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VSEHR 
. Promlčení veř,ejných · dávek. 

Dr. Josef A n t h, rop ~. II ,s·· (Praha). 

Kdež.to v právu soukromém . byl právní ústav promlč.ení od 
dáVných . dob [>ojmem zdomácnělým ~ většině systemů sou-
krO'nlýchpráv známým, bylq jeho trvání pro obor veřejné~O' 
práva v starší vědě fiJn am ČIlí spO'rno a prO'mlčitelnost veřej
ných práv byla potírána, poněvadž se nesrovnávala s výsostnýnl 
pO'jmem státu. , _ _ _ . _ __ 

Zejména v oboru státp.ích .bt;rních správ v širším smylslu 
držeIa se starší teorie finanční vědy ,i úředllí praxe té ,zásady:' 
že .výkon takovýchto výsostných práv státních nepodléhá mne-' 
zení co do času , což zajisté -]:}ylo v souhlasu s dříve. bě\Ž1nými 
názory o věčném trvání státu: 'Zásada ·nepromlči.te}.~óstr De:mlích 
práv státu došla výrazu v některých starších zákonech berních, 
tak .na př . zákoll1 o ikol«ícp ,a taxách z ,27 . ledna 184Q stalI1ovÍ, 
v § 237, že právO' · státu požladovati taxy dle zákona- vyiněřeTné. 
se nepromlčt\.le a podohně ustanovuje § .9 záJkona O' popl~tcích 
z 9. 'Únofla 1850 Č. 50. ř. Z., _ že' poplatky ..líÍn upl;aveřnéj,~úú, ne-
prÚ'lnlčitelny. ' 

J edinO'u výjimku z uvedené zálsady tvořil předpis §u 219-
řádu celního a monopQlního z 11: č"érvence 1835, podle kteréhO' 
právo stá/tu ŽádatÍl ' doplatek v případě, kdy strana bez zléhO' 
úmyslu zapravila menší celní ,poplatek, než podle 1Johoto zálko
na zapraviti měla, promlčovalo Se po U plYII1 utí jednoho roku od 
zaplacení zkrácenéhO' Ce1ÍlíhO' poplatku; z ustanovení tohoto a 
contr. plyne, že žádn"ou lhůtou nebylo OlnezenO' právo státu k vy
luahání zkrácených -dávek, stalo-li se zkráceni z viny strany. 

Mimo tento ojedinělý lpiřípad zůstala v -- Rakousku zásada 
nepronllčitelnosti berních PTáv neprolomena až. dO' roku 1878, 
ačko.]j v sousedním Německu byly předpisy o promlčení veřej
n)Tch práv zmačně- 'staršího data.; taR zejména to byly rzákony 
bádenslq'r z 21. čeTW1a 18.39 Reg. ,Bl. S. 175 a pruský z 18. čenr-na 
1840 G. Sml. 14, které zjednaly průchodu zásadě, že beTni p'rá~a-
zanikají, nejsou-li ' vy.kO!IláváJI1a po určitou dobu , _. . 

