochopení postupů v dělené správě je nutné zmapovat samotný vznik a proces 

správy peněžitých plnění. Na počátku stojí konkrétní právní skutečnost, která má za následek 

vznik platební povinnosti. Jestliže je platební povinnost k peněžitému plnění uložena 

zákonem stanoveným způsobem, splňuje podmínku účinnosti a vykonatelnosti, stává se 

předmětem placení a úzce je spjatá s dobrovolností. Pokud nedojde k dobrovolnému 

zaplacení, nastává fáze vymáhání v některých případech ukončená až exekucí a následnou 

dražbou.  

Proces správy peněžitých plnění probíhá následovně:  

1. uložení platební povinnosti  

2. vybrání platební povinnosti  

3. vymáhání platební povinnosti 
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Je-li platební povinnost uložená správcem daně ve smyslu daňového řádu a postupuje se při 

placení či vymáhání podle DŘ, nejedná se o aplikaci dělené správy. 

Jestliže je platební povinnost uložena podle jiného zvláštního zákona a ukládající orgán není 

správcem daně, při jejím vybírání, nebo vymáhání, je dále postupováno podle daňového řádu. 

Dojde-li ve fázi vybírání nebo vymáhání ke změně orgánu státní správy, jedná se o dělenou 

správu.  

2.4 Charakteristika Celní správy České republiky 

 Celní správa České republiky plnila od nepaměti dva základní úkoly a to ochranu 

a regulaci domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto 

zboží neohrožovalo životy a zdraví občanů. Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 došlo 

na hranicích ČR ke zrušení pravidelných celních kontrol a od roku 2006 celní správě přibyly 

nové úkoly v dělené správě. Nově orgány celní správy vybírají a vymáhají peněžité plnění 

uložené jinými orgány státní správy.  

2.4.1 Organizace CS ČR 

 Celní správu České republiky (dále jen „CS ČR“) tvoří Generální ředitelství cel 

s celostátní působnosti, osm celních ředitelství a jim podřízených 54 celních úřadů 

s vymezenou územní působností. CS ČR je bezpečnostní sbor a její činnost zapadá 

do systému celního dohledu nad zbožím v rámci celního jednotného území Evropské unie. 

Generální ředitelství cel sídlí v Praze a jednotlivá celní ředitelství v: Ostravě, Olomouci, Brně, 

Hradci Králové, Ústí nad Labem, Praze, Plzni a Českých Budějovicích. 

Kupříkladu pod Celní ředitelství Ostrava spadá Celní úřad Frýdek – Místek, Celní úřad 

Karviná, Celní úřad Krnov, Celní úřad Mošnov, Celní úřad Opava a Celní úřad Ostrava. 
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Obrázek 1: Schéma organizační struktury celní správy České republiky [30] 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma organizační struktury celního úřadu [30] 
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2.4.2 Kompetence celních úřadů v oblasti dělené správy 

 V současné době vykonávají většinu úkolů dělené správy celní orgány, které se v této 

oblasti řídí Vnitřním pokynem č. 120/2005 o správě poplatků, odvodů, úhrad a pokut 

ukládaných jinými správními orgány a Vnitřním pokynem č. 121/2005 upravujícím postup 

při příjmu pokut udělených Policií České republiky. Jedná se o interní normativní akty, 

jejichž účelem je upravit a sjednotit závazný postup celních úřadů při evidování, vybírání 

a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, pokut, penále včetně nákladů řízení, v rámci dělené 

správy. Při vymáhání daňových nedoplatků postupuje pověřený správní orgán dle daňového 

řádu. 

Níže budou namátkou uvedeny právní předpisy, podle kterých konkrétní správní orgán ukládá 

platební povinnosti k peněžitému plnění, kterému správnímu orgánu přísluší výběr a v případě 

nezaplacení vymáhání pohledávky. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, v platném znění  

- ukládá stavební úřad,  

- vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. 

 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění  

- ukládá a vybírá Česká obchodní inspekce,  

- vymáhá místně příslušný celní úřad. 

 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění  

- ukládá a vybírá Ministerstvo životního prostředí,  

- vymáhá místně příslušný celní úřad.  

 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění  

- vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. 

 Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 

v ochraně lesa, v platném znění 

- vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

- ukládá vícero správních orgánu, např. správa národního parku a chráněné 

krajinné oblasti, újezdní úřad na území vojenského újezdu, Česká inspekce 

životního prostředí; ukladatelé platební povinnosti vybírají  

- vymáhá místně příslušný celní úřad. 
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 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky, v platném znění 

- místně příslušný celní úřad vybírá a vymáhá.  

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění 

- ukládá a vybírá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní ústav 

pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví,  

- místně příslušný celní úřad pohledávky vymáhá. 

 Různé zákony 

- ukládá a vybírá Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a potravinářská 

inspekce, orgány veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajské 

hygienické stanice, apod.), Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliv, orgány veterinární správy, 

- vymáhá místně příslušný celní úřad. 

Existuje ještě celá řada dalších zákonů, na jejichž základě jednotlivé správní orgány mohou 

ukládat různé výše platebních povinností, které jsou hrazeny na bankovní účet příslušného 

správce daně. Ve všech případech je stěžejním a společným znakem určení PP do veřejného 

rozpočtu.  
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3 Veřejná správa a pohledávky 

Problematika pohledávek, jejich řízení a vymáhání, bývá převážně spojována 

s podnikatelským prostředím a ve sféře orgánů veřejné správy jde spíše o téma marginální. 

Veřejnoprávní korporace jsou právnické osoby založené na základě zákona a je jim svěřena 

pravomoc plnit vymezené úkoly ve veřejné správě. Zvláštností u veřejnoprávních korporací je 

jejich omezená subjektivita v souladu se stanoveným účelem plnění jen určitých 

veřejnoprávních funkcí. V právních vztazích vystupují jako samostatný subjekt, můžou 

vlastnit majetek, uzavírat smlouvy a mimo jiné musí řešit vzniklé pohledávky. Veřejnoprávní 

korporace mají povinnost dle platných právních předpisů pečovat o svůj majetek jako řádný 

hospodář, z toho důvodu jsou také povinny řádně spravovat vzniklé pohledávky a včas 

vymáhat pohledávky po lhůtě splatnosti. Proto je nezbytné, aby byl nastaven odpovídající 

vnitřní systém řízení a vymáhání pohledávek, jež by měl spočívat ve stanovení úkolů, 

odpovědnosti jednotlivých útvarů a pracovníků v různých fázích života pohledávky.  

3.1 Obecná charakteristika státní správy v oblasti veterinární péče 

Soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávající státní správu v oblasti 

veterinární péče upravuje zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících 

zákonů (dále jen „veterinární zákon“), v platném znění. Tento veterinární zákon kromě jiného 

stanovuje požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob, veterinární činnosti a jejich výkon. Státní správu 

v oblasti veterinární péče vykonávají orgány státní správy: ministerstvo; Ministerstvo obrany 

a Ministerstvo vnitra; obce a orgány veterinární správy. 

Orgány veterinární správy:  

 Státní veterinární správa 

- Ústřední veterinární správa 

- Krajské veterinární správy 

- Městská veterinární správa v Praze 

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv  
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3.1.1 Státní veterinární správa České republiky 

Státní veterinární správa České republiky sídlí v Praze, je zřízena veterinárním 

zákonem jako orgán státní správy působící v rezortu zemědělství a má v kompetenci výkon 

státní správy v oblasti veterinární péče na území ČR. Ze zákona vykonává dozor nad zdravím 

zvířat, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou státního území 

před možným zavlečením nebezpečných nákaz a před dovozem zdravotně závadných 

živočišných produktů ze zahraničí. Úkolem veterinární správy je především ochrana 

spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, 

monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území 

ČR, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Státní veterinární správa 

spolupracuje zejména s Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, orgány na ochranu 

zvířat, hygienickou službou, Policií České republiky, celní správou, městskou policí 

a městskými úřady. 

Jako celek je Státní veterinární správa vybranou účetní jednotkou účtující o stavu 

a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o 

výsledku hospodaření za účetní období (jeden kalendářní rok).  

3.1.2 Krajské veterinární správy  

 Státní veterinární správě s celostátní působností je podřízeno 14 Krajských 

veterinárních správ: Krajská veterinární správa (dále jen „KVS“) hlavního města Praha, KVS 

pro Jihočeský kraj, KVS pro Jihomoravský kraj, KVS pro kraj Vysočina, KVS 

pro Královehradecký kraj, KVS pro Liberecký kraj, KVS pro Moravskoslezský kraj, KVS 

pro Olomoucký kraj, pro Pardubický kraj, KVS pro Plzeňský kraj, KVS pro Středočeský kraj, 

KVS pro Ústecký kraj a KVS pro Zlínský kraj. 

Jednotlivé veterinární správy se dále člení na inspektoráty s vymezenou územní působností. 

Kupříkladu pod Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský 

kraj spadá: inspektorát Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. 

Oblast činnosti krajských veterinárních správ upravuje ustanovení § 49 veterinárního zákona. 
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Obrázek 3: Krajské veterinární správy a inspektoráty [34] 

 

3.2 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 

Moravskoslezský kraj 

Pracuji na právním oddělení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 

Moravskoslezský kraj (dále jen „KVST“), jež spadá pod útvar ředitele, jako referentka 

právního oddělení. Mou pracovní náplní je správa uložených peněžitých plnění, evidence lhůt 

a úhrad pohledávek, výkon spisové služby, předávání uložených pokut k výběru Celnímu 

úřadu Ostrava (dálen jen „CÚO) a postoupení neuhrazených pohledávek k vymáhání na CÚO. 

Analýza pohledávek KVST je podrobně zpracována v časovém úseku od roku 2010, kdy jsem 

zde začala pracovat a agendu pohledávek spravovat. Data z předešlého období mi bohužel 

nebyla poskytnuta vzhledem k nepřehlednosti dřívějšího systému, a právě z tohoto důvodu 

počal můj zaměstnanecký poměr. 
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Obrázek 4: Schéma organizační struktury KVST [32] 

 

 Ve veterinární terminologii se pro výraz ochrana zdraví zvířat používá 

tzv. „epizotologie“ a v analytické části diplomové práce tedy na místo oddělení pro ochranu 

zdraví zvířat používám „oddělení epizotologie“ či „EPI“. Péče o pohodu zvířat se v hovorové 

praxi zkracuje na tzv. „welfare“ a v analýze pohledávek uvádím buď „oddělení welfare“, 

anebo „WELF“. Oddělení veterinární hygieny v praktické části práce nahrazuji pojmem 

„oddělení hygieny“ nebo „HYG“.  

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj mimo 

jiné v oblasti veterinární činnosti vybírá peněžité plnění (dále jen „PP“), které sama uložila 

fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám v řízení o pokutě.  

Na úrovní interního předpisu závazného pro oblast správy peněžitých plnění a pohledávek se 

dále KVST řídí Směrnicí Státní veterinární správy, která stanoví oběh a zpracování účetních 

dokladů.  
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3.2.1 Pokuty 

 Pokuta je obecný výraz pro právně odpovědnostní sankci peněžité povahy, zejména 

v souvislosti se správně právní odpovědností za jednotlivé správní delikty. Výše v úvahu 

přicházejících pokut za jednotlivé druhy deliktů je právní úpravou značně diferencovaná, 

přičemž správní orgány, které o uložení pokut rozhodují, mají možnost rozhodnout 

o konkrétní výši pokuty zpravidla vždy v rámci určitého rozpětí. Pokutou se rozumí základní 

sankce za nesplnění povinností a může být uložena opakovaně, jestliže její uložení nevedlo 

k nápravě.  

KVST ukládá pokuty na základě dvou procesních předpisů: 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

- podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, 

 zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v platném znění 

- fyzickým osobám maximálně do výše 4 000 Kč. 

Druhy ukládaných platebních povinností k peněžitému plnění: 

 pokuty ve správním a příkazním řízení, 

 blokové pokuty, 

 náklady řízení.  

Jedná se konkrétně o pokuty ukládané v příkazním řízení, správního řízení a blokového řízení 

za nesplnění nebo porušení povinností, požadavků nebo podmínek stanovených zákonem. 

