Žádost č. 14/2017 – Pokutování zahraničních řidičů na území města Český
Těšín v roce 2016

Informace poskytla:

02. 05. 2017 Ing. Eva Widnicová, odbor živnostenský a dopravy

Zveřejněno dne:

05. 05. 2017

Předmět žádosti:
Informace o pokutovaných zahraničních řidičích na území města Český Těšín – odpovědi na
otázky:
1. Kolik pokut od zahraničních řidičů jste evidovali v roce 2016?
2. Kolik pokut – finančních prostředků se vám podařilo vybrat?
3. Kolik pokut – finančních prostředků vám jsou zahraniční řidiči stále dlužni?
4. Jak tyto případy konkrétně řešíte?
5. Jak dlouho se řeší jeden případ? (Průměrně)
6. Je nová vize do budoucna?
7. Kolik pracovníků na vašem úřadě řeší tyto případy – pokuty?
8. Využíváte Národní kontaktní místo nebo jinou kontaktní státní databázi?
9. Informace: zda zjištěné a následně postižené přestupky zahraničních řidičů byly
pouze zjištěné orgány města (Městská policie) nebo Policie ČR, včetně ztotožnění
osoby řidiče, nebo zda byly některé zjištěné automatizovaným systémem (radar
měřící rychlost vozidla s kamerovým systémem) a následně ztotožnění osoby
provozovatele proběhlého úředním postupem vašeho městského úřadu (vč. uložení
pokuty ex post).

Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli odeslána odpověď
v následujícím znění:
1. V roce 2016 bylo zaevidováno 59 oznámení na zahraniční řidiče. Celkem bylo
uloženo na pokutách těmto řidičům 821.500,- Kč.
2. K datu 25.04.2017 bylo z těchto pokut uhrazeno 245.000,- Kč.
3. K datu 25.04.2017 zbývá uhradit celkem 576.500,- Kč.
4. Po splatnosti pohledávky, která je zákonem stanovena na 30 dnů, je stejnopis
rozhodnutí předán na oddělení vymáhání pohledávek. Následujícím úkonem je
dlužník upozorněn na splatný nedoplatek. Jelikož je doporučený dopis do zahraničí
finanční nákladný, vysíláme upozornění pouze jednou. V případě rozhodnutí, kde
kromě pokuty je i vysloven zákaz řízení motorových vozidel, zaznamenáváme vyšší
zájem dlužníků o povolení splátek. Správce daně následně vydává rozhodnutí
o povolení splátkového kalendáře.

5. Pohledávky se řeší průměrně cca 3 roky. Po 6 letech od splatnosti pohledávky je
nedoplatek promlčen a před odpisem pohledávky z účetnictví se projednává
v náhradové komisi.
6. Vymáhání pohledávek vůči zahraničním pachatelům přestupků není legislativně
podpořeno. Nejsou vytvořeny podmínky v národních právních předpisech.
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek v dnešní době nelze využít.
Neexistuje centrální databáze pohledávek, kde by byly vymahatelné nedoplatky
a není provázáno s možností řešení těchto dluhů při zjištění nového dopravního
přestupku pachatele uvedeného mezi dlužníky např. výběr kauce nebo zadržení
řidiče, zadržení registrační značky nebo zadržení dokladů od vozidla. Možností
řešení je i předání vymáhání pohledávek celnímu úřadu.
7. Dopravní přestupky řeší 3 referenti, vymáhání pohledávek z dopravních přestupků
řeší 1 referentka a administrativu spojenou s evidencí a účetnictvím 1 referentka, tato
pouze dílčí částí pracovního úvazku.
8. Nevyužíváme Národní kontaktní místo, nemám informace o tom, že již funguje.
9. Na území města nejsou instalovány automatizované systémy pro odhalování
dopravních přestupků.
Dle ústní konzultace k upřesnění žádosti o poskytnutí informací žadatelem, byla poskytnuta
odpověď pouze za správní agendu dopravních přestupků vedenou odborem živnostenským
a dopravy. Žadatel upřesnil, že nepožaduje informace o blokových pokutách udělených
zahraničním řidičům strážníky Městské policie Český Těšín.

