
 

Požadované informace: 

Prosím o zaslání všech dokumentů týkajících se níže uvedených přístupu do registrů a řízení  

 

1. bod 7. A392 – Celnictví 71214011 – Celní správa 22. 5. 2017 11:38:12 vyhledání subjektu 

pro zápis o porušení předpisů oddělením CZ510501, 

 

2. bod 8. A392 – Celnictví 71214011 – Celní správa 27. 6. 2017 13:40:11 daňové řízení 

 

Poskytnuté informace: 

Ad 1. až Ad 2. Povinný subjekt k tomu uvádí, že žadatel byl ověřen v příslušném registru z 

důvodu, že žadateli byla uložena pokuta za nepodání výkazů pro Intrastat za referenční období 

srpen, listopad, prosinec 2016 a leden a březen 2017 ve směru přijetí ve výši 13.000 Kč, 

rozhodnutí čj.: XXXXXX/2017-510000-51.1 ze dne 22. 5. 2017, které bylo žadateli doručeno 

datovou schránkou dne 22. 5. 2017. V uvedeném rozhodnutí je stanoveno, že pokuta je podle 

ustanovení § 248 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „daňový řád“) splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Právní moc 

připadla na den 22. 6. 2017 a žadatel mohl stanovenou pokutu uhradit až do 6. 7. 2017 na 

příslušný účet povinného subjektu nebo mohl do 21. 6. 2017 proti rozhodnutí o pokutě podat 

odvolání. Žadatel stanovenou pokutu na příslušný účet povinného subjektu uhradil 6. 6. 2017. 

Povinný subjekt k tomu uvádí, že musí vyčkat, až nastanou právní skutečnosti, tedy rozhodnutí 

nabyde právní moci a žadateli musí být zachována lhůta 15 dnů pro uhrazení peněžního plnění 

(pokuty). Pokud rozhodnutí dospěje právní moci je předáno na odb. 4 – Správy příjmů a 

vymáhání povinného subjektu, kde běží lhůta 15 dnů pro uhrazení pokuty (6. 7. 2017). 

Poněvadž stanovená pokuta je součástí státního rozpočtu postupuje povinný subjekt podle 

daňového řádu a zahajuje daňové řízení, kdy se opětovně ověřují skutečnosti o žadateli, aby 

v příslušném řízení nedošlo k záměně právnických nebo fyzických osob v následném daňovém 

řízení. To, že žadatel uhradil, stanovenou pokutu dne 6. 6. 2017 před nabytím právní moci a 

určenou lhůtou pro uhrazení peněžního plnění předmětné řízení nezkracuje a povinný subjekt 

musí dodržet příslušná ustanovení zákonů. 

Povinný subjekt k výše uvedenému konstatuje, že podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 

17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů může požádat 

správce evidence nebo jejího provozovatele o poskytnutí údajů při plnění svých úkolů 

z různorodých evidencí. 

 

 


