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1 Úvod 
Cílem této bakalářské práce je přiblížit postupy při správě daní, objasnit způsob 

vymáhání daňových nedoplatku a zhodnotit efektivnost vymáhání těchto nedoplatků v České 

republice. 

Každý stát má své výdaje, pro jejichž zabezpečení potřebuje příjmy. Nejpodstatnější 

příjem představují daně, tedy povinná, zákonem stanovená platba ze soukromého sektoru 

přecházející do veřejného rozpočtu. V daňovém systému České republiky se tyto daně dělí  

na daně přímé a nepřímé. Přímé daně jsou vyměřeny konkrétnímu poplatníkovi v souvislosti 

s jeho příjmy nebo majetkovou situací. Na rozdíl od nich, nepřímé daně zatěžují konečného 

spotřebitele – kupujícího, který sice zaplatí daň v ceně, daň je však státu odvedena nepřímo 

prostřednictvím plátců, kterými mohou v této situaci být např. výrobci, obchodníci apod. 

V současné době mezi přímé daně patří daň z příjmů fyzických či právnických osob, daň 

silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, mezi daně nepřímé zařazujeme 

daň z přidané hodnoty, daně spotřební a daně energetické. Dalšími významnými příjmy  

do veřejných rozpočtů jsou také cla a poplatky, které v této bakalářské práci a na základě zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, budeme chápat také jako daň.  

Stát si dává za cíl, aby výše daně byla zjištěna a stanovena správně a také především, 

aby byla zabezpečena jejich úhrada daňovými subjekty. Toho dosahuje za pomocí správců 

daně, kterými jsou především finanční úřady, popřípadě celní úřady a další úřady, které jsou 

k tomu věcně příslušné. Jejich role je velice důležitá, neboť nezajištění důsledného a dobře 

kontrolovaného výběru daní vede k daňovým únikům, následným nedostatečným příjmům  

do veřejných rozpočtů, které se stát snaží kompenzovat zvyšováním daní a vytvářením dani 

nových, což nepřímo zavádí opět k dalším daňovým únikům. Tento začarovaný kruh má velmi 

neblahé účinky na ekonomiku státu a v konečném důsledku může vést i ke zhroucení jeho 

hospodářské politiky. 

Správce daně má také prostředky, kterých může využít v případě, že daně nejsou 

placeny včas (nebo to hrozí), a právě touto problematikou se převážně bude tato bakalářská 

práce zabývat. 

Práce je rozdělená na teoretickou část, ve které se vymezují základní zásady v oblasti 

správy daní a je zde také popsán vznik daňových nedoplatků a postup správce daně při jejich 

zajištění a případném vymáhání. V praktické části si zaměříme na rozvoj ve správě daní a  

na podobu daňové soustavy na našem území před vznikem a po vzniku České republiky. 
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Následně si přiblížíme vývoj daňových nedoplatků a zhodnotíme efektivnost jejich vymáhání 

se zaměřením na vymáhání prostřednictvím daňových exekucí. 

V první kapitole si vymezíme základní právní předpisy upravující tuto problematiku, 

přiblížíme si zde základní pojmy v oblasti správy daní včetně představení zúčastněných osob. 

Dále bude také popsán postup při správě daní a zásady, které upravují chování všech osob 

zúčastněných na daňovém řízení.  

Druhá kapitola je zaměřena na placení daní, kde je popsán způsob evidence daní, 

definován pojem nedoplatek a vymezení lhůty pro placení daně. Dále je zde popsána možnost 

zajištění daně, která se využívá v případě, kdy má správce daně odůvodněné obavy, že daň, 

která ještě není splatná, bude při vymáhání nedobytná a jsou zde taky popsány způsoby, kterým 

je možné daň zajistit. Kapitola se uzavírá představením jednotlivých způsobů vymáhání 

daňových nedoplatků, včetně vymezení jednotlivých druhů daňové exekuce.  

Poslední třetí kapitola se lehce zabývá historií. Popisují se zde změny v organizaci 

dnešní Finanční správy ČR a ve struktuře daňové soustavy od roku 1993. Následně se v této 

kapitole zhodnotí vývoj daňových nedoplatků a efektivnost daňových exekucí a na závěr je i 

přidán příklad, na kterém je znázorněno, jak může finanční úřad (Specializovaný finanční úřad) 

při daňové exekuci postupovat. 

Při zpracování této bakalářské práce byly využity metody, jako je analýza, syntéza, 

dedukce a pozorování. 
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2 Vymezení základních zásad v oblasti správy daní 
Již z Ústavy ČR, z Listiny základních práv a svobod, vyplývá existence obecných 

všeobecně přijímaných principů práva. Těchto základních principů je při správě daní zapotřebí 

především pro to, aby byla zajištěna efektivnost a spravedlivost daňového systému a aby se 

řízení vyvíjelo v zákonných mezích. Tyto základní zásady v oblasti správy daní také úzce 

souvisí se zásadami tzv. „dobré správy“, podle nichž by měl správce daně v podstatě 

postupovat. Základními znaky dobré správy je soulad s právem, nestrannost, včasnost, 

předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, efektivnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnost. 

2.1 Právní předpisy 
Při vymáhání daňových nedoplatků se postupuje převážně podle zákona  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Tento zákon 

upravuje postupy správců daně a práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob (dále jen 

„osoby zúčastněné na správě daní“), které vedou ke správnému zjištění a stanovení daně a  

k zabezpečení jejich úhrady (dále jen „správa daně“). 

DŘ dále odkazuje na zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), 

podle něhož se postupuje převážně při daňových exekucích. Upravuje postup soudu a účastníků 

občanského soudního řízení, a to tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv 

a oprávněných zájmů účastníků a byli vedeni k dodržování smluv, zákonů, plnění povinností a 

úctě k právům jiných osob.  

2.2 Daň 
Daní se pro účely tohoto zákona rozumí příjmy nebo snížení příjmů veřejného rozpočtu, 

a to nejen v podobě daně samotné, ale také v podobě jiných peněžitých plnění, které jsou clem 

nebo poplatkem daňového charakteru, v podobě peněžitých plnění, u kterých zákon stanoví, že 

se při správě postupuje podle DŘ a peněžitých plnění v rámci dělené správy1. Daní se rozumí 

také nadměrný odpočet, daňová ztráta, jiný způsob zdanění (např. solidární zvýšení daně) a 

příslušenství daně v podobě úroků, penále, pokut a nákladů řízení. 

                                                 
1 Pokud je výběr a vymáhání peněžitých plnění, uloženo jiným orgánem státní správy, než územními 

finančními orgány, je tato činnost označována jako dělená správa. Zároveň tato plnění musí být rovněž příjmem 
veřejného rozpočtu a při jejich placení a vymáhání se musí postupovat dle daňového řádu. 
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2.3 Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní 
Účastníky daňového řízení jsou ve vrchnostenském postavení správce daně, který 

daňové řízení řídí, dále v podřazeném postavení daňový subjekt, u kterého existuje daňová 

povinnost, třetí osoby, které se na správě daní podílejí a popřípadě zástupce daňového subjektu. 

2.3.1 Správce daně 

„Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen „orgán veřejné 

moci“) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti 

správy daní.“ (Marková, 2015, s. 236). Správními orgány se rozumí Generální finanční 

ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, popřípadě Ministerstvo financí. 

Správcem daně však mohou být i celní úřady, obecní úřady a soudy, pokud jsou k tomu tyto 

úřady věcně příslušné. Svou pravomoc vykonávají prostřednictvím svých zaměstnanců – 

úředních osob. 

Správce daně je oprávněn vést daňová řízení, popřípadě jiná řízení stanovená DŘ, 

provádí vyhledávací činnost, kontrolní činnost vůči osobám zúčastněných na správě daní, 

vyzývá ke splnění povinností a zabezpečuje placení daní.  

2.3.2 Daňový subjekt 

„Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon2, jakož i osoba, 

kterou zákon3označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně.“ (Marková, 2015, s. 237) 

Každý daňový subjekt má povinnost sám daň vyčíslit a uvést předepsané údaje a 

okolnosti ovlivňující vyměření daně. Činí tak prostřednictvím řádného daňového tvrzení (řádné 

daňové přiznání, hlášení, vyúčtování) nebo dodatečného daňového tvrzení (dodatečné daňové 

přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování), a to v zákonem stanovené lhůtě. 

2.3.3 Třetí osoby 

Třetí osobou je kterákoli další osoba, která není daňovým subjektem a přesto má určitá 

práva a povinnosti při správě daní nebo jsou správou daní dotčena. Příkladem jsou např. 

tlumočníci, svědci, ručitelé, osoby mající povinnost součinnosti a další. 

2.3.4 Zástupce 

Daňový subjekt může jednat samostatně nebo prostřednictvím zástupce. Tím je myšlen 

zástupce zákonný, ustanovený, zmocněnec, společný zmocněnec nebo společný zástupce. 

                                                 
2 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Jednotlivé daňové zákony jako je např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonné opatření 

senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 
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V případě, že fyzická osoba není k těmto jednáním plně způsobilá, je zastoupení povinné, a to 

např. zákonným zástupcem, či soudem ustanoveným opatrovníkem. Pokud nemá opatrovníka 

nebo zákonného zástupce, může mu správce daně zástupce ustanovit z moci úřední. Další 

důvody pro ustanovení zástupce jsou vymezeny v § 26 odst. 1 DŘ.  

Osoba zúčastněná na správě daní si také může dobrovolně na základě plné moci zvolit 

svého zástupce – zmocněnce. V plné moci musí být přesně uveden rozsah zmocnění. Pokud 

z ní není jasné, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se vztahuje, vyzve správce 

daně k její úpravě a odstranění vad. Pro jednu věc může být zvolen současně vždy pouze jeden 

zmocněnec. Subjekty, u kterých vzniká společná daňová povinnost, mají povinnost zvolit si 

společného zmocnitele. Pokud tak neučiní, zvolí jim společného zmocnitele správce daně. 

Přesto, že má daňový subjekt zástupce, může správce daně jednat přímo  

se zastupovaným. Pokud je jeho osobní účast nezbytná nebo ho správce daně vyzve k vykonání 

některých úkonů, je zastoupený povinen této výzvě vyhovět. O tomto jednání je ovšem nutné 

zástupce informovat. 

2.4 Postupy při správě daní 
Postupy při správě daní převážně slouží k získání důkazních prostředků, k ověření 

řádného plnění povinností daňového subjektu nebo za účelem zahájení řízení z moci úřední. 

Typickými postupy, které jsou vymezeny DŘ, je vysvětlení a místní šetření v rámci vyhledávací 

činnosti, daňová kontrola a postup k odstranění pochybností. 

Podání 

Podnětem k zahájení řízení (ať už daňového nebo např. registračního, odvolacího apod.) 

je podání učiněné osobou zúčastněné na správě daní, které směřuje k příslušnému správci daně. 

V širším slova smyslu se jedná i o návrhy a žádosti, které může osoba zúčastněná na správě 

daní činit v průběhu řízení. Posuzuje se vždy podle jeho skutečného obsahu a to bez ohledu  

na to, jak je označeno. Musí z něj být ovšem jasné, kdo podání činí, čeho se týká a co navrhuje. 

Pokud podání vykazuje vady, správce daně na ně upozorní a vyzve toho, kdo podání 

učinil, k jejich odstranění. Jestliže nebudou odstraněny do stanovené lhůty, stává se podání 

neúčinným. 

2.4.1 Vyhledávací činnost 

Jednou z činností, kterou má správce daně oprávnění vykonávat, je vyhledávací činnost. 

V rámci ní ověřuje úplnost evidence a registrace daňových subjektů, zjišťuje údaje rozhodné 
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pro správné zjištění, stanovení a placení daně, shromažďuje a zpracovává tyto informace, 

opatřuje nezbytná vysvětlení k prověření skutečností rozhodných pro naplnění cíle správy a 

provádí místní šetření. 

Místní šetření 

Místní šetření je prováděno zejména za účelem získání důkazních prostředků a 

potřebných informací pro správu daní. Správce daně má v rámci místního šetření právo  

na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních 

prostředků, k účetním záznamům a dalším souvisejícím informacím nebo má právo přizvat si 

potřebnou osobu, které vzniká povinnost poskytnout mu příslušnou pomoc a součinnost. 

2.4.2 Daňová kontrola 

Daňová kontrola je postup správce daně, kterým prověřuje plnění povinností daňového 

subjektu. Předmětem této kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňových subjektů a další 

okolnosti rozhodné pro naplnění cíle správy.  

Daňový subjekt má povinnost umožnit správci daně provedení daňové kontroly a to buď 

u sebe, nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Jeho práva a 

povinnosti v průběhu daňové kontroly jsou vymezeny v § 86 DŘ. Zahájení daňové kontroly 

počíná okamžikem, kdy správce daně provede první úkon vůči daňovému subjektu,  

ze kterého je patrné, co je předmětem kontroly a v jakém rozsahu bude subjekt kontrolován. 

O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové 

kontrole. Náležitosti, které musí tato zpráva obsahovat, jsou určeny § 88 DŘ. 