Kdežt.ó zákonem byl/a v Ra:kousku po prvé normována pro
mlčitelnost berních práv teprve zákonem z 18. března_ 1878 
Č . ř. 31 ř· . z. ' ~ tedy' zlllačně později než v' Německu . ~ po
koušela -se finanční teorie již dříve konstruovati -promlčení, 
i v 'oboru veřejných práv na podkladě nÓ'rem soukroJ.!loptáy,~ 
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ních. K 'ÍonlU cíli vhodnou nOrInou jevila se zejména ustanovení 
§§ů 1456 a 1480 ob. obč. zák., v nichž spatřován byl základ , 
z něhO'ž by10 možno dO'voditi proml6telnost veřejiných dávek. 
§ 1456 cit. zák. ustaI1Jovuje, že vydržením :let nelze nabýti v'!;
soshiých práv státních, jako práva zřizovati cla, raziti lnilnce, 
Yybí~:ati dalně, aJl1itŽ lze promlčeti pO'vinnos tí, tělnto právůnl od
pO'vídajících. U n g e r (,system des oest. allg. Ptivatrechtes II. B.) 
vykládá ono ustanovení tak, že pouze berní povinnost in ab
stracto, čili berní pO'vinl11ost jako taková bez z,í-etele il1.aJ ten neb 
onen druh daně je l1epIiO'lnlČJitellJlla, kdež,to berní IPovrilll'l10Slt in 
concretO', čili berní !povinnost vzniklá vyměřenÍln té ll1eb oné 
daně ,tomuto předpisu nepodléhá a pf'oto se promlčuje podle 
všeobecných !p;ředpisú 'O promlčení. Unger tO'tiž zastá'vá ve fi
nauční vědě ojediil1ělý názO'r, že pO'vahu veřejnoprávní mají 
pouze abstraktní berní povinnosti, kdežto konkrétní berní zá·· 
vazek, založeny v)Tlněreln daně, je rázu sOiUkrO'm'Oprávního, pro 
jehož pflOlnlčení plartí 'Obeoná lhůta 30letá. Zdá se však, že tento 
názor nemá přesvědčivosti a filJlaJDOní věda chovala se k němu 
zaJlnítavě. T.a~{ Z e i II e r (Comlnentar uber das allg. biirg. Ges. 
Buch. lV.B.) , W i II i w ~ t e r (Gemeinschaftliche Bestimmun
gen der Pers()[len und Sachenrechte nach denl al1g. biirg. Ge
set.zbuche) a jinl, kteří teoretickélnu roz1išování lnezi absltiakt
ní a konlkréŤiní berní IpovilnlI1ostí nep'řjznávají účinku určovati 
její povahu jiako veí-ejll1lO- nebO' soukromoprávll1.Í. Ploikud jde 
o us,Í;anovelJ.1í §u 1480 vš. 'Obč. zák., jes,t také Initi ,za rto, že jeho 
rpí'edpis, podle kterého zraJru:'želé rO'ční dá'Vky, jichž kdo lná po
hledávati, p0111íjejí ve 3 letech, právo s.amo však se promlčuje 
n eužívánÍln pO' 30 let, vztahuje se, stejně jiako předrpis §u 1456 
cit. zák., pouze na pohledávky soukriOmoprávnl, za něž berní 
pohledávky sitátu, ať jitŽ vzniklé nebo teprve budoucí, považo
vat,i nelze: 

. : Jednotným ,způsobem bylo ulpraveno pronrlčení veŤejil.1~Teh 
dávék teprve' zákoneln z 18. března 1878 Č. 31. 1-. z. DluŽIlO 
ovšenl pf-edeslati, že tímrto z álkon e-In. bylo upraveno promlčení 
pouze určitých dáve:k státních, totiž přf;mých daní, kolků a bez
próstředních pop lat1kÚ, Itax a poplatkú z výhradného IkUJtiš,tě a 
poplla-tků měrových a dolov)Tch. Zákon z roku 1878 bY'1 základ
Ilím zákoillenl pro poSUZOVálií otá,zky pnomlčitelnosti berních 
pohledá-\iek státu,nehoť po ipTvé p6:pustil právní ús,tav pTomlče
ní dO' oboru veřejného práva. Zákon ten je VŠalk důležiJtým také 
proťo ,' že lnnohé lPiOzděj,ší zákony o veře.in~Tch dávkách se ho 
výslovně dovolávají, pOlkud Iielnají samy ustanovení · zvláštních 
o pf.nmlčení pro tu kterou dávku, již upravují. Tak 11Ia' př. do
vólávájí se citovaného 'zákóna z roku 1878 zákon Č . 533/1919 
o dani nápojové, zákon ' Č . . 262/1920 o da:ni z masa, zálkoll1 
č." 264/1920 o poh;av1ní dani na čáře " a zákon Č. 260/1920 o dávce 
z uhlí. 

Pro obor daně důchodové a d{\[nÍ vVllO'sov\Tch nastala ko
neč,ná úpraya ipromJčitel11osti zátkonenl o· nové Ópravě přJmých 
da.ní z 15. června 1927 Č. 76. " sb. z. a n. Tento " zákon rozeznává: 
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1. promlčení vynlěřovacího prá.va - §§ 277 až 280 a 
2. promlčení vymáhacího práva - §§ 281 a 282 d lt. zák. 

