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SUMMARY 

The presented dissertation deals with the analysis of tax arrears with an elaborate 

focus on tax arrears of central financial authorities. It describes the characterization  

and function of the taxes, tax system in the Czech Republic including legislation and 

activity characterization of the central financial authorities. It mentions the possible 

variants of chosen ways and methods during the enforcement of tax arrears by the central 

financial authorities from the legislation point of view. You can also find here an analysis 

of the efficiency of every single way for the distraint of tax arrears and a review of the 

total tax arrears in a state tax encashment. We can´t forget comparative analysis  

of demanded and gained tax arrears with the influence on the tax encashment. The aim  

of my dissertation is to judge the negative influence of tax arrears on the state tax 

encashment. 

Keywords: tax, execution, encashment, arrears, distraint 

ANOTACE 

 Předložená diplomová práce se zaobírá analýzou daňových nedoplatků 

s podrobným zaměřením na daňové nedoplatky ústředních finančních orgánů. Popisuje 

charakteristiku a funkci daní, daňový systém v České republice včetně legislativy  

a charakteristiky činnosti ústředních finančních orgánů. Zmiňuje se o možných 

variantách zvolených způsobů a postupů při vymáhání daňových nedoplatků ústředními 

finančními orgány z pohledu legislativy. Nalezneme zde i rozbor efektivnosti 

jednotlivých způsobů vymáhání daňových nedoplatků a posouzení celkového objemu 

daňových nedoplatků na daňové inkaso státu. Nelze vynechat i srovnávací analýzy 

vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků s vlivem na daňové inkaso. Cílem mé 

diplomové práce je posouzení negativního vlivu daňových nedoplatků na daňové inkaso 

státu. 

Klíčová slova: daň, dluţník, exekuce, inkaso, nedoplatky, vymáhání 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

ČR Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

daňový řád zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p. 

MF Ministerstvo financí České republiky 

mld. miliard 

MS Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

MV Ministerstvo vnitra České republiky 

např. například 

odst. odstavec 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění p.p. 

p.p. pozdějších předpisů 

Sb. sbírky 

SJM společné jmění manželů 

tzv. tak zvané 

ÚFO ústřední finanční orgány 

ZSDP zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p. 
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1. ÚVOD 

 Daně se bezesporu dotýkají každého z nás. Jsou součástí našeho každodenního 

života. V žádném případě nejsou záležitostí novodobou, provází lidstvo už  

od prvopočátku a mají za sebou dlouhý historický vývoj. Vždyť i politik a vynálezce 

Benjamin Franclin prohlásil před více jak dvěma sty lety, že na světě není nic jistého,  

než daně a smrt. 

 Ve středověku byly daně označovány jako „dovolená loupež“. Právo vybírat daně 

bylo přisuzováno panovníkovi, který poskytoval ochranu majetku a života poddaných. 

Daně byly vybírány nepravidelně a mnohdy neměly podobu peněz, tzv. desátky. První 

daňová soustava vznikla již ve starověkém Řecku, kdy byla zároveň nastolena 

pravidelnost ve vybírání daní. V důsledku historického vývoje, zejména postupného 

tříbení ekonomických, politických, filozofických i náboženských názorů, vznikaly 

současné daňové teorie. 

 Daně byly a jsou předmětem mnoha diskusí a politických šarvátek. V dnešní době 

je chápeme jako spoluúčast občanů a ekonomických subjektů na fiskální politice.  

Politika státu má tedy nemalý vliv na ucelený vývoj daňového systému. Daně jsou 

nástrojem hospodářské politiky, sloužícím k ovlivňování makroekonomických ukazatelů, 

především ke zvyšování ekonomického růstu a snižování nezaměstnanosti. 

 Daňový systém České republiky, obdobně jako daňové systémy jiných vyspělých 

zemí, prošel a stále prochází značnými změnami. Významným podnětem těchto změn je  

i neustále se rozrůstající členská základna Evropské unie, kdy dochází k harmonizaci  

a sjednocení daní členských států Evropské unie, zejména v oblasti nepřímých daní. 

 Současný intenzivní proces opakovaných novelizací daňové soustavy, mimo jiné  

i z důvodu celosvětové hospodářské krize, má nemalý vliv i na růst daňových nedoplatků 

a nelze předpokládat, že v nejbližších letech tomu bude jinak. Právě měnící se podmínky 

a další jiné vlivy vyžadují i v oblasti daňové najít optimální řešení. Týká se to jak 

daňového zatížení obyvatelstva, tak i schopnosti obyvatelstva toto daňové zatížení unést  

a hradit své daňové povinnosti v zákonných termínech tak, aby nedocházelo k růstu 

daňových nedoplatků a jejich následnému vymáhání. 
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 Cílem mé diplomové práce je poskytnout ucelený obraz o vývoji celkového  

objemu daňových nedoplatků s podrobnějším zaměřením na daňové nedoplatky 

ústředních finančních orgánů státu, provézt analýzu objemu daňových nedoplatků 

v jednotlivých letech s pohledu všech jejich správců a dle jednotlivých daní, 

s podrobnějším zaměřením na daňové nedoplatky ústředních finančních orgánů,  

a posoudit  možné způsoby jejich vymáhání a vliv na daňové inkaso. 
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2. ANALÝZA DAŇOVÝCH NEDOPLATKŦ 

 V této kapitole budou charakterizovány základní daňové pojmy, bude zde zmínka  

o daňové soustavě ČR v návaznosti na příjmy státního rozpočtu ČR. Přes daňovou 

legislativu se přeneseme k činnosti ústředních finančních orgánů (dále jen ÚFO)  

a následně bude provedena analýza daňových nedoplatků s podrobnějším zaměřením na 

nedoplatky ÚFO. 

2.1. DANĚ 

 Daní se rozumí povinná a nenávratná platba, která je vybírána státem z titulu 

vlastnictví nějakého majetku nebo příjmu. Je jedním z příjmů veřejného rozpočtu (tedy 

státního rozpočtu a místních rozpočtů). Vyznačuje se neúčelovostí a neekvivalentností,  

 to znamená, ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany 

státu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých stanovených intervalech nebo při určitých 

okolnostech. Tvoří hlavní příjmovou část státního rozpočtu většiny zemí.[3] 

 Úloha zdanění vyplývá z hlavních ekonomických funkcí veřejného sektoru: 

 fiskální funkce daní - získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, 

z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje; 

 alokační funkce daní - uplatňuje se tehdy, když dochází k selhání trhu  

v oblasti alokace zdrojů formou korekce státními zásahy v oblasti daní; 

 redistribuční funkce daní - tato funkce je spojena s mimoekonomickým 

selháním trhu a jedním z nástrojů redistribuce je daňová soustava; 

 stabilizační funkce daní - přispívá ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice, především působením na hlavní makroekonomické agregáty se 

stát pomocí specifických nástrojů jak v oblasti příjmů, tak výdajů snaží omezit 

propady a rychlé růsty ekonomiky.[1] 
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2.2. DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 

 Úkolem daňové soustavy ČR je zajistit financování společenských potřeb, které 

není možné zajistit jiným způsobem než prostřednictvím státu jako celku, 

prostřednictvím krajů nebo prostřednictvím obcí. 

Graf č. 1: Grafické znázornění daňové soustavy ČR 

 

 [2] 

2.2.2. Příjmy státního rozpočtu 

Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí, jehož základní funkcí je 

redistribuce národního důchodu. Je to centralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, 

rozdělován a používán především s využitím nenávratného a neekvivalentního způsobu 

rozdělování. 

Státní rozpočet ČR je plánem hospodaření ČR. Ústředním orgánem spravujícím 

státní rozpočet je MF. Účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB. Státní 

rozpočet ČR schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákonem, jehož návrh 

vypracovává MF a schvaluje vláda. Přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje 

zákon o rozpočtových pravidlech. Základy této problematiky upravuje Ústava České 

republiky ( zákon č. 1/1993 Sb.). Zákon o státním rozpočtu se přijímá každoročně pro 

nový fiskální rok. Skladba státního rozpočtu ČR je znázorněna v příloze č. 1. 
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Celkové příjmy státního rozpočtu ČR, uvedené v tabulce  č. 1, činily  

k 31.12.2010 1 000,38 mld. Kč a vzrostly ve srovnání se stejným obdobím roku 2009  

o 25,77 mld. Kč, to je o 2,58 %. Příjmy z daní a poplatků z toho představovaly 507,69 

mld. Kč a meziročně vzrostly o 22,64 mld. Kč, tj. o 4,46 %. Podíl těchto daňových 

příjmů (bez pojistného na sociální zabezpečení) na celkových příjmech státního rozpočtu 

za období od 1.1.2010 do 1.12.2010 představuje 50,75 %. 

Tabulka č. 1: Porovnání příjmů státního rozpočtu v letech 2009 a 2010 [v mld. Kč] 

Ukazatel 
Rok 

2009 

Rok 

2010 
Rozdíl 

% 

Vyjádření 

rozdílu 

Daňové příjmy 485,05 507,69 22.64 4,46 

Příjmy z pojistného na SZ 347,92 355.84 7,92 2,22 

Daňové příjmy celkem 832,97 863,53 30,56 3,54 

Nedaňové a ostatní příjmy 141,64 136,85 -4,79 -3,5 

Celkové příjmy SR 974,61 1000,38 25,77 2,58 

Poměr daňové příjmy celkem /celkové 

příjmy SR  
85,47 %  85,64 % 0,17  

Poměr daňové příjmy/celkové příjmy SR  49,77 % 50.75 %  0,98  

 [4] 

Porovnáme-li daňové příjmy od roku 1993 do současnosti, údaje jsou znázorněny 

v grafu č. 2, můžeme hovořit o jejich téměř trojnásobném nárůstu. 

Graf č. 2: Vývoj daňových příjmů od roku 1993 do roku 2009 
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 [5], [7] 
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2.2.2. Daňová legislativa ČR 

 Daňový systém a jeho fungování je podmíněno existencí celé řady právních 

předpisů, které dělíme na: 

 předpisy hmotné - upravují jednotlivé daně; 

 předpisy procesní - upravují postup při řízení, v daném případě při daňovém 

řízení, upravují práva a povinnosti všech, kteří jsou na takovém řízení zúčastněni; 

 předpisy upravující rozpočtové určení daní - zákonem je stanoveno, které daně 

jsou příjmem těch kterých rozpočtů, popřípadě jak a podle jakých kritérií se výnos 

jednotlivých daní mezi jednotlivé veřejné rozpočty dělí; 

 mezinárodní smlouvy - zejména pak mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. 

Výčet základních procesních a hmotných předpisů je součástí přílohy č. 2 

2.3. ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY 

 Struktura územních finančních orgánů státu, práva a povinnosti jejich pracovníků 

upravuje zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění p.p. 

Soustavu územních finančních orgánů státu tvoří: 

 finanční úřady 

 finanční ředitelství 

 MF 

Od 1.1.2011 tvoří soustavu ještě další článek a to: 

 Generální finanční ředitelství 

Územní finanční orgány jsou správní úřady, které: 

o vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, 

o provádí daňovou kontrolu, 

o ukládají sankce za porušování zákonů, dohlíží na plnění povinností odstranit 

protiprávní stav, 

o uskutečňují cenovou kontrolu, vykonávají dozor nad loteriemi a jinými 

podobnými hrami, 

o vedou řízení o přestupcích v oboru své působnosti, 
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o provádí kontrolu označení provozovny a s tím související ukládání pokut  

a povinností odstranit nedostatky podle živnostenského zákona, 

o spravují dotace a odvody za porušení rozpočtové kázně, spravují správní poplatky 

a vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, 

o z pověření MF poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání 

některých finančních pohledávek a účastní se mezinárodní výměny informací, 

o převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního 

rozpočtu, 

o inkasují a vymáhají peněžitá plnění, která uložily v souladu s platnými předpisy, 

další činnost v souladu s platnými předpisy.[9] 

2.4. DAŇOVÉ NEDOPLATKY 

 Daňové nedoplatky lze charakterizovat jako rozdíl mezi daňovou povinností, která 

měla být uhrazena, a skutečně uhrazenou částkou. Daňovou povinností, která měla být 

uhrazena, je daň poplatníkem nebo plátcem přiznaná, daň dodatečně stanovená správcem 

daně a příslušenství daně, kterým je penále, pokuty, úrok, náklady řízení atd. 

 Mezi daňové nedoplatky řadíme nedoplatky jednotlivých druhů nepřímých  

a přímých daní, mezi které náleží daň z přidané hodnoty, spotřební daně, ekologické 

daně, daně z příjmů, majetkové daně, nedoplatky na clu a na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 Správa daňových nedoplatků je zajišťována třemi subjekty, a to ÚFO, Českou 

správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) a celními orgány. 

 Daňové nedoplatky dosáhly ke konci června 2010 celkové výše 173,8 mld. Kč.  