2.5 Zásady řízení 
„Zásady obsažené v daňovém řádu upravují nejen chování správce daně a daňových 

subjektů, ale taktéž všech ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení.“ Jak tvrdí 

Matyášová, Grossová (2015, s. 40). Poruší-li správce daně tato obecně závazná pravidla, je 

řízení vedeno nesprávně a následkem může být např. i zrušení rozhodnutí vůči daňovému 

subjektu. Pokud jsou zásady porušeny daňovými subjekty, či třetími osobami (např.  

při porušení zásady spolupráce), může jim být uložena sankce. Uvedené zásady jsou definovány 

v §§ 5 až 9 DŘ. 

Zásada zákonnosti 

Zásada zákonnosti je hlavní a nejdůležitější zásadou vyplývající přímo z Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Podle této zásady by každý správce daně měl 
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postupovat při správě daní podle zákonů a jiných právních předpisů (např. mezinárodních 

smluv), kterými je Česká republika vázána. 

Zásada zneužití správního uvážení 

„Správce daně ve smyslu této zásady uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, 

k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla 

svěřena.“ (Marková, 2015, s. 236). 

Zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv zúčastněných 

Podle této zásady je povinností správce daně šetřit práva a právem chráněné zájmy osob 

zúčastněných na správě daní v souladu s právními předpisy a využívat takových prostředků, 

které jsou pro zúčastněné osoby co nejméně zatěžující, ale kterými zároveň docílí splnění jejich 

povinností. 

Zásada procesní rovnosti 

Zásada procesní rovnosti představuje rovnocennost procesních práv a povinností  

pro daňové subjekty a třetí osoby zúčastněné na správě daní nacházející se ve stejné procesní 

situaci. Tato zásada se nevztahuje na správce daně, kteří jakožto orgán veřejné moci, vystupují 

vždy v pozici mocensky nadřazeného subjektu. 

Zásada spolupráce 

Podle této zásady mají všechny osoby zúčastněné na správě daní, včetně správce daně, 

právo a zároveň povinnost vzájemně spolupracovat. 

Zásada poučovací 

Zásada poučovací dává správnímu orgánu povinnost informovat osoby zúčastněné  

na správě daní o jejich procesních právech a povinnostech a to v takovém rozsahu, aby nebyly 

poškozeny v důsledku neznalosti svých procesních práv.  

Zásada vstřícnosti a slušnosti 

Tato zásada zavazuje obě strany chovat se k sobě zdvořile a podle pravidel slušného 

chování. Pokud je porušení ze strany osoby zúčastněné na správě daní, je možné této osobě 

udělit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně. Na úřední osobu, která poruší 

tuto zásadu, lze podat stížnost, na základě které správce daně učiní nezbytná opatření k nápravě. 

Zásada rychlosti (bezprůtažnosti) řízení 

Další zásadou vyplývající z LZPS je zásada rychlosti a bezprůtažnosti řízení, na základě 

které má každý právo na projednávání jeho věci bez zbytečného odkladu a průtahů. Není možné 
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určit, co v jednotlivých případech průtah řízení znamená, vždy záleží na okolnostech a složitosti 

konkrétního případu. 

Osoba zúčastněná na správě daní je chráněna před nečinností správce daně § 38 DŘ. 

Jestliže správci daně uplyne zákonná lhůta, správcovská lhůta nebo už má shromážděny 

podklady důležité pro jeho rozhodnutí a přesto rozhodnutí neučiní, nejedná v souladu s touto 

zásadou. Na porušení této zásady má osoba zúčastněná na správě daní právo upozornit 

nejbližšího nadřízeného správce daně. 

Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie 

Podle této zásady musí správce daně jednat tak, aby žádné zúčastněné straně řízení 

nevznikaly zbytečné náklady. Z důvodů šetření nákladů se může přistoupit při správě daní i  

ke slučování postupů či řízení, musí být ovšem jasné, ke které povinnosti se vztahovaly a 

s jakým výsledkem byly učiněny. 

Zásada hodnocení důkazů 

Na základě vlastní úvahy správce daně hodnotí důležitost důkazů pro své rozhodnutí, 

zákonnost jejich získání a jejich pravdivost. Každý důkaz posuzuje zvlášť a následně přihlíží 

k jejich vzájemné souvislosti. 

Zásada legitimního očekávání 

Hlavním principem dobré správy je zásada legitimního očekávání. Ta správce daně 

zavazuje k takovému rozhodování, které bude shodné s rozhodováním u obdobných případů 

v minulosti. Jestliže rozhodne jinak, musí odůvodnit, proč je jeho rozhodnutí v tomto 

konkrétním případě jiné. 

Zásada materiální pravdy 

Cílem správy daní je správně stanovit a vybrat daň, na čemž je i postavena zásada 

materiální pravdy. Její podstatou je, aby skutkový stav byl zjištěn takovým způsobem a 

v takovém rozsahu, aby o něm nebyly důvodné pochyby. Tato zásada úzce souvisí se zákazem 

obcházení zákona a zákazem zneužití práva. 

Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti 

Vzhledem k tomu, že při správním řízení je daňový subjekt povinen sdělovat správci 

daně citlivé informace, jako jsou jeho osobní údaje, příjmy a výdaje, vlastnictví k movitým a 

nemovitým věcem apod., je správa daní neveřejná. Zároveň jsou správce daně a další osoby 

zúčastněné na správě daní vázány zásadou mlčenlivosti. „Mlčenlivost je třeba zachovat  
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o skutečnostech, které se výše uvedené osoby při správě daní dozvěděly, stejně jako o poměrech 

jiných osob.“ Jak tvrdí Matyášová, Grossová (2015, s. 66). 

Za porušení mlčenlivosti je možné uložit pokutu, a to ve výši až 500 000 Kč. Správce 

daně a osoby zúčastněné na správě daní mohou být daňovým subjektem zproštěny povinnosti 

mlčenlivosti, pokud se údaje týkají jeho osoby nebo jsou využity při dokazování jeho povinností 

při správě daní. 

Zásada vyhledávací (oficiality) 

„Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob 

zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny.“ Jak tvrdí 

Matyášová, Grossová (2015, s. 66). 

Zásada shromažďování údajů 

Správce daně může shromažďovat a uschovávat takové osobní a jiné údaje, které souvisí 

s cílem správy daní a jsou potřebné a nezbytné pro jeho dosažení.  
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3 Vznik daňových nedoplatků a postup při jejich zajištění 
Již několikrát bylo zmíněno, že ke správnému fungování potřebuje stát příjmy, jejichž 

zdrojem jsou převážně daně. Proto je důležité dohlédnout, aby daňové subjekty plnily své 

daňové povinnosti. Pokud daňový subjekt své daňové povinnosti neplní, vzniká mu nedoplatek, 

který je následně správcem daně různými způsoby vymáhán. DŘ umožňuje správcům daně 

jednat i v případě, že daň sice ještě není splatná, ale existují odůvodněné obavy, že bude 

v budoucnu nedobytná, nebo že jejího uhrazení bude dosaženo jen se značnými obtížemi. 

V tomto případě se daň zajistí.   

3.1 Placení daní 
Nejobvyklejším způsobem placení daní je její dobrovolné zaplacení – vybrání. 

Nejčastějším způsobem zaplacení daně je bezhotovostním převodem na příslušný účet správce 

daně. Lze ji uhradit také v hotovosti, a to poukazem zaslaným na příslušný účet správce daně 

prostřednictvím banky nebo pošty, zaplacením úřední osobě pověřené k těmto výběrům nebo 

šekem, u něhož je proplacení zajištěno poskytovatelem platebních služeb. Jde-li o platbu  

při daňové exekuci, je možné ji zaplatit hotově exekutorovi, nebo pokud jde-li o platbu 

pořádkové pokuty, oprávněné úřední osobě. Možností je také zaplatit prostřednictvím 

kolkových známek nebo přeplatkem na jiné dani. V případě, že k dobrovolné úhradě nedojde, 

přechází se k vymáhání dlužné částky. 

3.1.1 Evidence daní 

„Předmětem evidence daní, kterou vede správce daně, je zaznamenávání vzniku, 

stanovení, splnění, popřípadě jiného zániku daňových povinností, a z toho vyplývajících 

přeplatků, nedoplatků a případných převodů; tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových 

účtech.“(Marková, 2015, s. 254) Každý daňový subjekt má svůj vlastní osobní daňový účet  

na každý druh daně, ke které má daňovou povinnost, a to ať již splněnou (uhrazenou), nebo 

nesplněnou (je nedoplatkem). Osobní daňový účet má vždy dvě strany a to stranu debetní,  

na které se evidují předpisy a odpisy daní (vč. odpisu nedoplatků) a stranu kreditní, kde je 

evidováno o platbách a vratkách. Všechny změny se evidují na základě dokladů potvrzených 

úřední osobou. Následně se provede měsíční kontrola správnosti této evidence za pomocí 

dokladů obdržených od poskytovatelů platebních služeb či poštovních služeb a dalších dokladů 

o provedení platby.  

Každý daňový subjekt si může zažádat o výpis či potvrzení dokládající stav osobního 

daňového účtu, popřípadě skutečností obsažených na těchto účtech. Tyto informace lze získat 
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také elektronicky. Těch sice nelze formálně využít, jejich kontrolou se však může daňový 

subjekt vyvarovat případných sankcí při nesrovnalostech ve svých platbách.   

3.1.2 Nedoplatek 

Nedoplatkem je částka daně nebo její příslušenství, kterou daňový subjekt neuhradil  

do dne její splatnosti nebo neuhrazená částka zajištěné daně. Neuhrazením vzniká daňovému 

subjektu splatný daňový dluh, o kterém může správce daně neformálně (dříve vyzýváno 

formalizovanou výzvou dle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) dlužníka 

informovat a upozornit ho na následky v případě neuhrazení nedoplatků. „Záleží tedy zcela na 

rozhodnutí správce daně, jaký prostředek upozornění volí (telefon, e-mail, SMS) anebo, zda se 

popř. s ohledem na okolnosti každého případu rozhodne doručit upozornění do vlastních 

rukou.“ Jak tvrdí Matyášová, Grossová (2015, s. 571). Uplynutím lhůty pro placení daně 

nedoplatek zaniká, je vymazán z evidence daní a už jej dále nelze vybrat a vymáhat. 

Nedoplatek lze uhradit: 

- přeplatkem, 

- posečkáním, 

- odpisem nedoplatku pro nedobytnost. 

Přeplatek 

 Přeplatkem se rozumí kladný konečný zůstatek na osobním daňovém účtu4, který může 

být využit na uhrazení nedoplatků na jiném osobním daňovém účtu daňového subjektu nebo  

na uhrazení jeho nedoplatků u jiného správce daně, pokud si o to tento správce daně požádá 

dříve, než je vystaven příkaz k vrácení přeplatku. Pokud převedený přeplatek převyšuje částku  

1 000 Kč, musí správce daně o tomto převedení informovat daňový subjekt. (Marková, 2015) 

Jestliže daňový subjekt nevykazuje žádné nedoplatky ani mu do 10 dnů nevznikne splatná 

povinnost na stejném osobním daňovém účtu, považuje se přeplatek za vratitelný.  

 Daňový subjekt si může zažádat o vrácení vratitelného přeplatku, popřípadě může 

požádat správce daně o použití tohoto přeplatku na úhradu nedoplatků u jiného správce daně, 

na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu nebo využít přeplatku jako zálohy, která je mu 

připsána na osobní daňový účet. 

                                                 
4 Kladný konečný zůstatek vzniká, pokud platby a vratky na kreditní straně osobního daňového účtu jsou 

v úhrnu vyšší než úhrn předpisů a odpisů na jeho debetní straně. 
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Posečkání 

Pokud daňový subjekt nemůže ze zákona5 uvedených důvodů uhradit stanovenou daň 

ve lhůtě splatnosti, může požádat o tzv. posečkání. To může mít podobu odkladu celé úhrady 

daně nebo rozložení této daně na několik splátek. Posečkání úhrady může být povoleno 

správcem daně i bez žádosti daňového subjektu a lze jej povolit i zpětně, čímž je možno 

prominout úroky z prodlení. Přestože je posečkání vedeno dále jako nedoplatek, je po dobu 

posečkání nevymahatelný. Oznámením rozhodnutí o posečkání úhrady daně se přerušuje běh 

lhůty pro placení daně a začíná tímto dnem běžet od začátku.  

Po dobu povolení posečkání úhrady neběží daňovému subjektu úrok z prodlení, vzniká 

mu však povinnost uhradit úrok z posečkání, který má o 7 procentních bodů nižší sazbu.6 Tento 

rozdíl je preventivní, aby nedocházelo k neplacení daní. Oba tyto úroky jsou postihem  

za neuhrazení daně včas. Úroky se platí za každý den posečkání či prodlení (u prodlení počínaje 

pátým dnem), což by mělo daňový subjekt motivovat k uhrazení daně v co nejkratším čase. 