KVST ukládá i vybírá náklady řízení, tzv. paušální částky nákladů. Tyto veřejnoprávní 

pohledávky vzniknou po nabytí právní moci daného rozhodnutí o uložení platebních 

povinností k peněžitému plnění a správní orgán se při nakládání s němi řídí vybranými 

právními předpisy stanovující pravomoc ukládání, vybírání a vymáhání v případě 

nezaplacení. KVST vystupuje jako ukladatel a příjemce platebních povinností zároveň, 

nebo pouze jako ukladatel, kdy příjemce platby je místně příslušný celní úřad, tedy Celní úřad 

Ostrava. 
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Správní orgán v řízení o pokutě z moci úřední rozhoduje rozhodnutím anebo ve smyslu § 150 

správního řádu příkazem. Rozhodnutí i příkaz ve věci uložení peněžitého plnění zakládá 

platební povinnost jmenovitě určené fyzické či právnické osobě a vyhotovuje se v písemné 

formě. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení. Ve výrokové části se 

uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo 

rozhodováno, označení účastníka řízení, výše uloženého peněžitého plnění s uvedením 

splatnosti, čísla účtu pro provedení platby, variabilního a specifického symbolu. V části 

odůvodnění správní orgán popisuje důvody výroku, podklady pro jeho vydání, výklad 

předpisů, úvahy a hodnocení. V poučení se uvede, zda je přípustný opravný prostředek, v jaké 

lhůtě je možné podat opravný prostředek a který správní orgán o odvolání rozhoduje. 

3.2.2 Evidence a správa ukládaných peněžitých plnění  

 Podkladem pro evidenci, správu a vybírání, je originál rozhodnutí o uložení platební 

povinnosti k peněžitému plnění s vyznačeným datem nabytí právní moci, vykonatelností, 

datem vypravení a dokladem o doručení. Pracovník právního oddělení KVST přehledně 

eviduje uložené sankce v podobě důsledně a pravidelně zpracovávaných tabulek, které jsou 

průběžně doplňovány o konkrétní data splatností a nabytí právních mocí. Datum nabytí právní 

moci rozhodnutí o uložení peněžitého plnění určuje vznik pohledávky -  tímto datem se stává 

uložená platební povinnost pohledávkou KVST. V celém procesu je také důležité kontrolovat, 

zda písemnosti obsahují veškeré náležitosti, správné nabytí právní moci, vykonatelnost 

(splatnost) a zda z ní je zřejmé datum doručení. Zavedení pohledávek do účetnictví probíhá 

po předání kopie rozhodnutí s vyznačenými údaji o nabytí právní moci a vykonatelnosti 

z právního oddělení na oddělení finanční účtárny. Finanční účtárna vzniklé pohledávky 

eviduje v ekonomickém informačním systému, vede účetní záznamy o uhrazených 

a neuhrazených pohledávkách po lhůtě splatnosti.  

Výnosy z peněžitých plnění se převádějí do státního rozpočtu až po pravidelné účetní 

uzávěrce, což znamená, že na bankovním účtu Krajské veterinární správy Stání veterinární 

správy pro Moravskoslezský kraj jsou částky přítomny i několik měsíců a nejsou 

tedy okamžitě „aktivním“ příjmem státní pokladny. 
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4 Analýza pohledávek   

4.1 Analýza pohledávek: pokuty, které ukládá i vybírá KVST 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj ukládá i vybírá 

peněžité sankce za nesplnění povinností plynoucích ze: 

 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), v platném znění. 

Pokuty za porušení veterinárního zákona KVST ukládá například za nedodržení metodiky 

kontroly zdraví týkající se vakcinace a zdravotních zkoušek zvířat, nezajištění vakcinace psů 

v zájmovém chovu proti vzteklině, za neoznámení o zahájení a ukončení podnikatelské 

činnosti povinného subjektu, za přísun zdravých březích plemenic na jatka, nedodržení zásad 

správné hygienické praxe potravinářských podniků, za nakládání s vedlejšími živočišnými 

produkty v rozporu se zákonem a za porušení mimořádných veterinárních opatření. 

 pokuty ukládá a vybírá KVST a v případě nezaplacení postupuje k vymáhání CÚO 

Tabulka 1: Roční souhrn pohledávek v Moravskoslezském kraji  

Rok 2010 2011 

Stav Uložené Neuhrazené Uložené Neuhrazené 

Pokuty uložené v Kč 929 500 331 500 482 000 192 500 

Počet 351 96 131 41 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Celková částka pokut uložených i vybíraných Krajskou veterinární správou 

pro Moravskoslezský kraj v roce 2011 byla ve výši 482 000 Kč. Ve srovnání s rokem 2010, 

kdy celková výše uložených pokut činila 929 500 Kč, bylo v roce 2011 roční souhrn 

uložených pokut menší téměř o polovinu. Celkové inkaso, stanovené jako rozdíl uložených 

a neuhrazených pokut, se v roce 2010 rovnalo částce 598 000 Kč a v roce 2011 dosahovalo 

výše 289 500 Kč. Při meziročním srovnání došlo k poklesu inkasa z pokut o 308 500 Kč, 

tedy o 52 %. Podíl neuhrazených vůči uhrazeným pokutám v roce 2011 byl 36 %, zatímco 

v předchozím roce činil 40 %. Počet uložených pokut se oproti roku 2010 snížil z 351 na 131, 

což znamená pokles o 63 %. V roce 2011 dosáhl celkový objem neuhrazených pohledávek po 

lhůtě splatnosti hodnoty 192 500 Kč a ve srovnání s rokem 2010 se snížil o 139 000 Kč, 

tj. pokles o 42 %.  
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Graf 1: Vývoj měsíčního souhrnu pohledávek v Kč od roku 2010 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Z grafu 1 je zřejmé, že se výše uložených pokut v příkazním a správním řízení 

dle měsíčních výkazů se značně diferencuje. V grafu vývoje uložených pokut lze na první 

pohled vidět, že křivka výše uložených částek v roce 2011 se nachází ve většině případů pod 

křivkou roku 2010 a pravděpodobně tomu nebude jinak i v roce 2012. Tento vývoj uložených 

pokut, které vybírá KVST, má klesající trend a byl především ovlivněn důslednějším 

zpracováním vydávaných pokut nově přijatého právníka a pečlivou správou veškerých pokut 

a nákladů řízení na právním oddělení. Do konce roku 2010 byly všechny platby za pokuty 

směrovány na bankovní účet Krajské veterinární správy Státní veterinární správy 

pro Moravskoslezský kraj a nikdo neměl ponětí, že některé platby za uložené pokuty dle 

zákona přísluší celnímu úřadu. Z toho důvodu při meziročním srovnání poklesla v roce 2011 

téměř o polovinu celková částka za pokuty, které ukládá a vybírá KVST.  

Tabulka 2: Počet pohledávek dle jednotlivých oddělení  

Oddělení KVST epizotologie hygiena welfare 

Rok 2010 119 152 80 

Rok 2011 32 77 22 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Z údajů v tabulce 2 vyplývá, že v obou letech  největší počet pokut uložilo oddělení 

hygieny. Při meziročním srovnání klesl počet uložených pokut, které vybírá KVST. Důvod 

tohoto razantního poklesu v roce 2011 tkví v navýšení počtu uložených pokut, které vybírá 

příslušný celní úřad (viz další podkapitola). 
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Graf 2 a Graf 3: Podíl počtu pohledávek na celkovém objemu dle oddělení KVST 

                

Pramen: vlastní zpracování  

Dva výše uvedené grafy znázorňují podíl uložených pokut podle oddělení 

na celkovém objemu a jednoznačně signalizují skutečnost, že oddělení hygieny ukládá 

největší počet pokut, zatímco oddělení welfare jich ukládá nejméně. 

Tabulka 3: Počet pohledávek dle inspektorátu  

Inspektorát 

KVST 
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava 

Rok 2010  18 118 86 65 34 30 

Rok 2011 8 32 38 16 12 25 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Tabulka 3 a grafy 4 a 5 na další straně ilustrují, jak jsou jednotlivé inspektoráty 

Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj činné v oblasti ukládání pokut. 

Inspektoráty Frýdek – Místek a Karviná obsazují nejvyšší příčky v pomyslné soutěži o titul 

nejaktivnější inspektorát ukládající pokuty, poslední místo zaujímá inspektorát Bruntál. 
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Graf 4 a Graf 5: Podíl počtu pohledávek na celkovém objemu dle inspektorátu  

   

Pramen: vlastní zpracování 

4.2 Analýza pohledávek: pokuty, které ukládá KVST a vybírá Celní úřad 

Ostrava 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj ukládá peněžité 

sankce za nesplnění povinností plynoucích ze: 

 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), v platném znění. 

Pokuty za porušení potravinářského zákona KVST ukládá při uvádění do oběhu potravin 

živočišného původu s prošlým datem použitelnosti, za uvádění potravin živočišného původu 

klamavě značených do oběhu, za nedodržování smyslových, fyzikálních, chemickým 

a mikrobiologických požadavků na jakost potravin, uvádění do oběhu potravin 

neodpovídajících požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem. 

V případě porušení plemenářského zákona ukládá KVST pokuty za porušení povinností 

chovatelů označovat zvířata, vést řádně evidenci zvířat a registrovat svá hospodářství. 

 pokuty ukládá KVST a předává k výběru na Celní úřad Ostrava 

5% 

34% 

24% 

18% 

10% 

9% 

Rok 2010 

Bruntál 

Frýdek-
Místek 

Karviná 

Nový Jičín 

Opava 

Ostrava 

6% 

25% 

29% 

12% 

9% 

19% 

Rok 2011 

Bruntál 

Frýdek-
Místek 

Karviná 

Nový Jičín 

Opava 

Ostrava 



30 

Tabulka 4: Roční souhrn uložených pokut v Moravskoslezském kraji  

Rok 2009 2010 2011 

Pokuty v Kč neukládalo se 31 000 708 000 

Počet neukládalo se 23 133 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut uložených ve správním a příkazním řízení, které vybírá celní úřad 

Celková částka pokut uložených Krajskou veterinární správou pro Moravskoslezský 

kraj a vybíraných Celním úřadem Ostrava dosáhla v roce 2011 výše 708 000 Kč. V porovnání 

s rokem 2010, kde celková uložená částka činila 31 000 Kč, bylo v roce 2011 uloženo 

o 677 000 Kč více. Při meziročním srovnání došlo tedy k extrémnímu nárůstu uložených 

pokut o 2 184%. Celkový počet uložených pokut se oproti roku 2010 změnil z počtu 

23 na 133, což znamená radikální nárůst počtu o 110 pokut, tj. 478 %.  

Graf č. 6: Vývoj měsíčního souhrnu uložených pokut v Kč od roku 2010 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut uložených ve správním a příkazním řízení, které vybírá celní úřad 

V grafu vývoje uložených pokut lze na první pohled vidět, že křivka výše uložených 

částek v roce 2011 se nachází ve všech sledovaných měsících nad křivkou hodnot roku 2010 

a pravděpodobně tomu nebude jinak i v roce 2012. Tento vývoj byl ovlivněn, jak už jsem 

zmiňovala výše, především důslednějším zpracováním vydávaných pokut nově přijatého 

právníka a pečlivou správou veškerých pokut a nákladů řízení na právním oddělení. 

Při meziročním srovnání se razantně zvýšily ukládané částky i počty pokut, které vybírá celní 

úřad Ostrava, a tento jev má přímou vazbu na pokles uložených pokut, které vybírá KVST.  
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Tabulka 5: Počet uložených pokut dle oddělení  

Oddělení KVST epizotologie hygiena welfare 

Rok 2010 11 0 9 

Rok 2011 16 73 16 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut uložených ve správním a příkazním řízení, které vybírá celní úřad 

Z údajů v tabulce 5 je při meziročním srovnání zřejmý výrazný nárůst počtu pokut 

uložených jednotlivými odděleními KVST. Největší činnost v oblasti ukládání pokut 

vykazuje oddělení hygieny, kdy z původně nulové hodnoty vzrostl v roce 2011 počet 

uložených pokut na hodnotu 73. 

