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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Žádost o informaci ze 14. července 2017: 

 
Dobrý den, 
 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás 
žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové 
exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, 
který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád? 
 
Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle 
daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte 
příslušný celní úřad? 
 
Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle 
exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo 
zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého. 
 
 
XY 
 

Odpověď na žádost o informaci z 21. července 2017: 
 
Město Bílina obdrželo 14.07.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o: 
 
Informaci, jakým způsobem vymáháme nedoplatky (například nezaplacené pokuty), zda využíváme 
služeb soudního exekutora a kterého. Zároveň žádáte o sdělení informace, jaký odbor úřadu 
vymáhání zabezpečuje a dle jakého zákona úřad postupuje. 
 
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme informaci o postupu vymáhání daňových nedoplatků. Daňové 
nedoplatky vymáháme dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Jako správce daně volíme způsob 
vymáhání vlastními silami, neboť dle § 175 odst. 2, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musíme 
jako správce daně zvolit takový způsob vymáhání, aby výše nákladů nebyla ve zjevném nepoměru 
k výši nedoplatku. Soudní exekutory na vymáhání daňových nedoplatků nevyužíváme. Vymáhání 
daňových nedoplatků zajištuje finanční odbor. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Michaela Zavázalová 
vedoucí finančního odboru 
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