Odpis nedoplatku pro nedobytnost 

Nedoplatek, který je vymáhán bezvýsledně, jeho vymáhání by nevedlo k výsledku, 

náklady spojené s jeho vymáháním by byly vyšší než nedoplatek nebo je jeho vymáhání spojeno 

se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi, se stává nedoplatkem nedobytným. Ten je správcem 

daně odepsán vystavením odpisného dokladu, nadále však zůstává nedoplatkem, a to až  

do uplynutí lhůty pro placení daní. O tomto postupu daňový subjekt není informován. 

3.1.3 Lhůta pro placení daně 

„Lhůta pro placení daně je určitý časový úsek, ve kterém je možné realizovat 

dobrovolnou i nedobrovolnou úhradu daně, tzn. daň daňovým subjektem zaplatit, resp. 

správcem daně vybrat.“ Jak tvrdí Matyášová, Grossová (2015, s. 595). Tento časový úsek trvá 

6 let počínaje dnem splatnosti daně, popřípadě náhradním dnem pro placení daně.  

Zahájením exekučního řízení, zřízením zástavního práva nebo oznámením rozhodnutí  

o posečkání se tato lhůta přerušuje a začíná běžet znovu od okamžiku, kdy tato situace nastala. 

Lhůtu lze i z důvodů upravovaných v DŘ pozastavit, nesmí však být tato lhůta v konečném 

důsledku delší než 20 let, popřípadě 30 let, je-li nedoplatek zajištěn zástavním právem 

                                                 
5 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 
6 Úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 

procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z posečkané částky odpovídá 
ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí. 
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zapisovaným do příslušného veřejného registru. Uplynutím lhůty pro placení daně nedoplatek 

zaniká, a již není možné nedoplatek vybrat, zajistit nebo vymáhat. 

3.2 Zajištění daní 
 „Pokud existuje odůvodněná obava, že daň, která ještě není splatná nebo stanovená, 

bude v době své vymahatelnosti nedobytná nebo jen se značnými obtížemi, může správce daně 

zajistit daň.“ Jak tvrdí Matyášová, Grossová (2015, s. 615). Za takové situace vydá správce 

daně zajišťovací příkaz, na základě kterého vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit  

do 3 pracovních dnů částku uvedenou v příkazu (tzv. „jistotu“). Hrozí-li nebezpečí, že daňový 

subjekt jistotu do stanovené doby neuhradí, vybere ji správce daně v okamžiku předání 

zajišťovacího příkazu. 

Daňový subjekt se může proti zajišťovacímu příkazu odvolat; k tomu se musí správce 

daně do 30 dnů vyjádřit. Nevyjádří-li se, zajišťovací příkaz přestává být účinným. Odvolání 

v tomto případě nemá odkladný účinek. 

Zajišťovací příkaz zaniká dnem splatnosti daně. Tímto dnem se rovněž vybraná 

zajištěná částka převede na osobní daňový účet daňového subjektu a využije se k úhradě daně. 

Pokud zajišťovaná částka není do této doby uhrazena, může správce daně rozhodnout o zřízení 

zástavního práva k majetku daňového subjektu. Zajišťovací příkaz je rovněž exekučním 

titulem, lze proto zajišťovanou částku vymáhat i daňovou exekucí.  

3.2.1 Zástavní právo 

Pokud není v DŘ stanoveno jinak, upravuje zástavní právo zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). Podle zmíněného zákona může být předmětem zástavního 

práva každá věc nebo i několik samostatných věcí najednou, se kterými lze obchodovat a to i 

v případě, že dlužníkovi vznikne k věci vlastnické právo teprve v budoucnu. Věřitel pak svou 

pohledávku může uspokojit z kterékoli (popřípadě všech) z těchto zástav. Zástavou může být i 

věc, která patří jiné osobě než dlužníkovi, pokud k tomu dá tato osoba (vlastník) písemný 

souhlas. Zřízením zástavního práva se přerušuje běh lhůty pro placení daně. 

Zástavní právo vzniká okamžikem, kdy je daňovému subjektu (případně majiteli 

zástavy) doručeno rozhodnutí o zřízení zástavního práva, nebo, je-li zástavou majetek 

evidovaný ve veřejném registru (např. nemovitosti), doručením rozhodnutí příslušnému registru 

(v tomto případě katastr nemovitostí). Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti, které dále 

upravuje DŘ v § 102 odst. 1, výši daně, pro které je zástavní právo zřízeno a označení 

zastavované věci. 
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Zaniknout může zrušením na základě rozhodnutí správce daně, nebo ze zákona, a to 

zánikem daňové pohledávky, uplynutím lhůty pro placení daně nebo z důvodů, které uvádí 

ObčZ v § 1377. O zániku zástavního práva má správce daně povinnost daňový subjekt 

(popřípadě vlastníka zástavy) informovat. 

3.2.2 Ručení 

Pohledávku lze zajistit také zákonným7 ručením, kdy v případě neuhrazení nedoplatku 

daňovým subjektem spadá povinnost jeho úhrady na ručitele. O tom je ručitel správcem daně 

informován, a současně je i vyzván k uhrazení nedoplatku ve stanovené lhůtě. Proti této výzvě 

se může ručitel odvolat. 

Ke splnění dluhu ručitelem se může přistoupit teprve v případě, kdy nebyl splatný 

nedoplatek daňovým subjektem uhrazen, a to ani poté, kdy byl správcem daně na tuto 

skutečnost upozorněn a kdy byl nedoplatek na daňovém subjektu bezvýsledně vymáhán. 

Platba ručitele se použije na úhradu nedoplatku daňového subjektu. Pokud se ovšem 

zjistí, že uvedený nedoplatek je již zcela nebo zčásti uhrazen, převede se nepoužitá částka  

na osobní účet ručitele na úhradu jeho případného nedoplatku. Pokud žádný nedoplatek nemá, 

je mu přeplatek do 30 dnů od jeho vzniku vrácen. 

3.2.3 Zajištění daně ručením nebo finanční bankovní zárukou 

Ručení může být i dobrovolné, kdy ručitelem může být třetí osoba odlišná od daňového 

subjektu, banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo. O přijetí ručení třetí osobou 

rozhodne správce daně na základě písemného prohlášení ručitele s úředně ověřeným podpisem. 

Jedná-li se o bankovní záruku, podpis výstavce nemusí být úředně ověřen. 

3.2.4 Zálohy 

„Daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a 

neuplynul-li den její splatnosti. Povinnost platit daň prostřednictvím záloh stanoví zákon.“ 

(Marková, 2015, s. 258). Daňový subjekt má povinnost platit tyto zálohy, neučiní-li tak, stává 

se záloha nedoplatkem a stejně tak, pokud zaplatí zálohy vyšší, stávají se přeplatkem.  

Po skončení zdaňovacího období se provede vyúčtování a tyto zálohy se započítají na úhradu 

celkové daňové povinnosti. 

                                                 
7 Např. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 
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3.3 Vymáhání daní 
Pokud daňový subjekt dobrovolně neuhradí splatný daňový nedoplatek, přejde správce 

daně k jeho vymáhání. Vybere si takový způsob, aby náklady spojené s vymáháním nebyly  

ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku. Může si vybrat mezi vymáháním: 

- daňovou exekucí, 

- prostřednictvím soudního exekutora, 

- uplatněním nedoplatku v insolvenčním řízení, 

- přihlášením nedoplatku do veřejné dražby. 

K exekuci může správce daně přistoupit pouze v případě, že má k dispozici exekuční 

titul. Tím je listina v předepsané formě, která slouží jako podklad pro nařízení výkonu 

rozhodnutí. Může jí být výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní, vykonatelné 

rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění nebo vykonatelný zajišťovací příkaz. 

3.4 Daňová exekuce 
Pokud DŘ nestanoví jinak, postupuje se při daňové exekuci dle OSŘ. Daňová exekuce 

je nařizována na základě vydání a řádného doručení exekučního příkazu, kterým se zároveň 

zahajuje exekuční řízení. Náležitosti, které musí exekuční příkaz obsahovat, upravuje převážně 

§ 102 odst. 1 DŘ, navíc však musí obsahovat i způsob, jakým bude daňová exekuce provedena, 

výši nedoplatku a exekučních nákladů a odkaz na exekuční titul. K částce, pro kterou je daňová 

exekuce nařizována, může být připočten i budoucí úrok z prodlení. Správce daně uvede tuto 

skutečnost v exekučním příkazu a připojí způsob jeho výpočtu. Jestliže peněžní prostředky 

získané daňovou exekucí převýší částku vymáhaných nedoplatků, vrátí ji správce daně do 15 

dnů jako vratitelný přeplatek. 

U majetku patřícího do společného jmění manželů nebo u majetku manžela dlužníka, 

který podléhá daňové exekuci, se manžel dlužníka dostává do stejného postavení jako dlužník 

a stává se rovněž účastníkem řízení. „Za majetek patřícího do společného jmění daňového 

dlužníka a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který 

netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem8 stanovený 

rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění  

ke dni zániku manželství.“ Jak tvrdí Matyášová, Grossová (2015, s. 687). ObčZ ovšem definuje 

i výjimečné případy, kdy je majetek vyjmut ze společného jmění manželů. 

                                                 
8 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Prohlášení o majetku 

V případě, že nedoplatek není uhrazen přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele 

platebních služeb, vyzve správce daně dlužníka k podání prohlášení o majetku. Ve výzvě je 

uvedena lhůta pro jeho podání, informace o povinnostech s tím spojených a poučení  

o následcích v případě nepodání prohlášení nebo uvedení nepravdivých údajů. Dlužník má 

povinnost9 ve stanovené lhůtě podat prohlášení, ve kterém uvede nejen svůj majetek, ale také 

majetek patřící do společného jmění manželů. Informace, které musí uvést, jsou uvedeny  

v § 180 odst. 3 DŘ. Jestliže dlužník v uplynulých 6 měsících prohlášení o majetku již podal 

(nebo byl v tomto období seznam majetku sepsán soudem), doplní se prohlášení pouze o změny 

v seznamu majetku. 

Exekuční náklady 

S daňovými exekucemi jsou také spojeny exekuční náklady, a to v podobě nákladů  

za nařízení daňové exekuce, nákladů na výkon prodeje a v podobě hotových výdajů vzniklých 

při provádění exekuce. Pokud daňová exekuce nebyla provedena neoprávněně, vzniká 

povinnost úhrady těchto nákladů dlužníkovi. Správce daně stanoví jejich výši v exekučním 

příkazu, popřípadě v samostatném rozhodnutí o výši exekučních nákladů a následně je vymáhá 

současně s nedoplatkem. Zachytí je také na osobním daňovém účtu dlužníka v evidenci daní. 

Náklady za nařízení daňové exekuce jsou stanoveny ve výši 2 % z vymáhané částky 

zaokrouhlené na celé stokoruny dolů v rozmezí od 500 Kč do 500 000 Kč. Stejně se stanovuje 

i výše nákladů za výkon prodeje. 

3.4.1 Daňová exekuce postižením majetkových práv 

Obecně lze říci, že v daňové exekuci postižením majetkových práv vystupuje správce 

daně, dlužník a poddlužník, který je zjednodušeně řečeno dlužníkem dlužníka. Vydáním 

exekučního příkazu vznikají povinnosti nejenom dlužníkovi, ale také poddlužníkovi, který má 

na základě příkazu oprávnění nakládat s majetkovým právem dlužníka. Jakmile nabyde 

exekuční příkaz právní moci, je správce daně povinen o této změně (i jakékoli jiné důležité 

změně týkající se daňové exekuce) vyrozumět poddlužníka. „Poddlužník se splněním 

povinnosti vůči správci daně zprostí své povinnosti vůči dlužníkovi.“ Jak tvrdí Matyášová, 

Grossová (2015, s. 700). Neplní-li poddlužník svou povinnost stanovenou exekučním příkazem 

či zákonem řádně a včas, má správce daně právo k podání žaloby k soudu a dosáhnout tak 

splnění povinnosti z prostředků tohoto poddlužníka. 

                                                 
9 Tato povinnost zaniká, jestliže je dlužník v insolvenci, nucené správě nebo vymáhaný nedoplatek zanikl. 
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Daňová exekuce srážkami ze mzdy 

Společně s daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních 

služeb se jedná o nejčastější způsob daňové exekuce. Tuto formu daňové exekuce lze využít 

vždy pouze proti dlužníkovi – fyzické osobě. Při exekuci srážkami ze mzdy doručí správce daně 

exekuční příkaz dlužníkovi a také jeho zaměstnavateli (dále jen „plátce mzdy“). Od okamžiku 

obdržení exekučního příkazu je plátce mzdy povinen srážet dlužníkovi z jeho čisté mzdy 

v každém výplatním termínu příkazem stanovenou částku. Tuto částku dlužníkovi nevyplácí, 

ale ponechává si ji u sebe, ovšem odděleně od svých finančních prostředků. Změna nastává, 

jakmile správce daně vyrozumí plátce mzdy o nabytí právní moci exekuce. Tím vzniká plátci 

mzdy povinnost odvést správci daně všechny již sražené částky a od této chvíle v každém 

dalším výplatním termínu si sraženou částku již neponechává, ale rovnou ji správci daně 

vyplácí. 

