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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce si dává za cíl analyzovat současný stav při vymáhání daňových pohledávek 

u skupiny právnických osob s odkazem na platnou legislativu, seznámit s problematikou 

vymáhání daňových nedoplatků pohledem správce daně s návrhem efektivního řešení při 

vymáhání daňových pohledávek u skupiny právnických osob. 
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis and its main target is to analyze current  situation of claiming tax debts by 

groups of legal entity with references to the valid legislation, introduce dilemma of claiming 

tax arrears by view of tax administrator with suggestion of effective solution by claiming tax 

debts by groups of legal entity.  
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1. Úvod 

 

V rámci zvláštní části finančního práva hraje důležitou roli právo daňové. Daň je povinná, 

zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, neekvivalentní, 

nevratná a pravidelně se opakující. Společně s ostatními příjmy musí daňové výnosy zajistit 

hospodářskou existenci státních a veřejných rozpočtů a fondů, tj. veřejných financí. Pokud si 

daňový dlužník řádně nesplní své daňové a poplatkové povinnosti vůči státu, je jisté, že stát 

nenechá tuto skutečnost bez povšimnutí, neboť zajištění výběru daní je zcela v jeho veřejné 

moci. 

Pro výkon správy daní je zřízena soustava územních finančních orgánů a to zákonem 

č.531/1990 Sb., o územních finančních orgánech ve znění pozdějších předpisů. Jako součásti 

soustavy územních finančních orgánů jsou Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a 

finanční úřady, které jsou správními úřady vykonávajícími svoji působnost ve vymezených 

územních obvodech. Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí. 

Územní finanční orgány (ÚFO) se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2011 a vystřídal tak do té doby platný 

zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jedná se o komplexní úpravu procesního 

daňového práva kde je upraven postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a 

třetích osob, které jim vznikají při správě daní. 

Termínem správa daní rozumíme postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a 

zabezpečení jejich úhrady kdy základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové 

přiznání, hlášení nebo vyúčtování a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo 

dodatečné vyúčtování podané daňovým subjektem. 

V předkládané diplomové práci jsou zachyceny existující prostředky a formy stanovené 

právními předpisy, které může územní finanční orgán v postavení správce daně uplatnit při 

zajištění, vybrání či vymáhání dobrovolně nesplněné daňové povinnosti a jejího příslušenství 

u skupiny právnický osob.  

V praktické části je pak provedena analýza současného stavu zajištění a vymáhání daňových 

nedoplatků u sledované skupiny, identifikace problémů souvisejících s jednotlivými fázemi 

vymáhací činnosti správce daně a návrh efektivního řešení těchto problémů. 
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2. Vznik daňové pohledávky 

 

Daňová pohledávka vzniká jako důsledek přiznané ale neuhrazené daňové povinnosti a jejího 

příslušenství. 

Daňová povinnost není v zákonech definována, i když se jedná o jeden ze základních pojmů. 

Právní předpisy pouze definují vznik daňové povinnosti, a to jako okamžik, kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších 

předpisů, předmětem daně nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající a nebo podle zvláštních 

předpisů (zejména jednotlivých daňových zákonů).  

Daňová povinnost vzniká tehdy, kdy nastaly první skutečnosti, které podle jednotlivých 

daňových zákonů zakládají její vznik, nikoliv tedy až jejím přiznáním, vyměřením nebo 

splatností, tzn. např. u daně z příjmů dosažením zdanitelného příjmu nebo výnosu, u daně 

z nemovitostí okamžikem vzniku - vlastnictvím nemovitosti, apod. 

Předmětem daně jako subjektivního závazku určité osoby vůči státu jsou právními normami 

určená jednání či chování osob, jejichž důsledkem je naplnění zákonem obecně vymezených 

právních skutečností, jako podmínek vzniku daňové povinnosti. Takto se tvoří podstata 

daňové povinnosti na straně daňového subjektu jako osoby povinné a daňového nároku (práva 

na plnění daně) na straně státu jako oprávněného, v souhrnu pak představuje podstata daně 

obligační (závazkový) veřejnoprávní vztah.[1] 

Z hlediska časového lze daňovou povinnost sledovat ve třech stádiích, a to její vznik, 

splatnost a vykonatelnost. 

Každý daňový subjekt nebo ten, jenž je k tomu správcem daně vyzván, je povinen daň přiznat 

ve stanovené lhůtě.  

