Žádost o informaci doručena 31.7.2020, odpověď odeslána 11.8.2020 pod č. j. 723003/2020-580000-11
dne 31. 7. 2020 obdržel Celní úřad pro Olomoucký kraj žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Požadované informace:
1) Kolik doporučených písemností si občané v zákonné lhůtě řádně nevyzvednou?
2) V jaké finanční výši se pohybují náklady celkově za jeden rok obeslat žadatele veřejnou
vyhláškou?
3) Sdělte platný předpis veřejné vyhlášky.
4) Kolik adresátů žadatelů uvádí chybné údaje v doručovací adrese a co je k tomu vede?
5) Kolik bylo vydáno pokut a v jaké celkové finanční výši?
6) Jaký je postup, když si žadatel nevyzvedne doporučený dopis?
Poskytnutá odpověď:
Poskytnutí odpovědí pod bodem 1, 2 a 4 bylo částečně odmítnuto a to rozhodnutím č. j.
72300-2/2020-580000-11 ze 10. 8. 2020.
1) Doručování písemností celní správou je doručováno dle různých právních předpisů ČR podle
jednotlivých druhů řízení. Primárně se využívá správní a daňový řád. V mnoha případech je
využíváno i doručení fikcí po uplynutí lhůty doručení. Není však primárně v systémech celní
správy sumarizováno, které písemnosti nejsou doručeny v zákonné lhůtě.
2) Doručení veřejnou vyhláškou v rámci celní správy je vyčíslitelné pouze mzdovými náklady
pracovníků, kteří zajišťují zveřejnění písemností na úřední desce a náklady spojenými
s provozem elektronického systému úředních desek, přičemž se nejedná o jedinou činnost
pracovníků. Mzdové náklady specifikované na jednotlivé podpůrné procesy (patří sem i
administrace úředních desek) nejsou celní správou vyčíslovány. Žádný žadatel v rámci
kompetencí celní správy není obesílán veřejnou vyhláškou, tento institut je využíván
v případech, kdy je např. pro zahraniční osobu určen opatrovník nebo se v rámci výkonu
kompetencí celní správy nepodařilo zjistit majitele zajištěného zboží a dává se to formou
veřejné vyhlášky na vědomost.
3) Veřejné vyhlášky jsou v rámci kompetencí celní správy vydávány dle správního nebo
daňového řádu. Dražby jsou na úřední desce zveřejňovány dle speciálního zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách a speciální právní úprava je i u dalších zveřejňovaných písemností,
občanský soudní řád.
4) Údaj není evidován. V případě došlé písemnosti je odesílatel vždy ověřován proti údajům
v základních registrech státu (CRS, ROS, ROB, IS DS aj.)
5) Údaje (výše a počet pokut) vztahující se k pokutám uložených Celním úřadem pro
Olomoucký kraj – souhrn pokut udělených příkazovým blokem od 1. 1. 2019: Počet sankcí:
4941, suma:
6 181 250 Kč
6) Záleží na druhu písemností, která je doručována. Je možné doručení fikcí a následné nabytí
právní moci zasílané písemnosti, zahájení určitých úkonů z moci úřední, vydání zajišťovacích

příkazů, předání podnětu jinému orgánu státní správy nebo samosprávy nebo podání trestního
oznámení orgánům činným v trestním řízení – vše na základě ustanovení příslušných
právních norem, viz bod 3.
Informace byla žadateli poskytnuta 11. 8. 2020.

