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Poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Město Bílina obdrželo 27.01.2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o sdělení:  
 

1. Počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky 
za provoz shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami 
mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního 
exekutora; 
 

2. Počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) 
vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému 
shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných –
plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) 
a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který 
je vymáhá; 
 

3. Zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající 
v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky 
za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy; 
 

4. Počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou 
pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání 
nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení, o jaký typ pohledávky se jedná, čísel 
jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora. 

 
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme: 
 

1. Vymáhání nedoplatků na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen komunální odpad), 
prostřednictvím exekutora, město využilo naposledy v roce 2011, neboť změnou 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  § 175 odst. 2, bylo ustanoveno, že   „správce daně musí 
zvolit  způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které 
bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.“ 

  

Váš e-mail:  

Ze dne: 27.01.2021 

Naše značka: MUBI4262/2021 

  

Vyřizuje: Vršková Michaela 

Tel.: 417 810 820 

E-mail: vrskova@bilina.cz 

  

Bílina: 02.02.2021 

FINANČNÍ ODBOR 
Vedoucí finančního odboru 
Ing. Michaela Vršková 
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 Touto změnou zákona zanikla možnost vymáhání nedoplatku na poplatku za komunální 

odpad exekutorem, neboť jeho náklady převyšovaly několikanásobně vymáhanou částku. 
Pokud byl v této době předán exekutorovi k vymáhání nedoplatek za nezletilého poplatníka, 
je tato exekuce od doby účinnosti Nálezu Ústavního soudu č. 338/2017 vždy zastavena. 
Počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řádu) za nezletilými dle bodu č. 1 v době vyměření je k dnešnímu datu v našem 
městě nulový. 
 

2. Pokud bylo zahájeno exekuční řízení k vymožení nezaplaceného poplatku za komunální 
odpad za nezletilého poplatníka, před účinností Nálezu Ústavního soudu č. 338/2017, je toto 
řízení vždy zastaveno, jedná se o nedoplatky do 30.06.2012.  Nedoplatky po tomto datu jsou 
za nezletilé poplatníky vždy dány k tíži zákonnému zástupci a jsou po něm vymáhány. 
Město jako oprávněný vymáhá nedoplatky za komunální odpad pouze vlastními silami 
(exekutorovi se nepředávají). V současné době neevidujeme žádné daňové exekuce 
za nezletilými dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

3. Město Bílina neuzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající 
v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků za místní poplatek za komunální odpad na jiného 
správce poplatku. 
 

4. Město Bílina nemá již ve své evidenci exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) za jiné pohledávky, než je poplatek za 
komunální odpad, za povinnými, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí. 

 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Michaela Vršková 
vedoucí finančního odboru  
 
 
 
 
 
 