Není-li ve zvláštním daňovém zákonu nebo v zákoně č.280/2009 Sb. uvedeno jinak, platí dle 

ust.§ 135 odst.3 tohoto zákona obecná splatnost daně, a to v poslední den lhůty stanovené pro 

podání řádného daňového tvrzení. 

Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl 

splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejné 

náhradní lhůtě je splatná i daň vyměřená z moci úřední. ( § 139 odst.3 zákona č.280/2009 Sb.)  

Daňová  povinnost se marným uplynutím lhůty stanovené k zaplacení stává vykonatelnou. 
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Vysvětlení vazeb souvisejících se vznikem a zánikem daňové pohledávky uvádí diagram na 

obr. č.1 

 

 

Obr č.1 Vznik a zánik nedoplatku 

Zdroj: http://taxtest.ds.mfcr.cz/TaxIntra/Konzultant/Docs/111-10-PED/Vznik%20a%20zánik%20nedoplatku.pdf 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly daň spolu s příslušenstvím daně tvoří daňovou 

pohledávku. Mezi příslušenství daně patří úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li 

ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné 
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tvrzení daně sledují osud daně. Z výčtu jednotlivých druhů příslušenství daně vyplývá, že se 

jedná převážně o sankce, které správce daně předepisuje nebo ukládá v průběhu daňového 

řízení.  

Kromě sankcí jsou příslušenstvím daně již zmiňované náklady řízení, zejména náklady 

exekuční, upravené v § 182 až 184 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád. 

 

2.1. Věcné předpoklady vymáhání daňového nedoplatku 

 

2.1.1. Exekuční titul - podmínka vymáhání daňového nedoplatku 

 

Podstatou exekučního řízení je nucený výkon rozhodnutí vydaného oprávněným správcem 

daně. Předpokládá se tedy, že zde existuje podklad pro vymáhání, tzv. exekuční titul. 

Exekučním titulem je rozhodnutí vystavené správcem daně, které má zákonem předepsanou 

formu a ukládá se v ní určité osobě povinnost plnění, případně povinnost stanovenou přímo 

zákonem. Exekuční titul musí mít náležitosti jak formální, tak i materiální. 

Materiální předpoklady vyjadřují obsahovou určitost exekučního titulu, podle kterého se 

exekuce vede. Jedná se o to, aby práva, ale především vynucované povinnosti, byly ve 

vykonatelném rozhodnutí určeny přesným a nepochybným způsobem. Z hlediska materiální 

vykonatelnosti musí tedy každý titul obsahovat přesnou individualizaci oprávněného a 

povinného, přesné vymezení práva a jemu odpovídající povinnosti na plnění a konečně přesně 

stanovenou lhůtu k plnění. Právě tyto náležitosti činí titul vykonatelným. Rozhodnutí, které 

tyto náležitosti nemá, není vykonatelným rozhodnutím a nemůže být podkladem pro výkon 

rozhodnutí.[2] 

Exekučním titulem pro vymáhání daňového nedoplatku je podle ustanovení § 176 odst. 1 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád: 

1. výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní,  

2. vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění, 

3. vykonatelný zajišťovací příkaz. 

Ad 1) Výkaz nedoplatků je sestaven z údajů evidence daní vedené správcem daně dle ust.§ 

149 a §150 zákona č. 280/2009 Sb.,daňový řád a musí obsahovat náležitosti, které vymezuje 

ustanovení § 176 odst. 2 téhož zákona: 
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a) označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal,  

b) číslo jednací,  

c) označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále jen „dlužník“),  

d) údaje o jednotlivých nedoplatcích,  

e) podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního 

razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby,  

f) potvrzení o vykonatelnosti.  

g) den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven.  

Potvrzení o vykonatelnosti se vyznačí na rozhodnutí, popřípadě výkazu nedoplatků v souladu 

s ustanovením § 275 odst.1 zákona č. 99/1963., Občanský soudní řád,ve znění pozdějších 

předpisů, tím orgánem, který je vydal, tj. obvykle příslušný správce daně. Pokud je o 

vymožení nedoplatku požádán soud, může podle ustanovení. § 275 odst. 2 zákona č. 99/1963 

před nařízením výkonu rozhodnutí přezkoumávat správnost potvrzení o vykonatelnosti všech 

titulů pro výkon rozhodnutí. 