Čistá mzda, ze které se provádějí tyto srážky, se vypočte z hrubé mzdy, od které  

se odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální 

zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Součástí čisté mzdy jsou i čisté odměny za vedlejší činnost u téhož zaměstnavatele. Nezahrnuje 

se do ní však částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem (např. 

cestovné, stravné). Daňová exekuce srážkami ze mzdy se vztahuje i na tzv. jiné příjmy, které 

blíže upravuje § 299 OSŘ. Jak uvádí tento zákon, rozumí se jimi odměny z dohody o pracovní 

činnosti, odměny za pracovní nebo služební pohotovost, odměny členů zastupitelstva územních 

samosprávných celků, dávky státní sociální podpory a pěstounské péče a příjmy, které nahrazují 

odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní (např. náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, 

peněžitá pomoc v mateřství, důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora  

při rekvalifikaci apod.). 

Na návrh dlužníka je možné ze závažných důvodů snížit sraženou částku, nelze však 

provádět srážky vyšší než je zákonem dovoleno, a to ani se souhlasem dlužníka. Dlužníkovi 

musí být z měsíční mzdy vždy vyplacena tzv. nezabavitelná částka, neboť má sloužit k zajištění 

jeho základních životních potřeb.  Podle nařízení vlády o nezabavitelných částkách, které 

upravuje způsob výpočtu, se tato částka stanoví jako dvě třetiny součtu životního minima 

jednotlivce (3 410 Kč pro rok 2016) a normativních nákladů na bydlení (5 858 Kč pro rok 

2016). Dvě třetiny z této nezabavitelné částky (9 268 Kč) tedy činí 6 178,67 Kč. Za každou 

vyživovanou osobu lze dále tato částka ještě navýšit, a to o jednu čtvrtinu z nezabavitelné 

částky, tedy o 1 544,67 Kč na jednu vyživovanou osobu.  
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Srážky se stanoví z rozdílu čisté mzdy a nezabavitelné částky (jejichž výpočet je uveden 

již výše). Pokud je výsledek (výpočtová základna) roven nebo nižší než 9 268 Kč, zaokrouhlí 

se dolů na částku vyjádřenou v celých korunách dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Obecně 

platí, že první třetina se využije k uhrazení nepřednostních pohledávek, druhá třetina  

na uhrazení přednostních pohledávek a třetí třetina se vyplatí povinnému. Pokud žádná 

přednostní pohledávka za daňovým subjektem není evidována, vyplatí se druhá třetina 

povinnému. V případě, že je výpočtová základna vyšší než 9 268 Kč, dělí se na třetiny pouze 

tato částka a zbytek je plně sražen bez omezení. Pro zpřehlednění výpočtu sražené částky ze 

mzdy v rámci daňové exekuce je v příloze č. 1. této práce vytvořen názorný příklad. 

Změní-li dlužník zaměstnavatele (plátce mzdy), má povinnost oznámit tuto skutečnost 

správci daně do 8 dnů ode dne nastání změny. Tuto oznamovací povinnost má rovněž plátce 

mzdy, ať už u něj dlužník přestává pracovat nebo k němu nastupuje. Pokud tak dlužník či plátce 

mzdy neučiní, může jim správce daně udělit pokutu ve výši 50 000 Kč.  

Srážky lze provádět pouze do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb 

„V podmínkách současného právního systému je přikázání pohledávky jedním 

z nejefektivnějších způsobů výkonu rozhodnutí, který postihuje povinného.“ Jak tvrdí 

Matyášová, Grossová (2015, s. 728). V této formě exekuce figuruje správce daně, dlužník a 

jeho poskytovatel platebních služeb. V podstatě spočívá v „zablokování“ peněžních prostředků 

dlužníka na účtu a následnému vyplacení vymáhané částky správci daně. Správce daně nejprve 

zašle exekuční příkaz poskytovateli platebních služeb, který je od okamžiku jeho doručení 

povinen nevyplácet peněžní prostředky z účtu dlužníka, neprovádět na ně započtení a ani s nimi 

jinak nenakládat a to do výše vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství. Teprve poté, 

co doručí exekuční příkaz poskytovateli platebních služeb, je zaslán příkaz i dlužníkovi, a to 

z toho důvodu, aby mezitím nemohl dlužník s těmito peněžními prostředky nakládat. 

Nařízení této daňové exekuce se může vztahovat i na více dlužníkových účtů.  

Za takových okolností se musí v exekučním příkazu rovněž uvést pořadí, ve kterém bude 

pohledávka z účtů postupně odepisována. Postihnout touto exekucí lze pouze finanční 

prostředky majitele účtu, a proto, má-li dlužník své finanční prostředky na účtu jiné osoby, 

postupuje se daňovou exekucí postižením jiných majetkových práv. 
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Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 

Peněžitými pohledávkami se rozumí nároky dlužníka na peněžité plnění vůči třetí osobě 

– poddlužníkovi, které jsou jiné: 

- než mzda či jiný příjmy, 

- než pohledávky z účtu peněžního ústavu, 

- než jiná majetková práva, 

- než vkladní knížky, vkladní listy nebo jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo 

zaknihované cenné papíry a jiné cenné papíry, které podléhají výkonu rozhodnutí 

podle § 334 a § 334a OSŘ. 

Při této exekuce není rozhodující, zda již je pohledávka splatná, nebo se splatnou stane 

teprve v budoucnu, důležitá je její existence ke dni nařízení exekuce a lze ji nařídit i v případě, 

že dlužníkovi budou dílčí pohledávky z téhož právního důvodu vznikat postupně.  

V § 317 OSŘ je taxativně vymezeno, které pohledávky nepodléhají výkonu rozhodnutí. 

Jedná se o náhrady vyplacené pojišťovnou, které budou použity k novému vybudování nebo 

k opravě budov, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek  

na bydlení z dávek státní sociální podpory, jednorázově vyplacené dávky státní sociální 

podpory a pěstounské péče a pohledávky, které dlužník nabyl jako substituční jmění.10 

Doručením nařízení o výkonu rozhodnutí exekučního příkazu je poddlužník povinen 

zadržet uvedenou částku, která může být stanovena až do výše pohledávky oprávněného a jejího 

příslušenství a nedisponovat s ní do doby, než je vyrozuměn o právní moci nařízení. Teprve 

poté odvede pohledávku správci daně, čímž je zároveň zbaven povinnosti plnění vůči 

dlužníkovi. Exekuční příkaz je vždy nejprve zaslán poddlužníkovi, následně pak dlužníkovi. 

Konec exekuce nastává zásadně splněním jejího účelu. 

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv                                                                                                                                                               

„Zatímco u přikázání pohledávky na účtu u peněžního ústavu a u přikázání jiné peněžité 

pohledávky je postihováno právo povinného na peněžité plnění, nebo u srážek ze mzdy je 

postižena mzda či jiné peněžité plnění uvedené v § 299 OSŘ, zde je postihováno majetkové 

právo na nepeněžité plnění.“ (Tripes, 2006, s. 362). Má-li tedy dlužník nárok na vydání nebo 

dodání movité věci vůči třetí osobě – poddlužníkovi, vydá správce daně exekuční příkaz, 

kterým zakáže vydání či dodání věci dlužníkovi a kterým stanoví způsob, jakým mu bude 

                                                 
10 To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým 

jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění. 
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movitá věc předána. Movitá věc se následně prodá a výnos se použije na uspokojení jeho 

peněžité pohledávky včetně příslušenství. 

Postihnout lze i jiná práva, která nemají povahu peněžité pohledávky dlužníka (pokud 

nejsou postižitelná jinými způsoby výkonu rozhodnutí), nejsou ryze spojeny s jeho osobou a 

jsou převoditelná. Těmi mohou být např. peníze a jiné movité věci uložené v úschově, cenné 

papíry nebo podíly v obchodních společnostech. 

3.4.2 Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí 

Daňovou exekucí prodejem movitých věcí nebo nemovitých věcí lze postihnout pouze 

věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka. 

Dražba 

Za účelem zpeněžení movitých a nemovitých věcí získaných v exekučním řízením může 

správce nařídit a provést dražbu. Jedná se o veřejný prodej řízený daňovým exekutorem, kdy je 

předmět dražby prodán tomu (udělen příklep), kdo učiní nejvyšší podání (vydražiteli). Každý, 

kdo se dražby zúčastní, je osobou zúčastněnou na dražbě, a ti z nich, kteří v průběhu dražby 

učiní alespoň jedno dražební podání, se stávají rovněž dražiteli. Pokud je k tomu správce daně 

technicky vybaven, může provést dražbu i elektronicky. 

O konání dražby je správce daně povinen informovat dražební vyhláškou dlužníka, 

spoluvlastníka předmětu dražby, osoby, které mají k předmětu dražby předkupní, věcné, 

nájemní nebo pachtovní právo, výměnek nebo výhradu zpětné koupě, správce daně, který již 

přihlásil své nedoplatky vůči dlužníkovi a tomu, kdo přistoupil do daňové exekuce jako 

oprávněný z exekuce přerušené podle zákona o střetu exekucí. Vyhláška musí obsahovat 

náležitosti podle § 102 odst. 1 písm. a), b), g) a h) a § 195 DŘ a musí jim být doručena  

do vlastních rukou. Pro ostatní je uveřejněna na úřední desce a také způsobem umožňující 

dálkový přístup po dobu 30 dnů před zahájením dražby v případě dražby nemovitých věcí nebo 

20 dnů při dražbě movitých věcí. 

Jakmile se vydraží všechny předměty dražby nebo dražební výtěžek postačuje 

k uspokojení vymáhaných nedoplatků, je dražba ukončena. O jejím průběhu se sepíše protokol, 

ve kterém se uvedou skutečnosti z průběhu dražby – datum a místo konání dražby, číslo jednací 

exekučního příkazu, na jehož základě se dražba konala, předmět dražby, dražební komise, číslo 

vydražitele, částka nejvyššího dražebního podání, výhrady proti udělení příklepu, způsob jejich 

vyřízení atd. Zároveň musí být protokol podepsán daňovým exekutorem a osobami, které 
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vznesly výhrady proti udělení příklepu. Nedílnou součástí protokolu o průběhu dražby je 

seznam dražitelů a průběh licitace. 

Vydražiteli vystaví správci daně rozhodnutí o příklepu. 

Daňová exekuce prodejem movité věci 

Daňovou exekuci prodejem movité věci vykonává úřední osoba pověřena správcem 

daně – daňový exekutor. Ten v soupisu věcí určí, které věci mají být prodány. Jedná se o věci, 

které jsou zpeněžitelné, ve vlastnictví dlužníka (i když je držitelem jiná osoba) a které nejsou 

příslušenstvím nemovité věci.  

OSŘ vymezuje věci, které nemohou být touto daňovou exekucí postiženy, a to 

konkrétně v § 322. Jedná se o věci patřící dlužníkovi, popřípadě věci ve společném jmění 

manželů, které nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb a potřeb své rodiny, 

k plnění svých pracovních úkolů11 nebo jiných věcí, jejichž prodej by byl proti morálním 

zásadám. Příkladem mohou být běžné oděvní součástí a vybavení domácnosti, zdravotnické 

potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho rodiny potřebuje vzhledem  

ke své nemoci nebo tělesné vadě, snubní prsten, hotovost do částky, která odpovídá 

dvojnásobku životního minima jednotlivce a další. 

Sepisovány jsou přednostně věci, které pravděpodobně může dlužník postrádat a které 

jsou snáze prodatelné. Pokud má daňový exekutor obavu, že budou sepsané věci poškozeny, 

zničeny, pozměněny, ukryty nebo odcizeny nebo jedná-li se o věci zvláštní povahy12, může je 

současně se sepsáním dlužníkovi i odebrat. Pokud dlužník souhlasí, může daňový exekutor 

sepsané věci uložit ve vyhrazené místnosti dlužníka, která se uzamkne a ověří úřední uzávěrkou 

nebo je může nechat na svém místě, musí je ovšem na viditelném místě označit exekuční 

nálepkou s předepsanými náležitostmi. 

O průběhu soupisu, způsobu zajištění sepsaných věcí či jejich odebrání sepíše daňový 

exekutor protokol. Je-li dlužník přítomen u soupisu, obsahuje protokol např. i způsob a dobu 

doručení exekučního příkazu dlužníkovi či vyzvání dlužníka k úhradě vymáhaných nedoplatků. 

Jeho součástí je také příloha obsahující soupis věcí s přiřazeným pořadovým číslem, stručným 

popisem a předpokládaným výtěžkem z prodeje. 

                                                 
11 Je-li dlužník podnikatelem, nesmí se nařízení týkat věcí v jeho vlastnictví, které nezbytně potřebuje  

ke své podnikatelské činnosti, nestanoví-li zákon jinak. 
12 Věcí zvláštní povahy se rozumí vkladní knížky, vkladní listy, listinné cenné papíry, ceniny, peníze, 

platební karty, drahé kovy apod. 



