
Požadovaná informace: 

 

„V současné době řeším v rámci projektu „VOL Zaměstnání“, registrační číslo 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010320, financovaného z Evropského sociálního fondu svou 

dluhovou a finanční situaci. 

  

Z tohoto důvodu tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů o informaci, zda vůči mé osobě evidujete 

pohledávku vzniknuvší uložením platební povinností k peněžitému plnění orgánem veřejné moci 

či přímo ze zákona ve smyslu § 161 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „Daňový řád“). 

 

Případné rozhodnutí ukládající povinnost k peněžitému plnění způsobilé být exekučním titulem 

a exekuční příkaz, kterým byla nařízena daňová exekuce ve smyslu § 178 odst. 1 Daňového 

řádu žádám zaslat na výše uvedenou doručovací adresu.“ 

 

 

Poskytnuté odpovědi: 

 

Povinný subjekt sděluje, že vydávání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového 

účtu upravuje ustanovení § 151 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „daňový řád“) a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoSP“). Podání žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo 

o stavu osobního daňového účtu lze učinit v elektronické podobě formou žádosti oprávněné 

nebo řádně zplnomocněné osoby, se zaručeně platným elektronickým podpisem, zaslané 

prostřednictvím e-podatelny, nebo prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů; případně v papírové podobě s originálním podpisem oprávněné nebo řádně 

zplnomocněné osoby k tomuto úkonu. Žádost musí obsahovat úplnou identifikaci žadatele 

(jméno nebo název, adresa, IČ, nebo rodné číslo) a účel, pro který má být potvrzení vydáno, 

včetně uvedení instituce, která potvrzení vyžaduje. Žádost se podává na místně příslušném 

celním úřadě nebo prostřednictvím elektronického formuláře. Více informací k podávání 

žádostí o potvrzení bezdlužnosti naleznete na webové stránce:  

https://www.celnisprava.cz/cz/faq/Stranky/kde-a-jak-mohu-ziskat-potvrzeni-o-

bezdluznosti.aspx 

 

Každé vydání potvrzení o bezdlužnosti podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč podle části 

I položky 1 bodu 2 písm. a) Sazebníku, který tvoří přílohu ZoSP, s výjimkou případů a úkonů 

uvedených v § 8 ZoSP. V případě, že vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo osobního daňového 

účtu podléhá správnímu poplatku, a žadatel tento poplatek neuhradil při podání žádosti nebo po 

uplynutí lhůty stanovené výzvou příslušného celního úřadu, ten zahájené řízení zastaví nebo 

úkon neprovede. Zaplatí-li poplatník správní poplatek po stanovené lhůtě, postupuje celní úřad 

v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že je správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo 

o stavu osobního daňového účtu dle rozhodnutí ministerstva financí č. j. MF-15195/2020/3901-

4 ze dne 10. 6. 2020, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, prominut až do 

31. 12. 2020, a také z důvodu hospodárnosti, přiměřenosti a rychlosti řízení, vyřídili jsme Vaši 

žádost podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona. 

 

https://www.celnisprava.cz/cz/faq/Stranky/kde-a-jak-mohu-ziskat-potvrzeni-o-bezdluznosti.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/faq/Stranky/kde-a-jak-mohu-ziskat-potvrzeni-o-bezdluznosti.aspx


Povinný subjekt dle informačního zákona sděluje, že Celní úřad pro hlavní město Prahu na 

Vašem osobním daňovém účtu ke dni 27. 11. 2020 neeviduje žádné nedoplatky. Nad rámec 

Vaší žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt sděluje, že je nedoplatek evidován na 

Vašem osobním daňovým účtu u Celního úřadu pro Liberecký kraj. V případě, že požadujete 

zjistit podrobnější informace, o jaký nedoplatek se jedná a v jaké výši, musíte se s žádostí o 

informaci obrátit na Celní úřad pro Liberecký kraj, jakožto samostatný povinný subjekt dle 

informačního zákona.  

 


