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 Pohledávky z daní a poplatků

1. Daňová exekuce – město si vymáhá pohledávku 
samo „svépomocí“ či prostřednictvím celního 
úřadu

2. Soudní exekutor

Dříve bylo možné vymáhání prostřednictvím soudů (novelou 
o.s.ř. od 1.1.2013 vyloučeno)



 Podmínkou – exekuční titul 

 Zpracování a podání exekučního návrhu 
soudnímu exekutorovi

 Soudní exekutor exekuční návrh přezkoumá a 
požádá soud o pověření 

 Soud exekutora pověří do 15-ti dnů



Soudní exekutor provádí součinnosti:
1) Všechny banky a peněžní ústavy
2) VZP – příjem
3) ČSSZ – důchod
4) ÚP - dávky
5) Stav.spoření a penzijní připojištění
6) Životní pojištění
7) Katastr nemovitostí
8) Centrální registr vozidel
9) Obchodní a živnostenský rejstřík
10) Plavební rejstřík
11) Cenné papíry
12) Policie, pošta, mobilní operátoři, ČEZ
Součinnosti ad 2)-9) jsou provedeny téměř okamžitě, ad 1) cca za 2 

dny



 Zjištěný majetek exekutor zajišťuje vydáním 
exekučního příkazu

 Dbá principu přiměřenosti - § 58 ex.ř.

 Případně provede soupis movitého majetku –
tzv. mobiliární exekuce



 Po zjištění a zajištění majetku soudní exekutor 
vyzývá dlužníka k „dobrovolnému splnění“ ve 30-
ti denní lhůtě 
-náklady se v takovém případě snižují na 50%

 V případě nesplnění exekuci provede
◦ Vyzve zaměstnavatele k zaslání a zasílání srážek ze 

mzdy
◦ Obdobně u dávek či důchodu
◦ Vyzve banku k zaslání zůstatku na účtu
◦ Realizuje prodej nemovitosti či věcí movitých apod.

 V optimálním případě je pohledávka vymožena 
za 6-8 týdnů



Spory o přiměřenost ve vztahu:

 Provádění exekuce prostřednictvím soudního 
exekutora

 Zastoupení advokátem



 Judikatura ústavního soudu – nejsou nepřiměřené náklady, které
dosahují výše pohledávky. Náklady exekuce jsou 2750 Kč bez
DPH

 Rozhodnutí NSS 8 As 143 – ve věci, kde minimální náklady 
exekuce činily 7865 Kč (aktuálně 3327,50 Kč), týká se 
statutárního města. NSS konstatoval, že „při exekuci na peněžitá 
plnění je volbu mezi vymáháním podle daňového řádu a 
prostřednictvím soudního exekutora vždy třeba poměřit z 
hlediska § 175 odst. 2 daňového řádu. Uvedené vyplývá i z 
důvodové zprávy k § 175 daňového řádu: V rámci volby způsobu 
vymáhání by měl správce daně s přihlédnutím k nutnosti šetřit 
práva zúčastněných osob (zásada přiměřenosti) a k zásadě 
hospodárnosti, jakož i k vlastnímu personálnímu vybavení, zvolit 
co nejefektivnější možnost pro vymožení dlužného nedoplatku.“

 Rozhodnutí ÚS III.ÚS 1565/17 – týká se pohledávky 400 Kč, ÚS 
potvrzuje, že je třeba přihlížet ke všem aspektům dle judikátu 
NSS (včetně personálních apod.)





 Velikost města (obce)

 Výše daňového nedoplatku – pohledávky –
většinou by neměly být nižší 500 Kč

 Bude možné vymoci nedoplatek jednoduše 
jedním způsobem? (srážkou ze mzdy, přikázáním 
z účtu) 

 Bude nezbytné použít zvláštní způsob exekuce?

 Jaké jsou předpokládané náklady exekuce?
◦ Soudní exekutor – 3327,50 Kč - 6655 Kč
◦ Daňová exekuce 500 Kč - ??? --§ 193 a 194 DŘ – 500Kč 

za každý způsob + 500 Kč za dražbu + hotové výdaje 
(cestovné, poštovné, posudky apod.)



 Obsah daňového nedoplatku – paradoxem 
jsou poplatky za odpady (skutečné náklady 
daňové exekuce vyšší než dle DŘ, ačkoliv se 
má jednat o podíl na nákladech na službu za 
svoz odpadů)

 Úspěšnost vymáhání– soudní exekutoři mají 
většinou nejvyšší úspěšnost



 Nález ÚS Pl. ÚS 9/15 – prohlášeno za
neústavní již zrušené ustanovení § 10b odst.
1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích – odpady – právní „oříšek“

 Dle mého názoru automaticky nezakládá
povinnost měst zastavovat exekuce, nicméně
v případě návrhu povinného bude exekuce s
nejvyšší pravděpodobností zastavena =>
hrozí povinnost k úhradě nákladů



 Rychlé vymožení vykonatelné pohledávky (i 
6-8 týdnů) 

 Beznákladovost pro věřitele

 Započítávání plnění nejdříve na pohledávku 
města

 Dálkový přístup do exekučního spisu

 Exekutor je odměňován dle úspěchu exekuce
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