26 
 

Sepsané věci jsou až na výjimečné případy prodány v dražbě a to buď jednotlivě, nebo 

v souboru. Nejvyšší dražební podání musí být vydražitelem ihned uhrazeno (u elektronické 

dražby je stanovena lhůta 10 dnů), jinak se předmět draží znovu. Potvrzení o úhradě mu správce 

daně vydá společně s rozhodnutím o příklepu, přičemž mu tyto dokumenty dokládají vlastnictví 

k vydražené věci.  Nejnižší dražební podání je stanoveno v minimální výši jedné třetiny 

odhadní nebo úředně stanovené ceny. Konkrétní způsoby stanovení ceny upravuje § 209 DŘ. 

V případě, že se věci nezpeněží, vyloučí je správce daně ze soupisu, informuje o situaci 

dlužníka a vyzve ho k vyzvednutí věci. O vrácení sepíše protokol. 

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí 

Vzhledem k cenám nemovitých věcí, které jsou oproti cenám věcí movitým zpravidla 

vyšší, se při vymáhání vyšších peněžitých pohledávek přistupuje k daňové exekuci prodejem 

nemovitých věcí. Ta postihuje nemovité věci ve vlastnictví dlužníka, popřípadě jeho 

spoluvlastnický podíl na nemovitosti. 

Řízení je zahájeno vydáním exekučního příkazu, který správce daně doručí dlužníkovi, 

případným spoluvlastníkům předmětné nemovitosti a také příslušnému katastrálnímu úřadu.  

Od tohoto okamžiku nesmí dlužník nemovitou věc převést na jinou osobu nebo ji zatížit věcným 

břemenem či zástavním právem. Vzniká mu zároveň povinnost oznámit správci daně, zda a kdo 

má k nemovitosti předkupní právo či jiné právo a závady spojené s nemovitou věcí. 

Jakmile je exekuční příkaz pravomocný, je správce daně povinen o této skutečnosti 

informovat katastrální úřad. Poté rozhodnutím ustanoví znalce, který provede ocenění nemovité 

věci a jejího příslušenství, jejích závad a jednotlivých práv spojených s nemovitostí, vyhotoví 

znalecký posudek, na jehož základě se stanoví výsledná cena nemovitostí. Následně vydá 

dražební vyhlášku, ve které uvede mimo jiné zjištěnou nebo výslednou cenu dražené 

nemovitosti a nejnižší dražební podání stanovené ve výši dvou třetin výsledné ceny.  

Před dražbou nemovité věcí musí osoba zúčastněná na dražbě hotově nebo bezhotovostně 

uhradit na účet správce daně dražební jistotu určenou dražební vyhláškou, která z dikce zákona 

stanovena nejvýše ve výši ½ nejnižšího dražebního podání. Ta se vydražiteli započte na úhradu 

vydražené věci, ostatním neúspěšným dražitelům bude do 30 dnů ode dne ukončení dražby 

vrácena. Nejvyšší dražební podání musí vydražitel uhradit do lhůty stanovené v dražební 

vyhlášce, která nesmí být delší než 2 měsíce. Rozhodnutí o udělení příklepu doručí správce 

daně všem osobám uvedených v § 222 DŘ, proti kterému se lze do 15 dnů od doručení odvolat. 
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Jakmile nabude rozhodnutí právní moci, informuje se o této skutečnosti příslušný katastrální 

úřad a vyrozumí se o splnění podmínek pro přechod vlastnictví na vydražitele. 

Rozvrhové řízení 

Po zaplacení nejvyššího dražebního podání u exekuce prodejem nemovitosti nastává 

poslední fáze – rozvrhové řízení. Jeho účelem je rozvržení či poměrné uspokojení pohledávek 

věřitelů, kteří podali přihlášku a jejichž přihláška nebyla odmítnuta. Ti jsou správcem daně 

vyzváni, aby do 15 dnů od doručení výzvy sdělili výši svých pohledávek a jejího příslušenství 

a skutečnosti významné pro její pořadí. Vyzvány jsou také osoby, o kterých je známo, že  

na předmětu dražby v jejich prospěch váznou závady13, aby do 15 dnů od doručení výzvy 

sdělily, zda vyžadují vyplacení náhrady. 

Z výtěžku dražby se primárně uspokojí exekuční náklady a následně pohledávky 

věřitelů zajištěné zadržovacím právem. Uspokojení ostatních pohledávek se určuje podle pořadí 

daného: 

- vydáním exekučního příkazu (daňová pohledávka), 

- dnem přihlášení u správce daně (přihlášená daňová pohledávka), 

- vznikem zástavního práva (pohledávka zajištěna zástavním právem), 

- vznikem věcného břemene (náhrady za věcná břemena), 

- vznikem nájemního nebo pachtovního práva (náhrady za nájemní nebo pachtovní 

práva). 

Správce daně rozhodne o rozdělení výtěžku dražby. Není-li možné uspokojit všechny 

pohledávky, postupuje se dle jejich pořadí, popřípadě pohledávky mající stejné pořadí  

se uspokojí poměrně. „Správce daně, který daňovou exekuci provedl v případě, že přihlášeným 

věřitelem je oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu, to je v případě 

střetu nebo souběhu exekucí, nerozhoduje, ale postoupí svůj návrh soudu, který rozhodne  

o výtěžku dražby.“ Jak tvrdí Matyášová, Grossová (2015, s. 853). 

3.5 Vymáhání prostřednictvím soudního exekutora 
Dříve bylo možné k vymáhání daňových nedoplatků požádat o výkon rozhodnutí soud, 

to ovšem již od 1. 1. 2014 možné není. V současnosti lze o provedení daňové exekuce požádat 

                                                 
13 Závadou se v tomto smyslu rozumí věcná břemena, výměnek, nájemní nebo pachtovní práva 

s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou. 
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soudního exekutora, který se řídí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.  

Pro menší finanční úřady (územní pracoviště), které často ani nemají své vlastní 

oddělení pro vymáhání daní, je tento způsob vymáhání jednodušší a to i přesto, že má soudní 

exekutor skoro totožné možnosti jako správce daně. Důvodem je také lepší personální a 

technické zázemí a také větší zkušenosti soudních exekutorů. Motivačně zde působí  

na efektivnost vymáhání také skutečnost, že soudní exekutoři nejsou zaměstnanci (jako úřední 

osoby, popř. daňoví exekutoři, kteří vymáhají nedoplatky v předchozím případě), ale fyzické 

osoby splňující zákonem14 stanovené podmínky, které stát pověřil exekutorským úřadem; jedná 

se o tzv. nezávislé povolání. 

Problémem ovšem je, že předání daňových nedoplatků k vymáhání soudním 

exekutorům může být často v rozporu se zásadou přiměřenosti a hospodárnosti. Výše 

exekučních nákladů se zde totiž může pohybovat i v několikanásobně vyšší částce než výše 

exekučních nákladů při vymáhání nedoplatků finančními úřady. Stanovení výše exekučních 

nákladů se řídí dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách 

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobené exekutorem.  

                                                 
14 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů. 



29 
 

4 Zhodnocení efektivnosti vymáhání daňových nedoplatků 
Na výši nedoplatků a na efektivnost jejich vymáhání nemá vliv pouze způsob, jakým je 

daňový nedoplatek vymáhán, ale také další faktory jako je např. organizační struktura správce 

daně, daňová soustava, legislativa a další. Následující kapitola se bude zabývat organizační 

strukturou Finanční správy ČR (dále jen „FS“), jimi evidované nedoplatky a způsoby, které 

využívají k jejich vymáhání. 

4.1 Organizační struktura finanční správy 
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 přichází nový hospodářský systém, s nímž 

je spojen vstup soukromých podnikatelských subjektů do ekonomiky, příležitost podnikání  

ve více možných formách a výrazný nárůst daňových poplatníků. Z těchto důvodů, a také 

v souvislosti s připravovanou změnou daňové soustavy nabývající účinnosti od začátku roku 

1993, bylo potřeba nově upravit organizační strukturu FS.  

K 1. 1. 1991 byla soustava správních orgánů změněna zákonem České národní rady  

č. 531/1991 Sb., o územních finančních orgánech, kterým byly tradiční berní úřady zrušeny a 

namísto nich se zřídilo 8 finančních ředitelství a 218 finančních úřadů. Kompetencemi těchto 

finančních úřadů bylo spravování a vymáhání daní, poplatků a dotací a provádění řízení  

o přestupcích. Jejich nadřízeným orgánem byla finanční ředitelství, která také přezkoumávaly 

jejich rozhodnutí ve správním řízení, a jmenovali a odvolávali jejich ředitele. V nejvyšším 

postavení bylo Ministerstvo financí, které přezkoumávalo rozhodnutí finančních ředitelství a 

mělo na starost jmenování jejich ředitelů.  

Převážně z důvodu zkvalitnění výkonu daňové kontroly a se související snahou  

o omezení daňových úniků, byl z účinnosti k 1. 1. 2011 novelizován zákon o územních 

finančních orgánech a vznikl nový orgán daňové správy – Generální finanční ředitelství. O rok 

později byla struktura opět reorganizována, a to rozšířením o Specializovaný finanční úřad. 

Kromě těchto nově vzniklých orgánů, tvořilo v této době strukturu daňové správy 8 finančních 

ředitelství a 199 finančních úřadů.  

Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou podřízenou Ministerstvu financí, 

která je celostátním zastřešujícím orgánem daňové správy. Jeho kompetence a činnosti jsou 

vymezeny zákonem o Finanční správě České republiky v § 4 (do roku 2013 zákonem  

o územních finančních orgánech v § 4a). Specializovaný finanční úřad se zaměřuje na daňové 

subjekty, které výrazně ovlivňuje plnění státního rozpočtu. Jedná se o banky, spořitelní a úvěrní 

družstva, pojišťovny, penzijní společnosti a další. Vybranými subjekty jsou také všechny 
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právnické osoby založené za účelem podnikání s obratem vyšším než 2 000 000 000 Kč. 

Nadřízeným orgánem je Generální finanční ředitelství.  

K 1. 1. 2013 byl nahrazen zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech  

ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky. 

Tímto zákonem, který upravuje organizaci, postavení, věcnou a územní působnost orgánů FS, 

se mění i obecný název této správy ze správy daňové na správu finanční. Výraznou změnou je 

struktura tohoto správního orgánu, který v současné době tvoří Generální finanční ředitelství  

se sídlem v Praze, Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, Specializovaný finanční úřad 

se sídlem v Praze a 14 finančních úřadů (dále jen „FÚ“), jejichž sídlo se nachází v jednotlivých 

krajích České republiky a v hlavním městě Praze a do jejichž názvu se název příslušného kraje 

promítá. Těmto „novým“ finančním úřadům podléhají tzv. územní pracoviště, které v podstatě 

nahradily finanční úřady fungující do roku 2012. 

Nově vniklé Odvolací finanční ředitelství je územním odvolacím orgánem, který 

vznikl za účelem sjednocení postupů odvolacího řízení, jeho nadřízeným orgánem je Generální 

finanční ředitelství.  

S touto změnou se také změnily bankovní účty, na které mají daňové subjekty platit své 

závazky vůči finančním úřadům. Do 31. 12. 2014 platilo dvouleté období přesměrování plateb 

daňových subjektů z těchto zrušených účtů na účty nové. Od 1. 1. 2015 se však tyto platby už 

nepřesměrovávají a vrací se zpět daňovým subjektům, což je vystavuje nebezpečí, že jejich 

daňová povinnost nebude včas a řádně zaplacená a hrozí jim tím sankce z důvodu prodlení. 

Ačkoli byly účty změněny už od začátku roku 2013, v říjnu 2015 bylo zjištěno 3 500 plateb 

odeslaných na nesprávný již neplatný účet finančních úřadů, a to ve výši 47 mil Kč. 

4.2 Daňová soustava 
Daňová soustava je souhrn daní, které jsou uplatňovány v příslušném státě. Je vytvořena 

za účelem získání dostatečných finančních prostředků zajišťujících správné fungování státu, 

její správa by neměla být náročná, měla by být srozumitelná, spravedlivá, administrativně 

jednoduchá a také by měla podporovat ekonomický růst, aniž by příliš zatěžovala poplatníky. 
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Do konce roku 1992 tvořily daňovou soustavu Československé republiky, které v dnešní 

době nazýváme jako tzv. „staré daně“: 

- odvody do státního rozpočtu, které zahrnovaly odvody z objemů mezd, odvod  

ze zisku, odvod z odpisů základních prostředků a regulační a cenové odvody, 

- důchodová daň, 

- zemědělská daň, 

- daň z obratu, vč. např. daně z dovozu, dovozní přirážky či cla, 

- daň ze mzdy, 

- daň z příjmů z literární a umělecké činnosti, 

- daň z příjmů obyvatelstva, 

- daň domovní, 

- státní poplatky zahrnující např. notářský poplatek za dědictví, za darování nebo 

z převodu nemovitostí a 

- místní poplatky. 