Výkaz nedoplatků je vykonatelný tehdy, jestliže všechny položky v něm uvedené jsou 

vykonatelné, tj. jsou-li vykonatelná všechna rozhodnutí, které jsou předmětem evidence daní.  

Výkaz nedoplatků není rozhodnutím správce daně a daňovému dlužníkovi se nedoručuje. 

Ad 2) Rozhodnutí, kterým se stanovuje peněžité plnění, je ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád vykonatelné, jestliže je účinné, jestliže se proti němu 

nelze odvolat, nebo jestliže odvolání nemá odkladný účinek, a uplynula-li lhůta k plnění, 

pokud byla stanovena. 

Ad 3) Vykonatelnost zajišťovacího příkazu je předmětem ustanovení § 167 odst.2 a 3 zákona 

č.280/2009 Sb., daňový řád, kde je uvedeno, že zajišťovacím příkazem správce daně uloží 

daňovému subjektu úhradu v příkazu uvedené částky a není-li nebezpečí z prodlení, správce 

daně uloží daňovému subjektu, aby do 3 pracovních dnů tuto částku zajistil ve prospěch 

správce daně složením jistoty na jeho depozitní účet. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je 

zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu. 

2.1.2. Nečinnost daňového dlužníka 

Kromě existence exekučního titulu je dalším věcným předpokladem zahájení daňové exekuce 

skutečnost, že daňový dlužník nezaplatil splatný daňový nedoplatek a ani neučinil žádný úkon 
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vůči správci daně, který by představoval snahu daňový nedoplatek dobrovolně uhradit – např. 

podání žádosti o posečkání daně či povolení splátek. 

2.2. Úkony správce daně předcházející daňové exekuci 

 

2.2.1. Vyhledávací činnost 

 

Vyhledávací činnost upravuje ustanovení § 78 zákona 280/2009 Sb., které stanoví správci 

daně povinnost vyhledávat důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťovat plnění jejich 

povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu. Vyhledávací činnost 

provádí správce daně i bez součinnosti s daňovým subjektem.  

V rámci vyhledávací činnosti správce daně: 

a) provádí místní šetření 

b) shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy v rozsahu 

nezbytném pro dosažení cíle správy daní, 

c) opatřuje nezbytná vysvětlení, 

d) ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů, 

e) zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných 

pro správné zjištění, stanovení a placení daně 

 

2.2.2. Poskytnutí informací správci daně  

 

Pro zajištění důkazních prostředků týkajících se daňových subjektů a shromažďování a 

zpracování informací využívá správce daně povinnost orgánů veřejné moci a dalších osob 

zakotvenou v ustanovení § 57 až 59 zákona č. 280/2009 Sb., poskytnout údaje na základě 

vyžádání správce daně. Tímto ustanovením jsou dotčeny orgány veřejné moci a osoby, které 

vedou evidenci osob a věcí, poskytují plnění, které je předmětem daně, provádějí řízení 

v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo získávají jiné údaje nezbytné 

pro správu daní. V praxi se jedná především o získávání informací o účtech vedených u bank, 

jejich stavech a pohybu peněžních prostředků na těchto účtech, zjišťování movitého nebo 

nemovitého majetku např. prostřednictvím katastrálního úřadu, případně evidence 

motorových vozidel. 
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2.2.3. Místní šetření 

 

V souvislosti s daňovým řízením je správce daně oprávněn provádět místní šetření jak u 

daňových subjektů, tak i u dalších osob zúčastněných na správě daní, při kterém vyhledává 

důkazní prostředky a provádí ohledání, jakožto i na místě, kde je to vzhledem k účelu 

místního šetření nejvhodnější. Místním šetřením se prověřují skutečnosti nutné pro dosažení 

cíle správy daní a správce daně má při něm v době přiměřené předmětu místního šetření, 

zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti 

a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným 

informacím, a to i na technických nosičích dat. Protokol či úřední záznam, který je výstupem 

zachycení průběhu místního šetření, představuje důkazní prostředek, který vznikl na základě 

vlastní činnosti správce daně. Právní úprava místního šetření se řídí ustanovením § 80 až § 84 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

 

2.3. Zahájení daňové exekuce 

 