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostly o 1,8 mld. Kč (o 1,0 %); proti 

stavu ke konci roku 2009 vzrostly o 6,6 mld. Kč (o 3,9 %). 

 ÚFO spravují nedoplatky všech daňových příjmů, kromě cla a částí nedoplatků 

daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, které jsou spravovány celními orgány,  

a mimo nedoplatků pojistného, spravovaných ČSSZ. 
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Tabulka č. 2: Porovnání nedoplatků od roku 2006 do 30.6.2010 [v mld. Kč]  

Druh nedoplatkŧ 

k
 3

0
.6

.2
0
0
6
 

r
. 
2
0
0
6
 

k
 3

0
.6

.2
0
0
7
 

r
. 
2
0
0
7
 

k
 3

0
.6

.2
0
0
8
 

r
. 
2
0
0
8
 

k
 3

0
.6

.2
0
0
9
 

r
. 
2
0
0
9
 

k
 3

0
.6

.2
0
1
0
 

Celkové nedoplatky 173.5 172.9 169.3 167.1 170.9 164.9 172 167.2 173.8 

● daň z přidané hodnoty 44.1 45.3 45.3 45.8 46.2 47.4 49 49.7 53.9 

● spotřební daně 6.8 8.0 7.6 8.2 7.5 7.7 7.5 7.7 7.4 

● daň z příjmů právnických osob 20.0 17.8 19.1 18.7 22.5 17.7 20.3 16.7 18.9 

● daň z příjmů fyzických osob 20.8 20.0 20.6 19.5 21.2 19.4 19.3 18.4 19.7 

● daň z převodu nemovitostí 4.6 4.5 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 

● ostatní příjmy, odvody a poplatky 7.7 10.2 6.8 6.7 6.4 7.3 6.2 6 4.6 

● clo 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 

● pojistné na sociálním zabezpečení 61.5 59.7 58.7 57.5 56.8 55.8 59.9 59.7 60.1 

v tom:                   

● nedoplatky nových daní 169.1 168.8 165.7 163.5 167.9 162.2 169.7 164.9 171.6 

● nedoplatky starých daní 4.4 4.0 3.6 3.6 3.1 2.7 2.3 2.3 2.2 

v tom:                   

● nedoplatky ÚFO 105.4 105.4 102.7 101.1 106.1 100.5 103.4 98.4 105 

● nedoplatky ČSSZ 61.5 59.7 58.7 57.5 56.8 55.8 59.9 59.7 60.1 

● nedoplatky celních orgánů 6.6 7.8 7.9 8.6 8.1 8.6 5.7 9.1 8.8 

 [8], [10] [11], [12] 

Jak vyplývá z údajů v tabulce č. 2 ÚFO evidovaly z celkového objemu nedoplatků 

za 1. pololetí 2010 nejvíce, a to 60,4 %, v peněžním vyjádření 105,0 mld. Kč. Na druhém 

místě je ČSSZ, která spravuje nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti včetně příslušenství (dále jen pojistné na sociální 

zabezpečení), s objemem daňových nedoplatků ve výši 60,1 mld. Kč, tj. 34,6 %. Třetí 

místo zaujímají celní orgány, spravující daňové nedoplatky cla a části nedoplatků daně 

z přidané hodnoty a spotřebních daní, které dosáhly výše 8,8 mld. Kč, tj. 5,0 %. 

Provedeme-li porovnání nedoplatkŧ se shodným obdobím loňského roku, musíme 

konstatovat, že došlo k nárůstu nedoplatků jak u ÚFO, tak i u ČSSZ a rovněž i u celních
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orgánů. ÚFO zaznamenaly nárůst o 1,6 mld. Kč (1,52%), ve srovnání s údaji za rok 2009 

došlo k nárůstu o 6,6 mld. Kč (6,29%). Nedoplatky ČSSZ narostly o 0,2 mld. Kč 

(0,33%), ve srovnání s nedoplatky za rok 2009 se zvýšily o 0,4 mld. Kč (0,66%). Celní 

orgány zaznamenaly zvýšení o 3,1 mld. Kč (35,22%) ve srovnání se stejným obdobím, 

při srovnání s ročními výsledky r. 2009 došlo ke snížení o 0,3 mld. Kč (-3,4%). Z údajů, 

uvedených v tabulce č. 2 vyplývá, že celkové nedoplatky k 30.6.2010 jsou při porovnání 

se stejným obdobím let 2006, 2007, 2008 a 2009 na nejvyšší úrovni, jsou dokonce  

o 300 mil.Kč vyšší než nedoplatky k 30.6.2006.[8] 

Graf č.3: Vývoj daňových nedoplatků dle jednotlivých správců v letech 2003-2009 

 

[8], [10] [11], [12], [13] 

 Z dat v tabulce č. 2 lze vypozorovat, že největším podílníkem na celkových 

nedoplatcích k 30.6.2010 jsou nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení s podílem 

34,6 %. Na druhém místě se umístily nedoplatky daně z přidané hodnoty, kde podíl 

celkových nedoplatků činí 31,0 %. Nedoplatky daní z příjmů fyzických osob ke konci 
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června 2010 dosáhly 11,3 %, nedoplatky daní z příjmů právnických osob 10,9 % 

a spotřebních daní 4,3 %. 

 Vývoj nedoplatkŧ v letech 2003 až 2009 dle jednotlivých správců je znázorněn 

v grafu č. 3, ze kterého je patrný pokles celkových daňových nedoplatků evidovaných 

vždy k 31.12. daného roku. 

 Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se podíl nedoplatků zvýšil 

především u daně z přidané hodnoty (o 2,5 procentního bodu). Naopak k poklesu podílu 

na celkových nedoplatcích došlo například u nedoplatků u daně z příjmů právnických 

osob (o 0,9 procentního bodu) a nedoplatků z pojistného na sociální zabezpečení (o 0,2 

procentního bodu). 

Graf č. 4: Nedoplatky ve vztahu ke kumulativnímu inkasu 
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 [8], [10], [11], [12], [13] 

 Za důležité lze označit ukazatele podílu nedoplatků jednotlivých daní  

na kumulativním inkasu. Grafické pojetí daňových příjmů, které nám znázorňuje podíl 

nedoplatků všech daňových příjmů na kumulativním inkasu daní, je uvedeno v grafu č. 4. 

Tento ukazatel k 30.6.2010 dosáhl hodnoty 1,36 %. K 30.6.2009 dosáhl hodnoty 



Bc. Zdeňka Kardošová : Analýza daňových nedoplatků 

 

 

 

2011  11 

     

1,46 %, při srovnání obou období došlo k poklesu o 0,1 procentního bodu. Z tohoto 

poměrového vyjádření lze usuzovat, že podíl nedoplatků všech daňových příjmů nemá 

přímý a rozhodný vliv na kumulativní inkaso.[8] 

2.4.1. Daňové nedoplatky ÚFO 

 U všech daňových subjektů evidují ÚFO jejich daňové a platební povinnosti, 

úhrady nebo zániky daňových a platebních povinností a z toho vyplývající přeplatky  

a nedoplatky. Za daňového dluţníka lze označit každého, kdo je podle zvláštního 

zákona povinen daň platit nebo vybranou daň odvádět. Pokud dlužník neuhradí splatnou 

částku daně nejpozději v den její splatnosti, stává se jeho neuhrazená daňová povinnost 

daňovým nedoplatkem. Daňové nedoplatky představují souhrnnou částku daňovým 

subjektem včas neuhrazené splatné daně a po dni splatnosti daně také částku příslušenství 

daně k určitému dni sledování. 

 Daňová pohledávka a její výše je správcem daně stanovena ve vyměřovacím 

řízení, ze kterého vyplývá její zákonná lhůta splatnosti. Podle délky časové prodlevy 

mezi splatností a úhradou daně je souhrnná částka daňového nedoplatku zvyšována  

o vyměřenou výši příslušenství. Do daňových nedoplatků se nezapočítává tzv. posečkaná 

daň, jejíž vymáhání je správcem daně ve většině případů odloženo.[14] 

 ÚFO evidovaly k 30.6.2010 celkové daňové nedoplatky ve výši 105,0 mld. Kč, 

z toho bylo předáno k vymáhání 69,6 mld. Kč (66,3% z celkových nedoplatků ÚFO). 

Mezi hlavní důvody vzniku daňových nedoplatků u ÚFO patří především vliv 

hospodářské recese, která ovlivnila: 

 nárůst počtu daňových subjektů, jejichž daňové nedoplatky bylo nutno  

v důsledku neplnění splatných daňových povinností předat k vymáhání poprvé,  

i když jejich platební morálka byla dříve bezproblémová; 

 růst druhotné platební neschopnosti daňových subjektů, kdy v mnoha případech 

došlo k současnému omezení či úplnému ukončení jejich podnikatelské činnosti; 

 nárůst počtu exekučních příkazů a následných dražebních vyhlášek vydávaných 

soudními exekutory a tím způsobená platební nekázeň vůči ÚFO; 

 postupný nárůst nezaměstnanosti; 
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 nemalá část daňových dlužníků (fyzických i právnických osob) je předlužena, kdy 

vedle závazků vůči správci daně mají i závazky vůči podnikatelským subjektům, 

občanům či jiným správním orgánům; 

Za největší dlužníky daňových nedoplatků lze označit právnické osoby. 

Hlavní příčiny ovlivňující výši daňových nedoplatků u této skupiny osob: 

 obchodní společnosti, jejichž jménem vystupují statutární orgány, osoby, které na 

sebe formálně přebírají účasti v obchodních společnostech, aniž by byly 

informovány o jejich skutečném stavu, o jejich pohledávkách a závazcích, často 

deklarují nemožnost přístupu do účetnictví s odůvodněním, že ho nemají  

k dispozici; 

 obchodní společnosti utlumí, ve většině případů ukončí podnikatelské aktivity, 

aniž by byly z jejich strany vyrovnány platební povinnosti vůči státu; 

 osoby vystupující za výše uvedené právnické osoby nadále pokračují  

v podnikatelských aktivitách v nově zřízených společnostech s podobným nebo 

stejným předmětem činnosti, neboť jim to dosud umožňuje platná právní úprava, 

a v těchto nově zřízených firmách zanechávají opět nevymahatelné pohledávky  

v řádech milionů Kč a bez jakýchkoliv legislativních překážek je jim umožněno 

zakládat další a další společnosti. 

Prohlubujícím se problémem je nedohledatelnost a nekontaktnost obou skupin 

osob, tj. jak fyzických, tak i právnických osob. 

Konkrétními příčinami nedohledatelnosti a nekontaktnosti jsou: 

 u fyzických osob se jedná o dlužníky, kteří jsou přihlášeni k pobytu na tzv. 

„ohlašovací administrativní adrese“, nebo-li na adrese obecního či městského 

úřadu; 

 fyzická osoba změní své bydliště a přitom si nesplní svojí zákonnou registrační 

povinnost odhlášení a přihlášení na novou adresu, kde se skutečně zdržuje. 

V registru evidence obyvatel potom zůstává uvedena neaktuální a nepravdivá 

adresa jejího pobytu. Způsobuje to problémy s doručováním zásilek těmto 

osobám, kdy jsou provozovatelem poštovních služeb vraceny zpět z důvodů, že je 

adresát neznámý či odstěhoval se bez udání adresy. Důsledkem je prodlužování 
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lhůty k možnému vymožení daňového nedoplatku a někdy to vede i k jeho 

nedobytnosti; 

 u právnických osob jde o společnosti bez reálného, skutečného sídla firmy, 

v mnoha případech bez statutárního zástupce, či s nekontaktním statutárním 

zástupcem, eventuelně cizincem. Daň doměřená těmto osobám se již  

v okamžiku vyměřování stává v podstatě nedobytným nedoplatkem. 

Graf č. 5: Přehled daňových nedoplatků ÚFO podle jednotlivých finančních ředitelství 
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 [8], [10], [11], [12], [14], [15], [16], [17] 

 Při podrobnějším zkoumání objemu splatných daňových nedoplatkŧ ÚFO 

můžeme dojít k různým závěrům. Např. z grafického znázornění v grafu č. 5 získáme 

informace o objemu splatných daňových nedoplatků ÚFO evidovaných finančními úřady 

v působnosti jednotlivých finančních ředitelství od I. pololetí r. 2006 do I. pololetí r. 

2010. První místo s největším objemem splatných daňových nedoplatků zaujímají 

finanční úřady v působnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu (36,13 mld. 

Kč, tj. 34,4 % z  celkového objemu daňových nedoplatků, evidovaných územními 
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finančními orgány v ČR k 30.6.2010) na druhém místě jsou finanční úřady v působnosti 

Finančního ředitelství v Brně (22,05 mld. Kč, tj. 21 %) a třetí v pořadí jsou finanční 

úřady spadající pod Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (15,36 mld. Kč, tj. 14,6 %). 