S příchodem již zmiňovaného nového hospodářského systému po listopadu 1989 

vznikla ovšem nutnost vytvořit novou daňovou soustavu, jelikož do té doby platná daňová 

soustava byla s ohledem na změny nevyhovující. Aktualizovaná daňová soustava nabyla 

platnosti současně se vznikem samostatné České republiky, tedy od 1. 1. 1993. 

Mezi nové daně patřila daň z příjmu fyzických osob, která byla v roce 1993 

progresivní a pohybovala se od 15 do 47 %, daň z příjmu právnických osob ve výši 45 %, 

daň z nemovitostí zahrnující daň z pozemků a daň ze staveb, daň dědická, daň darovací, daň 

z převodu nemovitosti, daň silniční. Dalšími daněmi byly spotřební daně, konkrétně daň 

z  uhlovodíkových paliv a maziv, daň z lihu a lihovin, daň z piva, daň z vína a daň z tabákových 

výrobků a daň z přidané hodnoty, a to ve dvou sazbách – ve výši 5 % a 23 %. 

V průběhu let se sice daňová soustava mírně pozměnila, její dnešní struktura je však 

velmi podobná té původní z roku 1993. V současnosti tvoří daňovou soustavu přímé daně, jako 

je daň z příjmu fyzických osob (15 %), daň z příjmu právnických osob (19 %), daň 

z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a silniční daň. Nepřímými daněmi jsou daň 

z přidané hodnoty ve třech sazbách – v základní sazbě 21 %, první snížené sazbě 15 % a 

v druhé snížené sazbě 10 %, spotřební daň placená z minerálních olejů, lihu, piva, vína, 

tabákových výrobků a ze surového tabáku a daně energetické (ekologické) ze zemního plynu 

a některých dalších plynů, z pevných paliv a z elektřiny. 
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Následující graf (Graf 4.1) zobrazuje, jaká byla v průběhu let 1999 – 2014 předepsaná 

daňová povinnost na daních nové daňové soustavy a kolik bylo v příslušných letech na těchto 

daních ve skutečnosti vybráno. Hodnoty jsou zde uváděny v mil. Kč. 

Graf 4.1 Daňová povinnost a inkaso v mil. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Dá se říci, že křivka znázorňující skutečně vybranou částku (inkaso) v podstatě kopíruje 

v daném roce předepsanou daňovou povinnost z výjimkou roku 2014. V tomto roce bylo 

vybráno o 32 853 mil. Kč více, než byla předepsaná daňová povinnost. Tato pozitivní 

skutečnost je zapříčiněna zefektivněním výběru daní ze strany finanční správy a vyšším 

potlačením daňových úniků v tomto roce. 

Následující graf (Graf 4.2) představuje podíl příjmů z jednotlivých daní na celkovém 

inkasu za rok 2014. S přihlédnutím k množství vybíraných daní je graf zaměřen pouze na daně, 

které se na tomto inkasu nejvíce podílejí, zbytek daní je zahrnut v části ostatní daně. 
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Graf 4.2 Podíl jednotlivých daní na celkovém příjmu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Nadpoloviční příjem veřejných rozpočtů zabezpečuje daň z přidané hodnoty ve výši 

322,7 mld. Kč. Vyrovnaně se pak na příjmech podílejí daň z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti ve výši 130,9 mld. Kč a daň z příjmu právnických osob v hodnotě 123,2 mld. Kč. 

Zbývajících 62,3 mld. Kč je získáno z ostatních daní. V této souhrnné výši jsou zahrnuty daň 

spotřební (7 mil. Kč), daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 

(24 029 mil. Kč), daň silniční (5 539 mil. Kč), daň dědická (59 mil. Kč), daň darovací  

(74 mil. Kč) daň z převodu nemovitostí (3 686 mil. Kč), daň z nabytí nemovitých věcí  

(5 600 mil. Kč), daň z příjmů FO z podnikání (1 128 mil. Kč), daň z nemovitých věcí  

(9 910 mil. Kč), odvod z elektřiny ze slunečního záření (2 042 mil. Kč), odvod z loterií  

(7 922 mil. Kč) a ostatní příjmy, odvody a poplatky (2 287 mil. Kč). 

Můžeme si povšimnout, že v ostatních daních jsou zahrnuty daně, jako je daň dědická, 

daň darovací a daň z převodu nemovitostí, které již v roce 2014 nejsou platné. Nadále se ovšem 

vybírají v případě, že předmět daně vznikl do 31. 12. 2013. 

4.3 Vývoj nedoplatků 

Jak už jsme jednou zmínili, nedoplatek je včas neuhrazená daňová povinnost daňového 

subjektu včetně jejího příslušenství (např. úroky, penále). Příslušenství má nejen preventivní 

charakter, který spočívá ve včasnosti úhrad daňových povinností, ušetření tak finančních 

prostředků a jejich použití např. pro rozvoj podnikání, ale také motivační charakter spočívající 
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v uhrazení případného nedoplatku v co nejkratším čase, neboť čím delší dobu trvá uhrazení 

takového nedoplatku, tím se jeho výše zvyšuje. 

Ke sledování informací o nedoplatcích se využívá automatizovaný daňový informační 

systém (ADIS), který zjišťuje nejen celkový stav výše nedoplatků, ale zaznamenává jejich výši 

i podle jednotlivých druhů daní i za jednotlivé finanční úřady. 

Následující graf (Graf 4.3) zobrazuje vývoj celkových nedoplatků evidovaných FS 

v mil. Kč od roku 1999 do roku 2014. Celkové nedoplatky jsou barevně rozlišeny  

pro nedoplatky na daních staré daňové soustavy a pro nedoplatky z přímých a nepřímých daní 

nové daňové soustavy. 

Graf 4.3 Vývoj nedoplatků v mil. Kč v letech 1999 – 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Jak je z grafu zřejmé, kumulovaná výše nedoplatků byla až do roku 2009 poměrně 

stabilizovaná. Když se podrobně zaměříme na toto období, můžeme z grafu vyčíst, že v roce 

2002 se výše nedoplatků mírně zvýšila, a to v důsledku zasažení daňových subjektů povodněmi. 

V roce 2003 se poprvé v historii české daňové správy podařilo dosáhnout meziročnímu 

poklesu, tento trend se ovšem v následujícím roce nepodařilo udržet. K meziročnímu poklesu 

došlo opět o rok později, v roce 2005, v roce 2006 ovšem opět došlo k meziročnímu nárůstu. 

Od roku 2007 až do roku 2009 se podařilo udržet tendenci klesající výše kumulovaných 
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nedoplatků. S následujícím rokem výše nedoplatků každoročně rostla až do roku 2013. 

Poměrně výrazná pozitivní změna nastává v roce 2014, kdy klesla výše nedoplatků o zhruba  

25 %, a to díky přijatým opatřením pro zefektivnění vymáhací činnosti finančních úřadů a vliv 

mělo i zreálnění stavu nedoplatků odpisem nedobytných pohledávek. Na výsledku se projevila 

také zlepšující se hospodářská situace ekonomiky a potlačení významných daňových úniků.  

Výše starých daní má logicky klesající tendenci. Jedná se totiž o daně, které byly platné 

do 31. 12. 1992 a jelikož se tyto daně již nevybírají, ani nedoplatek na nich se nemůže zvyšovat 

(vyjma narůstajících sankcí). Od 1. 1. 2011, kdy vstoupil v účinnost DŘ došlo navíc u většiny 

těchto nedoplatků k jejich prekluzi – tedy zániku práva je vymáhat. Nedoplatky na přímých 

daních jsou v průběhu let v  podstatě stabilizované a až do roku 2009 měli na celkových 

nedoplatcích nejvyšší podíl. Oproti tomu nedoplatky na nepřímých daních se meziročně 

zvyšují, a právě od roku 2009 je jejich podíl na celkové výši nedoplatků nejvyšší. 

Na zvyšování hodnoty daňových nedoplatků se nejvíce podílejí nedoplatky na „nových 

daních“, především nedoplatky na dani z přidané hodnoty, daně z příjmů (fyzických i 

právnických osob) a do roku 2006 na spotřební dani. 

Následující tabulka (Tab. 4.1) představuje výši nedoplatků právě z těchto rozhodujících 

daní – z daně z přidané hodnoty, spotřební daně a daně z příjmů. Částka je evidována  

v mil. Kč, a to v letech 1999 – 2014. Procentní hodnota vyjadřuje podíl konkrétní daně  

na celkové výši nedoplatků.  

Tab. 4.1 Výše nedoplatků z daně z přidané hodnoty, spotřební daně a daně z příjmů v mil. 
Kč mezi lety 1999 – 2014. 

Rok 
Daň z přidané hodnoty Spotřební daně15 Daň z příjmů 

Nedoplatek % Nedoplatek % Nedoplatek % 

1999 33 662 34,40 8 837 9,03 28 041 28,66 

2000 36 974 37,30 7 728 7,80 32 617 32,91 

2001 37 610 37,82 4 976 5,00 35 140 35,34 

2002 38 736 37,34 4 955 4,78 38 524 37,14 

2003 37 428 37,52 4 175 4,18 36 416 36,50 

2004 38 876 37,62 4 003 3,87 38 991 37,73 

2005 40 707 40,02 3 267 3,21 39 319 38,66 

2006 43 338 41,14 3 460 3,28 38 201 36,26 

                                                 
15 Od roku 2004 přešla správa těchto daní z finančních úřadů na úřady Celní správy ČR. 
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2007 44 056 43,58 2 568 2,54 38 517 38,10 

2008 45 631 45,39 2 067 2,06 37 401 37,20 

2009 48 019 48,78 1 560 1,58 35 411 35,97 

2010 57 337 53,89 1 106 1,04 36 233 34,06 

2011 68 725 57,84 935 0,79 37 725 31,75 

2012 82 505 61,23 968 0,72 39 802 29,54 

2013 96 527 64,81 904 0,61 37 570 25,22 

2014 73 951 66,86 565 0,51 27 230 24,62 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Na nepřímých daních je největší přírůstek na nedoplatcích na dani z přidané hodnoty, 

jejíž výše má od roku 2003 do roku 2013 zásadně rostoucí tendenci, oproti tomu nedoplatky  

na spotřebních daních každoročně klesají. 

Na nedoplatcích z daně z příjmů má největší podíl daň z příjmů právnických osob a daň 

z příjmů fyzických osob z podnikání. Zanedbatelná není ani výše daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti. Její hodnota v průběhu let je v podstatě stabilizovaná. 

4.4 Vývoj vymáhání daňových nedoplatků 
Zásadní vliv na efektivnost vymáhání daňových pohledávek má aktivita orgánů FS  

v procesním postavení správce daně. Negativní vliv má proto i nevyhovující počet pracovníků 

ve FS nebo jejich nedostatečná kvalifikace v právnickém a ekonomickém zaměření, či 

nedostatečné finanční prostředky k rozvoji materiálně technických podmínek finančních úřadů. 

Těmi se v tomto případě rozumí např. dostatečné skladovací a dražební prostory, odpovídající 

manipulační technika vyžadována při daňových exekucích převážně v terénu apod. 

Pro představu následuje podrobná tabulka (Tab. 4.2), která znázorňuje celkovou a 

meziroční výši nedoplatků, počet případů vymáhaných a vymožených nedoplatků, vymáhanou 

a vymoženou částku a procentně vyjádřenou úspěšnost vymáhání, která je vyjádřena jako podíl 

vymožených nedoplatků k celkové výši vymáhaných nedoplatků v jednotlivých letech, a to  

od roku 1995 do roku 2014. 
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Tab. 4.2 Vývoj objemu nedoplatků a jejich vymáhání mezi lety 1995 – 2014 

Rok 
Výše 

nedoplatků 
v mil. Kč 

Roční 
přírůstek 

Vymáhané nedoplatky Vymožené 
nedoplatky 

%  
úspěšnost Počet 

případů 
Částka 

v mil. Kč 
Počet 

případů 

Částka 
v mil. 

Kč 
1995 39 897 - 30 633 17 284 24 714 2 648 13,58 
1996 55 032 15 135 49 954 22 649 35 973 2 895 12,78 
1997 65 316 10 284 80 558 29 006 51 226 4 240 14,62 
1998 80 802 15 486 100 743 31 375 72 371 3 957 12,61 
1999 97 855 17 053 127 278 33 131 92 710 4 235 12,78 
2000 99 116 1 261 138 919 40 860 96 365 4 482 10,97 
2001 99 439 323 195 548 46 219 134 622 6 716 14,53 
2002 103 736 4 297 223 015 48 489 169 054 3 827 7,89 
2003 99 762 - 3 974 1 234 535 54 164 349 375 3 960 7,31 
2004 103 351 3 589 1 434 436 64 385 376 258 4 073 6,33 
2005 101 705 - 1 646 1 608 868 68 205 412 234 5 111 7,49 
2006 105 354 3 649 1 751 207 68 505 443 009 5 203 7,60 
2007 101 100 - 4 254 1 811 163 68 477 471 228 6 054 8,84 
2008 100 530 - 570 2 237 389 67 382 521 621 6 334 9,40 
2009 98 449 - 2 081 2 997 730 68 011 553 470 5 999 8,82 
2010 106 387 7 938 3 996 484 71 166 614 493 7 012 9,85 
2011 118 821 12 434 3 475 900 83 367 214 479 5 754 6,90 
2012 134 738 15 917 3 244 637 98 774 562 662 7 941 8,04 
2013 148 941 14 203 3 420 171 111 400 525 999 7 500 6,73 
2014 110 604 - 38 336 3 499 888 92 200 649 730 11 200 12,15 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Každoročně se zvyšuje nárůst částky vymáhaných, ale i vymožených daňových 

pohledávek, které jsou evidovány orgány FS České republiky. Mezi lety 2005 – 2009 byl sice 

objem vymáhaných nedoplatků spíše stabilizovaný, od roku 2010 ovšem opět dochází k jejich 

nárůstu.  