Graf 7 a Graf 8: Podíl počtu uložených pokut na celkovém objemu dle oddělení KVST 

                      

Pramen: vlastní zpracování  

 Graf 7 a 8 znázorňuje podíl uložených pokut na celkovém objemu podle oddělení, 

které je uložilo. Grafy jednoznačně ukazují skutečnost, že na oddělení hygieny došlo 

při meziročním srovnání k prudkému navýšení počtu ukládaných pokut, které vybírá Celní 

úřad Ostrava.  
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Tabulka 6: Počet uložených pokut dle inspektorátu  

Inspektorát KVST Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava 

Rok 2010  0 0 9 4 5 2 

Rok 2011 8 37 28 8 10 14 

Pramen: vlastní zpracování evidence pokut uložených ve správním a příkazním řízení, které vybírá celní úřad 

Z tabulky 6 a grafů 9 a 10 je zřejmé, které inspektoráty se nejvíce a nejméně podílí 

na celkovém počtu uložených pokut. Nejvíce pokut, které vybírá Celní úřad Ostrava, uložil 

v roce 2010 inspektorát Karviná a v roce 2011 inspektorát Frýdek – Místek. Nejmenší počet 

uložených pokut v roce 2010 udělil inspektorát Bruntál a Frýdek – Místek, v roce 2011 

inspektorát Bruntál a Nový Jičín. Při meziročním srovnání došlo ve všech případech 

inspektorátů KVST k výraznému nárůstu počtu uložených pokut. 

Graf 9 a Graf 10: Podíl počtu uložených pokut na celkovém objemu dle inspektorátu 

              

Pramen: vlastní zpracování  
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4.3 Analýza uložených a vybraných blokových pokut 

 Ukládání blokových pokut na místě zaplacených patří rovněž do kompetencí Krajské 

veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, avšak nejedná se 

o příliš využívaný institut. Vzhledem ke skutečnosti, že blokovou pokutu je možno uložit 

pouze fyzické osobě – nepodnikateli, dochází k jejich ukládání zejména na úseku 

epizotologie. Bloková pokuta může být uložena pouze za situace, že osoba, která se přestupku 

dopustila, s uložením blokové pokuty souhlasí, plně uzná své protiprávní jednání a má u sebe 

finanční hotovost k zaplacení. Pro příjemce i ukladatele blokové pokuty je významná 

skutečnost, že již není možné se proti udělené sankci odvolat. Pokutový blok je ceninou, 

kterou vydává Ministerstvo financí a KVST bloky odebírá z Celního úřadu Ostrava. Protože 

jsou pokutové bloky předtištěny, vyplňování veškerých náležitostí má jednodušší formu. 

Vybrané částky za blokové pokuty jednou za měsíc oddělení účtárny bezhotovostně přeposílá 

na bankovní účet CÚO.  

 blokové pokuty ukládá a vybírá KVST ukládá, vybrané částky přeposílá na účet CÚO 

Tabulka 7: Roční souhrn blokových pokut v Moravskoslezském kraji 

Rok 2010 2011 

Pokuty v Kč 20 500 8 000 

Počet 34 15 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a vybraných blokových pokut  

Celková částka blokových pokut uložených a vybraných Krajskou veterinární správou 

pro Moravskoslezský kraj v roce 2011 byla ve výši 8 000 Kč. V porovnání s rokem 2010, 

kde celková částka uložených a vybraných blokových pokut činila 20 500 Kč, bylo v roce 

2011 uloženo a vybráno méně o více než polovinu, přesněji o 12 500 Kč, tj. 61 %. Při 

meziročním srovnání došlo k poklesu počtu uložených a vybraných blokových pokut 

konkrétně z 34 na 15.  
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Graf 11: Vývoj měsíčního souhrnu blokových pokut v Kč od roku 2010 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a vybraných blokových pokut 

Graf 11 ukazuje výši uložených a vybraných blokových pokut na místě zaplacených 

a zachycuje vývoj vybraných částek v jednotlivých měsících. V grafu vývoje lze jednoznačně 

postřehnout, že hodnoty částek v roce 2010 se nachází ve většině případů nad hodnotami 

v roce 2011. Při meziročním srovnání výše hodnot blokových pokut v letech 2010 a 2011 má 

klesající trend, počátek roku 2012 má však opačný trend. 

Tabulka 8: Počet blokových pokut dle oddělení  

Oddělení KVST epizotologie hygiena welfare 

Rok 2010 16 3 15 

Rok 2011 5 1 9 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a vybraným blokových pokut  

Z údajů v tabulce 8 vyplývá, že v obou letech největší počet blokových pokut uložilo 

a vybralo oddělení epizotologie a welfare. Při meziročním srovnání ve všech případech klesl 

počet uložených a vybraných blokových pokut v průměru o polovinu oproti předešlému roku.  
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Graf 12 a Graf 13: Podíl počtu blokových pokut na celkovém objemu dle oddělení 

                               

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a vybraným blokových pokut  

Grafická znázornění podílu uložených a vybraných blokových pokut na celkovém objemu 

podle oddělení KVST, které je uložilo a vybralo, jednoznačně ukazují skutečnost, 

že na oddělení hygieny došlo při meziročním srovnání ke snížení počtu blokových pokut. 

Tabulka 9: Počet blokových pokut dle inspektorátu  

Inspektorát KVST Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava 

Rok 2010  2 17 8 2 3 2 

Rok 2011 0 4 7 1 1 2 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a vybraných blokových pokut  

Tabulka 9 a grafy 14 a 15 na další straně zobrazují, které inspektoráty se nejvíce 

a které nejméně podílely na celkovém počtu uložených a vybraných blokových pokut. 

Největší počet pokut uložil v roce 2010 inspektorát Frýdek – Místek a v roce 2011 inspektorát 

Karviná. Nejméně blokových pokut v roce 2010 uložily a vybraly inspektoráty Bruntál, Nový 

Jičín a Ostrava. V roce 2011 inspektorát Bruntál neuložil a nevybral žádnou blokovou pokutu. 

Při meziročním srovnání došlo ve všech případech inspektorátů KVST k poklesu počtu 

uložených pokut. 
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Graf 14 a Graf 15: Podíl počtu blokových pokut na celkovém objemu dle inspektorátu 

               

Pramen: vlastní zpracování  

4.4 Analýza pohledávek: náklady řízení, které ukládá i vybírá KVST 

 Podle správního řádu každý účastník řízení, který vyvolá ve správním řízení 

porušením své právní povinnosti, je povinen správnímu orgánu zaplatit náklady řízení, které 

jsou určeny paušální částkou nákladů (dále jen „PČN“) dle vyhlášky 520/2005 Sb., o rozsahu 

hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální 

částky nákladů, v platném znění. Výše této částky je stanovena vyhláškou na 1 000 Kč. 

 nálady řízení ukládá a vybírá KVST, v případě nezaplacení postupuje k vymáhání CÚO 

Tabulka 10: Roční souhrn pohledávek v Moravskoslezském kraji 

Rok 2010 2011 

Pohledávky KVST Uložené Neuhrazené Uložené Neuhrazené 

PČN v Kč 270 000 56 000 205 000 40 000 

Počet 270 56 205 40 

Pramen: vlastní zpracování evidence nákladů řízení ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Celková částka nákladů řízení uložených a vybíraných KVST v roce 2011 byla ve výši 

205 000 Kč. V porovnání s rokem 2010, kde celková uložená částka činila 270 000 Kč, bylo 

v roce 2011 uloženo méně nákladů řízení o čtvrtinu. Celkové inkaso, stanovené jako rozdíl 

uložených a neuhrazených nákladů řízení, se v roce 2010 rovná částce 214 000 Kč a v roce 

2011 dosahuje výše  165 000 Kč. Při meziročním srovnání došlo k poklesu inkasa z nákladů 

řízení o 45 000 Kč, tj. o 21%. Podíl neuhrazených nákladů řízení vůči uhrazeným v roce 2011 
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byl 20%, zatímco v předchozím roce činil 21%. Počet uložených nákladů řízení se oproti roku 

2010 snížil z 270 na 205, což znamená pokles o 24%. V roce 2011 dosáhl celkový objem 

neuhrazených nákladů řízení hodnoty 40 000 Kč a ve srovnání s rokem 2010 se snížil          

o16 000 Kč, tj. o 29%.  

Graf 16: Vývoj měsíčního souhrnu pohledávek v Kč od roku 2010 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence nákladů řízení ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Z grafu 16 vyplývá, že výše PČN v příkazním a správním řízení dle měsíčních výkazů 

je různorodá. Výsledky vývoje uložených nákladů řízení poukazují, že výše hodnot uložených 

částek v roce 2011 se nachází ve většině případů pod křivkou hodnot roku 2010, stejný trend 

lze očekávat i v roce 2012. Graf znázorňuje ve zmiňovaných letech klesající trend uložených 

nákladů řízení, které vybírá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 

Moravskoslezský kraj.  

Tabulka 11: Počet pohledávek dle jednotlivých oddělení  

Oddělení KVST epizotologie hygiena welfare 

Rok 2010 70 183 17 

Rok 2011 26 169 10 

Pramen: vlastní zpracování evidence nákladů řízení ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

V tabulce 11 se při meziročním srovnání snižuje počet uložených nákladů řízení. 

Nejefektivněji z hlediska počtu uložených nákladů řízení v letech 2010 a 2011 pracovalo 

oddělení hygieny. V obou letech uložilo nejmenší počet nákladů řízení oddělení welfare. 
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Graf 17 a Graf 18: Podíl počtu pohledávek na celkovém objemu dle oddělení KVST 

              

Pramen: vlastní zpracování 

Graf 17 a 18 zobrazuje procentuální vyjádření počtu uložených nákladů řízení 

na celkovém objemu dle jednotlivých oddělení KVST. Nejvíce se podílí na uložených 

nákladech řízení oddělení hygieny a nejméně oddělené welfare. 

Tabulka 12: Počet pohledávek dle inspektorátů  

Inspektorát 

KVST 
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava 

Rok 2010  16 87 73 43 31 20 

Rok 2011 13 54 62 18 19 39 

 Pramen: vlastní zpracování evidence nákladů řízení ve správním a příkazním řízení, které ukládá i vybírá KVST 

Grafické znázornění hodnot z tabulky 12 je zobrazeno v grafech 19 a 20 na další 

straně. Inspektoráty se nejvíce podílející na celkovém počtu uložených PČN byly Karviná 

a Frýdek – Místek. Ve srovnávaných letech vykazoval nejmenší počet uložených nákladů 

řízení inspektorát Bruntál a tím se nejméně podílel na celkovém počtu. Z meziročního 

srovnání vyplývá, že inspektorátu Ostrava se počet uložených nákladů řízení zvýšil a ostatním 

inspektorátům KVST klesl.  
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Graf 18 a Graf 19: Podíl počtu pohledávek na celkovém objemu dle inspektorátu 

              

Pramen: vlastní zpracování  

4.5 Celkové zhodnocení  

 Z výše uvedené analýzy pohledávek vyplývá, že v průběhu dvou let došlo 

ke značnému poklesku počtu a částek za pokut, které ukládá a vybírá KVST. To v konečném 

důsledku znamená snížení výnosu z pokut, jež plynou na bankovní účet KVST. Také došlo 

k extrémnímu nárůstu počtu a výše pokut, které ukládá KVST a vybírá Celní úřad Ostrava, 

to znamená zvýšení peněžitých částek hrazených na bankovní účet Celního úřadu Ostrava.  

 Výsledky analýzy pohledávek ukázaly, že nejvíce činné v oblasti pokut, které ukládá 

a vybírá KVST, je oddělení hygieny, zatímco nejmenší úsilí vynaložilo oddělení welfare. 

Nejlépe v dané oblasti pracují inspektoráty Karviná a Frýdek – Místek, na rozdíl 

od inspektorátu Bruntál. Vzhledem k pokutám, které ukládá KVST a vybírá CÚ, udělilo 

nejvíce pokut oddělení hygieny. Inspektorát Karviná se nejvíce podílel na celkovém počtu 

uložených pokut, na rozdíl od inspektorátů Bruntál a Frýdek – Místek, které udělily pokut 

nejméně. V případě počtu uložených a vybraných blokových pokut má největší podíl 

na celkovém objemu oddělení epizotologie a welfare, minimální část oddělení hygieny. 

