STANOVISKO
K OPATŘOVÁNÍ POKLADNÍCH DOKLADŮ OTISKEM ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Dotaz:
Je správné opatřovat pokladní doklady potvrzující zaplacení správního poplatku
otiskem úředního razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání
státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy otiskem
kulatého razítka s malým státním znakem?
Odpověď:
Podle § 5 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o užívání státních symbolů“) se malým
státním znakem, a tedy i otiskem úředního razítka, opatřují rozhodnutí a listiny
osvědčující důležité skutečnosti vydávané oprávněnými osobami při výkonu státní
moci. Všechny tři podmínky, tedy oprávněný subjekt, výkon státní správy
a příslušný druh listiny, přitom musí být splněny současně. V jiných případech se
listiny opatřují otiskem úředního razítka pouze za předpokladu, že tak stanoví
zvláštní právní předpis.
Správci správních poplatků jsou vždy subjekty uvedenými v § 2 odst. 1 zákona
o užívání státních symbolů. Tato podmínka pro možnost užití malého státního znaku,
resp. otisku úředního razítka na pokladních dokladech, je tedy splněna. Co však
podle našeho názoru splněno není, je fakt, že pokladní doklad není ani rozhodnutím
ani listinou osvědčující důležité skutečnosti. Listinami osvědčujícími důležité
skutečnosti nejsou jakékoli listiny, resp. potvrzení vydávaná při výkonu státní správy,
ale pouze listiny zásadního významu. Pokladní doklady potvrzující zaplacení
správního poplatku takovým dokladem nejsou. Za takové situace je již bezpředmětné
zkoumat, zda jde v daném případě o výkon státní správy. Žádný zvláštní právní
předpis nestanoví, že by pokladní doklady měly být otiskem úředního razítka
opatřovány. S tímto názorem se ztotožňuje i Ministerstvo financí (jeho stanoviskem
ze dne 10. 10. 2016 č.j. MF-31367/2016/3901-3), které navíc dospělo k závěru, že
toto platí i v případě, že jsou pro výběr správních poplatků používány přísně
zúčtovatelné tiskopisy vydávané Finanční správou (sešit stvrzenek k inkasu daní
v hotovosti – finanční daňový tiskopis 46 6202).
S ohledem na výše uvedené zastáváme názor, že pokladní doklady potvrzující
zaplacení správního poplatku nemají být opatřovány otiskem úředního razítka
(tj. kulatého razítka s malým státním znakem).
Pro úplnost je třeba upozornit, že toto stanovisko se týká výlučně potvrzení
o zaplacení správního poplatku. Netýká se např. pokutových bloků vydávaných
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v rámci zkráceného – blokového – řízení o přestupcích. Pokutové bloky mají na
základě zákona danou přesně stanovenou formu (přísně zúčtovatelného tiskopisu)
a jsou svého druhu správním rozhodnutím. Na pokutových blocích tedy otisk
úředního razítka být ze zákona musí.
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