Naopak nejnižšího objemu dosáhly finanční úřady v působnosti Finančního ředitelství 

v Českých Budějovicích (2,7 mld. Kč, tj. 2,6 %), Finančního ředitelství v Hradci Králové 

(5,35 mld. Kč, tj. 5,1%), Finančního ředitelství v Plzni (6,4 mld. Kč, tj. 6,1 %), 

Finančního ředitelství v Ostravě (8,75 mld. Kč, tj. 8,3 %) a Finančního ředitelství v Praze 

(8,26 mld. Kč, tj. 7,9 %). Z rozboru daňových nedoplatků ÚFO evidovaných finančními 

úřady v působnosti jednotlivých finančních ředitelství za období od I. pololetí 2006  

až do I. pololetí 2010 lze vyvodit závěr, že svým objemem daňových nedoplatků 

zaujímají jednotlivá finanční ředitelství téměř shodné pořadí, neboť objem daňových 

nedoplatků se pohybuje plus, mínus, téměř na stejné úrovni.[8] 
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3. ZPŦSOBY VYMÁHÁNÍ DAŇOVÝCH NEDOPLATKŦ 

 V této kapitole bude nejprve zmíněna právní úprava a zákonné předpoklady pro 

zahájení vymáhání. Následně budou rozebrány jednotlivé zákonné způsoby možného 

vymáhání daňových nedoplatků. 

3.1. PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 Hlavní normou v řízení o vymáhání daňových nedoplatků byl do 31.12.2010 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkŧ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSDP“). Od 1.1.2011 se touto hlavní normou stal zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

ve znění p.p. (dále jen daňový řád). Protože ZSDP neupravoval a v současné době ani 

daňový řád neupravuje komplexně celé řízení ve věci vymáhání, je nutné přiměřeně 

použít ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění p.p.( dále jen 

„OSŘ“). 

3.2. PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY PRO ZAHÁJENÍ VYMÁHÁNÍ 

DAŇOVÉHO NEDOPLATKU 

 Existence daňového dluţníka, který: 

o neuhradí splatný daňový nedoplatek nebo další peněžitou 

povinnost v působnosti správce daně v zákonné lhůtě, 

o nesplní svoji povinnost ve správné výši, 

 Existence vykonatelného exekučního titulu: 

 dle ZSDP 

o vykonatelný výkaz nedoplatků, 

o vykonatelné rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité plnění, 

o splatná částka zálohy na daň, 

 dle daňového řádu 

o výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní, 

o vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, 

o vykonatelný zajišťovací příkaz,
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 Právo daň vymáhat nezaniklo a lze se jej domáhat.[18] 

3.2.1. Výkaz nedoplatkŧ 

 Výkaz nedoplatků sestavuje správce daně z údajů evidence daní, ve které jsou 

zaznamenávány daňové a platební povinnosti, jejich úhrady nebo zániky a z toho 

vyplývající daňové nedoplatky či přeplatky, pro svoje potřeby. 

 Náleţitosti výkazu nedoplatků jsou dané zákonem, vzor výkazu nedoplatků je 

uveden v příloze č. 3. 

 Doložku vykonatelnosti výkazu nedoplatků lze osvědčit tehdy, pokud jsou 

vykonatelná všechna rozhodnutí, která byla podkladem pro zanesení příslušných položek 

do evidence daní a splatné všechny částky, do této evidence zanesené přímo na základě 

zákona.[18] 

3.2.2. Vykonatelné rozhodnutí k peněţitému plnění 

 Rozhodnutí, kterým se ukládá peněžité plnění, je dle zákona vykonatelné, jestliže 

proti němu nelze podat řádný opravný prostředek (je v právní moci), a nebo jestliže jeho 

podání nemá odkladný účinek a uplynula zároveň lhůta plnění.[18] 

3.2.3. Záloha na daň 

 Záloha je povinná platba na daň, kterou je povinen daňový poplatník platit 

v průběhu zdaňovacího období, jestliže skutečná výše daně za toto období není ještě 

známa.[18] 

3.2.4. Zajišťovací příkaz 

 Zajišťovací příkaz se vydává tehdy, je-li odůvodněná obava, že daň, u které dosud 

neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její 

vymahatelnosti nedobytná, nebo bude její vybrání spojeno se značnými obtížemi. 

Zajišťovacím příkazem je daňovému subjektu uloženo uhradit příslušnou částku, pokud 

nehrozí nebezpečí z prodlení, do tří pracovních dnů, viz příloha č. 4. Pokud hrozí 

nebezpečí prodlení, je zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému 

subjektu.[19], [20] 
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3.2.5. Prekluzívní lhŧty 

 Právo daň vybrat a vymáhat daňový nedoplatek je promlčeno uplynutím šesti let 

po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Běh promlčecí lhůty lze přerušit 

provedením úkonu  směřujícího k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku. Tento 

úkon je od 1.1.2011 přímo specifikován v zákoně (daňový řád). Od tohoto okamžiku  

se promlčecí lhůta přerušuje a počíná běžet lhůta nová. Lhůta pro inkaso daňových 

nedoplatků však končí nejpozději uplynutím dvaceti let a je lhŧtou prekluzívní, 

s výjimkou daňových nedoplatků zajištěných zástavním právem, zde lhůta končí 

uplynutím třiceti let po zápisu zástavního práva do příslušného veřejného registru.[19], 

[20] 

3.3. ZPŦSOBY VYMÁHÁNÍ 

 Dle vlastního uvážení je možno zvolit zpŧsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše 

nákladů spojených s tímto vymáháním, které je povinen uhradit dlužník, nebyla  

ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku. 

Daňový nedoplatek lze vymáhat: 

 daňovou exekucí 

 prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora 

 uplatněním v insolvenčním řízení 

 přihlášením do veřejné dražby [20] 

3.3.1. Výzva k zaplacení daňového nedoplatku 

 Dle ZSDP bylo povinností vyzvat daňového dlužníka ještě před samotným 

přistoupením k vymáhání daňového nedoplatku k jeho úhradě v náhradní lhůtě, která 

směla činit nejméně osm dnů, vzor viz. příloha č. 5. Jestliže nedoplatek nebyl uhrazen 

ani v této náhradní lhůtě  bylo přikročeno bez  dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. 

Vymáhání bylo možno zahájit i bez výzvy, pokud hrozilo nebezpečí, že  účel  vymáhání  

bude  zmařen,  jestliže nebude přistoupeno neprodleně  k vymáhání.[18] 

 S účinností daňového řádu je tento institut vyzývání dlužníka k úhradě daňového 

nedoplatku v náhradní lhůtě zrušen. V rámci klientského přístupu je možno při 
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posouzení jednotlivých případů upozornit dlužníka na tuto skutečnost neformálním 

způsobem, tj. SMS zprávou, e-mailem, telefonem či prostřednictvím upozornění 

doručeného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Vynecháním tohoto 

mezičlánku lze hovořit o úspoře nejen času, ale i nemalých finančních prostředků za 

poštovné a v neposlední řadě i  bezodkladnému přístupu k vymáhání dlužné částky. 

3.3.2. Úkony před zahájením vymáhacího řízení 

 Před samotným zahájením vymáhacího řízení je nutností provést vyhledávací 

činnost, kdy dochází především v dostupných rejstřících k ověřování sídla či bydliště 

dlužníka nebo místa jeho fyzického zdržování se. Dále je předmětem vyhledávací 

činnosti zjištění o poměrech fyzické osoby, zejména zda žije v manželství, zda nedošlo 

k vypořádání společného jmění manželů (dále jen SJM) aj. Podle okolností jednotlivých 

případů lze získat potřebné informace prostřednictvím tzv. výzvy k součinnosti třetích 

osob, od 1.1.2011 se jedná o výzvu k poskytnutí informací, na základě které je možno 

získat údaje, které nelze získat z dostupných rejstříkových databází. Údaje se týkají 

především příjmů dlužníka, jeho majetkových poměrů, jeho zaměstnavatele apod. Tato 

vyhledávací činnost může být vykonávána i bez přímé součinnosti s dlužníkem a její 

výsledky se používají pro zahájení příslušného vymáhacího řízení.[19], [20] 

3.3.3. Další instrumenty vymáhání daňového nedoplatku 

 zřízení zástavního práva k majetku dlužníka 

 ručení 

 K zajištění neuhrazené daně lze zřídit zástavní právo k majetku daňového subjektu 

za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Zástavní právo vzniká doručením 

rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému subjektu, viz příloha č. 6. Zástavní 

právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku,  

o kterém jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního 

práva příslušnému katastrálnímu úřadu nebo tomu, kdo vede veřejný registr. Zánik 

zástavního práva je možný jen pravomocným rozhodnutím o jeho zrušení z důvodů 

stanovených občanským zákoníkem. 
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 Daňový nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost 

ručení ukládá a pokud je mu výzvou sdělena stanovená daň, za kterou ručí a současně je 

vyzván k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě. I v případě zániku daňového subjektu 

bez právního nástupce je ručitel povinen nedoplatek uhradit. K úhradě nedoplatku 

ručitelem lze přistoupit jen tehdy, pokud nebyl uhrazen daňovým subjektem ani po jeho 

upomenutí a nebyl uhrazen ani při vymáhání na daňovém subjektu.[19], [20] 

3.4. DAŇOVÁ EXEKUCE 

 V případě naplnění předpokladů pro vymáhání daňového nedoplatku nařídí správce 

daně vymáhání daňovou exekucí vydáním exekučního příkazu některým z možných 

způsobů výkonu. 

Daňovou exekuci lze provést: 

 přikázáním pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech 

vedených u bank nebo jiné pohledávky, 

 srážkou ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní 

příjem, důchodu, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod., 

 prodejem movitých věcí, 

 prodejem nemovitostí, 

 postižením jiných majetkových práv.[18] 

3.4.1. Exekuční příkaz 

 Exekuční příkaz je rozhodnutím správce daně, které musí vedle základních 

zákonných náležitostí rozhodnutí obsahovat i další náležitosti, především ve výroku 

uvedené: 

 způsob provedení daňové exekuce, 

 výše nedoplatků, pro které je exekuce nařizována, 

 výše exekučních nákladů, 

 odkaz na exekuční titul.
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 Dále je nutné v rozhodnutí přesně vymezit práva a povinnosti k plnění, jako např. 

příkazy, zákazy, povinnosti účastníků řízení, poučení o povinnosti zachovávat 

mlčenlivost, poučení o opravných prostředcích, odůvodnění apod.[18] 

3.4.2. Vyloučení majetku z daňové exekuce 

 Od 1.1.2011 upravuje daňový řád možnost osoby po nařízení daňové exekuce, které 

svědčí právo k majetku nepřipouštějící provedení exekuce nebo které je ukládána 

povinnost ohledně takového majetku, podat návrh na vyloučení takovéhoto majetku 

z daňové exekuce. O návrhu této osoby se musí rozhodnout do třiceti dnů. Tento úkon lze 

provést i z moci úřední. Vzor rozhodnutí je umístěn v příloze č. 7.[20] 

 Tuto možnost měl daňový dlužník i před účinností daňového řádu. Do 31.12.2010  

se postupovalo podle OSŘ a dlužník mohl podat návrh na vyloučení majetku z exekuce 

buď vykonávajícímu správci daně, případně soudní exekuční žalobou na vyloučení věci 

z exekuce. 

3.4.3. Prohlášení o majetku 

 Dalším institutem zakotveným v daňovém řádu, který by měl usnadnit vymožení 

daňového nedoplatku daňovou exekucí, je prohlášení o majetku. Nebyl-li nebo  

nemohl-li být vymáhaný nedoplatek uhrazen daňovou exekucí přikázáním pohledávky 

z účtu u poskytovatele platebních služeb, je možno vyzvat dlužníka k povinnosti podat ve 

stanovené lhůtě prohlášení o majetku, viz příloha č. 8. Do prohlášení o majetku musí 

dlužník uvést úplné a pravdivé údaje o svém majetku, včetně majetku patřícího  

do společného jmění manželů. Přesný výčet údajů, které je povinen uvést dlužník  

do prohlášení o majetku, je stanoven daňovým řádem.[20] 

3.4.4. Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních 

sluţeb 

 Výkon daňové exekuce formou přikázání pohledávky na peněžní prostředky 

daňového dlužníka na účtech vedených u bank je nejvíce používaným typem daňové 

exekuce a dá se říci, že v určitých intencích i nejméně zatěžující formou. 
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 Zákonnou normou není blíže specifikován druh účtu, ze kterého lze pohledávku 

odepsat. Dle daňového řádu lze získat tyto prostředky z běžného účtu, vkladového nebo 

jiného účtu vedeného v jakékoliv měně. To znamená, že touto daňovou exekucí je možno 

získat finanční prostředky nejen z běžného a vkladového účtu, ale i např. z účtu 

sporožirového, devizového, ze stavebního spoření, z penzijního připojištění aj.[20] 

3.4.5. Daňová exekuce sráţkami ze mzdy 

 Na základě výsledků vyhledávací činnosti je vyzván plátce mzdy dlužníka  

ke sdělení jeho pracovního zařazení, výše hrubé mzdy, datumu splatnosti mzdy, jsou-li  

ze mzdy již přikázány srážky pro jiného věřitele a jedná-li se o přednostní pohledávky. 