Vymáhací řízení zahajuje správce daně zpravidla vyrozuměním o výši nedoplatku a to 

vhodným způsobem, kdy je dlužník upozorněn na následky spojené s neuhrazením tohoto 

nedoplatku. Jestliže ani na základě tohoto úkonu nedojde k uhrazení daňové pohledávky, 

přikročí správce daně bez dalšího k vymáhání nedoplatku daňovou exekucí. Toto vyrozumění 

správce daně nemá povinnost použít, jedná se o dobrovolný úkon a zejména jde-li o 

oprávněnou obavu ze zmaření účelu vymáhání tzn. jestliže má podezření, či jiné informace, že 

majetek, proti kterému má být výkon exekuce veden daňový dlužník hodlá převést na třetí 

osobu nebo jej může znehodnotit, zahajuje vymáhání neprodleně. 

 

2.3.1. Exekuční příkaz 

 

Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu. Exekuční příkaz je rozhodnutí 

vydané správcem daně, které je konkrétním individuálním právním aktem a typickým 

správním úkonem v daňové exekuci, jenž směřuje vůči jmenovitě určeným osobám. Obsahuje 

jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech a je bezprostředně závazný[3].  

Výrok exekučního příkazu obsahuje kromě náležitostí podle § 102 odst. 1 zákona č.280/2009 

Sb., daňový řád: 
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a) způsob provedení daňové exekuce, 

b) výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, 

c) výši exekučních nákladů podle § 183 odst. 1 a 2, 

d) odkaz na exekuční titul. 

Daňovou exekuci lze provést pouze těmito způsoby: 

a) srážkami ze mzdy 

b) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 

c) přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

d) postižením jiných majetkových práv, 

e) prodejem movitých věcí, nebo 

f) prodejem nemovitostí 

Exekuční příkaz se doručuje daňovému dlužníkovi a dalším příjemcům tohoto rozhodnutí. 

Všechny tyto osoby mohou podat proti exekučnímu příkazu odvolání ve lhůtě do patnácti dnů 

ode dne jeho doručení.  

Jestliže je částka, pro kterou je daňová exekuce nařizována, zvýšena po nařízení exekuce o 

úrok z prodlení, pak správce daně nařídí ve výroku exekučního příkazu i exekuci tohoto úroku 

a uvede i způsob jeho výpočtu. Z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce 

nevznikají exekuční náklady. 

 

2.3.2. Zásady vymáhání daňových nedoplatků 

 

Daňovou exekuci lze nařídit jen v takovém rozsahu, aby byla uspokojena pohledávka správce 

daně. To však nevylučuje možnost správce daně provádět např. vymáhání daňového 

nedoplatku přikázáním pohledávky z účtu u více bank současně. 

V ustanovení § 177 zákona č. 280/2009 Sb., je upraven vztah k občanskému soudnímu řádu a 

proto musí správce daně vedle základních zásad daňového řízení dbát specifických zásad 

vycházejících z přiměřeného použití občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí. 

Mezi základní zásady aplikované do daňové praxe náleží: 

 ustanovení § 263 odst. 1 OSŘ - daňovou exekuci lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký 

stačí k uspokojení splatného daňového nedoplatku včetně příslušenství, 

 ustanovení § 263 odst. 2 OSŘ - je-li možné použít k vymožení daňového nedoplatku 

několik způsobů daňových exekucí zároveň, ačkoli by k jeho uspokojení stačil zřejmě jen 
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některý z nich, nařídí správce daně daňovou exekuci jen tím způsobem, který postačuje k 

uspokojení daňové pohledávky, 

 ustanovení § 264 odst. 1 OSŘ -  správce daně nemůže nařídit daňovou exekuci 

způsobem, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše vymáhaného 

daňového nedoplatku a ceny předmětu, z něhož má být uspokojení tohoto dluhu 

dosaženo, 

 ustanovení § 264 odst. 2 OSŘ - správce daně neprovede daňovou exekuci v případě, že je 

zřejmé, že výtěžek, kterého by bylo dosaženo, nepostačí ani ke krytí nákladů daňové 

exekuce. 

 

2.3.3. Odklad a zastavení daňové exekuce 

 

Správce daně může dle ustanovení § 181 zákona č. 280/2009 Sb., v určitých případech 

daňovou exekuci na návrh dlužníka nebo z moci úřední částečně nebo zcela odložit, zejména 

šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení daňové exekuce, vyloučení předmětu exekuce ze 

soupisu věcí nebo podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku. Pokud správce daně žádosti 

daňového dlužníka o odklad rozhodnutí vyhoví a odklad povolí, veškeré jeho dosavadní 

úkony při vymáhání daňového nedoplatku zůstávají zachovány.  