Inspektorát Bruntál vykazuje nejmenší účast v ukládání a vybírání blokových pokut. Analýza 

nákladů řízení ukázala fakt, že oddělení hygieny uložilo značný počet oproti ostatním 

oddělením. Z hlediska vykonávání činností spojených s uložením nákladů řízení jich nejvíce 

vykázaly inspektoráty Karviná a Frýdek – Místek. Inspektorát Bruntál má i v této oblasti 

nejhorší výsledky. 
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4.6 Úhrada pohledávek  

 Pohledávka může být uhrazena bezhotovostně na bankovní účet Krajské veterinární 

správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vedený u České národní banky. 

Dále také v hotovosti na pokladně KVST či inspektorátu, anebo složenkou s uvedením čísla 

účtu příjemce. Pracovník právního oddělení pravidelně konzultuje došlé platby s oddělením 

finanční účtárny a následně zaznamenává úhrady pohledávek do výkazu uložených PP 

v podobě tabulek, ze kterých je následně na první pohled zřejmé, zda pohledávka byla 

uhrazena či nikoliv. 

4.7 Předání pohledávek k vybírání na Celní úřad Ostrava 

KVST ukládá peněžité sankce ve správním řízení a v řízení o přestupku za nesplnění 

povinností dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném 

znění, a dle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, v platném znění. KVST jako 

ukladatel platební povinnosti není současně příslušná ke správě placení   podle výše 

uvedených zákonů a vybírání zajišťuje příslušný celní úřad. KVST ve lhůtě nejpozději do 30 

dnů ode dne nabytí právní moci předává Celnímu úřadu Ostrava pravomocné a vykonatelné 

rozhodnutí o pokutě s přehledem o předávaných rozhodnutích a doklady o doručení 

uložených pokut. Služební předpis celní správy č. 15/2009 řeší ve svém pátém článku 

předávání případů od ukladatelů a uvádí, že titulem pro vybírání a vymáhání je originál, 

ověřená kopie, či stejnopis pravomocného rozhodnutí ukládající platební povinnost 

s vyznačeným datem nabytí právní moci. Současně se CÚ zasílá i doklad prokazující doručení 

předmětného rozhodnutí z důvodu počítání lhůt splatnosti. 

Nevýhoda tohoto procesu tkví v časové prodlevě vyměření, uložení, předání spisového 

materiálu celnímu úřadu Ostrava k vybírání a celém administrativním procesu uložených 

platebních povinností.  

4.8 Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Dlužníkem se stává ten, kdo nezaplatil uloženou peněžitou sankci či náklady řízení 

nejpozději v den splatnosti dané pohledávky KVST. Tyto neuhrazené pohledávky 

dle zákonných norem vymáhá Celní úřad Ostrava.  

V níže uvedených tabulkách a grafech jsou pohledávky KVST po lhůtě splatnosti 

definovány jako pohledávky neuhrazené. 
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4.8.1 Analýza pohledávek po lhůtě splatnosti: pokuty 

Tabulka 13: Počet neuhrazených pohledávek dle oddělení  

Rok 2010 2011 

Stav Uložené Neuhrazené Uložené Neuhrazené 

EPI 119 26 22% 32 9 28% 

HYG 152 34 22% 77 16 21% 

WELF 80 36 45% 22 16 73% 

Suma 351 96 27% 131 41 31% 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených pokut ve správním a příkazním řízení KVST 

Z údajů v tabulce 13, taktéž z grafů 21 a 22 vyplývá, že v obou letech byl poměr uložených 

pokut a pohledávek po lhůtě splatnosti nejvyšší u oddělení welfare. Toto oddělení ukládá 

pokuty například za nezajištění vakcinace psů v zájmovém chovu proti vzteklině a většinou 

tyto pokuty bývají ukládány sociálně slabým občanům České republiky. Příčina vysokého 

podílu neuhrazených tkví v obecně známé platební neschopnosti, nemajetnosti a předluženosti 

těchto účastníků řízení. Z celkové sumy uložených pokut bylo v roce 2010 pohledávek 

po lhůtě splatnosti 27 % a v následujícím roce 31 %. 

Graf 21 a Graf 22: Porovnání pohledávek dle oddělení 

             

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených pokut ve správním a příkazním řízení KVST 
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Tabulka 14: Počet neuhrazených pohledávek dle inspektorátu  

Rok 2010 2011 

Inspektorát Uložené Neuhrazené Uložené Neuhrazené 

Bruntál 18 5 28% 8 2 25% 

Frýdek-Místek 118 23 18% 32 10 31% 

Karviná 86 28 33% 38 17 45% 

Nový Jičín 65 18 28% 16 6 38% 

Opava 34 9 26% 12 2 17% 

Ostrava 30 13 47% 25 4 16% 

Suma 351 96 27% 131 41 31% 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených pokut ve správním a příkazním řízení KVST 

 Z tabulky 14 lze vyčíst, že v roce 2010 měl inspektorát Ostrava nejvyšší procentuální 

podíl pohledávek po lhůtě splatnosti k celkovému počtu, tj. 47 %. V roce 2011 bylo nejvíce 

pohledávek po lhůtě splatnosti v případě inspektorátu Karviná, tj. 45 %. 

Graf 23: Porovnání pohledávek dle inspektorátů 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených pokut ve správním a příkazním řízení KVST 

Graf 24: Porovnání pohledávek dle inspektorátů 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených pokut ve správním a příkazním řízení KVST  

Grafy 23 a 24 zobrazují podíl počtu uložených pokut a pohledávek po lhůtě splatnosti 

dle jednotlivých inspektorátů KVST v letech 2010 a 2011.  
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4.8.2 Analýza pohledávek po lhůtě splatnosti: náklady řízení 

Tabulka 15: Počet neuhrazených pohledávek dle oddělení  

Rok 2010 2011 

Oddělení Uložené Neuhrazené Uložené Neuhrazené 

EPI 70 15 21% 26 8 31% 

HYG 183 37 20% 169 26 15% 

WELF 17 4 24% 10 6 60% 

Suma 270 56 21% 205 40 20% 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených nákladů řízení ve správním a příkazním řízení  

Tabulka 15 a grafy 25 a 26 vyjadřují, že v obou letech byl poměr uložených a pohledávek 

po splatnosti nejvyšší u oddělení welfare. Z celkové sumy uložených nákladů řízení bylo 

v roce 2010 pohledávek po lhůtě splatnosti 21 % a v následujícím roce 20 %. 

Graf 25 a Graf 26: Porovnání pohledávek dle oddělení 

               

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených nákladů řízení ve správním a příkazním řízení  
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Tabulka 16: Počet neuhrazených pohledávek dle inspektorátu  

Rok 2010 2011 

Inspektorát KVST Uložené Neuhrazené Uložené Neuhrazené 

Bruntál 16 4 25% 13 2 15% 

Frýdek-Místek 87 13 15% 54 11 20% 

Karviná 73 19 26% 62 16 26% 

Nový Jičín 43 11 26% 18 4 22% 

Opava 31 7 23% 19 2 11% 

Ostrava 20 2 10% 39 5 13% 

Suma 270 56 21% 205 40 20% 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených nákladů řízení ve správním a příkazním řízení  

 V tabulce 16 je zhodnocen počet pohledávek po lhůtě splatnosti z hlediska 

jednotlivých inspektorátů. V roce 2010 měly největší podíl neuhrazených pohledávek 

inspektoráty Karviná a Nový Jičín. V roce 2011 je nejvíce pohledávek po lhůtě splatnosti 

v případě inspektorátu Karviná. 

Graf 27: Porovnání pohledávek dle inspektorátů 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených nákladů řízení ve správním a příkazním řízení  

Graf 28: Porovnání pohledávek dle inspektorátů 

 

Pramen: vlastní zpracování evidence uložených a neuhrazených nákladů řízení ve správním a příkazním řízení 

Grafy 27 a 28 znázorňují podíl počtu uložených nákladů řízení a pohledávek po lhůtě 

splatnosti dle jednotlivých inspektorátů KVST v letech 2010 a 2011.  
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4.8.3 Celkové zhodnocení  

 Z výše provedené analýzy a porovnání uložených pokut a pohledávek po lhůtě 

splatnosti dle jednotlivých oddělení vyplývá, že největší podíl neuhrazených pohledávek má 

oddělení welfare. Z celkové sumy uložených pokut bylo v roce 2010 pohledávek po lhůtě 

splatnosti celkem 27 % a v následujícím roce 31 %. Z celkové sumy uložených nákladů řízení 

bylo v roce 2010 neuhrazených pohledávek 21 % a v následujícím roce 20 %. Při meziročním 

srovnání došlo k poklesu postoupených pohledávek po lhůtě splatnosti k vymáhání na Celní 

úřad Ostrava.  

4.9 Postoupení neuhrazených pohledávek k vymáhání  

 Nedojde-li zavčasu povinným subjektem k dobrovolnému zaplacení pohledávky 

na bankovní účet KVST, spisový materiál je postoupen k vymáhání na Celní úřad Ostrava. 

Jedná se o pokuty a náklady řízení, které ukládá i vybírá Krajská veterinární správa Státní 

veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. KVST jako ukladatel platební povinnosti není 

současně příslušná k vymáhání a tedy v rámci dělené správy zajišťuje vymáhání pohledávek 

CÚ. Samotný proces předávání peněžitých plnění k vymáhání (vybírání) rámcově popisuje 

DŘ, avšak podrobněji není nikde popsán v rovině zákona či vyhlášky a jedná se spíše 

o technicko-administrativní proces. KVST ve lhůtě nejpozději do 30 dnů po marném uplynutí 

lhůty splatnosti postupuje své pohledávky ve smyslu ustanovení § 162 daňového řádu 

Celnímu úřadu Ostrava k vymáhání s přehledem o předávaných pravomocných 

a vykonatelných rozhodnutích. 

4.10 Průběh vymáhacího procesu na Celním úřadě Ostrava 

4.10.1 Předpoklady k vymáhání exekucí  

Předpoklady ve věci daňové exekuce: 

 procesní podmínky  

- pravomoc správce daně, příslušnost správce daně a procesní způsobilost, 

 věcné předpoklady 

- nečinnost daňového dlužníka, který ani po výzvě k zaplacení daňového 

nedoplatku v náhradní lhůtě peněžité plnění nezaplatí, 

- exekuční titul. 
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 Exekuční titul se řadí do základního předpokladu, bez něhož nelze daňovou exekuci 

zahájit a konkrétně se jedná o: výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní; 

vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění; nebo vykonatelný zajišťovací 

příkaz. Všechny exekuční tituly musí obsahovat označení ukladatele, číslo jednací, přesné 

označení daňového subjektu, podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního 

zařazení, otisk úředního razítka, datum vystavení a doložku vykonatelnosti.  

4.10.2 Předávání písemnosti mezi správními orgány 

Celní úřad Ostrava po převzetí dokumentů z datových schránek opatří došlou poštu 

číslem jednacím a dle obsahu písemnosti přidělí k vyřízení příslušnému zaměstnanci. Ten dále 

provede kontrolu, zda předané doklady z KVST obsahují nezbytné údaje. Pokud tyto doklad 

neobsahují veškeré potřebné náležitosti, celní úřad Ostrava zašle KVST písemnou žádost 

o doplnění.  