Jak prutrno, zákon nezná jednotného pronll'čenÍ státních 
.bel'ních práv, nýbrž rozli>šlUje promlčení práva vyměí'ovacího 
a vYlnáhacího; toLo rozllišenÍI je ve shodě se základní'l11 rysem 
daňového řízení , jež také rozlišuje lnezi řÍzenínl vyměřovacím , 
z.aložel1)rm na zás,adě spolupŮJsobení daňového dlUŽtnílk3 a I-íze
l1Ím vymáhacím, kde takového spolupllsobenÍ podle povahy 
yěcí nenÍ. 

Ad 1. Právo s'tátu vyměřiti dai1 promlčuje se v.e 4 letech. 
Pr'OlnlčenÍ se počÍlnát, jakmile proš,el rok, ve kterém strana vy
hověla své povinnosti 1P10dati oznánlC'ní, po/kud s.e týče podati 
piíiz'llánÍ nebo oz[}ámiti základy pro vynlělřenÍ daně· ; není-li zde 
takové povinnosti., počíná se promlčení , jakmile prošel rok , 
y nělnž vznikla d~úlová povinnost. . . 

Jestliže pro zanedbání l»ovinnosti stranou daň vůbe.c nebyla 
vyměřena nebo byla vYlně,řena men.ší částkou nebo daň, kterou 
dlužnO' zapravovat.i bez úředního vyměření, vůbec nebylaJ za
pravena , nebo byla Z8lPr:avena jen . z části, počíná p'n:nnlčecí 
lhllt~ běžeti teprve, když lProšel rok, v ně1Jnž bylo výJ.něřovHcí-
111U úřadu umož:ně:no, aby daň, pokud se týče dodatek téže V)'-
111ěřil. Bylo-li PllVodní vyiněrření damě bez za(nedbá:nÍ povinnosti 
stranou nesprávné nebo vyšly-li najevo dodate(~ně okolnosti, 
7.. nichž vysvftá, že původní vyměření bylo příliš nÍzlké, pro
lnlčuje se pr,á V1o prředelps,arbi dodatky na dani dO" 2 let po roc.e, 
ye kterém dai1 byla 'Pllvodně předepsána(§ 277 odslt. 1.-4.). 

Právě zmíněná ' ustanoveúí §u 277 shodují se podstatně 
oS usta'l1oveními §u 284 zátko o daních osobních Č. 220(1896, jakož 
i 'se shora již citoVWI1}Tm zákonen~ č. 31/1878. Pouze pokud jde 
o úzenlÍ dříve n1aJcf.ul"ské nastává zll1éna potud, že § 37 zák. 
čl. LIIlj1912 znal promlčecí lhtltU 5letou, jež počínala ode dne 
,:zniku daúového předmětu. 

Ad 2. V příčině rPI"'()1111čení vyuláh3Jcího práva státu usta
J10vuje § 281 , že se tak stane, j,ak,mile uplyne 6 let počínajíc 
Tokem, v němž dá,~ky sltaly se splatnvmi. 
,. Prodlužuje se tedy i zde ,na úzelní dříve 111.ad~rské111 do 

savadní 51etá lhút.a o 1 rok, na úzelnÍ historické reciJPov3.1l1 do
'sava-dní stav. 

Ustanovení §§ú 279 a 282 cit. zák. upravují p,řetržení p'1'o
mlčení práva vyměřovacího a vymáhacího zPlhobem celkenl 
shodným s obeol1oprávními předp:isy o promlčení; také zde je 
aktein přetrhovacÍIll každé úřední opatření, které se stalo za 
účelem vynlě·řenÍ .nebo vymožení daJl1ě. Odlišné je pouze \počÍ·· 
tárií doby, od ' riíž přet!ržení POČíllá pi'lsobHi. Nová pro.mlčecí 
lhůt>a poč.íná toti,ž běžeti od konce roku , v němž úkon přetTho~ 

' "ací se ' stal, nikoliv od plřeh'hoV'a:dho aktu samého. 
Nová 'úprava celních p-ředpisú zák. č. 114/1927, jenž z velké 

části zrušil vý.~e zmíll1ěný celní a nlOl11op:olní řád z r. 1835, při
nesla s seboukonečll1.é ustanovení v pronllčitelnosti celních po
hledávek; § 102 cit. zák. ustanovuje, že celní pohledávka pro-
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mlčuje se do roka od vzniku plateb!ľlí povinnosti, po př. od 
uplynutí poshověcí dQby, byla-li celní pohledávka poshověna. 
Podobně naopak pohledávka za celní správou na vrácení cla 
promlčuje se do roka od Qznámení rozhodnutí. 