Z uvedeného ustanovení jsou zřejmé i taxativně vyjmenované důvody pro zastavení výkonu 

rozhodnutí kdy je řečeno, že správce daně rozhodnutí zčásti nebo zcela zastaví pokud: 

a) pro její nařízení nebyly splněny zákonné podmínky 

b) odpadl důvod, pro který byla daňová exekuce nařízena 

c) povolí posečkání úhrady nedoplatku 

d) bylo pravomocně rozhodnuto, že postihuje majetek k němuž náleží právo nepřipouštějící 

exekuci, nebo věci nepodléhající exekuci 

e) zaniklo právo vymáhat nedoplatek 

f) předpokládaný výtěžek nepostačí ani ke krytí exekučních nákladů 

g) by pokračování v daňové exekuci bylo spojeno s nepoměrnými obtížemi 

h) dlužník, jehož mzda je exekuována, nepobírá nejméně po dobu jednoho roku mzdu alespoň 

v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny 

i) bylo nařízeno více daňových exekucí a k úhradě vymáhaného nedoplatku postačí pouze 

některá z nich, nebo 

j) je tu jiný důvod, pro který nelze v daňové exekuci pokračovat. 
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Rozhodnutí o odkladu, jakož i o pokračování v odložené věci, nebo rozhodnutí o zastavení 

daňové exekuce se doručuje všem příjemcům exekučního příkazu. Proti tomuto rozhodnutí 

nelze uplatnit opravný prostředek. 

 

2.3.4. Zrušení daňové exekuce 

 

Pokud se v průběhu vymáhání prokáže, že správce daně vymáhal daňový nedoplatek 

neoprávněně, náleží daňovému dlužníkovi nebo ručiteli v souladu s ustanovením § 254 

zákona č.280/2009 Sb., za takto neoprávněně vymožené částky úrok ve výši dvojnásobku 

repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro 

první den příslušného kalendářního pololetí, a to ode dne úhrady neoprávněně vymožené 

daně. Pokud ještě exekuce trvá, zruší ji správce daně z úřední povinnosti. 

Rozhodnutí o zrušení daňové exekuce se doručuje stejně jako exekuční příkaz daňovému 

dlužníkovi a dalším osobám, kterým byly exekučním příkazem uloženy povinnosti. 

Opravným prostředkem proti tomuto rozhodnutí je námitka, proti rozhodnutí o této námitce se 

lze odvolat. 

Pokud by skutečná škoda, způsobená dlužníkovi nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem správce daně, byla vyšší než přiznaný úrok, bude tento úrok započten na 

úhradu skutečné škody. Neoprávněně vymožená částka se vrátí daňovému dlužníkovi.  

 

2.3.5. Exekuční náklady 

 

Úprava exekučních nákladů je předmětem ustanovení § 182 až 184 zákona č. 280/2009 Sb.. 

Povinnost uhradit je má dlužník, pokud nebyla daňová exekuce provedena neoprávněně. 

Exekuční náklady spočívají v náhradě: 

1) nákladů za nařízení daňové exekuce 

2) nákladů za výkon prodeje 

3) hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce. 

Výši exekučních nákladů stanoví správce daně exekučním příkazem nebo samostatným 

rozhodnutím; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení. 
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Výši hotových výdajů stanoví správce daně vždy samostatným rozhodnutím. Stanovenou výši 

hotových výdajů je dlužník povinen uhradit do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí 

doručeno. 

Náhradu hotových výdajů, které souvisí s výkonem prodeje, hradí dlužník, i když k dražbě 

nebo zpeněžení předmětu daňové exekuce nedošlo. 

Exekuční náklady se evidují na osobním daňovém účtu dlužníka a vymáhají se současně s 

nedoplatkem  

Správce daně může zadržet z výtěžku daňové exekuce částku v očekávané výši hotových 

výdajů, kterou zúčtuje při stanovení jejich skutečné výše. 

Náklady za nařízení daňové exekuce činí 2% z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, 

nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost úhrady vzniká dlužníkovi vydáním 

exekučního příkazu nebo vydáním samostatného rozhodnutí, kterým správce daně stanoví 

výši exekučních nákladů. 