Podkladem pro vymáhání je stejnopis rozhodnutí ukládající platební povinnost s vyznačením 

právní moci. Následuje zaevidování subjektu do programové aplikace obsahující registr plátců 

a příjemců dělené správy, tzv. RSSD. Fyzická osoba se registruje pod rodným číslem, které se 

ověřuje z registru Centrální evidence obyvatel, ze kterého pak CÚO čerpá potřebné 

informace. Podnikající fyzická osoba a obchodní firmy se registrují pod identifikačním 

číslem, které se kontroluje podle portálu administrativního registru ekonomických subjektů, 

tzv. ARES. Po zaregistrování subjektu do programové aplikace obsahující registr plátců 

a příjemců dělené správy následuje evidence samotného rozhodnutí o platební povinnosti 

v programové aplikaci ME-SPD zajišťující evidenci platebních povinností. Platební povinnost 

Celní úřad Ostrava zaznamenává na „osobním účtu“ subjektu, což je evidence zachycující 

předpisy platebních povinností. Důležité změny a informace o subjektu v průběhu řízení CÚO 

zapisuje do komentáře na osobním účtu (například, že povinný si nepřebírá korespondenci, 

různé žádosti o informace, vydané exekuční příkazy, likvidace, úmrtí, aj). Ukázky obrazovek 

modulu evidence ME-SPD z Celního úřadu Ostrava viz Příloha 1. 

Všeobecně většinu nedoplatků tvoří blokové pokuty na místě nezaplacené uložené Policií 

České republiky a jedná se o blokové pokuty až do výše 4 000 Kč za dopravní přestupky, 

drobné krádeže, rušení nočního klidu, apod. Tyto bloky jsou vypisovány ve stresujících 

situacích, často dochází k chybným zápisům, a proto se u každé blokové pokuty ověřuje, 

zda jméno a datum přestupce souhlasí s informacemi v Centrální evidenci obyvatel, 
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kontroluje se slovy vypsaná částka s částkou uvedenou číslicí, zda je popsán přestupek 

a uvedeno porušení zákona, podpis Policie ČR a otisk úředního razítka. 

4.10.3 Zahájení vymáhání 

 Vymáhací řízení na Celním úřadě Ostrava se zahajuje zasláním Vyrozumění 

o nedoplatku (viz Příloha 2) daňovému dlužníku, který neuhradil správním orgánem 

předepsanou platební povinnost. Správce daně dává možnost povinnému dodatečně zaplatit 

pohledávku státu dobrovolně bez užití daňové exekuce. 

 Daňová exekuce je výkon rozhodnutí a relativně nezávislé daňové řízení, jehož 

zahájení, průběh i ukončení je vázáno na právní předpoklady, které musí správce daně 

zkoumat před samým zahájením daňové exekuce i v jejím samotném průběhu. 

4.10.4 Proces vymáhání 

 Mezi hlavní činnosti CÚO před samotným nařízením výkonu exekuce patří zejména 

vyhledávací činnost. Jedná se o zjišťování údajů týkajících se bydliště, příjmů, majetkových 

poměrů a dalších skutečností rozhodných pro úplné a správné vymáhání daňového 

nedoplatku. Tato činnosti probíhá bez přímé součinnosti s dlužníkem. Celní úřad Ostrava 

zasílá výzvy k poskytnutí informace (viz Příloha 3) dle ustanovení § 57 odst. 3 DŘ (bankovním 

ústavům a stavebním spořitelnám). Písemnosti jsou hromadně zasílání datovými schránkami, 

či elektronicky, a stejně chodí zpět i odpovědi. Na rozdíl od dřívějšího zasílání balíku výzev 

poštou v „papírové podobě“ se v porovnání k dnešní praxi podstatně snížila časová prodleva a 

náklady spojené s poštovným. 

 K dalším možnostem zjištění skutečností o situaci dlužníka slouží registry. Celní úřad 

Ostrava může čerpat informace z: Centrální evidence obyvatel, Centrálního registru vozidel, 

Centrální databáze ADIS (autorizovaný daňový informační systém), Česká pošta – Vacus 

(výpočetní a kontrolní ústředna spojů) a z katastru nemovitostí. 

Po posouzení okolností správní orgán zváží možnost ještě jiného zjištění informací 

a tím je předvolání dlužníka k ústnímu jednání dle ustanovení § 100 DŘ. Celní úřad Ostrava 

při sepisování protokolu z ústního jednání vyzve dlužníka k prohlášení o svém majetku 

a dotáže se, zda a od koho pobírá mzdu či plat, jaký má jiný pravidelný příjem, popřípadě 

u kterého peněžního ústavu má veden bankovní účet s uvedením čísla tohoto účtu. Na CÚO se 

dlužník předvolává k ústnímu jednání jen ve výjimečných a závažných situacích. 
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4.10.5 Způsoby daňové exekuce 

 Daňová exekuce je procesní činnost Celního úřadu Ostrava, která se zahajuje z moci 

úřední – ex offo, a její realizace probíhá prostřednictvím pracovníků úřadu. Daňovou exekuci 

upravuje ustanovení § 177- 232 DŘ a lze ji nařídit jen v takovém rozsahu, jež plně postačuje 

k uspokojení pohledávky správce daně.  

Daňovou exekuci lze provést vydáním exekučního příkazu způsoby: 

a) srážkami ze mzdy, 

b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 

c) přikázáním jiné peněžité pohledávky,  

d) postižením jiných majetkových práv, 

e) prodejem movitých věcí, nebo 

f) prodejem nemovitostí [22]. 

 Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 

tedy na peněžní prostředky dlužníka na účtech vedených u bank, spořitelních a úvěrových 

družstev, nebo jiné pohledávky z účtu. Je to nejrychleji proveditelná a nejrozšířenější forma 

exekuce, tedy nejčastěji využívaný typ daňové exekuce na Celním úřadě Ostrava.  

Předmětem vymáhání může být pohledávka z běžného, vkladového či jiného účtu daňového 

dlužníka bez ohledu na to, zda je účet veden v českých korunách nebo cizí měně. 

Úspěšnost této exekuce závisí zejména na urychleném a spolehlivém zjištění peněžních 

ústavů a čísel účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky povinného. Zdrojem těchto 

informací může být buď spisový materiál CÚO, anebo již výše zmiňované výzvy k poskytnutí 

informace, které lze považovat za nejosvědčenější prostředek ke zjišťování aktuálního stavu 

peněžních prostředků na účtech daňových subjektů u peněžních ústavů.  

Po obdržení potřebných informací lze bez dalšího přistoupit k vydání exekučního příkazu 

na přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb (viz Příloha 4), který musí 

obsahovat zejména přesné označení subjektu včetně rodného čísla, u právnických osob jeho 

identifikačního číslo ve shodě s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, dále přesné 

označení peněžního ústavu a čísel účtu daňového dlužníka. Exekuční příkaz se povinnému 

doručí do vlastních rukou a nabude právní moci uplynutím patnáctidenní lhůty pro podání 

řádného opravného prostředku. Exekuci nepodléhají jen peněžní prostředky, které se v době 

doručení exekučního příkazu nacházejí na účtu, ale též prostředky, které na účet povinného 
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teprve přijdou, a to ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení vyrozumění o nabytí právní moci 

exekučního příkazu, tedy pokud nebyla pohledávka do této doby uhrazena. Dojde-li 

u dlužníka ke střetu více daňových popř. soudních exekucí, je pro pořadí úhrady pohledávek 

rozhodující den, kdy byl daný exekuční příkaz doručen peněžnímu ústavu. 

Ukázka písemnosti Vyrozumění o nabytí právní moci, viz Příloha 5. 

 Výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy lze provádět exekuci bez jakékoliv dohody 

s dlužníkem o těchto srážkách. CÚO vydává písemnost Exekuční příkaz srážkami ze mzdy, 

viz Příloha 6. Sražena může být pouze pohledávka mzdy vůči zaměstnavateli, ale nikoliv 

mzda již vyplacená. Mzdu dlužníka nelze postihnout v jejím plném rozsahu, protože určitá 

část mzdy musí být dle ustanovení § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, v platném znění, a dle nařízení vlády ČR č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných 

částkách, vždy dlužníkovi vyplacena.  

Celní úřad Ostrava provádí srážky ze mzdy na úhradu pohledávek exekučním příkazem až 

do jeho úplné úhrady a to ode dne doručení exekučního příkazu plátci mzdy. Plátce mzdy 

u sebe deponuje částky sražené ode dne doručení příkazu až do doručení Vyrozumění o nabytí 

právní moci exekučního příkazu.  

Provádí-li zaměstnavatel srážky ze mzdy na základě více rozhodnutí k vydobytí několika 

pohledávek, pořadí vyplacení pohledávek se řídí dnem, kdy bylo doručeno nařízení výkonu 

rozhodnutí. Plátce mzdy přestane provádět srážky ze mzdy ve chvíli, kdy je pohledávka 

Celního úřadu Ostrava uspokojena. 

Za mzdu se považuje:  

 mzda ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,  

– tarifní mzda, mzdové příplatky a ostatní mzdové složky, 

 jiné příjmy – příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy nahrazující 

dlužníkovi odměnu za práci, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia, 

hmotné zabezpečení, apod. 
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 Daňovou exekuci na prodej movitých věcí upravuje ustanovení § 203 až 217 daňového 

řádu. Je to forma daňové exekuce, která citelně a závažně postihuje dlužníka, a proto by k ní 

mělo být přistupováno až v případě, že není možné použít vhodnější a méně náročnější typy 

daňové exekuce. Před samotným výkonem movité exekuce je potřeba provést důkladnou 

přípravu, která vychází například z místního šetření, anebo z informací na základě různých 

svědeckých výpovědí.  

Nařizuje se vydáním exekučního příkazu na prodej movitých věcí, v němž je přímo 

specifikovaná movitá věc k exekuci, nebo je výkon veden na movité věci blíže 

nespecifikované, což je častější forma. V exekučním příkazu Celní úřad Ostrava zakazuje 

daňovému dlužníkovi nakládat s vlastnicky náležejícím předměty, které pověřený pracovník 

při místním šetření sepsal, označil nálepkou s číslem jednacím daného řízení a potvrdil 

kulatým úředním razítkem. Tento výkon exekuce postihuje zejména použité movité věci, při 

jejichž zpeněžování v dražbě sehraje významnou roli stupeň opotřebení, technická zaostalost, 

způsob předchozího zacházení s možností výskytu skrytých vad. Soupis movitých věcí 

a ostatní související činnosti jako je zajištění sepsaných věcí, provedení odhadu ceny věcí 

(vlastní odhad či znalecký posudek) a prodej sepsaných věcí v dražbě provádí odborně 

způsobilí pracovníci Celního úřadu Ostrava. 

Zákon mimo jiné stanoví, které movité věci nemohou být postiženy daňovou exekucí, 

jejich prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které věci výkonu rozhodnutí 

nepodléhají. Jsou to movité věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných 

potřeb svých a své rodiny, k plnění pracovních úkolů, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu 

s morálními pravidly. Ve smyslu ust. § 322 odst. 2 OSŘ se jedná o: běžné oděvní součásti, 

obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické 

potřeby a jiné věci, který dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, 

hotové peníze do částky 1 000 Kč. 

Daňová exekuce na prodej movitých věcí je velmi náročná nejen na samotné provedení,      

ale i na následné ocenění, případnou úschovu movitých věcí až po realizaci prodeje předmětů 

v dražbě. 
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 Posledním a výjimečně používaným provedením daňová exekuce na Celním úřadě 

Ostrava je exekuce na prodej nemovitostí, která se dá charakterizovat jako nejvýznamněji 

postihující exekuce. Nemovitostí se dle ustanovení § 119 ObčZ rozumí pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem, byty i nebytové prostory ve vlastnictví a spoluvlastnické 

podíly na nemovitosti. Složitý proces exekuce prodejem nemovitostí ve vlastnictví dlužníka 

se dá rozdělit do fází: vydání exekučního příkazu na prodej nemovitostí, přibrání soudního 

znalce a určení odhadní ceny nemovitosti, vydání dražební vyhlášky na prodej nemovitostí, 

provedení samotné dražby a provedení rozvrhu o rozdělovací podstatě (výtěžku z dražby). 

V exekučním daňovém řízení na prodej nemovitostí CÚO postupuje dle ustanovení § 218 

až 227 DŘ.  