V příčině objemu promlčovaných práv pal1!ovala po vydáll1Í 
zákona z rQku 1878 a do daňové rf:>fonny pochybnost; bylo totiž 
spomo, zda předmětem promlčení jsou pouze veřejné dávky 
v beměpDá'vním smyslu nebO' také přiráž.ky a sanlostatJné auto
nomní dávky. Zákon z toku 1878 o tom výs!ovného ustanovení 
neměl a judi'katurla správníhO' s'O'udu zastávala důsledně názor. 
že přirážky a dávky se nepromlčují, poněvadž jich nelze sub
sumovati pod zákon z roku 1878, nebO'ť zákon too upra'Vuje 
pouze daně státní a předpis §u 1480 vš. O'bč. zák. O' promlčitel
nosti zadrželých ročních dávek rovněž nelze bráti v úvahu, po
něvadž pfirážky a dávky mají pO'vahu veřejnoprávní, na nčž 
předpisy občanského zákoníka se nevztahují. PO' daňO'vé refor
mě pochybnost ar-ci z'mizela, iIlebO'ť § 277 odst. ,6. 'zák. č. 76/1927 
stanoví výslO'vně, že promlčení práva vyměřiti daň vztahuje se 
truké na přirážky. 

Shrnou-li se k závěru předpisy o promlčení veřejných dá
vek, lze se ,zřetelem na hořejší vylíčení jednotlivých zákonných 
ustanovení rozvrhnQuti veřejné dávky v příčině p'romlčení na 
tyto skupiny: 

1. přímé daně (daň d11chodová, všeobecná a zvláštJnÍ výděl
ková, ' pozemková, domovní, rentová, z t.antieln a vyššíhO. 
služného) pronlllčují se podle zákona č. 76/1927 co do vy
měření ve 4 a 00' dO vymáhání v 6 letech: 

2. daně spotiřební, kolky a bezprostřední poplatky, taxy a po
plat.ky z výhradného kutiště, poplatky měrové a dolové, 
prQmlčují se podle zákona č. 31/1878. LhiHa p,romlč'ecf 
obnáší zpl~avidla u pI;áv vyměřovaCích 4 leta, pouze pokud 
jde O' PQplatky kÚ'lkové a jiné bezprostředně zapravO'vané 
5 let; a u práv vymáhacích 2 leta s' výjimkou opět poplatků 
kolikových a bezprostředních, u nichž platí-pDomlčecí lhůta 
31etá; 

3'. zvIálŠtnl " daně různé povahy vydané' po zákonu č. 31{1878' 
obsahující vlootní předpisy o promlčení, jako zákon č. · 268f 
1923 o dan~ z obratu, zákO'n č. 242/1921 o dani dopl'avnÍ. 
zákQn č. 337/19210 dall1i z obohacení nebo zákon č. 85,/192t 
o dani i obchodu s cennými papíry, s promlčeCÍmi lhůta
mi 2 -až 5letými; 

. 4. zvláštní daně různé povahy vydané po zákonu 'č. 31/1878' 
v před.pi1sech O' pronilčení odvolávající- se na tento zákon, 
jako zákon č. 533/1919 o daJni nápojo~é, zákon č. 262{1920' 
6 dani z -masa, zákon -č. 264(1920 Op.otnavni dám,rn.a čáře' 
a zákon č. 260/1920 o davee i uhlí, s promlčedmi p,řed-
pisy podle zákona č. 3'1/1878; , " ,:,: -

5;. dávky celní, 11>'1'0' něž platí v p,řičině promlčen'í ici:~Iní zákon 
č. 114/1927, s Hetou lhůtou promlčecÍ. ," , " ', -' , 