Náklady za výkon prodeje činí 2% z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně 

však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost jejich úhrady vzniká dlužníkovi zahájením 

dražby nebo zpeněžením předmětu daňové exekuce mimo dražbu. 
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3. Způsoby vymáhání daňových pohledávek u právnických osob 

 

Daňová exekuce patří mezi nejkrajnější prostředek správce daně, tak aby naplnil cíl daňového 

řízení a aby nebyly kráceny daňové příjmy státního rozpočtu. 

Způsoby vymáhání daňových pohledávek u skupiny právnických osob jsou totožné se 

způsoby, uplatňovanými vůči osobám fyzickým a liší se pouze v tom, že není možné 

aplikovat u právnických osob exekuci na mzdu. Tudíž ve vztahu k právnickým osobám je 

možné použít exekuci:  

a) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky, 

c) postižením jiných majetkových práv, 

d) prodejem movitých věcí, nebo 

e) prodejem nemovitostí 

3.1. Exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb  

 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb je 

nejrozšířenější a nejúčinnější forma vymáhání s ohledem na zásadu hospodárnosti. 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb se provádí 

odepsáním peněžních prostředků dlužníka z jeho běžného, vkladového nebo jiného účtu, 

vedeného v jakékoliv měně. Odepsání těchto prostředků se provádí až do výše částky uvedené 

v exekučním příkazu a následně jsou tyto prostředky vyplaceny správci daně. Aby nebylo 

možné zmařit průběh daňové exekuce předčasným výběrem peněžních prostředků ze strany 

dlužníka, je exekuční příkaz doručován poskytovateli platebních služeb dříve než dlužníkovi. 

Poskytovatel platebních služeb je povinen od okamžiku, kdy mu byl doručen exekuční příkaz, 

po dobu trvání daňové exekuce nevyplácet peněžní prostředky z účtu dlužníka, ze kterého je 

přikázána pohledávka, neprovádět na ně započtení  a ani jinak s nimi nakládat, a to až do výše 

částky uvedené v exekučním příkazu. Týká se to i peněžních prostředků, které dojdou na tento 

účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. 

Provádí-li správce daně exekuci na více účtů, má povinnost stanovit v exekučním příkazu 

pořadí, v jakém je poskytovatel platebních služeb povinen odepsat peněžní prostředky 

z těchto účtů 
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( Příloha č. 1 – exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních 

služeb) 

Zákon č.99/1993 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen OSŘ, 

používá pro označení dlužníka povinného (poddlužníka) termín peněžní ústav, který nebyl 

upraven jeho posledními novelami. Tato terminologie již nekoresponduje s terminologií 

upravenou v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,dále jen ZB. 

Termín peněžní ústav je zachován jako legislativní zkratka.  

Dle zákona o bankách, který bude třeba podpůrně použít pro vysvětlení termínu peněžní 

ústav, se bankami rozumí: 

 právnické osoby se sídlem v České republice založené jako akciové společnosti, které 

přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry a k výkonu této činnosti mají licenci  

dle § 1 odst. 1 tohoto zákona, 

 pobočky zahraniční banky dle § 1 odst. 6, které mají stanovenou licenci. 

Za peněžní ústav se pro účely daňové exekuce považují také spořitelní a úvěrní družstva, která 

jsou zřizovaná podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů, který pro ně používá legislativní zkratku družstevní záložna. Nejsou sice 

bankami ve smyslu § 1 odst. 5 ZB, avšak mají oprávnění v rámci poskytování peněžních 

služeb k vedení účtů a provádění plateb z pověření jejich člena.[2] 

3.2. Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 

 

JUDr. Tripes u jiné pohledávky uvádí, že: „Ustanovení § 312 a násl. OSŘ upravují výkon 

rozhodnutí na „jiné“ peněžité pohledávky. Zákon „jinými“ pohledávkami rozumí jiné 

pohledávky 

- než pro které se vede výkon rozhodnutí odepsáním z účtu u peněžního ústavu podle  

§ 303 a násl. OSŘ 

- nebo než je mzda či jiné příjmy postavené jí na roveň pro účely exekuce, které postihují 

podle § 276 a násl. (vč. § 299) OSŘ 

- nebo než jsou jiná majetková práva, na která se vede výkon rozhodnutí podle ustanovení  

§ 320 
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- a konečně jiné pohledávky, než jsou vklady na vkladních knížkách, vkladní listy nebo jiné 

cenné papíry, které podléhají výkonu rozhodnutí podle § 334 a § 334a OSŘ. [2] 

V rámci daňové exekuce může správce daně postihnout také pohledávky daňového dlužníka, 

které má za svými dlužníky, jež jsou pak ve vztahu k oprávněnému správci daně  

v postavení poddlužníka. 