Na základě odpovědi plátce mzdy jsou poskytnuté informace vyhodnoceny a po té je 

eventuelně přistoupeno k vymáhání daňového nedoplatku touto formou daňové exekuce. 

 Plátce mzdy dlužníka má povinnost od okamžiku doručení exekučního příkazu  

a po celou dobu trvání daňové exekuce provádět ze mzdy dlužníka stanovené srážky  

až do výše částky uvedené v exekučním příkaze a pravidelně je odvádět příkazci.[20] 

3.4.6. Daňová exekuce prodejem movitých věcí 

 Daňová exekuce prodejem movitých věcí ve vlastnictví dlužníka nebo prodejem 

spoluvlastnického podílu na věci movité se provede sepsáním věcí, které podléhají 

exekuci, a jejich zpeněţením, pokud to povaha věci nevylučuje. Se sepsanými věcmi 

nesmí dlužník nakládat. Sepsané věci se prodají dražbou, která se koná buď v místě 

uložení věcí nebo u správce daně. Dražba je povinnou formou zpeněžení sepsaných 

hmotných věcí.[20] 

3.4.7. Daňová exekuce prodejem nemovitostí 

 Daňovou exekucí prodejem nemovitostí je možno postihnout nemovitost  

ve vlastnictví dlužníka nebo jeho spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Prodej 

nemovitosti se uskutečňuje draţbou na základě dražební vyhlášky. Při dražbě činí 

nejnižší podání dvě třetiny stanovené výsledné ceny dražené nemovitosti. Zájemci  

o koupi dražené nemovitosti jsou povinni složit částku dražební jistoty, která je 

stanovena správcem daně a činí nejvýše polovinu nejnižšího dražebního podání. 
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Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu se vyrozumí příslušný katastrální úřad  

o splnění podmínek pro přechod vlastnictví nemovitosti na vydražitele.[20] 

3.4.8. Odklad a zastavení daňové exekuce 

 Výkon rozhodnutí daňové exekuce může být zcela nebo částečně odložen na žádost 

dlužníka nebo z moci úřední, v případě: 

 šetření skutečností rozhodných pro zastavení daňové exekuce, 

 vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí, 

 splnění podmínek pro posečkání úhrady nedoplatku. 

 V případech daných zákonem se musí přistoupit k částečnému či plnému zastavení 

daňové exekuce ex offo. 

Jedná se zejména o situace, kdy: 

 nebyly splněny zákonné podmínky pro nařízení daňové exekuce, 

 odpadl důvod nařízení daňové exekuce (např. nedoplatek byl zcela uhrazen, 

apod.), 

 je povoleno posečkání úhrady nedoplatku, 

 bylo pravomocně rozhodnuto o postižení majetku, nepodléhajícímu exekuci,  

či k němuž náleží právo nepřipouštějící exekuci, 

 zaniklo právo vymáhat nedoplatek atd. 

 Přesný výčet situací pro možné částečné či plné zastavení daňové exekuce  

je upraven daňovým řádem, dříve ZSDP v součinnosti s OSŘ. Odklad výkonu 

rozhodnutí, jakož i pokračování v odložené daňové exekuci, nebo zastavení daňové 

exekuce, ukončuje správce daně rozhodnutím.[18] 

3.5. EXEKUČNÍ NÁKLADY DAŇOVÉ EXEKUCE 

 Exekuční náklady svou podstatou zvyšují daňový nedoplatek dlužníka. Jejich 

úprava v daňovém řádu je speciální úpravou vůči obecné úpravě nákladů řízení, a má 

tedy přednost před jejím použitím. Téměř shodným způsobem byly upraveny i v ZSDP 

s platností do 31.12.2010. 
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 Povinnost hradit exekuční náklady má daňový dlužník, pokud daňová exekuce 

nebyla provedena neoprávněně. 

Exekuční náklady spočívají v náhradě nákladů: 

 za nařízení daňové exekuce, 

 za výkon prodeje, 

 hotových výdajů. 

 Výše exekučních nákladů se stanoví exekučním příkazem nebo samostatným 

rozhodnutím, výše hotových výdajů je stanovena vždy samostatným rozhodnutím. 

Náhradu hotových výdajŧ, souvisejících s výkonem prodeje, hradí daňový dlužník  

i v případě, kdy k dražbě či zpeněžení předmětu daňové exekuce nedošlo, a to do patnácti 

dnů ode dne doručení rozhodnutí.[19], [20] 

3.6. EXEKUCE PROSTŘEDNICTVÍM SOUDU NEBO SOUDNÍHO 

EXEKUTORA 

 Exekuci daňového nedoplatku je možné provést rovněž prostřednictvím soudu nebo 

soudního exekutora. Tento způsob exekuce se používá ve velmi složitých  

či nestandardních případech. Zde se exekuční řízení zahajuje na návrh oprávněného, 

dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel soudnímu exekutorovi nebo soudu spolu 

s určením soudního exekutora. Soudní exekutor může zahájit provedení exekuce  

až po pověření k jejímu provedení soudem. Činnost soudního exekutora je dána zákonem  

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, 

ve znění p.p. (dále jen „exekuční řád“), dle kterého probíhá i samotné exekuční řízení.  

Exekučním titulem je: 

 vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo 

postihuje majetek; 

 vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud 

přiznává právo nebo postihuje majetek; 

 vykonatelný rozhodčí nález; 

 notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního 

předpisu nebo exekutorský zápis; 
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 vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazu 

nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný 

smír; 

 vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění  

a sociálního zabezpečení; 

 jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští 

zákon. 

 Soudní exekutor po obdržení usnesení o nařízení exekuce situaci posoudí, zvolí 

vhodný způsob provedení exekuce a vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má 

být exekucí postižen. 

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v exekučním řádu, a to: 

 Exekuci ukládající zaplacení peněţité částky je možno provést 

 srážkami ze mzdy a jiných příjmů; 

 přikázáním pohledávky; 

 prodejem movitých a nemovitých věcí; 

 prodejem podniku. 

 Exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou 

uložené povinnosti, a to: 

 vyklizením; 

 odebráním věci; 

 rozdělením společné věci; 

 provedením prací a výkonů. 

 Exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku se provádí prodejem 

zastavených movitých věcí a nemovitostí.[21] 

3.6.1. Náklady soudní exekuce 

 Náklady soudní exekuce jsou určeny vyhláškou MS a hradí je vždy povinný. 

Jsou to: 

 odměna soudního exekutora; 

 náhrada hotových výdajů; 

 náhrada za ztrátu času při provádění exekuce;
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 náhrada za doručení písemností; 

 odměna a náhrada nákladů správce podniku; 

 v případě, že je exekutor či správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty,  

i příslušná daň z přidané hodnoty. 

 Soudní exekutor je rovněž oprávněn uzavřít s oprávněným smlouvu o provedení 

exekuce za smluvní odměnu, která není nákladem exekuce. Náklady soudní exekuce 

rozhodně dosahují nepoměrně vyšších částek ve srovnání s exekučními náklady  

při daňové exekuci.[21] 

3.7. UPLATNĚNÍ DAŇOVÉHO NEDOPLATKU V INSOLVENČNÍM 

ŘÍZENÍ 

 Insolvenční řízení se zahajuje na návrh věřitele či dlužníka a zahajuje se dnem, 

kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému insolvenčnímu soudu. Insolvenční soud 

je povinen oznámit zahájení insolvenčního řízení vyhláškou a zároveň vyzve věřitele, 

kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku 

pohledávky. 

 Správce daně, jakožto věřitel, uplatní svou přihlášku pohledávky či pohledávek  

u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené 

rozhodnutím o úpadku. K přihlášce podané později insolvenční soud nepřihlíží a takto 

uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lze přihlásit i pohledávky, 

které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou 

vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. 

 Přihlášku pohledávky lze podat pouze na předepsaném formuláři. Podané 

přihlášky pohledávek přezkoumá nejprve insolvenční správce a poté insolvenční soud  

při přezkumném jednání. 

 Je-li potvrzen úpadek dlužníka, vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku. 

Rozlišují se dvě základní formy úpadku - platební neschopnost a předlužení. 

Možnosti řešení úpadku dlužníka: 

 konkurs, 

 reorganizace,
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 oddluţení.[22] 

3.8. PŘIHLÁŠENÍ DAŇOVÉHO NEDOPLATKU DO VEŘEJNÉ 

DRAŢBY 

 Správce daně se o konání veřejné dražby dozví z dražební vyhlášky, neboť  

ze zákona je pravidelně obesílán. V případě, že se správce daně ocitne v postavení 

věřitele, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo 

jiným titulem anebo pohledávku zajištěnou zástavním právem, může ji do řízení přihlásit 

nejpozději do zahájení draţebního jednání. 

 Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem 

nařídí soud jednání o rozvrhu rozdělované podstaty. Pohledávky věřitelů a jejich 

příslušenství se vyčíslí ke dni rozvrhového jednání, zařadí se do jednotlivých skupin  

a pořadí uvede soud podle údajů obsažených ve spisu. Pokud nelze uspokojit všechny 

pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se podle pořadí. Pohledávky patřící do téže 

skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí poměrně.[23] 
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4. ZHODNOCENÍ 

 Objem daňových nedoplatkŧ v působnosti ÚFO se v posledních deseti letech 

ustálil na hranici okolo sta miliard korun, přičemž v roce 2009 došlo k jeho snížení na  

98 449 mil. Kč. Můžeme tedy hovořit o vyrovnaném stavu objemu daňových nedoplatků. 

 Při porovnávání meziročního přírůstku daňových nedoplatků v letech 2000 až 2009 

docházelo střídavě k poklesu i nárůstu tohoto ukazatele, což dokládají údaje v tabulce  

č. 3. V posledních třech letech se meziroční přírůstek snižoval tak, že v roce 2007 došlo 

ke snížení o 4,3 mld. Kč, v roce 2008 o 0,6 mld. Kč a v roce 2009 o 2,1 mld. Kč.[25] 

Tabulka č. 3: Vývoj ročního inkasa daní ÚFO, kumulovaných daňových nedoplatků a ročního přírůstku 

daňových nedoplatků za období let 2000 - 2009 [v mld. Kč] 

ÚFO 
roční inkaso 

daní 

kumulované 

daňové 

nedoplatky 

roční přírŧstek 

daňových 

nedoplatkŧ 

2000 400.8 99.12 1.26 

2001 440.2 99.44 0.32 

2002 473.77 103.74 4.3 

2003 507.7 99.8 -3.94 

2004 455.55 103.3 3.5 

2005 517.87 101.7 -1.6 

2006 513.73 105.4 3.7 

2007 576.51 101.1 -4.3 

2008 606.64 100.5 -0.6 

2009 522.85 98.4 -2.1 

 [5], [7], [14], [15], [16], [17] 

 Vývoj ročního inkasa daní se v působnosti ÚFO za deset let zvedl ze 400 mld. Kč 

až na 606,64 mld. Kč v roce 2008. Rok 2009 se vyznačil poklesem ročního inkasa  

na částku 522,85 mld. Kč. Výnos z vybraných daní se tak snížil o částku 83 818 mil. Kč, 

kdy při meziročním srovnání výnosu všech daní došlo k nárůstu inkasa pouze u daně  

z nemovitostí o 1 165 mil. Kč, největší pokles byl zaznamenán u daně z příjmů 

právnických osob o 63 048 mil. Kč, u daně z příjmů fyzických osob podávajících 

přiznání to bylo o 12 184 mil. Kč a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
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činil pokles o 4 138 mil. Kč. Tento meziroční pokles samozřejmě ovlivnily projevy 

celosvětové hospodářské krize v kombinaci s legislativními změnami daňových zákonů. 

[25] 

 Při porovnání ročního přírůstku daňových nedoplatků s ročním inkasem daní,  

viz údaje v tabulce č. 3, dojdeme k závěru, že roční přírůstek daňových nedoplatků nemá 

významný a rozhodující vliv na roční inkaso daní. Tento závěr dokládá i porovnání 

kumulovaných daňových nedoplatků celkových na celkové kumulované inkaso v grafu 

č. 4. 