K úspěšnému provedení daňové exekuce na prodej nemovitostí je základní a potřebná 

podmínka spočívající v samotném zajištění nemovitosti, tedy omezení dispozic daňového 

dlužníka k nakládání s nemovitostmi. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 

upravuje zajištění v ustanoveních § 167 až 174, jež se zabývají vznikem zástavního práva, 

ručením, bankovní zárukou a zálohou. Zástavní právo k věcem nebo majetkovým právům 

daňového dlužníka či ručitele vzniká vydáním Rozhodnutí o zřízení zástavního práva 

(viz Příloha 7). Toto rozhodnutí obsahuje ve výroku kromě náležitostí rozhodnutí podle § 102 

odst. 1 také výši daně zajištěné zástavním právem a označení zástavy [22].  

Samotnou exekuci na prodej nemovitých věcí zahajuje Celní úřad Ostrava vydáním 

exekučního příkazu, kde uvede veškeré zákonem stanovené náležitosti rozhodnutí, přesně 

označí exekvovanou nemovitost a prokáže, že nemovitost je ve vlastnictví povinného. 

K tomu postačí doklad ve formě výpisu z katastru nemovitostí, přesněji řečeno informace 

z listu vlastnictví. Tento výpis obdrží CÚO u příslušného katastrálního úřadu, 

nebo jednodušším způsobem – výpisem z databáze nemovitostí z programu MISYS či CREN, 

který má Celní úřad k dispozici. Výpis z katastru nemovitostí je dle zákona č. 26/2007 Sb., 

katastrální vyhláška, v platném znění, veřejnou listinou. Vydáním exekučního příkazu 

na prodej nemovitostí postihuje Celní úřad Ostrava nemovitost uvedenou ve vlastnickém listu, 

její součásti a příslušenství. Součásti a příslušenství nemovitosti upravuje ustanovení § 120 

a 121 ObčZ a je to vše, co k nemovitostem podle povahy věci náleží a nemůže být odděleno, 

aniž by se tím věc znehodnotila. Jedná se například u stavby o přístavby a vestavby, jakož to 

i porosty, které jsou součásti pozemku; dále studna, skleník, kůlna, samostatná garáž a trvalé 

oplocení. Předmětem exekuce mohou být i rozestavěné stavby, u kterých v rámci stavebního 

řízení nedošlo ke kolaudaci a vnesení do katastru nemovitostí. Stavbu v tomto stadiu 
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pak nemůže Celní úřad Ostrava označit jako samostatnou nemovitost, ale pouze jako 

příslušenství pozemku s tím, že zdokumentuje její rozestavěnost. Příkaz k exekuci musí 

obsahovat ustanovení určující daňovému dlužníku zákaz nemovitost převádět na jinou osobu 

nebo ji zatěžovat. Také se v něm uvede poučení, aby do patnácti dnů daňový dlužník oznámil, 

zda má někdo k nemovitosti předkupní právo. 

Po nabytí právní moci exekučního příkazu na prodej nemovitostí vydá Celní úřad Ostrava 

rozhodnutí, kterým pověří soudního znalce z oboru o provedení určení odhadu ceny 

nemovitosti.  Na základě znaleckého posudku soudního znalce určí CÚO výslednou cenu 

nemovitosti vydáním svého rozhodnutí, které doručí povinnému a osobám, pro něž váznou 

věcná práva na nemovitostech. Proti rozhodnutí o určení odhadní ceny nemovitosti lze podat 

námitku.  

Po nabytí právní moci rozhodnutí o určení odhadní ceny nemovitosti stanoví Celní úřad 

Ostrava jednání dražební vyhláškou. Tato dražební vyhláška je vyvěšena na úřední desce 

Celního úřadu Ostrava. 

Předposledním krokem v exekučním řízení na prodej nemovitosti je uskutečnění dražby, 

kterou organizuje a na její průběh dohlíží CÚO prostřednictvím svých odborně způsobilých 

pracovníků. Dražba movitých věcí a nemovitostí se řídí dle ustanovení § 194 až 202 DŘ. 

Po uskutečněné dražbě se provede rozvrhnutí rozdělovací podstaty vydražené nemovitosti.  

Časově náročný a nákladný proces exekuce na prodej nemovitosti prakticky Celní úřad 

Ostrava nepoužívá. 
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4.10.6 Exekuční náklady 

 Stanovení exekučních nákladů a jejich výši upravuje ustanovení § 182 až 184 

daňového řádu, kde lze vyčíst, že daňový dlužník je povinen hradit exekuční náklady 

správnímu orgánu, pokud exekuce nebyla provedena neoprávněně.  

Celnímu úřadu Ostrava náleží dle ust. § 183 DŘ: 

1) Náklady za nařízení daňové exekuce činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce 

nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost jejich úhrady vzniká 

dlužníkovi vydáním exekučního příkazu nebo vydáním samostatného rozhodnutí, 

kterým správce daně stanoví výši exekučních nákladů.  

2) Náklady za výkon prodeje činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, 

nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost jejich úhrady vzniká 

dlužníkovi zahájením dražby nebo zpeněžením předmětu daňové exekuce mimo 

dražbu. 

3) Exekuční náklady podle odstavců 1 a 2 lze požadovat u téhož nedoplatku jen jednou. 

Tyto náklady se počítají z vymáhané částky zaokrouhlené na celé stokoruny dolů [22]. 

4.10.7 Uplatnění pohledávek CÚO 

 Celní úřad Ostrava může své pohledávky vedené u daňového dlužníka uplatnit 

a přihlásit do dražby, v případě insolvenčního řízení uplatnit u insolvenčního správce, 

a v neposlední řadě také při vstupu společnosti do likvidace může přihlásit pohledávky 

likvidátorovi. 

Dražba 

 Dle ustanovení § 45 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, 

může správce daně přihlásit své pohledávky do dražby a doložit exekuční titul (vykonatelné 

rozhodnutí se všemi náležitostmi dokazující existenci daňové pohledávky). Pohledávky 

Celního úřadu Ostrava jsou uspokojeny ve smyslu ustanovení § 59 a 60 zákona č. 26/2000 

Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. 
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Uplatnění pohledávky v likvidaci a v rámci insolvenčního řízení 

 Před samotným zánikem obchodní společnosti má správce daně možnost přihlásit 

své pohledávky likvidátorovi do likvidace, která před zánikem společnosti a výmazem 

z obchodního rejstříku má vést k vyrovnání závazků a uspokojení věřitelů. Po zpeněžení 

veškerého majetku obchodní společnosti, zaniklé a vymazané obchodní společnosti 

z rejstříku, již zbylé daňové nedoplatky včetně příslušenství nelze vymáhat, a proto se odepíší 

pro nevymahatelnost. 

 V případě insolvenčního řízení se postup řídí zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), který nahradil 

s účinností od 1. 1. 2008 zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění. 

Insolvenční řízení je jedna z části civilního procesu, v němž má správce daně způsobilost být 

účastníkem řízení ve věcech správy daní. V první fázi insolvenčího řízení se zjišťuje, zda je 

subjekt v úpadku a v druhé fázi se rozhoduje o způsobu řešení úpadku. Ustanovení § 4 odst. 1 

insolvenčního zákona nabízí možnosti řešení: konkurz, reorganizace, oddlužení a zvláštní 

způsoby úpadku (pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. 

Celní úřad Ostrava přihlašuje daňové nedoplatky vedené u dlužníka na základě přihlášky 

(formulář zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti ČR na své webové adrese) od uplynutí lhůty 

stanovené rozhodnutím o úpadku dle ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Uvedené 

přihlášky pohledávek mají významný vliv na běh lhůt v souvislosti s promlčením, 

neboť po dobu přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení jejich doba promlčení neběží.  

4.10.8 Odložení daňové exekuce a zastavení řízení 

 I když daňového dlužníka postihl výkon rozhodnutí některého z exekučních příkazů, je 

dotyčnému dáno ze zákona právo požádat o splátkový kalendář, o posečkání (§ 156 a 157 

daňového řádu), či o prominutí daňového nedoplatku (§ 259 a 260 DŘ). 

Celní úřad Ostrava může daňovou exekuci na návrh dlužníka nebo z moci úřední zcela 

nebo částečně odložit jak je uvedeno v ustanovení § 181 odst. 1) daňového řádu. 

Řízení o zastavení daňové exekuce, či částečném zastavení, lze zahájit na návrh příjemce 

exekučního příkazu, nebo z moci úřední dle odstavce 2) § 181 daňového řádu, v němž jsou 

stanoveny důvody zastavení daňové exekuce. Daňová exekuce může být zastavena například 

v případě, že předpokládaný výtěžek nepostačí ani na krytí exekučních nákladů. 

Písemnost Rozhodnutí o žádosti o povolení úhrady dlužné částky na splátky, viz Příloha 8.  
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4.11 Výsledky vymáhacího procesu pohledávek  

 Tabulka 17 přehledně shrnuje výsledky vymáhacího procesu pohledávek po lhůtě 

splatnosti Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, 

které byly postoupeny dle ustanovení § 162 daňového řádu k vymáhání na Celní úřad 

Ostrava. Ve sloupci procentuální vyjádření je vyjádřen podíl podle stavu uhrazení pohledávky 

na Celním úřadě Ostrava k celkovému počtu postoupených neuhrazených pohledávek KVST. 

Tabulka 17: Výsledky procesu vymáhání na Celním úřadě Ostrava 

Pohledávky KVST 

Rok 2010 

Pokuty 
Procentuální 

vyjádření 

Náklady řízení 
Procentuální 

vyjádření 
počet částka počet částka 

Postoupeno k vymáhání 117 293 000 73 73 000 

Uhrazené na CÚO 51 147 914 44 % 48 48 000 65,8 % 

Částečně uhrazené na CÚO 6 10 914 5 % 0 0 0 

Neuhrazené na CÚO 60 145 086 51 % 25 25 000 35 % 

Pohledávky KVST 

Rok 2011 

Pokuty 
Procentuální 

vyjádření 

Náklady řízení 
Procentuální 

vyjádření 
počet částka počet částka 

Postoupeno k vymáhání 57 266 000 51 51 000 

Uhrazené na CÚO 20 60 500 35 % 26 26 000 51 % 

Částečné uhrazené na CÚO 1 7 000 2 % 0 0 0 

Neuhrazené na CÚO 36 198 000 63 % 25 25 000 49 % 

Pramen: vlastní zpracování dle statistických dat poskytnutých z Celního úřadu Ostrava 

 Statistický výstup výsledků vymáhacího řízení (viz Příloha 9) byl zpracován Celní 

úřadem Ostrava po dohodě s pověřeným pracovníkem.  

Zpracovala jsem souhrnné tabulky předaných neuhrazených pohledávek KVST za rok 2010 

a 2011, které složily CÚO jako podklad pro statistický výstup k diplomové práci. Tabulky 

obsahovaly pouze částky pohledávek po lhůtě splatnosti a z důvodu mlčenlivosti byl 

určen identifikátor jednotlivých subjektů (v podkladech nesměly být osobní informace 

o účastnících řízení). 
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Graf 29 a Graf 30: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: pokuty KVST 

               

Pramen: vlastní zpracování dle statistických dat poskytnutých z Celního úřadu Ostrava 

Z grafů 29, 30, 31 a 32 lze zjistit výsledný stavu neuhrazených pohledávek KVST 

postoupených k vymáhání na Celní úřad Ostrava. 

Graf 31 a 32: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: náklady řízení KVST 

               

Pramen: vlastní zpracování dle statistických dat poskytnutých z Celního úřadu Ostrava 

 Dle statistického výstupu výsledků vymáhacího řízení neuhrazených pohledávek 

KVST postoupených k vymáhání byl následně největší počet pohledávek po lhůtě splatnosti 

uhrazen CÚO po zaslání Vyrozumění o nedoplatku. Celní úřad Ostrava odesílá daňovým 

dlužníkům informace, že bylo kontrolou zjištěno neuhrazení nedoplatku a dává jim možnost 

zaplatit veřejnoprávní pohledávku dobrovolně bez užití daňové exekuce. Dlužníci 

pravděpodobně mají ze slova „exekuce“ respekt a proto dodatečně pohledávku zaplatí. 