Informace o pohledávkách daňových dlužníků získává správce daně z jeho daňové evidence 

nebo účetnictví, případně ze sdělení k výzvám zasílaným v souladu s ustanovením 

upravujícím poskytnutí informací správci daně. Podrobnosti o pohledávce dlužníka správce 

daně zaznamená v protokolu o ústním jednání vedeném s daňovým dlužníkem, jenž nejen 

označí své pohledávky, které jsou obvykle z jeho obchodního, či obdobného závazkového 

vztahu, ale potvrdí, že dosud nebyly uhrazeny ani započteny. Aby správce daně předešel 

případným námitkám ze strany poddlužníka, je vhodné, aby daňový dlužník k označeným 

pohledávkám doložil písemné uznání dluhu svým dlužníkem. 

Uvedené pohledávky, které lze touto formou exekuce postihnout mohou být již  

po lhůtě splatnosti, ale také ty, u nichž splatnost teprve nastane v budoucnu. Podstatné je, 

aby pohledávka existovala ke dni vystavení exekučního příkazu. 

Exekuční příkaz na přikázání jiné pohledávky se provádí zákazem výplaty pohledávky 

daňovému dlužníkovi. Pohledávka je postižena jen do výše daňové pohledávky uplatněné 

správcem daně, pro kterou byla nařízena exekuce. Pohledávku, která je předmětem exekuce 

správce daně v exekučním příkaze specifikuje uvedením jejího právního důvodu a popisem, 

z něhož jednoznačně vyplývá o jakou pohledávku se jedná. (např. číslo, datum vystavení 

faktury, částka faktury, předmět faktury). 

Poddlužník nesmí od okamžiku doručení exekučního příkazu po dobu trvání daňové exekuce 

vyplatit dlužníkovi jeho pohledávku ani na ni provést započtení nebo s ní jinak nakládat. 

Dlužník nesmí od tohoto okamžiku se svou pohledávkou nakládat a ztrácí právo na její 

vyplacení. 

Exekuční příkaz se doručuje nejprve poddlužníkovi a teprve potom dlužníkovi. Po nabytí 

právní moci exekučního příkazu, vyrozumí správce daně o této skutečnosti poddlužníka, jenž 

má poté povinnost vyplatit na účet správce daně pohledávku v rozsahu, v jakém byla 

exekučním příkazem postižena. Výplatou pohledávky správci daně se poddlužník zprostí 

plnění své povinnosti vůči daňovému dlužníkovi. [3] 
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3.3. Exekuce postižením jiných majetkových práv 

 

Předmětem této formy vymáhání jsou práva, která mají majetkovou hodnotu, nejsou spojena s 

osobou daňového dlužníka, jsou převoditelná na jiného a mohou se peněžité pohledávce 

zdánlivě podobat. Jedná se zejména o práva spojená s obchodními podíly daňového dlužníka 

v obchodních společnostech, družstvech nebo podíl na likvidačním zůstatku. 

Provedení výkonu rozhodnutí se řídí povahou postiženého majetkového práva s přiměřeným 

použitím ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých pohledávek, 

popřípadě i jiných ustanovení, uvedených v § 320 odst. 2 OSŘ. 

3.4. Exekuce prodejem movitých věcí 

Podstatou této formy daňové exekuce je sepsání a následný prodej movitých věcí 

ve vlastnictví daňového dlužníka, nebo prodej spoluvlastnického podílu na movité věci, 

pokud to povaha věci nevylučuje. 

Pokud to vyžaduje účel provedení exekuce může exekutor učinit prohlídku bytu, sídla nebo 

místa podnikání popřípadě jiných místností dlužníka, v nichž se podle důvodného podezření 

nachází movitá věc, jež má být vydána. 