Graf č. 6: Podíl meziročního přírůstku daňových nedoplatků na roční daňové povinnosti za období let 2000 

- 2009 
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 [5], [7], [14], [15], [16], [17] 

 Podíl meziročního přírůstku daňových nedoplatků na roční daňové povinnosti  

za období let 2000 - 2009 je znázorněn v  grafu č. 6, ze kterého vyplývá střídající  

se pohyb v rozmezí od mínus jednoho procenta do plus jednoho procenta. 
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4.1. VYMÁHANÉ DAŇOVÉ NEDOPLATKY 

 Objem vymáhaných daňových nedoplatkŧ ÚFO se pohybuje v rozmezí 65 -  

70% celkového objemu daňových nedoplatků ÚFO, což dokládá i grafické znázornění 

v příloze č. 9. Zbývajících 30 - 35% tvoří daňové nedoplatky daňových dlužníků, kteří 

jsou nekontaktní či neznámého pobytu, nemající žádný majetek, předlužení, zaniklí bez 

právního nástupce, bezpříjmoví, nepracující, mající příjmy na hranici životního minima, 

zemřelí s předluženým dědictvím, v konkurzním či insolvenčním řízení, kdy dojde 

k minimálnímu či žádnému uspokojení z přihlášených daňových pohledávek, apod. 

 V tomto případě pak hovoříme o nedobytných daňových nedoplatcích, které  

ve skutečnosti dosahují vyššího procentního zastoupení než oněch zmiňovaných 30 až  

35 %. Dle kvalifikovaného odhadu činila výše nedobytných daňových nedoplatků  

k 31.12.2009 celkem 49,6 mld. Kč, což je 50,3 %, tedy polovinu z celkové kumulované 

částky daňových nedoplatků evidovaných ÚFO k 31.12.2009 ve výši 98,4 mld. Kč. 

Z oněch 49,6 mld. Kč nedobytných daňových nedoplatků bylo na daních 31,1 mld. Kč, 

tj. 62,7 % a na příslušenství daní necelých 18,5 mld. Kč, tj. 34,3 %. Daně staré daňové 

soustavy vykazují rozhodně vyšší podíl nedobytných daňových nedoplatků a již dřívější 

rozbory těchto skutečností ukázaly, že se pohybuje okolo 95 %.[14] 

4.2. ODPIS DAŇOVÝCH NEDOPLATKŦ 

 U již evidovaných daňových nedoplatků ÚFO se dosahuje jejich snížení 

pravidelným odpisováním pro nedobytnost dle zákona. Nedobytným daňovým 

nedoplatkem se rozumí nedoplatek, který byl bezvýsledně vymáhán na daňovém 

subjektu, ale i na jiných osobách, na kterých lze nedoplatek vymáhat, nebo by jeho 

vymáhání nepřineslo žádný výsledek anebo je odůvodněný předpoklad, že by náklady 

vymáhání přesáhly jeho výtěžek.[19], [20] 

 Tento způsob sniţování daňových nedoplatků je ovšem pouze administrativního 

charakteru, kdy dojde fakticky k jeho přesunutí z osobního daňového účtu dlužníka  

do evidence nedobytných nedoplatků. Ve skutečnosti daňový nedoplatek trvá i nadále  

až do doby uplynutí prekluzívní lhůty. Z takto odepsaných daňových nedoplatků se již 
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ve většině případů nedosáhne žádného finančního efektu, to značí, že daňové inkaso  

je o tyto odepsané nedoplatky chudší. 

 Z přílohy č. 10 vyplývá, že k 30.6.2010 dosáhla částka odepsaných daňových 

nedoplatků výše 137 mld. Kč. Dále lze z přílohy č. 10 odvodit, že objem odepsaných 

daňových nedoplatků, evidovaných ÚFO, se za 5 let, tj. od pololetí r. 2005 do konce 

června 2010, zvýšil o 65,6 mld. Kč, v procentuálním vyjádření činí zvýšení o 91,87%, 

což je téměř dvojnásobné zvýšení. 

4.3. ROZBOR EFEKTIVNOSTI VYMÁHÁNÍ DAŇOVÝCH 

NEDOPLATKŦ ÚFO 

 Při dlouhodobějším zkoumání údajů z období let 1995 až 2009, týkajících  

se vývoje vymáhaných i vymožených nedoplatků evidovaných ÚFO, lze konstatovat 

zvyšující se trend meziročního nárůstu objemu vymáhaných daňových nedoplatků, 

zejména v letech 1996 až 2005. V posledních letech, myšleno roky 2006 až 2009, 

můžeme tento vývoj charakterizovat jako stabilní, kdy je dosahováno téměř shodných 

ukazatelů, viz příloha č. 9.[14] 

Rovněž z grafického znázornění v příloze č. 11 je patrný vývoj vymožených daňových 

nedoplatků. 

Tabulka č. 4: Vývoj vymožených daňových nedoplatků v letech 1995 až 2009[v mil. Kč] 

Období 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vymoţené 

daňové 

nedoplatky 

2648 2895 4240 3957 4235 4482 6716 3827 3960 4073 5111 5203 6054 6334 5999 

 [14] 

 Z informací tabulky č. 4 lze učinit závěr, že s využitím všech dostupných 

prostředků, v rámci běžného využívání kapacit ÚFO a přispěním současné legislativy, 

lze v příslušném roce získat do veřejných rozpočtů vymáháním daňových nedoplatků 

maximálně okolo 6 mld. Kč, což je odhadem necelých 9 % z daňových pohledávek ve 

vymáhání (68 mld. Kč) a 6 % z celkových daňových nedoplatků evidovaných ÚFO  

(100 mld. Kč).[14] 
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 Mezi úkony, kdy dosáhl ÚFO rozhodujícího objemu vymožených daňových 

nedoplatků za rok 2009 patří dobrovolná úhrada daňového dlužníka na základě výzvy 

správce daně k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě (příloha č. 3), která činila 

v souhrnu částku 2,5 mld. Kč, tj. 40,7%. Na druhém místě ihned v závěsu se umístila 

daňová exekuce, kterou bylo dosaženo částky 2,4 mld. Kč, což je 40,6 % a dalších téměř 

0,7 mld. Kč, tj. 11,9 %, bylo vybráno pracovníky vymáhacích útvarů finančních úřadů 

ještě před provedením samotného vymáhacího úkonu. 

 Z celkového objemu vymáhaných daňových nedoplatků k poslednímu dni roku 

2009 ve výši 68 mld. připadá na samotné daně 46,8 mld. Kč, tj. 68,8 %, a 31,2 %, tedy 

téměř jedna třetina, na příslušenství daní, které zahrnuje penále, zvýšení daně, náklady 

daňového řízení, úroky a pokuty, což činí 21,2 mld. Kč, viz příloha č. 12.[14] 

4.3.1. Daňová exekuce na přikázání pohledávky na peněţní prostředky 

 Výkon daňové exekuce formou přikázání pohledávky na peněžní prostředky  

je správcem daně nejvíce využívaným. Jak vyplývá z grafického znázornění v příloze  

č. 13 v roce 2005 byly tímto způsobem vymáhány daňové nedoplatky ve výši 6,8 mld. 

Kč, přičemž úspěšného vymožení bylo dosaženo částkou 1,9 mld. Kč, tj. 27,9 % 

úspěšnosti. V roce 2006 byla vymáhána částka 6,5 mld. Kč s úspěšností 29,2%, 

vymožena byla shodná částka jako v roce 2005, a to 1,9 mld. Kč. Rok 2007 byl 

zaznamenán mírným nárůstem vymáhaných daňových nedoplatků ve výši 7,8 mld. Kč, 

úspěšně vyinkasovány 2,2 mld. Kč, 28,2 % úspěšnosti. V roce 2008 lze hovořit  

o zvýšeném využití tohoto exekučního prostředku, a to ve výši 14,2 mld. Kč, ovšem 

vymoženy byly pouze 2 mld. Kč, došlo k poklesu úspěšnosti využití tohoto exekučního 

prostředku, která dosáhla 14,1%. V roce 2009 došlo k poklesu využití tohoto prostředku 

ve srovnání s rokem 2008, kdy byly vymáhány pohledávky ve výši 9 mld. Kč  

s úspěchem ve výši 1,8 mld. Kč, tj. 20%.[14], [15], [16], [17], [18] 

4.3.2. Daňová exekuce sráţkami ze mzdy 

 Výkon daňové exekuce sráţkami ze mzdy se používá rovněž v hojném 

množství, ale jen při vymáhání daňových nedoplatků u fyzických osob. 

 Úspěšnost vymožení je odvislá na rychlosti zpracování a doručení odpovědi  

od příslušné zdravotní pojišťovny. Dalším negativem, ovlivňujícím úspěšnost správce 
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daně, jsou jeho omezené možnosti zjistit a případně dále sledovat změnu zaměstnavatele 

dlužníka, který se snaží vyhýbat exekuci vykonáváním prací na krátkodobé pracovní 

poměry a častým střídáním zaměstnavatelů. Nižší úspěšnost tohoto způsobu exekuce 

způsobuje také růst nezaměstnanosti v řadě regionů ČR. Dalším neméně závažným 

problémem je vymáhání daňových nedoplatků na daňových dlužnících, pobírajících 

starobní a jiné důchody, kde je plátcem Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, 

která není schopna urychleně provést nařízené exekuce. Na exekuční příkazy správců 

daně je reagováno i s několikaměsíčním zpožděním a nebo dokonce  

až na základě písemné urgence. Další problémy s včasnou nebo vůbec s realizací 

exekučních příkazů nastávají také v souvislosti s doručováním exekučních příkazů na 

srážku ze mzdy do datových schránek ze strany zaměstnavatelů, a to především z důvodu 

nevyzvedávání obsahu schránky. Od výše uvedených skutečností se pak odvíjí dosažené 

výsledky při využití tohoto způsobu vymáhání. Účinnost tohoto způsobu vymáhání má, 

co do délky, dlouhodobější charakter, neboť ze mzdových a jiných prostředků jsou 

sráženy částky při zachování životního minima v souladu s platnými zákony.[14] 

Úspěšnost tohoto způsobu vymáhání je znázorněna v příloze č. 14. 

4.3.3. Daňová exekuce prodejem movitých věcí 

 Daňová exekuce prodejem movitých věcí je využívána v případech, kdy  

daňový dlužník nemá účet nebo peněžní prostředky na něm, není v pracovním poměru  

a nevlastní nemovitost. 

 Negativem tohoto způsobu exekuce je nízká výtěţnost, která je ovlivněna 

platnou právní úpravou dražeb movitých věcí, a to zejména nižším zájmem 

potencionálních zájemců o nabízené věci v místech dražeb i poklesem hodnoty věcí 

prodávaných v dražbě. Dalším prvkem ovlivňujícím efektivitu těchto exekucí  

je pořizování majetku formou úvěru, zajištěného smlouvou o zajišťovacím převodu 

vlastnického práva, či finančního leasingu. Způsobuje to komplikace s identifikací 

skutečného vlastníka věci při provádění jejich soupisu. Také uzavírání smluv o výpůjčce 

movitých věcí na dobu určitou mezi dlužníkem - vlastníkem věci a jinou osobou s tím, že 

věci jsou de facto nadále využívány dlužníkem, způsobuje nemalé komplikace a má vliv 

na úspěšnost vymožení daňového nedoplatku.[14] 
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 V roce 2005 byly formou daňové exekuce prodejem movitých věcí vymáhány 

daňové nedoplatky ve výši 0,5 mld. Kč, přičemž úspěšného vymožení bylo dosaženo 

částkou 0,1 mld. Kč, tj. 20 % úspěšnosti při porovnání skutečně vymožené částky 

s částkou vymáhanou. V roce 2006 byla vymáhána částka 0,6 mld. Kč s úspěšností 16,7 

%, vymožena byla shodná částka jako v roce 2005, a to 0,1 mld. Kč. Rok 2007 je shodný, 

co se týká vymáhaných daňových nedoplatků ve výši 0,5 mld. Kč, inkaso bylo vyšší,  

a to 0,2 mld. Kč, 40 % úspěšnosti. V roce 2008 se vymáhané nedoplatky tímto způsobem 

opět vrátily na částku 0,6 mld. Kč jako v roce 2006, ovšem vymoženy byly 0,3 mld. Kč, 

což je 50 %. V roce 2009 došlo k poklesu využití tohoto prostředku ve srovnání s rokem 

2008, ale na stejnou hranici roku 2007, kdy byly vymáhány pohledávky ve výši 0,5 mld. 

Kč s úspěchem ve výši 0,2 mld. Kč, tj. 40%.[14], [15], [16], [17], [18] 

  Vývoj vymáhaných a skutečně vymožených daňových nedoplatků formou daňové 

exekuce prodejem movitých věcí je zaznamenán v příloze č. 15. Ve srovnání 

s předchozími dvěma způsoby daňové exekuce je tento způsob rozhodně méně 

používaný, ale úspěšnost tohoto způsobu je rozhodně na vyšší úrovni. 

4.3.4. Daňová exekuce prodejem nemovitostí 

 Výkon rozhodnutí formou prodeje nemovitostí je správcem daně využíván 

v případech, kdy daňový dlužník nemá účet nebo peněžní prostředky na něm a není 

v pracovním poměru. 