Je logické, že největší úspěšnost při vymáhání daňových nedoplatků, je dosahováno  

u nižších dlužných částek, a to většinou do částky 1 000 000 Kč. Důvodem je, že pokud je 

částka nižší, je mnohem jednodušší splatit nedoplatek, popřípadě dosáhnout jeho uhrazení  

za pomoci daňových exekucí či jiných vymáhacích prostředků. Nejméně úspěšné je vymáhání 

u nedoplatků ve výši nad 10 000 000 Kč, které jsou z větší části nedobytné, což vysvětluje i 

velmi nízkou výtěžnost z vymožených daňových nedoplatků a to i se stále přibývajícím počtem 

případů zahájených a ukončených exekučních řízení. V roce 2014 bylo dokonce evidováno  

78 daňových dlužníků s nedoplatkem vyšším než 100 mil. Kč, což v souhrnu přesahuje  

20,3 mld. Kč. Na celkové výši se tyto nedoplatky podílí 18,4 %.  
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Za nedobytnost daňových pohledávek často může nemajetnost a předluženost daňových 

subjektů, nemožnost dohledání jejich majetku, zánik daňového subjektu bez právního nástupce, 

účelové převody majetku na jiné osoby před vznikem nedoplatku, které jsou nekontaktní a  

bez příjmů nebo doměřování daňových povinností osobám bez majetku nebo před insolvenčním 

řízení apod.  

Jeden z největších problémů je také ukončení podnikatelské činnosti daňového 

subjektu, aniž by uhradil své daňové nedoplatky, často si ovšem tento dlužník následně založí 

novou společnost se stejným podnikatelským zaměřením. Problémem je také skutečnost, že 

neodvedení daně není trestné. Trestné je pouze úmyslné zkrácení daně, popř. neodvedení daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. 

Můžeme si povšimnout, že od roku 2003 se v porovnání s předchozími lety velmi 

výrazně zvýšil počet případů vymáhaných a vymožených nedoplatků. Důvodem ovšem je 

změna metodiky jejich vykazování v souvislosti se zavedením nového plně automatizovaného 

systému zpracování dat v oblasti vymáhání.16 

Na vývoj v oblasti vymáhání daňových nedoplatků má vliv nejen jejich meziroční růst 

a jejich úhrada, ale také každoroční odpis nedobytných daňových nedoplatků. Ten  

k 31. 12. 2014 byl v kumulované výši 149,5 mld. Kč a to včetně nedoplatků vzniklých  

u tzv. „starých daní“ platných před rokem 1993.  

4.5 Vymáhání nedoplatků formou daňové exekuce 
S opětovným zaměřením na období od vzniku České republiky do současnosti se 

v podstatě dá říci, že se typy daňových exekuci v průběhu let neměnily, pouze byly pozměněny 

jejich názvy v zákoně. Do roku 2011 byly daňové exekuce vymezeny zákonem č. 337/1992 

Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“) v § 73 odst. 6, podle kterého byly prováděny: 

- přikázáním pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech 

vedených u bank nebo jiné pohledávky, 

- srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, 

důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. 

- prodej movitých věcí, 

- prodej nemovitosti. 

                                                 
16 U evidovaných daňových nedoplatků ve vymáhání je počet případů dán počtem neuhrazených 

předpisných a odpisných vět k poslednímu dni sledovaného období, resp. u evidovaných vymožených daňových 
nedoplatků počtem předpisných a odpisných vět, na kterých došlo v určitém roce k jejich úhradě. 
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Od 1. 1. 2011 byl tento zákon nahrazen DŘ, kde byly jednotlivé druhy daňových exekucí 

vymezeny §§ 186 – 232, podle kterého se daňové exekuce vykonávají: 

- srážkami ze mzdy, 

- přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 

- přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

- postižením jiných majetkových práv, 

- prodejem movitých věcí, 

- prodejem nemovitých věcí. 

4.5.1 Vymáhání nedoplatků do roku 2010 

Jak již bylo výše zmíněno, do roku 2010 byly nedoplatky vymáhány exekucemi podle 

ZSDP § 72 odst. 6. Na těchto následujících řádcích si zhodnotíme jejich efektivnost. 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky 

K vymáhání daňových nedoplatků se využívá všech již výše zmiňovaných exekučních 

prostředků, avšak nejvíce využívaným prostředkem je daňová exekuce přikázáním pohledávky 

na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank a jiné pohledávky, která 

má převážně uplatnění u daňových pohledávek za právnickými osobami. 

Objem vymáhaných a vymožených nedoplatků daňovou exekucí přikázáním 

pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank  

za rok 1999 až 2010 zobrazuje následující tabulka (Tab. 4.3). Procenta představují podíl 

vymáhaných nedoplatků k celkovému objemu vymáhaných nedoplatků, popř. podíl 

vymožených nedoplatků k celkovému objemu vymožených nedoplatků. 

Tab. 4.3 Velikost nedoplatků vymáhaných a vymožených pomoci daňové exekuce dle  
§ 73 odst. 6 písm. a) mezi lety 1999 – 2010 v mld. Kč 

 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vymáháno 25,2 22,6 16,4 15,8 10,6   6,8   6,5  7,8 14,2   9,0 12,9 

% 75,9 55,3 35,8 32,8 19,7 24,7 27,5    29,2 34,5 28,1 34,0 

Vymoženo 2,4  2,4   3,5  2,0  1,7 1,9   1,9   2,2   2,0   1,8   2,2 

% 56,7 53,6 52,1 52,3 42,5  37,1 36,0    36,1 31,5 30,4 31,4 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Můžeme si povšimnout, že ačkoli se jedná o nejvíce využívaný způsob vymáhání a je 

tímto způsobem vymáhán velký objem nedoplatků, výsledná vymožená částka je velmi nízká. 
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Jedním z důvodů této nízké efektivity je, že touto exekucí není možné postihnout peněžní 

prostředky na jiných účtech. Daňové subjekty se proto mohou vyhnout této exekuci včasným 

odčerpáním finančních prostředků ze svých účtů, popřípadě avizovanou spoluprací s bankou. 

Ta spočívá v tom, že jakmile je bance doručen exekuční příkaz, informuje o tom neprodleně 

svého klienta – dlužníka, zřídí mu nový účet a na účet podléhající exekuci již nejsou připisovány 

žádné platby. Problémem také je nedůvěra daňových subjektů v bankovní systém, 

upřednostňování hotovosti nad bezhotovostními platbami a nedostatečná výše peněžních 

prostředků na účtech. Navrhovaným řešením bylo zákonné omezení výše plateb prováděných 

v hotovosti, které nabylo účinnosti od července 2004, na úspěšnosti vymáhání se to ovšem nijak 

výrazně neprojevilo. Snižující se efektivita tohoto exekučního prostředku byla ovlivněna také 

hospodářskou recesí. 

Daňová exekuce na srážku ze mzdy 

Dalším čím dál využívanějším způsobem vymáhání je pomocí daňové exekuce  

na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady na pracovní příjem, důchody, 

sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. 

V následující tabulce (Tab. 4.4) je zobrazen objem vymáhaných a vymožených 

nedoplatků v mld. Kč v letech 1999 – 2010. Procenta zohledňují, kolik bylo vymáháno 

nedoplatků touto exekuční formou vzhledem k celkovému objemu vymáhaných nedoplatků, 

popř. kolik bylo vymoženo nedoplatků vzhledem k celkovému objemu vymožených 

nedoplatků. 

Tab. 4.4 Velikost nedoplatků vymáhaných a vymožených pomocí daňové exekuce na 
srážkou ze mzdy v letech 1999 – 2010 v mld. Kč 

 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vymáháno 1,5 - 1,8 1,8 2,3 1,2 1,4 1,6 1,9 1,7 1,7 

% 4,5 - 3,9 3,7 4,3 4,6 6,0 6,2 4,6 5,3 4,5 

Vymoženo 0,11 0,14 0,29 - 0,21 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

% 2,6 3,1 4,3 - 5,2 4,7 5,0 5,0 4,7 5,0 2,9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Z tabulky je zřejmé, že vymáhání nedoplatků prostřednictvím daňové exekuce na srážku 

ze mzdy má rostoucí tendenci, ačkoli objem vymožených nedoplatků je spíše stabilní. 

Efektivnost vymáhání tímto způsobem ovlivňovala (převážně v roce 2001–2003) vyšší 

nezaměstnanost a nestabilita pracovních sil v některých regionech. Na stabilitu zaměstnanosti 
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má také vliv fakt, že se dlužníci snaží vyhýbat exekuci krátkodobými pracovními poměry. 

V praxi to vypadá tak, že jakmile se dlužník dozví o vydaném exekučním příkazu, změní 

zaměstnavatele. Správce daně poté musí zjistit, kdo je novým zaměstnavatelem a zahájit nové 

exekuční řízení, čímž se toto řízení protahuje. Daňový dlužník navíc může situaci řešit opět 

změnou zaměstnavatele. Velkým problémem také je, že někteří zaměstnavatelé vyplatí odměnu 

zaměstnanci v minimální výši a zbytek vyplatí dlužníkovi v hotovosti často mimo mzdovou 

evidenci. Daňová exekuce lze potom uplatnit jen v minimální výši nebo vůbec s ohledem  

na nezabavitelnou částku. 

Od roku 2008, v důsledku narůstajícího počtu exekucí a nedostatečného počtu 

zaměstnanců, nastal také problém ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení, 

který v roli poddlužníka opožděně, většinou s několika měsíčním zpožděním, reagoval  

na exekuční příkazy správců daně.  

Exekuce prodejem movitých věcí 

Mezi nejnáročnější, ale zároveň velmi málo úspěšné patří exekuce prodejem movitých 

věcí. V následující tabulce (Tab. 4.5) si ukážeme objem vymáhaných a vymožených 

nedoplatků prostřednictvím tohoto typu exekuce v mld. Kč v letech 1999 – 2010. Procenta 

zohledňují, kolik bylo vymáháno nedoplatků touto exekuční formou s přihlédnutím 

k celkovému objemu vymáhaných nedoplatků, popř. kolik bylo vymoženo nedoplatků  

s přihlédnutím k celkovému objemu vymožených nedoplatků. 

Tab. 4.5 Velikost nedoplatků vymáhaných a vymožených pomocí daňové exekuce 
prodejem movitých věcí v letech 1999 – 2010 v mld. Kč 

 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vymáháno 1,3 - 1,5 1,3 1,1 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

% 3,8 - 3,2 2,7 1,9 0,2 2,6 1,7 1,4 1,4 1,7 

Vymoženo 0,09 0,09 0,13 0,09 0,08 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

% 2,1 2,0 1,9 2,4 1,9 2,5 2,8 3,3 4,7 3,3 2,9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Hlavní příčinou neúspěchu při vymáhání touto daňovou exekucí je nejen malé množství 

majetku vhodného k dražbě, ale také snižující se zájem veřejnosti o dražené věci s přihlédnutím 

k jejich sociální situaci. V roce 2001 byl také novelizován OSŘ, čímž se stala daňová exekuce 

prodejem movitých (také nemovitých) věcí procesně i časově obtížnější. Výrazný pokles 

výtěžků z dražeb změnila také výše vyvolávací ceny při dražení movitých věcí z dřívějších 
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dvou třetin na jednu třetinu. Můžeme si ale povšimnout, že tento výsledek není z tabulky 

zřejmý. Přesto však došlo k téměř dvojnásobnému navýšení počtu případů vymožených 

nedoplatků tímto exekučním prostředkem oproti předchozím letům.  

Problémem je také pořizování majetku daňovými subjekty formou finančního leasingu 

nebo úvěru, který je v podstatě do doby plného splacení ve vlastnictví poskytovatele. Nelze 

proto na ně tuto exekuci využít. 

Exekuce prodejem nemovitých věcí 

Poslední typ daňové exekuce, kterou správci daně mohou při vymáhání využít je 

exekuce prodejem nemovitých věcí. V následující tabulce (Tab. 4.6) je zobrazena výše 

vymáhaných a vymožených nedoplatků touto daňovou exekucí v mld. Kč v letech 1999 – 2010. 

Procenta vyjadřují, kolik bylo vymáháno nedoplatků touto exekuční formou v porovnání  

s celkovým objemem vymáhaných nedoplatků, popř. kolik bylo vymoženo nedoplatků 

v porovnání s celkovým objemem vymožených nedoplatků. 

