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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 14.07.2017, 
obsahující následující požadavek: 
 
 

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. 

 
 
sdělujeme, že daňové nedoplatky jsou Městským úřadem Hustopeče, vymáhány pouze zákonným 
způsobem. To znamená, že využíváme všechny Vámi dotazované způsoby vymáhání ale vždy 
s přihlédnutím k efektivnosti a přiměřenosti tak, jak nám ukládá ustanovení § 5 odst. 3 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, kdy volíme jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují 
a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. 
  
Samotným vymáháním daňových pohledávek se zabývají dva zaměstnanci Městského úřadu Hustopeče, 
zařazení na odbor kancelář tajemníka, kteří provádí vlastní exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád. Vzhledem k množství pohledávek jsou při vymáhání využívány i celní úřady místně příslušné dle 
bydliště dlužníka. 
Soudní exekutor, Mgr. Jaroslava Schafferová, Špitálka 122/33, 602 00 Brno  IČ: 04152140 Brno- venkov, 
vymáhá pro Město Hustopeče jak pohledávky vzniklé v samostatné působnosti, tak pohledávky daňové, 
vždy však s důrazem na přiměřenost vymáhání. S exekutorem, který má celostátní působnost máme 
uzavřenou smlouvu. 
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