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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor finanční, jako příslušný správce daně, obdržel dne 17.7.2017 podání
pana ………., nar. ….., bytem ……………. ( dále jen „žadatel“ ), ve kterém ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá
o poskytnutí:
1. Jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky, zda dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
anebo využíváme služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatek exekucí dle zákona
č. 120/2001 Sb., exekuční řád ?
2. V případě, že vymáháme nedoplatky podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tak který
odbor úřadu nebo zda o vymáhání žádáme příslušný celní úřad ?
3. Pokud vymáháme prostřednictvím soudního exekutora, zda máme uzavřenou smlouvu
s konkrétním exekutorem a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváme služeb stejného exekutora,
a pokud ano, jakého?
Vymáhání daňových nedoplatků v přenesené působnosti provádí dle § 10 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „daňový řád“ ) správce daně, v našem případě
tj. Odbor finanční Městského úřadu v Tišnově. Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou
exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora,
popřípadě je uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby ( dle § 175 daňového
řádu ). Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených
s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši
nedoplatku. V případě rozhodnutí o vymáhání daňového nedoplatku prostřednictvím soudního
exekutora se správce daně vždy řídí touto zásadou. Pokud Odbor finanční Městského úřadu
v Tišnově přistoupí k vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, tak využívá služeb
Mgr.
Jaroslavy
Schafferové,
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se sídlem Špitálka 122/33, 602 00 Brno, IČ: 04152140, se kterou má uzavřenou smlouvu o provádění
exekucí ze dne 4.4.2016. Mgr. Jaroslava Schafferová byla na základě rozhodnutí ministerstva
spravedlnosti č.j. MSP-353/2015-OJ-SO/06 ze dne 28.5.2015 jmenována do uvolněného
Exekutorského úřadu Brno-venkov po JUDr. Robertu Pazákovi a převzala po něm vymáhání
nevymožených pohledávek před uzavřením smlouvy o provádění exekucí.
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