 Při tomto způsobu exekuce se projevují obdobná negativa jako u daňových exekucí 

prodejem movitých věcí. V mnoha případech se exekuční příkazy na prodej nemovitostí 

nevydají vůbec, protože jsou nemovitosti zatíženy zástavními právy peněžních ústavů  

a jiných věřitelů. Při případné realizaci výkonu této daňové exekuce by se pak jednalo  

o vymáhání pro jiné věřitele než správce daně. Tento způsob daňové exekuce i přes  

to zůstává účinným zpŧsobem vymáhání.[14] 

 V příloze č. 16 je uveden grafický vývoj vymáhaných a vymožených daňových 

nedoplatků formou daňové exekuce prodejem nemovitostí. V roce 2005 byly daňovou 

exekucí prodejem nemovitostí vymáhány daňové nedoplatky ve výši 0,4 mld. Kč, 

přičemž úspěšného vymožení bylo dosaženo částkou 0,1 mld. Kč, tj. 25 % úspěšnosti. 

V roce 2006 došlo k nárůstu využití tohoto způsobu exekuce, kdy byla vymáhána částka 
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0,7 mld. Kč s úspěšností 14,3 %, vymožena byla ovšem shodná částka jako v roce 2005, 

a to pouze 0,1 mld. Kč. Rok 2007 je shodný s rokem 2005, co se týká vymáhaných 

daňových nedoplatků ve výši 0,4 mld. Kč, inkaso bylo vyšší, a to 0,2 mld. Kč, a bylo 

dosaženo i lepší úspěšnosti, a to ve výši 50 %. V roce 2008 vymáhané nedoplatky touto 

exekucí dosáhly částky 0,5 mld. Kč, vymoženo bylo 0,2 mld. Kč, což je 40 %. V roce 

2009 došlo opět k nárůstu ve využití tohoto prostředku ve srovnání s rokem 2008, bylo 

dosaženo shodné hranice jako v roce 2006, kdy byly vymáhány pohledávky ve výši  

0,7 mld. Kč i se shodným nižším úspěchem ve výši 0,1 mld. Kč, tj. 14,3%. Ve srovnání 

s předchozími třemi způsoby daňové exekuce je tato forma daňové exekuce rovněž méně 

používaná, její úspěšnost je téměř shodná jako způsob daňové exekuce prodejem 

movitých věcí.[14], [15], [16], [17], [24] 

4.3.5. Vymáhání daňových nedoplatkŧ prostřednictvím soudu a soudního exekutora 

 Tohoto způsobu vymožení daňového nedoplatku ÚFO se používá velmi zřídka,  

ve zvlášť složitých případech. Důvodů je několik, ale tím nejvíce odrazujícím je ta 

skutečnost, že výkony rozhodnutí vedené soudy jsou zdlouhavé a nepříliš výtěžné. 

Zdlouhavé procesy u návrhů na výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí v mnoha 

případech uplyne až několik let od podání návrhu do doby fyzicky provedené dražby. 

[14] 

 Z přílohy č. 17 vyplývá, že v roce 2005 byly soudům předány návrhy na výkon 

rozhodnutí v celkové výši 500 mil. Kč, vymoženo bylo pouze 17 mil. Kč, tj. 1,4 %. 

V roce 2006 se počet návrhů snížil na celkových 300 tis. Kč vymáhaných nedoplatků, 

vymoženo 22 mil. Kč, tj. 7,3 %. Rok 2007 zaznamenal opět pokles využití tohoto 

způsobu, a to v částce 200 mil. Kč, vymoženo 20 mil. Kč, tj. 10 %. Nárůst byl 

zaznamenán v roce 2008, kdy bylo předáno za 400 mil. Kč návrhů, vydobyto bylo 23 mil. 

Kč, tj. 5,8 %.V roce 2009 byly předány k vymáhání daňové nedoplatky pouze ve výši 

122 mil. Kč, z této částky bylo vymoženo 21 mil. Kč, tj. 17,2 %.[14], [15], [16], [17], 

[24] 

 Suma daňových nedoplatků ÚFO předaných k vymáhání soudním exekutorům je 

rovněž stále na nízké úrovni. Způsobují to problémy spočívající v nepřiměřenosti  

exekucí prováděných soudními exekutory. Dalším negativem je časté porušování zásady
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přiměřenosti dané OSŘ. K tomu dochází např. vydáváním exekučních příkazů na prodej 

podniku v případech, kdy výše dlužné pohledávky bývá daleko nižší než hodnota 

postiženého majetku. Tímto krokem dochází fakticky k blokaci majetku dlužníka, jehož 

důsledek vede ÚFO k přerušení nebo odložení již probíhající daňové exekuce. Soudní 

exekutor pak ve skutečnosti dražbu neuskuteční.[14]. Vývoj vymáhaných a vymožených 

daňových nedoplatků exekucí vedenou soudním exekutorem je znázorněn v příloze č. 18. 

4.3.6. Uplatnění daňového nedoplatku v insolvenčním řízení 

 Efektivita insolvenčních řízení je z hlediska míry uspokojení daňových 

pohledávek ÚFO dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V převažující míře je výsledkem 

tohoto řízení prakticky likvidační forma řešení insolvenčnosti dlužníků v podobě 

konkurzu. I přes tuto skutečnost se nová právní úprava insolvenčních řízení jeví jako 

rychlejší a pružnější v porovnání s předešlou úpravou tzv. „starých konkursů“ podle 

zákona o konkurzu a vyrovnání. Rozsáhlým problémem v této oblasti je přihlašování 

daňových nedoplatků, coby pohledávek ÚFO, do těchto řízení, kdy lhŧta pro přihlášení 

je v mnoha případech shodná se lhůtou stanovenou pro podání daňového přiznání, která 

činí 30 dnů, což způsobuje značné komplikace. V těchto případech se musí přihlásit 

daňové nedoplatky jako pohledávky dosud neurčité výše, poté se musí doplnit nebo  

vzít zpět.[14] 

 Z celkového objemu daňových nedoplatků evidovaných ÚFO ve vymáhání jich  

k 31.12.2009 bylo přihlášeno do insolvenčních řízení 21,2 %, tj. 14,4 mld. Kč. Během 

roku 2009 jich bylo přihlášeno přes 2 mld. Kč a uspokojeno 352 mil. Kč. Vývoj 

daňových nedoplatků v insolvenčním řízení je znázorněn v příloze č. 19.[14] 
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5. ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo poskytnout ucelený obraz o vývoji celkového 

objemu daňových nedoplatků s podrobnějším zaměřením na daňové nedoplatky 

ústředních finančních orgánů státu. 

 V kapitole č. 2 byla přes stručnou charakteristiku a funkci daní, daňového systému 

v České republice, legislativy a charakteristiky činností ústředních finančních orgánů, 

provedena analýza objemu daňových nedoplatků v jednotlivých letech z pohledu všech 

jejich správců a dle jednotlivých daní, s podrobnějším zaměřením na daňové nedoplatky 

ústředních finančních orgánů. 

 V kapitole č. 3 je popsána právní úprava a předpoklady pro zahájení vymáhacího 

aktu, následně jsou popsány jednotlivé zákonné způsoby vymáhání daňových  

nedoplatků. 

 Kapitola č. 4 obsahuje posouzení vlivu daňových nedoplatků na vývoj daňového 

inkasa a zhodnocení úspěšnosti jednotlivých způsobů vymáhání daňových nedoplatků. 

Závěrem lze konstatovat, že nárůstu daňových nedoplatků lze zabránit jedině 

vhodnou legislativní úpravou daňových zákonů, aby nedocházelo k vysoké daňové zátěži 

daňových poplatníků. Ovšem s přihlédnutím k současnému trendu ve vládní politice  

to nebude možné, neboť jsou činěny kroky nejen ke snížení státního deficitu,  

ale k dosažení vyrovnaného hospodaření ve státním rozpočtu. 

 Za současného stavu, kdy jsou ÚFO schopny vyinkasovat z daňových nedoplatků 

ve výši 100 mld. Kč jen nepatrnou část ve výši 6 mld. Kč ročně, je nutné se zamyslit  

a učinit určitá opatření k zvýšení efektivnosti vymáhání pohledávek státu, ke zrychlení 

celého vymáhacího řízení a ke snížení jeho administrativní náročnosti. Touto cestou  

je samozřejmě změna příslušných legislativních zákonů. Pozitivem pro ÚFO zde může 

být skutečnost, že od 1.1.2001 se stal účinným daňový řád. Od tohoto data uplynul teprve 

krátký čas na vyvození závěrů, jakým způsobem přispěl k efektivnějšímu a rychlejšímu 

dosažení cíle, v tomto případě vymožení daňových nedoplatků v co možná nevyšší míře. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 : Skladba státního rozpočtu ČR 

Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu 

● Daňové 

   příjmy 

• Daně z příjmů, zisku a 

   kapitálových výnosů 

● Běţné 

   výdaje 

• Neinvestiční transfery 

  veřejnoprávním subjektům a 

  mezi peněžními fondy téhož 

   subjektu 

• Daně a poplatky z vybraných 

  činností a služeb 

• Neinvestiční transfery 

   obyvatelstvu 

• Daně a cla za zboží a služby ze 

  zahraničí 

• Neinvestiční transfery do 

   zahraničí 

• Majetkové daně • Neinvestiční půjčené prostředky 

• Pojistné na sociální 

  zabezpečení, příspěvek na 

  státní politiku zaměstnanosti a 

  veřejné zdravotní pojištění 

• Neinvestiční převody 

   Národnímu fondu 

• Ostatní daňové příjmy • Ostatní neinvestiční výdaje 

● Nedaňové 

   příjmy 

• Příjmy z vlastní činnosti a 

  odvody přebytků organizací s 

   přímým vztahem 

● Kapitálové 

    výdaje 

• Investiční nákupy a související 

  výdaje 

• Přijaté sankční platby a vratky 

   transferů 

• Nákup akcií a majetkových 

   podílů 

• Příjmy z prodeje 

nekapitálového majetku a ostatní 

nedaňové příjmy 

• Investiční transfery 

• Přijaté splátky půjčených 

  prostředků 

• Investiční půjčené prostředky 

● Kapitálové 

   příjmy 

• Příjmy z prodeje dlouhodobého 

  majetku a ostatní kapitálové 

  příjmy 

• Příjmy z prodeje akcií a 

  majetkových podílů 

• Investiční převody Národnímu 

  fondu 

● Přijaté 

   transfery 

• Investiční přijaté transfery 
• Ostatní kapitálové výdaje 

• Neinvestiční přijaté transfery 

 [4]
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Příloha č. 2: Základní procesní a hmotné předpisy a další legislativa 

Mezi základní procesní i hmotné předpisy daňového systému zahrnujeme zejména: 

 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p. - platný od 1.1.2011 

 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p. - platný  

do 31.12.2010 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. 

 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění p.p. 

 zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a daní z převodu 

nemovitostí, ve znění p.p. 

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění p.p. 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. 

 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění p.p. 

 vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,  

ve znění p.p. - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných 

paliv, daň z elektřiny 

Součástí legislativní úpravy daňového systému je kromě výše citovaných zákonŧ 

řada dalších norem: 

 zákon č. 531/1991 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění p.p. 

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění p.p. 

 zákon č. 243/2000 Sb., o daňovém určení, ve znění p.p. 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění 

p.p. 

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění p.p. 

  zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád), ve znění p.p. 

 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. 

 S daňovým systémem souvisí velmi široká paleta dalších předpisŧ v podobě 

zákonů, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí ČR (dále jen MF), nařízení vlády.[6] 
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Příloha č. 3: Vzor výkazu nedoplatků 

---------------------------------------------- ----------------------- 

| Finanční úřad v/pro ……………………………  | | V…………………………… | 

| ulice čp/op ……………………………………………………………… | | dne……………………… | 

| PSČ obec ……………………………………………………………… |----------------------- 

| Č.j.: …………………………………………………………  | 

| Vyřizuje: ……………………………………………………………… | 

| Telefon: …………………………… linka:………………… | 

| Fax: …………………………… č. dveří: ………… | 

|  | 

------------------------------------------------ 

 Dlužník: 

---------------------------------------------------------------------- 

| DIČ/IČ/RČ | 

|  | 

|  | 

|  | 

|  | 

|  | 

|  | 

---------------------------------------------------------------------- 

V Ý K A Z   N E D O P L A T K Ů 

 sestaven ke dni  ...................   

Při kontrole údajů v evidenci daní shora uvedený správce daně zjistil, 

že shora uvedený dlužník je v prodlení s úhradami splatných daní. 

Nedoplatky, které správce daně u dlužníka eviduje v částce Kč:  ........  

(slovy   ....................................  Kč), jsou vykázány na 

následujících stranách tohoto výkazu nedoplatků. 

Potvrzuje se, že vykázané nedoplatky jsou vykonatelné. 

 Vypracoval dne :  

 (jméno, příjmení,  

 pracovní zařazení) podpis úřední osoby  

 Schválil dne :  

 (jméno, příjmení,  

 pracovní zařazení)  podpis úřední osoby  

 L.S. 