Dle Přílohy 9 se ve výjimečných případech Celnímu úřadu Ostrava nepodařilo zjistit pobyt 

dlužníka z důvodu jeho odstěhování a  u některých společností se v insolvenčním řízení 

projednává úpadek a jeho řešení. 
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4.12 Daňová exekuce v zahraničí a mezinárodní pomoc  

4.12.1 Slovenská republika a daňová exekuce 

 Ve Slovenské republice exekuci peněžitých pohledávek upravuje zákon č. 511/1992 

Zb., o správě daní a poplatkov, v platném znění (dále jen „slovenský ZSDP“), konkrétně 

v ustanovení § 73 až § 93. Sedmá část slovenského ZSDP uvádí obecné ustanovení 

pro všechny druhy exekučního daňového řízení a také postupy pro výkon konkrétního druhu 

exekuce. V porovnání se zákonnou úpravou v České republice je slovenská právní úprava 

mnohem podrobnější a přehlednější. 

Slovenský celní úřad je výslovně určen za správce daně a dle ustanovení § 82 slovenského 

ZSDP může taxativně provést způsoby daňové exekuce: 

- srážkami ze mzdy a z jiných příjmů, 

- přikázání pohledávky z účtu, přikázáním jiné pohledávky, postižení jiných 

majetkových práv, 

- prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem cenných papírů, prodejem podniku 

nebo jeho části, 

- odebráním peněz v hotovostní formě a odebráním jiných věcí, 

- postižením majetkových práv spojených s obchodním podílem společníka v obchodní 

společnosti. 

Správce daně na Slovensku může nařídit i ty exekuce, ke kterým jsou v České republice podle 

platné právní úpravy oprávněni jen soudní vykonavatele a soudní exekutoři (v případě prodeje 

podniku a jeho částí či postižení majetkových práv). Kompetence slovenského správce daně, 

celního úřadu, v postavení exekučního orgánu jsou širší než v České republice. 
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4.12.2 Polská republika a daňová exekuce 

 Obdobou českého zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, je v Polské 

republice Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynancja podatkowa (dále jen „Ordynancja 

podatkova“). Na rozdíl od českého DŘ Ordynancja podatkowa neobsahuje úpravu vymáhání 

daňových nedoplatků. Proto existuje v Polsku zvláštní právní předpis upravující exekuční 

řízení ve správě: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu eqzekucyjnym 

w administracji (dále jen „UPEA“), který přiměřeně nevyužívá předpis upravující 

civilněprávní exekuci, jak je v České republice. Předmětem správní exekuce podle UPEA jsou 

např. daně, poplatky a jiné pohledávky, pokuty a penále uložené orgánem veřejné správy, 

jakožto peněžité pohledávky.  

Podle ustanovení 1a odstavce 12 písmene a) UPEA lze exekuci peněžitých pohledávek 

provést těmito způsoby: 

- z odměny za práci,  

- z důchodu a sociálního pojištění, 

- přikázáním pohledávky z bankovního účtu vedených u bank a ze spořících vkladů, 

- přikázáním jiných peněžitých pohledávek, 

- přikázání jiných majetkových práv (ze zaknihovaných cenných papírů, z autorských 

a jiných majetkových a dědických práv, ze směnek, z práv průmyslového vlastnictví, 

z podílu ve společnosti s ručením omezeným a ostatních majetkových práv), 

- exekucí movitých věcí, 

- exekucí nemovitostí. 

Stejně jako u nás je považován za nejúčinnější exekuční prostředek přikázání pohledávky 

z účtu u poskytovatele platebních služeb, která se v pojmosloví Ordynacje podatkové nazývá 

„obstavení dlužníkova účtu“. V Polské republice občan povinně uvádí číslo svého bankovního 

účtu například při podávání žádosti o sociální zabezpečení a tím se zrychlí celý proces 

případné daňové exekuce. 

 

 

 

 



59 

4.12.3 Mezinárodní pomoc při vymáhání  

 Jestliže se dlužník již nenachází na území České republiky, celní správa eviduje 

pohledávku subjektu a má povědomí, kde dotyčný pobývá, může zažádat celní orgán ČR celní 

orgán cizího státu o pomoc v rámci mezinárodní spolupráce. Taktéž může být celní správa 

České republiky požádána zahraničním celním orgánem o podobnou pomoc. V případě 

spolupráce musí být splněny dané podmínky a postupuje se podle speciálního právního 

předpisu – zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních 

pohledávek (dále jen „zákon o mezinárodní pomoci“), v platném znění. 

Zákon o mezinárodní pomoci upravuje postup a podmínky orgánů České republiky, které 

poskytují, požadují, nebo přijímají mezinárodní pomoc na základě vzájemnosti ve vztahu 

ke státům, s nimiž Česko uzavřelo mezinárodní smlouvu o spolupráci při vymáhání 

pohledávek veřejných rozpočtů, a ve vztahu k členským státům Evropské unie. 

Při vymáhání pohledávek v rámci Evropské unie spolupráce probíhá podle: Směrnice Rady 

76/308/EHS (ve znění Směrnice 79/1071/EHS, 92/12/EHS, 2001/44/EHS) ze dne 15. března 

1976, o vzájemné pomoci při vymáhání, dále podle směrnice Komise č. 2002/94/ES 

o mezinárodní pomoci. Mezinárodní spolupráce v oblasti vymáhání pohledávek se aplikuje 

pouze u některých druhů finančních pohledávek, které jsou stanovené § 1 odst. 1 písm. a) 

zákona o mezinárodní pomoci. Příklady: náhrady a finanční podpory v rámci Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu, dovozní a vývozní cla, přímé a nepřímé daně, 

úroky, pokuty, penále a náklady. 

Česká republika může podat jako dožadující orgán žádost o informace, o doručení, 

o vymáhání a taktéž může vystupovat v opačné pozici – dožádaného orgánu. Příslušným 

orgánem pro mezinárodní pomoc je ministerstvo financí podle ustanovení § 2 odst. 1,2 

zákona o mezinárodní pomoci. Ministerstvo financí k provedení úkonů při uskutečňování 

mezinárodní pomoci pověřilo Generální ředitelství cel ve Služebním předpise č. 7/2006, 

mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek, článek 1 odst. 3. 

Mezinárodní pomoc nelze využít pro vymáhání pohledávek v dělené správě a díky neexistenci 

právní úpravy je tedy vymáhání nedoplatků dělené správy u cizích státních příslušníků velice 

složitý a neefektivní proces, takřka neřešitelný. 
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5 Doporučení a návrhy změn v procesu řízení pohledávek ve 

veřejné správě 

 V současnosti dochází ke slučování a transformaci úřadů spadajících pod Ministerstvo 

zemědělství a konkrétně se jedná o 23 organizačních složek státu, které mají na starost 

podporu a kontrolu zemědělství. Jejich činnost a efektivita se neustále analyzuje a podle 

ministra zemědělství by se postupně měly snižovat objemy peněz, které jdou na provoz 

podřízených úřadů. Do konce roku 2013 by měla být ukončena transformace dozorových 

úřadů v zemědělském rezortu, tedy Státní veterinární správy, Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Tyto 

komplexní změny systému institucí a úřadů by měly přinést úsporu ve výdajích na provoz 

i mzdy a také snížit náklady zemědělcům. Cílem transformace je především pružnější 

fungování celého resortu, snížení byrokracie a zjednodušení života pro zemědělce, 

potravináře a spotřebitele [32]. Měly by se snížit mzdové prostředky o desítky procent 

a posílit elektronická komunikace úřadů s občany České republiky a komunikace mezi 

úředníky. Občané si stěžují na byrokratickou náročnost a zbytečné kontroly. Po změně bude 

celý systém efektivnější, produktivnější a bude potřeba méně organizačních složek státu. 

 S účinností od 1. 1. 2012 došlo k začlenění Krajských veterinárních správ do Státní 

veterinární správy České republiky. Cílem jediného správního úřadu s celostátní působností je 

přátelská, transparentní, efektivní a vysoce ekonomická organizační složka státu. Tímto by se 

mělo dosáhnout efektivnějšího řízení. 

 Všechno je o rovnováze mezi touhou po zjednodušení byrokratické náročnosti 

a nutností zajistit daňovým poplatníkům řádné nakládání s jejich penězi. Byrokracie by měla 

být jednodušší, pro státní orgány a pro příjemce levnější a méně administrativně náročná. 

Pro budoucnost by na prvním místě mělo být zlepšení čitelnosti a srozumitelnosti právních 

předpisů. Dále by se měla zintenzivnit výměna osvědčených postupů, například 

prostřednictvím poradenských systémů, snížit administrativní zátěž a zjednodušit kontroly. 
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5.1 Návrhy změn 

 Z důvodu slučování a transformace úřadů by se měly zefektivnit ekonomicko-správní 

a personální činnosti. Především je nutné zefektivnit správu majetku, zavést jednotné 

kontrolní postupy, jednotné vzorové dokumenty a zprovoznit efektivnější informační systém 

agendy. Ke snížení objemů peněz na provoz a správu správních úřadů by mělo dojít 

za podmínek, kdy se zjednoduší organizační struktura, sníží počty řídících složek, sníží počty 

pracovníků tzv. obslužných profesí, a tím se dosáhne úspor zejména mzdových prostředků. 

Návrh restrukturalizace: 

1. analýza veškerých činností z pohledu jejich nezbytnosti, kvality, účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti; 

2. optimalizace vykonávaných procesů a činností; 

3. optimální organizační struktura, která zajišťuje plnou funkčnost systému řízení 

a kontroly v souladu s požadavky na minimalizaci nákladů; 

4. dosažení optimálního využití zdrojů (lidských, finančních, majetkových 

a informačních); 

5. redukce nepotřebných, nebo nefunkčních procesů, popř. doplnění nových nezbytných 

procesů; 

6. posouzení ekonomické výhodnosti outsourcingu podpůrných procesů, u nichž se bude 

tato varianta jevit reálně; 

7. snížení celkových nákladů a zvýšení efektivity práce. 

Vytvoření centrální databáze veřejné správy 

 Přínosem pro všechny instituce veřejné správy by bylo zavedení centrální databáze, 

kde by byly informace přístupny všem správním orgánům. Fyzické a právnické osoby by 

veškeré změny oznamovali pouze jedné instituci, která by se centrální databází zabývala. 

Pro ostatní správní orgány by tato změna znamenala možnost vyhledat informace o těchto 

osobách, a tímto by se zrychlila veškerá komunikace mezi správními orgány a účastníky 

řízení. Elektronický informační systém by zefektivnil práci a v rámci jednoho programu by se 

dotyčný pracovník správního orgánu mohl dostat k potřebným informacím. Vzhledem 

k vysoké úrovni informačních technologií se domnívám, že by mělo dojít k úplnému 

propojení veřejných registrů. Problém tkví v nedostatečných finančních prostředcích 

a zavedení jednotného programu by znamenalo větší finanční zátěž pro státní pokladnu, 

tedy v dalších letech je návrh pravděpodobně nerealizovatelný. 
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Návrh na změnu plemenářského, potravinářského a veterinárního zákona  

 Plemenářský a potravinářský zákon mlčí o tom, kdo uložené peněžité sankce vybírá 

a v případě nezaplacení vymáhá. Pokuty uložené KVST tedy vybírá obecný správce daně: 

Celní úřad Ostrava. Změny těchto dvou zákonů, kde by se na základě návrhu na změnu 

zákonů doplnilo, že „pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil“ by zajistily vybírání 

i vymáhání pokut KVST. Podstatně by se zvýšili příjmy za uložené platební. 

V případě veterinárního zákona, který výslovně stanovuje, že „pokutu vybírá orgán, který ji 

uložil“ by se změnou slov na „pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil“ docílilo toho, 

že uložené pokuty by si KVST v případě neuhrazení sama vymáhala.  

Veškerá agenda spojená s pohledávkami by se soustředila na jednom místě, tím by se zajistilo 

odbourání možných časových prodlev, zdlouhavost, administrativní náročnost, došlo by 

k zefektivnění a přehlednosti celého procesu ukládání, vybírání a vymáhání pohledávek 

KVST. 