Tab. 4.6 Velikost nedoplatků vymáhaných a vymožených pomocí daňové exekuce 
prodejem nemovitých věcí v letech 1999 – 2010 v mld. Kč 

 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vymáháno 7,7 - 1,7 2,2 1,3 0,4 0,7 0,4 0,5 0,7 0,4 

% 23,2 - 3,6 4,4 2,5 1,4 2,7 1,5 1,2 2,3 1,1 

Vymoženo 0,13 0,15 0,22 0,34 0,13 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

% 3,1 3,2 3,3 8,9 3,2 2,1 2,5 3,3 3,2 1,7 2,8 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Také u exekucí prodejem nemovitosti v rámci dražeb klesá postupem času výtěžnost. 

Důvody jsou zde obdobné, jako u exekuce prodejem movitých věcí Jednou z dalších příčin je, 

že potencionální zájemci obvykle vyčkávají s koupí dražených nemovitosti, než se sníží 

nejnižší podání z dvou třetin výsledné ceny na jednu polovinu. Dalším a největším problémem 

jsou zástavní práva bank váznoucích na nemovitostech, která mají, vzhledem k datu zápisu  

do katastru nemovitostí, většinou přednost a jejich výše často převyšuje tržní hodnotu 

nemovitosti. 

Stejně jako tomu bylo u exekucí prodejem movitých věcí, i u této exekuce se projevila 

vyšší procesní a časová náročnost po novelizaci OSŘ v roce 2001. Přesto je nadále účinným 

prostředkem vymáhání daňových nedoplatků, a to především proto, že řada dlužníků  

po obdržení exekučního příkazu uhradí daňový nedoplatek, aniž by k exekuci muselo reálně 
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dojít. Dokonce částka z těchto pozdě uhrazených nedoplatků je vyšší než částka z realizovaných 

prodejů nemovitostí v dražbě. 

4.5.2 Vymáhání nedoplatků v současnosti 

I s novou legislativní úpravou finanční úřady stále využívají všech zákonných 

prostředků k vymáhání nedoplatků, nejúspěšnější a nejefektivnější je stále vymáhání 

prostřednictvím daňových exekucí. 

Následující tabulka (Tab. 4.7) zobrazuje, jak se vyvíjí objem vymáhaných a 

vymožených nedoplatků v jednotlivých letech za pomoci různých typů daňových exekucí 

v mil. Kč od doby, kdy byl ZSDP nahrazen DŘ. 

Tab. 4.7 Vymáhání prostřednictvím daňových exekucí mezi lety 2011 – 2014 v mil. Kč. 

Daňová exekuce 
2011 2012 2013 2014 

Vymáháno Vymoženo Vymáháno Vymoženo Vymáháno Vymoženo Vymáháno Vymoženo 

Srážkami ze mzdy 5 003 211 5 268 176 5 105 147 5 361 158 

Přikázáním 
pohledávky z účtu 
u poskytovatele 
platebních služeb 

7 177 2 637 8 934 1 898 13 555 1 778 15 016 2 792 

Přikázáním jiné 
peněžité 
pohledávky 

1 409 301 1 653 220 2 957 202 2 824 363 

Postižením jiných 
majetkových práv 

75 17 82 19 229 1 238 7 

Prodejem movitých 
věcí 

1 095 140 1 048 95 1 506 81 1 290 233 

Prodejem 
nemovitostí 

1 421 71 1 687 41 1 908 38 1 896 53 

CELKEM 16 180 3 377 18 672 2 449 25 260 2 247 26 625 3 606 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Stejně jako tomu bylo při daňových exekucích řídících se dle ZSDP, tak i s příchodem 

DŘ je stále nejvyužívanějším a nejefektivnějším prostředkem vymáhání daňová exekuce 

přikázáním pohledávek z účtu u poskytovatele platebních služeb. 

Vymáhání nedoplatků prostřednictvím této exekuce negativně ovlivnila stále 

přetrvávající hospodářská recese, která byla překonána až v roce 2014. Z této situace vyplývala 

nízká hodnota volných peněžních prostředků na účtech daňových subjektů. Přetrvává také stále 
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problém, že nemohou být postihnuty finanční prostředky na účtech daňových subjektů, pokud 

nejsou majitelem účtu, což znamená, že správci daně často nemohou postihnout např. jeho 

příjmy z podnikatelské činnosti. 

Novým prostředkem vymáhání je daňová exekuce postižením jiných majetkových práv, 

kterou lze využít na jiná práva dlužníka s majetkovou hodnotou, nesmí být však spojena s jeho 

osobou a musí být převoditelná. Konkrétně se může jednat o obchodní podíly na společnostech, 

finanční prostředky na bankovních účtech, která nevlastní dlužník apod. Využití a efektivita 

tohoto exekučního prostředku je však velmi nízká. 

Velmi oblíbeným způsobem vymáhání je také stále exekuce na srážky ze mzdy. Stále 

však přetrvává problém vyplácení mezd zaměstnavatelem v hotovosti, navíc často bez záznamu 

ve mzdové evidenci. Negativně ovlivňována je taky v nemožnosti včasné reakce správce daně 

na časté změny zaměstnavatele a na stále vysokou nezaměstnanost v určitých regionech. 

V době nařízení daňové exekuce se také stává, že mzda už podléhá srážkám z jiných 

pohledávek, které mají přednost a jejich výše neumožňují daňovou exekuci provést. Navíc i 

výše mezd je ovlivňována hospodářskou recesí, což se rovněž projevilo na výtěžnosti. 

Nízká úroveň efektivity také přetrvává u vymáhání prostřednictví daňových exekucí 

prodejem movitých a nemovitých věcí. U movitých věcí je důvodem stále se snižující zájem  

o nabízené věci, a také minimum majetku dlužníka vhodného k prodeji, které často nepokryjí 

ani exekuční náklady. Komplikací je také čím dám oblíbenější pořizování majetku formou 

finančního leasingu nebo na úvěr. V posledních letech však pozitivně ovlivňuje efektivnost 

vymáhání daňovou exekucí prodejem movitých věcí zabavení a následná dražba pohonných 

hmot. 

Hlavní příčinou neefektivnosti exekuce prodejem nemovitostí jsou stále zástavní práva 

bank na nemovitostech, její kladnou stránkou je však přetrvávající trend dobrovolného uhrazení 

nedoplatku dlužníkem ve chvíli, kdy mu je doručen exekuční příkaz. 

V roce 2014 se oproti předcházejícímu roku značně snížila hodnota kumulovaných 

daňových nedoplatků. Zároveň se také zvýšil finanční správou vymáhaný a vymožený objem 

těchto nedoplatků. V následujícím grafu (Graf 4.4) je zobrazeno, kolik jich bylo vymoženo 

v tomto roce za pomocí jednotlivých daňových exekucí. 
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Graf 4.4 Daňová exekuce 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv FS jednotlivých let 

Graf dokazuje, že výrazně nejúspěšnější je exekuce přikázání pohledávky z účtu  

u poskytovatele platebních služeb. V roce 2014 bylo touto exekucí vymoženo 2 792 mil. Kč. 

Značně méně úspěšnými a využívanými jsou exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

pomocí které bylo v tomto roce vymoženo 363 mil. Kč, exekuce prodejem movitých věcí, 

kterou bylo vymoženo 233 mil. Kč a exekuce srážkami ze mzdy, kterou bylo vymoženo  

158 mil. Kč. 

4.6 Příklad 

Jak konkrétně může postupovat správce daně při vymáhání nedoplatku na dani je 

vyobrazeno v následujícím příkladu, který byl převzat z oficiálních webových stránek FS.17 

Tímto případem se konkrétně zabýval Specializovaný finanční úřad, jehož pracovníci v roce 

2014 exekučně vymohli od nejmenované společnosti 223 mil. Kč. Tato společnost byla součástí 

organizované zločinecké skupiny, uvnitř které obchodními transakcemi získala neoprávněný 

finanční prospěch ve výši cca 3 miliardy Kč, a to neodváděním DPH z prodeje pohonných 

hmot. 

Ke dni 23. 9. 2014 je známo, že Specializovaný finanční úřad postihl finanční 

prostředky na účtech u bank ve výši cca 105 mil. Kč, exekvoval jistinu u Generálního ředitelství 

cel ve výši cca 100 mil. Kč a v dražbě movitých věcí prodal vozidla s výnosem přes 1 mil. Kč. 

                                                 
17 http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/vybrane-pripady-z-danoveho-rizeni/dan-z-pridane-

hodnoty-nedoplatek-na-dani-5370 

Daňové exekuce 2014

Srážkami ze mzdy

Přikázáním pohledávky z účtu u
poskytovatele platebních služeb

Přikázáním jiné peněžité pohledávky

Postižením jiných majetkových práv

Prodejem movitých věcí

Prodejem nemovitostí
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Z finančních prostředků poddlužníků byla vybrána pouze jejich část, a to cca  

17 mil. Kč, na zbytek byla k tomuto datu nadále vedena exekuce. V plánu bylo také vydražit 

nemovitost s očekávaným výnosem cca 6 mil. Kč zajištěnou zástavním právem. Kromě 

exekuce na movité a nemovitě věci, které byly vedeny exekučním příkazem podloženým 

vykonatelným výkazem nedoplatků, bylo celkem vydáno 27 exekučních příkazů na základě 

zajišťovacích příkazů v úhrnné výši 3 014 642 539,- Kč. 

Specializovaný finanční úřad v tomto případě úzce spolupracoval převážně s Policií ČR, 

Celní správou ČR a v neposlední řadě také s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  
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5 Závěr 
Tato bakalářská práce se převážně zabývala problematikou vymáhání daňových 

nedoplatků prostřednictvím daňových exekucí. Jedná se o poměrně složitou a obsáhlou 

problematiku, ve které je velmi důležité znát souvislosti vyplývající jednak z daňového řádu a 

občanského soudního řádu, ale také z daňových zákonů, občanského zákoníku apod. 

V roce 2013 byla zákonem č. 456/2001 Sb., o finanční správě, který nahradil zákon  

č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, výrazně pozměněna struktura orgánů 

Finanční správy České republiky. Tehdejší finanční ředitelství a finanční úřady byly nahrazeny 

Generálním finančním ředitelstvím, Odvolacím finančním ředitelstvím, Specializovaným 

finančním úřadem, 14 finančními úřady a jim podléhajícími územními pracovišti. 

Finanční úřady se především s cílem vyšší efektivnosti dělí na různé odbory a oddělení 

zabývající se výběrem daní. Může jim být např. Odbor metodiky a výkonu daní, který je dále 

rozčleněn na oddělení přímých daní a na oddělení nepřímých daní. U větších finančních úřadů 

se toto členění může rozšířit i podrobněji podle konkrétních daní, např. na oddělení daně 

z příjmů fyzických osob, z příjmů právnických osob, majetkových daní ad. Dalšími odbory 

finančního úřadu mohou být např. odbor kontroly zvláštních činností, odbor řízení rizik a 

oddělení evidence daní. 

Orgány FS využívají k vymáhání daňových nedoplatků všech zákonných prostředků, 

nejvíce však daňových exekucí. Nejefektivnějším a nejpoužívanějším typem daňové exekuce 

je daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb a poměrně 

oblíbenou je také daňová exekuce na srážky ze mzdy. Méně oblíbenými jsou potom daňové 

exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, exekuce jiné peněžité pohledávky a 

exekuce jiných majetkových práv. 

V nezbytných případech předávají správci daně vymáhání daňových nedoplatků  

do rukou soudním exekutorům, a to s přihlédnutím k tomu, aby výše nákladů spojených  

s vymáháním, které bude muset daňový dlužník zaplatit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši 

nedoplatku. V roce 2014 jim byly předány nedoplatky ve výši 12,1 mil. Kč a úspěšně jimi bylo 

vymoženo 1,9 mil. Kč.  

Orgány finanční správy mohou také daňovou pohledávku uplatnit v insolvenčním 

řízení. K 31. 12. 2014 byly v dosud neukončených insolvenčních řízeních uplatněny 

pohledávky v částce 13,3 mld. Kč. K tomuto dni bylo zároveň tímto způsobem vymáhání 
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nedoplatků získáno 175,7 mil. Kč. Tato nízká výtěžnost je ovlivněna zejména délkou trvání 

insolvenčního řízení, nízkou majetností dlužníka a likviditou majetku. 

Z dlouhodobého hlediska ovlivňují efektivitu vymáhání daňových nedoplatků faktory, 

jako jsou např. nemajetnost dlužníků, jejich vysoká míra zadluženosti, zánik daňového subjektu 

bez právního nástupce, firmy bez reálného sídla, účelové převádění majetku na jiné osoby apod. 

Problémové faktory ovšem nelze hledat jenom na straně daňových dlužníků, ale musíme k nim 

přihlédnout i ze strany orgánů finanční správy. Ty spočívají především v omezených finančních 

prostředcích pro jejich fungování, v nedostatečném počtu pracovníků a v jejich nedostatečné 

právní a ekonomické kvalifikaci. 
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