 K vymáhání převzal dne:  

 (jméno, příjmení,  

 pracovní zařazení) podpis úřední osoby  

A 5626 vzor č.3 1
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K č.j.: xxxx/xx/xxxxxx strana 2 ze 2 

výkaz nedoplatků - č.j.:xxxx/xx/xxxxxx ke dni: xx.xx.xxxx 

Údaje o nedoplatcích: 

----------------------------------------------------------------------- 

Položka DP PBU ZS-PU den splatnosti částka (Kč) 

Rozhodnutí č.j./ustanovení zákona vydáno dne 

Druh daně 

----------------------------------------------------------------------- 

001 70 705 10-7 dd.mm.rrrr 9999.00 

106802/09/007913107981 dd.mm.rrrr 

Daň z přidané hodnoty 

Úrok z prodlení k položce 001 99.00 
002 70 705 30-9 dd.mm.rrrr 9999.00 

111059/09/007913107981 dd.mm.rrrr 

Daň z přidané hodnoty - úrok z prodlení 

003 70 705 10-7 dd.mm.rrrr 999999.00 

115764/09/007913107981 dd.mm.rrrr 

Daň z přidané hodnoty 

Úrok z prodlení k položce 003 99.00 

004 70 705 10-7 dd.mm.rrrr 99999.00 

126226/09/007913107981 dd.mm.rrrr 

Daň z přidané hodnoty 

Úrok z prodlení k položce 004 99.00 

005 70 705 10-7 dd.mm.rrrr 99999.00 

133307/09/007913107981 dd.mm.rrrr 

Daň z přidané hodnoty 

Úrok z prodlení k položce 005 99.00 

----------------------------------------------------------------------- 

Dne: dd.mm.rrrr Vykázané nedoplatky činí částku Kč: 1220391.00 

 Částka nedoplatků na daních (Kč): 1209996.00 

 Částka nedoplatků na úroku z prodlení(Kč): 396.00 

 Částka nedoplatků na příslušenství (Kč): 9999.00 

----------------------------------------------------------------------- 

Slovy Kč:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A 5626 vzor č.3 2
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Příloha č. 4: Vzor zajišťovacího příkazu 

 

Z A J I Š Ť O V A C Í   P Ř Í K A Z 

Shora uvedený správce daně podle ust. § 167 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci 

…..………………………………., Vám 

u k l á d á , 

abyste do 3 pracovních dnŧ po oznámení tohoto zajišťovacího příkazu* abyste 

okamžikem oznámení tohoto zajišťovacího příkazu* zajistil úhradu daně, u které dosud 

neuplynul den splatnosti* nebo která nebyla dosud stanovena*, sloţením jistoty na níţe 

uvedený depozitní účet finančního úřadu, a to ve výši uvedené v následujícím rozpisu: 

Název daně 

Pořadí Období od  Období do v částce (Kč) 

Daň z xxxxxxxxxxxxxx 

 1 xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx xxx xxx.xx 

Daň z xxxxxxxxxxxxxxx 

 2 xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx xx xxx.xx 

Celkem (Kč): xxx.xxx.xx 

(slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč). 

Finanční úřad v / pro …… 

ulice čp. ......................................... 

PSČ obec ....................................... 

Č.j: 

XXXX/XX/XXXXXXXXXX 

Vyřizuje:  ....................................... 

Telefon:   .................. linka:  .......... 

Fax:    ..................... č.dveří: ........... 

(příjemce rozhodnutí)                                                          DIČ/RČ/IČ: 

 ........................................................   .....................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

 ........................................................  
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K čj.: XXXXX/XX/XXXXXXXXXXXX  strana 2 ze 2 

Jistotu v uvedené výši je nutno sloţit na depozitní účet finančního úřadu: 

 číslo: 

 IBAN: BIC:  

 konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka 

 variabilní symbol: 

Odŧvodnění: 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat do 30 dnů ode dne jeho 

doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. 

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 

odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). Pro zachování lhůty k podání 

odvolání se nepoužije § 35 odst. 2 daňového řádu (§ 168 odst. 1 daňového řádu). 

 L.S. (Datum podpisu rozhodnutí) 

 podpis úřední osoby 

 s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 

* ) nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 5: Vzor výzvy k uhrazení nedoplatku v náhradní lhůtě 

 

 

Dlužník 

V Ý Z V A 

k zaplacení nedoplatku v náhradní lhŧtě 

Shora uvedený správce daně podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb.,  

o správě daní a poplatkŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen "zákon  

o správě daní a poplatkŧ"), Vás vyzývá, abyste níţe uvedený splatný nedoplatek 

podle: 

1) vykonatelného rozhodnutí: 

Položka číslo jednací  vydaného dne   splatného dne 

Druh daně  splatnou částku (Kč) 

001 45337/09/20.9…… 22.11.2009  15.12.2009 

Daň z přidané hodnoty 23675.00 

002 45338/09/20.9… 22.11.2009  15.12.2009 

Daň z přidané hodnoty 7009.00 

003 45339/09/20.9… 22.11.2009  15.12.2009 

Daň z příjmu právnických osob  334002.00 

004 45340/09/20.9… 22.11.2009  15.12.2009 

Daň z příjmu právnických osob 24496.00 

005 45341/09/20.9… 22.11.2009  15.12.2009 

Daň z příjmu právnických osob 4248148.00 

 nedoplatek v částce (Kč):  4637330.00 

zaplatil v náhradní lhŧtě do 8 dnŧ po doručení této výzvy na tyto účty: 

A 5804 vzor č.4  1

Finanční úřad v / pro ……………………… V……………………… 

ulice čp ...............................................  Dne…………………… 

PSČ obec ............................................  

Č.j:XXXXX/10/20XXXXXXXXXX 

Vyřizuje:   ...........................................  

Telefon:   ..................... linka: .............  

Fax:      ......................... č.dveří: ..........  

 DIČ IČ: 

Jméno a příjmení (název právnické osoby) 

 ..............................................................  

adresa bydliště (sídlo) 

 ..............................................................  
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K čj.: XXXXX/10/20XXXXXXXXXX  strana 2 ze 2 

Položka nedoplatek (Kč) účet číslo 

 IBAN 

001-002  30684.00  705-47626481/0710 

 CZ65 0710 0007 0500 4762 6481 

003-005   4606646.00  7704-47626481/0710 

 CZ08 0710 0077 0400 4762 6481 

BIC: CNBACZPP 

konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka 

variabilní symbol: 49903748 

O d ŧ v o d n ě n í: 

Při kontrole plnění Vašich povinností v evidenci příjmů bylo zjištěno, že jste ke dni 

………… nezaplatil splatné nedoplatky uvedené ve výroku. 

P o u č e n í: 

Nevyhovíte-li této výzvě a uvedený splatný nedoplatek nezaplatíte ve stanovené náhradní 

lhůtě, může být tento nedoplatek bez dalšího vymáhán exekucí dle § 73 zákona o správě 

daní a poplatků. 

Proti této výzvě můžete podat písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného 

správce daně odvolání, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení. Podané odvolání 

nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků). 

 L.S.   podpis úřední osoby 

 s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 

A 5804 vzor č.4  2



Bc. Zdeňka Kardošová : Analýza daňových nedoplatků 

 

 

 

2011  51 

     

Příloha č. 6: Vzor rozhodnutí o zřízení zástavního práva 

R O Z H O D N U T Í 

o zřízení zástavního práva 

Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 170 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s  použitím ust. § 152 

a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“), ve věci ….……………………………………………………., 

takto: 

k zajištění Vámi neuhrazené daně evidované správcem daně ke dni xx.xx.xxxx, v celkové 

výši ..………… Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč), 

 

se zřizuje zástavní právo k: 

Pořadí 

Specifikace zástavy 

 001 

 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č.…, v katastrálním území …………………. 

 - zastavená plocha, parc. č. st. …….. 

 - jiná stavba - bez č.p. na st. parc. č. …… 

 002 

 …….

(příjemce rozhodnutí)                                                          DIČ/RČ/IČ: 

 ........................................................   .....................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

Finanční úřad v / pro …… 

ulice čp. ......................................... 

PSČ obec ....................................... 

Č.j: 

XXXX/XX/XXXXXXXXXX

XX 

Vyřizuje:  ....................................... 

Telefon:   .................. linka:  .......... 

Fax:    ..................... č.dveří: ........... 



Bc. Zdeňka Kardošová : Analýza daňových nedoplatků 

 

 

 

2011  52 

     

K čj.: XXXXX/XX/XXXXXXXXXXXX  strana 2 ze 2 

Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství zajištěné pohledávky (§ 155 odst. 1 

občanského zákoníku). 

Odŧvodnění: 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

Poučení: 

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o 

tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový 

subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní (§ 52 odst. 1 

daňového řádu). Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek 

stanovených daňovým zákonem, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za 

přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 daňového řádu). 

Podle § 170 odst. 4 daňového řádu zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení 

zástavního práva daňovému subjektu. Zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém jsou vedeny veřejné registry, vzniká 

doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, 

popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr. 

Podle § 163 občanského zákoníku je daňový subjekt povinen zdržet se všeho, čím se 

zástava zhoršuje na újmu správce daně (zástavního věřitele). Podle § 164 občanského 

zákoníku působí zástavní právo i vůči každému pozdějšímu vlastníku zástavy. 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat do 30 dnů ode dne jeho 

doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. 

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 

odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 

 L.S. (Datum podpisu rozhodnutí) 

 podpis úřední osoby 

 s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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Příloha č. 7: Vzor rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce 

R O Z H O D N U T Í 

o vyloučení majetku z daňové exekuce*/ 

o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce* 
  

Shora uvedený správce daně rozhodl podle ustanovení § 179 odst. 2 zákona č. 

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

z moci úřední* / na návrh* shora uvedeného navrhovatele na vyloučení majetku 

z daňové exekuce nařízeném exekučním příkazem č.j.:.......................ze dne............, 

takto: 

z výkonu daňové exekuce se ze  soupisu majetku č.j. ...................... sepsaném dne 

..................zamítá-povoluje* vyloučení poloţky č.......: 

 

Pod 

položkou 

v soupisu 

Název věci Počet kusů 

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 

(příjemce rozhodnutí)                                                          DIČ/RČ/IČ: 

 ........................................................   .....................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

Finanční úřad v / pro …… 

ulice čp. ......................................... 

PSČ obec ....................................... 

Č.j: 

XXXX/XX/XXXXXXXXXX

XX 

Vyřizuje:  ....................................... 

Telefon:   .................. linka:  .......... 

Fax:    ..................... č.dveří: ........... 
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Odŧvodnění: 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

Poučení: 

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti  

o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový 

subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní. Fyzická osoba, 

která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených daňovým zákonem, se  

dopustí přestupku, pokud tuto povinnost poruší a za tento přestupek lze uložit pokutu až 

do výše 500 000,-Kč (§ 52 odst.1 a § 246 odst. 1 a 2 daňového řádu). 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne 

jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. 

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 

odvolání má odkladný účinek ve vztahu k prodeji věci, již se napadené rozhodnutí týká 

(§ 179 odst. 2 a § 109 daňového řádu). 

 (Datum podpisu rozhodnutí) 

 L.S. 

 podpis úřední osoby 

 s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 

* nehodící se škrtne
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Příloha č. 8: Vzor výzvy k prohlášení o majetku 

V Ý Z V A 

k podání prohlášení o majetku 

Shora uvedený správce daně podle ust. § 180 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci 

…...……………………….., Vás 

v y z ý v á , 

abyste mu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy podal písemně s úředně 

ověřeným podpisem nebo ústně do protokolu, nebo prostřednictvím datové zprávy 

opatřené uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky, 

prohlášení o majetku, včetně majetku patřícího do společného jmění manželů. 

V prohlášení o majetku jste povinen uvést: 

a) plátce mzdy, nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy, a výši těchto 

svých nároků, 

b) poskytovatele platebních služeb, u nichž máte peněžní prostředky na účtech, čísla 

účtů a výši peněžních prostředků na nich, 

c) osoby, vůči ním máte jiné peněžité pohledávky, důvod, výši a den splatnosti 

těchto pohledávek, 

d) osoby, vůči nimž máte jiná majetková práva nebo nárok na jiné majetkové 

hodnoty, jejich důvod a hodnotu, popřípadě datum, kdy má být plněno, 

e) movité věci, které vlastníte, popřípadě na nichž máte spoluvlastnický podíl, 

s výjimkou věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, místo, popřípadě osobu, u 

Finanční úřad v / pro …… 

ulice čp. ......................................... 

PSČ obec ....................................... 

Č.j: 

XXXX/XX/XXXXXXXXXX

XX 

Vyřizuje:  ....................................... 

Telefon:   .................. linka:  .......... 

Fax:    ..................... č.dveří: ........... 