Návrh na změnu vyhlášky paušální částce nákladů řízení 

 Dle vyhlášky 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které 

správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů, v platném znění, přísluší 

ve výši 1 000 Kč správnímu orgánu paušální částka nákladů řízení, které účastník vyvolal 

porušením své právní povinnosti. Vyhláška mlčí o vymáhání, proto se neuhrazené PČN 

předávají k vymáhání na Celní úřad Ostrava. Vyhláška by se měla změnit doplněním slov 

„ vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil“ a také by se měla zvýšit tato paušální částka nákladů. 

Na základě změny by se KVST zvýšily výnosy z nákladů řízení a v případě pohledávek 

po lhůtě splatnosti by si je mohla vymáhat sama. 

5.2 Doporučení v oblasti ukládání peněžitých plnění 

Zřídit přístup do centrální evidence obyvatel  

 Jedním z problémů v oblasti ukládání a správy je doručování písemností účastníkům 

řízení, kterým byla uložena platební povinnost. Ti se buď záměrně vyhýbají převzetí 

písemností, nebo u nich došlo ke změně adresy pro doručování. Písemnosti se často vracejí 

na podatelnu KVST nepřevzaté a uplatňuje se u nich fikce doručení.  

Do dnešního dne nemá KVST přístup do veřejného registru Centrální evidence obyvatel, 

tedy není možné ověřit aktuální osobní informace účastníků řízení.  
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Zvýšit efektivitu práce a snížit náklady 

Mělo by být usilováno o zvýšení výkonu a efektivity práce v oblasti ukládání 

platebních povinností k peněžitému plnění, což by v konečném důsledku přineslo nemalé 

příjmy do státního rozpočtu. Možností zvýšení celkové efektivity je zavedení motivačních, 

kontrolních a hodnotících složek. 

 Z důvodu úspor ve státní správě doporučuji snížit počty zaměstnanců KVST a tím 

snížit mzdové náklady. Dalším přínosem z hlediska šetření a snižování nákladů by byl pokles 

provozních a investičních výdajů.  

Upřednostnit ukládání blokových pokut na místě zaplacených 

 Ukládání blokových pokut patří do kompetencí KVST a v praxi se nejedná o příliš 

využívaný institut. Jestliže při vydání blokové pokuty obviněný z přestupku projeví vůli 

pokutu zaplatit a souhlasí se svým protiprávním jednáním, je postup při vydání pokuty 

nesporně snazší a administrativně méně náročnější.  

V zájmu snížení pracnosti, zrychlení řízení a menší byrokratické zátěže, je nutné vyvinout 

úředními inspektory KVST větší tlak na obviněného k zaplacení blokové pokuty.  

Ukládat napomenutí  

 Při ukládání peněžitých plnění by inspektoři KVST měli brát v úvahu skutečnosti, zda 

nehrozí vysoké riziko nezaplacení pohledávky a v konečném důsledku se nebude jednat o tzv. 

nedobytnou pohledávku. V těchto případech náklady spojené s řízením vysoce převýší výnos 

z pokut a celý proces je zbytečně pracný, ztrátový a neefektivní. 

Na základě pečlivého zvážení dle osobních a majetkových poměrů účastníka řízení doporučuji 

zejména na oddělení welfare, kde na základě analýzy byla zjištěno nejvyšší procento 

neuhrazených pohledávek, ukládat pouze napomenutí za nesplnění právních povinností. Sníží 

se takto veškerá administrativní zátěž spojená i s následným předáváním neuhrazených 

pohledávek na Celní úřad Ostrava. 
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Ukládat vyšší částky pokut  

 Jednou z otázek celé správy platebních povinností je bezesporu jejich výše, jež není 

legislativně upravena. Pokuty ukládané KVST jsou ve srovnání s pokutami ukládanými 

ostatními správními orgány takřka nejnižší. Vzhledem k různě diferencované společnosti by 

výše uloženého PP měla být nastavena tak, aby přinesla stejnou zátěž jak pro fyzickou, 

tak i právnickou osobu, jakožto účastníků řízení. 

Proto navrhuji u právnických osob za závažné nesplnění povinností ukládat podstatně větší 

výše pokut. 

Vydávat příkazy na místě při místním šetření 

Dle ustanovení § 150 odstavce 5 správního řádu lze příkaz k peněžitému plnění 

do výše 10 000 Kč vydat na místě, jestliže účastník řízení plně uzná důvody vydání příkazu a 

stav věci se považuje za prokázaný. Odůvodnění příkazu lze nahradit vlastnoručně 

podepsaným prohlášením účastníka, že s uloženou povinností souhlasí. Podepsáním 

prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným [24].  

KVST institut příkazů na místě vůbec nevyužívá, zatímco u jiných Krajských veterinárních 

správ je to běžná praxe. Ukládáním příkazů na místě by se výrazně odbourala byrokratická 

zátěž, zrychlilo se správní řízení a snížily náklady.  

5.3 Doporučení v oblasti správy 

 Dosavadní systém rozdělení jednotlivých úkonů spojených se správou peněžitých 

plnění mezi různé orgány státní správy je nepřehledný a nedůsledný. Tento stav ovlivňuje 

roztříštěnost právní úpravy v oblasti ukládání, vybírání a vymáhání peněžitých plnění. 

Návaznost jednotlivých úkonů ukládání, vybírání a vymáhání PP má přímou souvislost 

s výměnou informací mezi orgány a v případě dělené správy by možnost předávání dat mezi 

jednotlivými správními orgány v elektronické podobě zefektivnila celý systém. 
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Vést elektronický spis 

 Správní spis musí být veden písemně a řádně zakládán u správního orgánu. 

V souvislosti s rychle se rozvíjejícím tempem společnosti a všudypřítomnou digitalizací by 

měly být vedeny spisy i v elektronické podobě, tedy jeden klasický papírový a druhý 

elektronický. Elektronický spis má značnou výhodu v tom, že bez dlouhého hledání může 

zaměstnanci zajistit rychlý přístup k potřebným informacím a tedy efektivněji zrychlit 

pracovní postupy. Navíc by neměla hrozit ani ztráta informací, jak tomu může být u spisu 

papírového, kdy se některý dokument podaří mylně přiřadit k jinému spisu či ztratit. 

Pro vedení elektronického spisu jsou nutné speciální počítačové programy, kterými disponují 

počítače jednotlivých oprávněných pracovníků správního orgánu. Přístup do programu by měl 

být zabezpečen individuálním heslem, jež by mělo zabránit nepovolaným nahlédnout, 

popřípadě manipulovat s programem a informacemi, které obsahuje.  

Autorizovaná konverze dokumentů z moci úřední 

 Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu z listinné 

do elektronické podoby, přičemž dokument, který konverzí vznikl, má stejné právní účinky 

jako dokument v listinné podobě. Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, mohou 

všechny orgány veřejné moci používat autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední 

pro výkon své působnosti a vnitřní potřeby úřadu. 

5.4 Doporučení v oblasti vymáhání pohledávek 

Přehledná a důsledná dělená správa 

 K zajištění přehledné a důsledné dělené správy je prakticky nutný požadavek na 

kvalifikované, svědomité a důsledné zaměstnance státní správy. Všeobecně jde tedy 

o zlepšení personální politiky ve státní správě, kde by cílem mělo být zaměstnávání kvalitních 

a pracovitých občanů České republiky. Orgány dotčené výkonem dělené správy by měli úzce 

spolupracovat a navzájem se informovat o jakýchkoliv změnách. 
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Vymáhací proces KVST 

Na základě legislativních změn od roku 2012 si KVST bude některé druhy 

neuhrazených pohledávek vymáhat sama. Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České Republiky, účinný od 1. 1. 2013, 

v části 12 mění veterinární zákon, kde v ustanovení § 75 odst. 4 se slova „ a vymáhá celní 

úřad“ zrušují. Jedná se o vymáhání pohledávek za náhradu nákladů, které jsou spojené 

s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa, s veterinárním vyšetřením a posouzením 

živočišných produktů. Tyto náhrady nákladů spravuje oddělení finanční účtárny KVST 

a v diplomové práci jsem se jimi nezaobírala. 

Vymezení kompetencí a stanovení postupu v oblasti vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti 

navrhuji provést prostřednictvím vydání závazného pokynu ředitele Krajské veterinární 

správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Zde vidím značný přínos 

diplomové práce, v níž je popsán celý vymáhací postup na Celním úřadě v Ostravě 

s uvedením ukázek písemností, a prakticky bude možné se inspirovat při zavádění vymáhání 

pohledávek.  

Přípravnou fázi vymáhacího procesu doporučuji zahájit zasíláním vyrozumění o nedoplatku 

s upozorněním dlužníka na následky spojené při jeho neuhrazení. Vyrozumění se zašle jako 

neformální upomínka s upozorněním, že pokud nedoplatek nebude uhrazen, správní orgán 

přistoupí k vymáhání daňovou exekucí. Jedná se tedy o novou formu komunikace KVST 

s dlužníkem. 

Přístup do veřejnoprávních registrů  

 K efektivnímu vymáhání pohledávek státu, ke zrychlení a snížení jeho administrativní 

náročnosti, je už dlouhodobě požadováno zajištění legislativních a technických opatření 

pro umožnění přímého přístupu do veřejnoprávních registrů (databáze bank, pojišťoven, aj.). 

Tento přímý přístup do registrů by odboural zasílání výzev k poskytnutí informací 

a zdlouhavý proces zjišťování informací, což by podstatně snížilo náklady. Naopak hrozbou 

by mohlo být možné zneužití dat. K úspěšnějšímu vymáhání by také přispělo propojení 

celorepublikové databáze dlužníků – tzv. Centrální evidence konečných zůstatků.  
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Závěr 

Stát prodělává při výběru platebních povinností až stovky milionu ročně a podle 

Ministerstva financí je hlavním problémem nastavený systém, kdy jeden správní orgán 

peněžité plnění ukládá a jiný ji vybírá, popř. po nezaplacení vymáhá. Státní orgány se potýkají 

s přibývajícím počtem dlužníků, jejich špatná platební morálka vyžaduje řešení 

prostřednictvím kvalifikovaných právníků a odborných zaměstnanců, což znamená nemalé 

zvýšení nákladů, avšak ne vždy uspokojivý výsledek. Některé pohledávky se odepisuje pro 

nevymahatelnost. Porovná-li se výše peněžitého plnění a náklady na vymožení při maximální 

možné penalizaci, v mnoha případech je výsledek vymožené pohledávky státu ztrátový. 

Největší díl peněžitých trestů pochází od policie a už v polovině 90. Let začaly pokusy výběr 

zefektivnit, ale bezúspěšně. Počty nezaplacených pokut razantně narůstají a v mnoha 

případech tento jev doprovází nedůsledný výběr pohledávek státu. Vymáhací oddělení musí 

absolvovat složitou a ve svém výsledku nejistou vymáhací anabázi ať už vlastními silami, 

nebo zdlouhavou cestou exekučního řízení.  

 Cílem diplomové práce bylo vysvětlení základních pojmů spojených s problematikou 

pohledávek se zaměřením na veřejnoprávní pohledávky, pochopení systému ukládání, 

vybírání a v případě neuhrazení také vymáhání pohledávek dle zákonných norem. V průběhu 

práce došlo ke zmapování problematiky, nastínění nejdůležitějších poznatků z oblasti 

pohledávek státu, k analýze pohledávek KVST s celkovým zhodnocení. Na základě analýzy i 

z vlastní praxe jsem se pokusila navrhnout změny a doporučení v procesu řízení pohledávek 

ve veřejné správě a to konkrétně pro oblast ukládání peněžitých plnění, pro oblast správy 

a oblast vymáhání pohledávek. Analýza provedená v diplomové práci by mohla sloužit 

managementu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

k budoucímu řízení pohledávek. 

 Práce začíná všeobecnými poznatky o pohledávkách, vysvětluje dělenou správu 

ve státní správě, vymezuje kompetence celní správy v dělené správě a vysvětluje základní 

pojmy z daňového řízení. Teoretická část diplomové práce popisuje a analyzuje pohledávky 

Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Mimo jiné 

jsou popsány jednotlivé fáze života veřejnoprávní pohledávky od uložení až do zaplacení, 

ať už dobrovolného, či exekučně vymoženého. 
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