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Celní úřad vymáhá (popř. i vybírá) peněžitá plnění uložená obcemi  

 v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis (jedná se např. o 
odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu); 

 z pozice obecného správce daně podle § 106 správního řádu; 
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Jedná se o institut správního práva (§ 106 správního řádu); 

Obecným správcem daně je celní úřad  

[§ 8 odst. 2 písm. a) zákona  č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky; do 31.12.2012  § 2 písm. d) a § 5 odst. 4 písm. m) zákona    
č. 185/2004 Sb. ve spojení s § 106 správního řádu]; 

Obecný správce daně vymáhá peněžitá plnění uložená podle 
správního řádu, nestanoví-li zákon jinak; 

Prostřednictvím obecného správce daně lze vymáhat pouze peněžitá 
plnění uložená v řízení správním (tj. uložená podle správního řádu); 

Obecný správce daně není oprávněn vymáhat peněžitá plnění uložená 
podle jiných procesních předpisů (daňový řád, trestní řád), nestanoví-li 
zákon jinak  
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Podle § 106 odst. 2 správního řádu vymáhá peněžitá plnění uložená    
v řízením správním obecním úřadem nebo jiným orgánem obce obecní 
úřad (nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak); 

Pro tyto účely má obecní úřad postavení správce daně podle 
daňového řádu a postupuje podle Hlavy V „Placení daní“. 

Peněžitá plnění uložená orgány obcí podle daňového řádu (místní 
poplatky) vybírá a vymáhá obec z pozice správce daně; postavení 
správce daně má obec od počátku řízení; 
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 Před samotným předáním peněžitého plnění k vymáhání celnímu 
úřadu by obecní úřad měl posoudit zda: 

již nedošlo k zániku pohledávky; 

se v daném případě nejedná o nevymahatelnou pohledávku 
(prováděl-li obecní úřad již zjišťování majetkových poměrů 
dlužníka s negativním výsledkem); 

 K předání pohledávky k vymáhání by mělo dojít až v okamžiku, kdy 
obecní úřad jednoznačně rozhodne, že vymáhání nebude provádět 
vlastními prostředky nebo  v souladu s § 105 odst. 2 správního řádu 
prostřednictvím soudního exekutora (není možné předat pohledávku, 
kdy obecní úřad již vydal např. exekuční příkaz na srážky ze mzdy); 
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 Žádost o vymáhání by měla být doručena celnímu úřadu místně 
příslušnému podle sídla nebo místa pobytu dlužníka; 

 Obecní úřad musí poskytnout celnímu úřadu všechny relevantní 
informace k předávanému peněžitému plnění, zejména o 

 aktuální výši pohledávky; 

 související dokumentaci (rozhodnutí o uložení peněžitého plnění); 

 krocích, které obecní úřad nebo jiný orgán obce před samotným 
předáním pohledávky celnímu úřadu učinil v rámci své činnosti 
(zda probíhalo zjišťování majetkových poměrů dlužníka, zda bylo 
žádáno o posečkání s platbou apod.); 
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 Bude-li docházet k předání peněžitých plnění k vymáhání celním úřadům 
v souvislosti s novelou Občanského soudního řádu, musí obecní úřad 
prověřit zda: 

  se jedná o pohledávku, kterou je obecný správce daně v souladu         
s § 106 správního řádu vymáhat (k vymáhání nelze předat např. 
nedoplatky na místních poplatcích nebo došlo-li u nedoplatku k 
prekluzi práva na vymáhání); 

není výhodnější v řízení pokračovat u soudního exekutora vzhledem ke 
stádiu řízení o výkonu rozhodnutí, výši vymáhané pohledávky a výši 
nákladů exekuce. V případech, kdy soudní výkon rozhodnutí probíhal 
doposud úspěšně (např. pravidelnými srážkami ze mzdy nebo jiného 
příjmu), je vhodnější ponechat realizaci výkonu rozhodnutí 
prostřednictvím soudního exekutora, protože lze důvodně 
předpokládat, že pohledávka obecního úřadu bude uspokojena a s tím 
spojené náklady ponese povinný, popř. provést exekuci vlastními 
prostředky 
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 Ačkoliv možnost obecního úřadu předat k vymáhání peněžité plnění 
celnímu úřadu byla primárně určena menším obcím, není celní úřad 
oprávněn odmítnout žádost jakékoliv obce, jsou-li splněny všechny 
podmínky; 

 Celní úřad je povinen, je-li o to požádán, pravidelně informovat příslušný 
obecní úřad o stavu vymáhání pohledávky a dalších skutečnostech, které 
v rámci řízení vyjdou najevo a vztahují-li se k vymáhané pohledávce; 

 Celní úřad je povinen bezodkladně informovat příslušný obecní úřad         
o nemožnosti vymáhat pohledávku z důvodu její nedobytnosti; o odpisu 
pro nedobytnost může v těchto případech rozhodnout pouze obecní 
úřad; 

 Vymožené peněžní prostředky (po odečtení nákladů exekuce) je celní 
úřad povinen převést příslušnému obecnímu úřadu na účet a v termínu 
dohodnutém s příslušným obecním úřadem 

  .  
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 Součinnost mezi správci daně – možnost předávání informací o 
dlužnících (využitelné obcemi při vymáhání pohledávek z místních 
poplatků) 

 Je nutné předem se domluvit s příslušným celním úřadem na 
způsobu spolupráce z důvodu předcházení „zahlcení“ dotazy 
navzájem. 
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 Od 1.1.2006 do 31.12.2012 celní úřady přijaly od obecních úřadů 
žádosti podle § 106 odst. 2  o vymáhání celkem 23967 rozhodnutí      
v celkové výši cca 65 mil. Kč (v roce 2012 4237 rozhodnutí ve výši cca. 
9,5 mil. Kč); 

 Od počátku roku 2013 dochází k nárůstu žádostí (do konce února cca. 
1200 žádostí ve výši 3 mil. Kč); 

 V rámci obecné kompetence celních úřadů v oblasti dělené správy     
(v případech, kdy je celní úřad výlučným správním orgánem 
oprávněným provést vymáhání, popř. i vybrání uložených peněžitých 
plnění) byly v roce 2012 předány k vymáhání stovky tisíc (cca. 
550000) peněžitých plnění v celkové výši cca. 3,2 mld. Kč; 

 Podíl peněžitých plnění předaných podle § 106 odst. 2 správního řádu 
v peněžním vyjádření v roce 2012 činil 0,3 % z celkové výše 
předaných pohledávek;  
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 Systemizace míst pro oblast vymáhání 314 míst  

 Agenda vymáhání zajišťuje vymáhání všech „daňových“ pohledávek  
evidovaných celními úřady, tj. nedoplatků v rámci celního řízení, 
spotřebních a energetických daní, biopaliv, dělené správy                     
a peněžitých plnění předaných obecními úřady podle § 106 odst. 2 
správního řádu); 

 Při stanovování priorit vymáhání (náklady na výkon rozhodnutí 1,- Kč 
nedoplatku) je nutné přihlížet zejména k 

 výši vymáhaného nedoplatku; 

 tomu, zda je u dlužníka evidováno více nedoplatků; 

 tomu, zda je celní úřad jediným možným „exekutorem“; 
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