(příjemce rozhodnutí)                                                          DIČ/RČ/IČ: 

 ........................................................   .....................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

 ........................................................  
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které se nacházejí; totéž platí i o vkladních knížkách, vkladních listech a jiných 

formách vkladů, cenných papírech, listinách, jejichž předložení je třeba 

k uplatnění vlastnického práva k věci, ceninách, penězích a dalších platebních 

prostředcích, 

f) nemovitosti, které vlastníte, popřípadě na nichž máte spoluvlastnický podíl, a jeho 

výši, 

g) přesné označení podniku nebo jeho části, které vlastníte a jejich umístění, 

h) další majetek neuvedený pod písmeny a) až g), 

i) právní závady, které váznou na uvedeném majetku, 

j) výslovné prohlášení o tom, že jste o svém majetku, včetně majetku patřícího do 

společného jmění manželů, uvedl úplné a pravdivé údaje. 

Odŧvodnění: 

…………………….. 

Poučení: 

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy 

nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, 

která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, může správce daně uložit 

pořádkovou pokutu do 50 000 Kč (§ 247 odst. 2 daňového řádu). To se týká i povinností 

spojených s doručením této výzvy a případně spojených s nepodáním prohlášení nebo 

uvedením nepravdivých anebo hrubě zkreslených údajů. Ohledně nesplnění této 

povinnosti není správce daně vázán povinností mlčenlivosti pro účely trestního řízení  

(§ 180 odst. 1 daňového řádu). 

V prohlášení o majetku je dlužník povinen uvést úplné a pravdivé údaje o svém majetku, 

včetně majetku patřícího do společného jmění manželů. Podpis dlužníka na prohlášení  

o majetku, které není podáno ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové zprávy, 

která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána 

prostřednictvím datové schránky, musí být úředně ověřen (§ 180 odst. 2 daňového řádu). 

Dlužník není povinen podat prohlášení o majetku, ke kterému byl správcem daně vyzván, 

jestliže je vůči dlužníku zahájeno insolvenční řízení, nebo je u dlužníka zavedena nucená 

správa, nebo vymáhaný nedoplatek zanikl (§ 180 odst. 5 daňového řádu). 

Právní úkony dlužníka týkající se jeho majetku, s výjimkou úkonů spočívajících v běžné 

obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a správy majetku, včetně 

jeho běžné údržby, které dlužník učinil poté, co mu byla doručena výzva k prohlášení  

o majetku, jsou vůči správci daně a dalším osobám, které mají proti dlužníkovi 

pohledávku vymahatelnou na základě exekučního titulu, neúčinné (§ 180 odst. 6 

daňového řádu). 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (§ 109 odst. 2 daňového řádu). 

 (Datum podpisu rozhodnutí) 

 LS podpis úřední osoby 

 s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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Příloha č. 9: Porovnání objemu vymáhaných nedoplatků k celkovému objemu daňových nedoplatků 

v období 30.6.2006 až 30.6.2010 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

k

30.6.2006

r. 2006 k

30.6.2007

r. 2007 k

30.6.2008

r. 2008 k

30.6.2009

r. 2009 k

30.6.2010

období

m
ld

. 
K

č

objem daňových nedoplatkŧ vymáhané daňové nedoplatky

 

[8], [10] [11], [12] 
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Příloha č. 10: Porovnání odepsaných nedoplatků od roku 2005 do 30.6.2010 [v mld. Kč] 
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0
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k
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0
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.2
0
1
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Odespané 

nedoplatky ÚFO 

celkem 

71.4 79.8 85.6 91.1 96.8 102.6 108.5 118.9 124.2 133.1 137 

● daň z přidané 
hodnoty 

26.2 28.9 31.0 33.3 35.7 38.7 41.0 45 48.1 54.2 56.3 

● spotřební daně 7.6 8.3 8.4 8.6 8.8 8.8 9.0 9.2 9.3 9.4 9.8 

● daň z příjmů 
právnických osob 

14.1 16.4 19.4 20.8 22.1 23.7 26.2 31.4 32.7 34 34.7 

● daň z příjmů 
fyzických osob 

6.8 7.9 8.4 8.9 9.6 10.5 11.1 12.5 13.1 14.1 14.6 

v tom:            

● nedoplatky 

nových daní 
59.3 66.9 72.7 77.8 83.2 89.2 95.2 107.3 112.4 121.5 125.4 

● nedoplatky 
starých daní 

12.1 12.9 12.9 13.2 13.6 13.5 13.3 11.5 11.9 11.6 11.6 

Podíl kumul.odeps. 

nedopl. na celk. 
součtu kumul. evid. 
a odeps. nedoplatků 

39.0% 44.0% 44.8% 46.4% 48.5% 50.4% 50.6% 54.2% 54.6% 57.5% 56.6% 

[8], [10], [11], [12], [13] 

Poznámka: 

Odepsané daňové nedoplatky u daně z přidané hodnoty vzrostly za 5 let o 30,1 mld. Kč 

(o 114,89 %), u spotřební daně činí toto zvýšení o 2,2 mld. Kč (o 28.95 %), u daně 

z příjmů právnických osob narostly odepsané nedoplatky o 20.6 mld. Kč (o 146,1 %) a  

u daně z příjmů fyzických osob je tento rozdíl ve výši 7,8 mld. Kč ( o 114.71 %). 

Z celkové odepsané částky k 30.6.2010 ve výši 137,0 mld. Kč tvořily odpisy nedoplatků 

nové daňové soustavy 91,5 %, odpisy nedoplatků staré daňové soustavy 8,5 %. Rovněž 

došlo k nárůstu podílu kumulovaných odepsaných nedoplatků na celkovém součtu 

kumulovaných evidovaných odepsaných nedoplatků za 5 let o 17,6 %.[8] 
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Příloha č. 11: Vývoj inkasa vymáhaných daňových nedoplatků v letech 1995 až 2009 
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[14] 

Poznámka: 

Od roku 1995 se inkaso daňových nedoplatků zvyšovalo do roku 1997, viz tabulka č. 3, 

kdy byly vymoženy 4 240 mil Kč. V roce 1998 byl zaznamenán meziroční mírný pokles 

o 283 mil. Kč, v roce 1999 naopak růst o 278 mil. Kč, v roce 2000 opět meziroční růst o 

247 mil. Kč, v roce 2001 bylo dosaženo většího meziročního nárůstu o 2 234 mil. Kč, 

ovšem v roce 2002 došlo k meziročnímu poklesu inkasa daňových nedoplatků o 2 889 

mil. Kč a od roku 2004 do roku 2008 opět meziročně roste úspěšnost vymožení daňových 

pohledávek. Od r. 2007 do r. 2009 se dá hovořit, že se inkaso těchto nedoplatků pohybuje 

v rozmezí 6 000 mil. Kč.[14] 
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Příloha č. 12: Porovnání daňových nedoplatků ÚFO dle jednotlivých daní od 30.6.2006 do 30.6.2010 

[v mld. Kč] 

Druh 
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k 30.6.2006 105.4 68.8 2.4 41.8 29.3 1.3 40.8 26.3 0.6 4.6 4.0 0.2 18.2 9.2 0.3 101.0 66.7 2.4 4.4 2.1 0.0 

r. 2006 105.4 68.5 5.2 43.3 30.1 2.9 38.2 25.5 1.4 5.8 4.0 0.5 18.1 8.9 0.4 101.3 66.5 5.2 4.1 2.0 0.0 

k 30.6.2007 102.7 68.7 2.8 43.4 30.9 1.6 39.7 25.8 0.7 4.1 3.7 0.2 15.5 8.3 0.3 99.1 66.9 2.8 3.6 1.8 0.0 

r. 2007 101.1 68.5 6.1 44.1 30.7 3.6 38.5 26.6 1.5 5.3 3.4 0.5 13.2 7.8 0.5 97.5 66.9 6.0 3.6 1.6 0.1 

k 30.6.2008 106.1 67.7 2.9 44.5 31.4 1.8 43.7 25.4 0.8 3.8 3.3 0.2 14.1 7.6 0.1 103.0 66.1 2.9 31.0 1.6 0.0 

r. 2008 100.5 67.4 6.3 45.6 31.8 3.9 37.4 25.3 1.7 5.0 3.2 0.4 12.5 7.1 0.3 97.8 66.0 6.3 2.7 1.4 0.0 

k 30.6.2009 103.4 68.2 2.8 47.2 33.2 1.7 40.0 25.0 0.8 3.6 3.1 0.2 12.7 6.9 0.1 100.6 67.0 2.8 2.8 1.2 0.0 

r. 2009 98.4 68.0 5.9 48.0 33.5 3.7 35.4 25.2 1.6 4.6 3.0 0.4 10.4 6.3 0.2 96.1 66.8 5.9 2.3 1.2 0.0 

k 30.6.2010 105.0 69.6 3.2 52.4 35.8 2.2 38.6 25.7 0.7 3.4 3.0 0.2 10.6 5.1 0.1 102.8 69.1 3.2 2.2 0.5 0.0 

[8], [10], [11], [12], [14], [15], [16], [17] 
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Příloha č. 13: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků formou daňové exekuce na přikázání 

pohledávky na peněžní prostředky 
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[14], [15], [16], [17], [24] 
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Příloha č. 14: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků formou daňové exekuce srážkami ze 

mzdy 
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Poznámka: 

V roce 2006 byly formou daňové exekuce srážkami ze mzdy vymáhány daňové 

nedoplatky ve výši 1,4 mld. Kč, přičemž úspěšného vymožení bylo dosaženo částkou 0,3 

mld. Kč, tj. 21,4 % úspěšnosti. V roce 2007 byla v meziročním srovnání vymáhána 

částka vyšší o 0,2 mld. Kč, tedy 1,6 mld. Kč s úspěšností 18,8%, vymožena byla shodná 

částka jako v roce 2006, a to 0,3 mld. Kč. Rok 2008 byl poznamenán opět mírným 

nárůstem vymáhaných daňových nedoplatků v meziročním srovnání o 0,3 mld. Kč, ve 

výši 1,9 mld. Kč, úspěšně vyinkasovány opět 0,3 mld. Kč, 15,8% úspěšnost je ovšem 

nižší než v předchozích letech. V roce 2009 došlo k poklesu využití tohoto prostředku ve 

srovnání s rokem 2008, kdy byly vymáhány pohledávky ve výši 1,7 mld. Kč s úspěchem 

opět ve shodné výši 0,3 mld. Kč, tj. 17,6 %. Z výše uvedených údajů a z grafického 

znázornění, viz graf č. 11, vyplývá, že tímto způsobem exekuce je možno dosáhnout 
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maximálního inkasa daňových nedoplatků ve výši 0,3 mld. Kč. Inkaso je vyrovnané 

z důvodů pravidelnosti prováděných srážek, ovšem při  porovnání skutečně vymožené 

částky s vymáhanou částkou je úspěšnost této exekuce na nízké úrovni.[14] ,[15], [16], 

[17] 

Příloha č. 15: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků formou daňové exekuce prodejem 
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Příloha č. 16: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků formou daňové exekuce prodejem 

nemovitostí 
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Příloha č. 17: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků rozhodnutím vedených soudem 
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Příloha č. 18: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků exekucí vedenou soudním 

exekutorem 
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Poznámka: 

Suma daňových nedoplatků předaných k vymáhání soudním exekutorům je stále 

zanedbatelná k 31.12.2009 dosáhla 277 mil. Kč. Za rok 2005 bylo předáno 91,5 mil. Kč, 

vymoženo bylo 8,1 mil. Kč, tj. 8,9 %. V roce 2006 to bylo 171 mil. Kč a vydobyto bylo 

31 mil. Kč, tj. 18,1 %. V roce 2007 tato částka opět poklesla na 91 mil. Kč, tedy na 

úroveň roku 2005, vymoženy byly pohledávky ve výši 13 mil. Kč, tj. 14.3 %. Za rok 

2008 se předaly nedoplatky ve výši 289 mil. Kč a uhrazeno bylo 30 mil. Kč, tj. 10,4 %. V 

roce 2009 se pak jednalo pouze o částku 21 mil. Kč a z ní bylo ve sledovaném období 

vymoženo necelých 11 mil.Kč, tj. 52,3%.[14], [15], [16], [17], [24] 
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Příloha č. 19: Vývoj vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků formou uplatnění v insolvenčním 

řízení 
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Poznámka: 

V roce 2006 byly do konkurzního řízení přihlášeny daňové nedoplatky v celkové výši  

3,1 mld. Kč, uhrazeno bylo z dřívějších let zahájených konkurzních řízení 0,22 mld. Kč. 

V roce 2007 se přihlásily daňové pohledávky ÚFO ve výši 2,8 mld. Kč,ve stejné výši 

jako v r. 2006 byly ÚFO uspokojeny. Co se týká roku 2008 byly pohledávky přihlášené 

ve shodné výši jako v roce 2007 a ÚFO obdrželi z těchto řízení 0,16 mld. Kč.[14], [15], 

[16], [17] 