Tato forma daňové exekuce znamená citelný zásah do práv daňového dlužníka, a proto by k 

ní měl správce daně přistoupit až tehdy, nelze-li použít jinou vhodnější a méně náročnější 

formu (např. přikázáním pohledávky z účtu). 

 

3.4.1. Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí 

 

Daňovou exekucí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních právních 

předpisů zakázán nebo ty, které exekuci podle zvláštních předpisů nepodléhají.[4] 

Zde za zmínku stojí ustanovení § 322 odst. 3 OSŘ, kde je řečeno, že výkon rozhodnutí se 

netýká věcí, které podnikatel nezbytně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Toto 

ustanovení se často stává nástrojem k vyloučení předmětných věcí ze soupisu. Daňový 

dlužník si už neuvědomuje, že toto ustanovení je neplatné, vázne-li na těchto movitých věcech 

zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem 

zajištěna. 
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3.4.2. Průběh exekuce movitých věcí 

 

Daňová exekuce se v tomto případě zahajuje vydáním exekučního příkazu na prodej movitých 

věcí, v němž správce daně může výslovně určit věci, které mají být prodány, nebo bez tohoto 

určení a současně daňovému dlužníku zakáže nakládat s věcmi, které exekutor sepíše. 

Exekuční příkaz se daňovému dlužníku doručí až při provádění exekuce, není-li u tohoto 

úkonu správce daně přítomen, doručí se mu exekuční příkaz spolu s vyrozuměním  

o provedeném soupisu s označením sepsaných věcí.  

Při provádění výkonu daňové exekuce pověřený zaměstnanec správce daně sepíše věci v 

takovém rozsahu, aby výtěžek z prodeje postačil k uspokojení vymáhané pohledávky 

společně s exekučními náklady. Sepsané věci označí, a buď ponechá v místě sepsání, nebo 

převezme, zejména je-li obava, že tyto věci budou poškozeny, zničeny, pozměněny, ukryty 

nebo odcizeny. Věci, které se rychle kazí správce daně odebere dlužníkovi a prodá mimo 

dražbu libovolnému zájemci ještě před právní mocí exekučního příkazu. Pokud se tyto věci 

nepodaří prodat, vrátí je dlužníkovi.  

Po nabytí právní moci exekučního příkazu správce daně určí cenu sepsaných věcí buď 

odhadem, případně přibere znalce, který odhad provede. 

Sepsané movité věci se prodají v dražbě. Dražební vyhlášku správce daně doručí dlužníkovi, 

dalším oprávněným a orgánu obce v jehož obvodu se dražba koná a v jehož obvodu má 

dlužník sídlo a zveřejní ji vyvěšením na své úřední desce.  

V dražební vyhlášce správce daně uvede čas a místo konání dražby, označení a popis 

dražených věcí, rozhodnou cenu věci anebo souboru věcí, výši nejnižšího podání, dobu 

prohlídky dražených věcí a další náležitosti stanovené v § 328b odst. 4 OSŘ.  

Pokud daňový dlužník do zahájení dražby daňovou pohledávku uhradí, správce daně dražbu 

věcí popsaných v dražební vyhlášce neprovede. V opačné případě, správce daně zahájí 

dražbu, v níž činí nejnižší podání jednu třetinu rozhodné ceny. Vydražitel je povinen nejvyšší 

podání ihned zaplatit, pokud tak neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti. Udělením 

příklepu a zaplacením nejvyššího podání přechází vlastnictví věci na vydražitele. O průběhu 

dražby vyhotoví správce daně protokol, v něm uvede, které věci byly vydraženy, jejich 

odhadní, vyvolávací ceny a ceny, za které byly věci vydraženy, označí věci, které prodány 

nebyly, údaje o vydražiteli, případně se do protokolu zapíší další mimořádné události, které 

při dražbě nastaly. 
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Dražba se skončí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení všech oprávněných a včas 

přihlášených věřitelů. 

Pokud se při dražbě nenajde vydražitel dražených věcí, nařídí správce daně opětovnou 

dražbu.[4] 

Zvláštní režim nastane v případě, pokud při výkonu exekuce správce daně nalezne peníze a 

jiné věci, u nichž nedochází k prodeji v dražbě, a to zejména světově obchodovatelné zlato, 

peněžní prostředky v cizí měně nebo jiné devizové hodnoty. S nimi je naloženo podle 

zvláštních předpisů tak, že se nabídnou bance nebo jinému subjektu, který je nositelem 

licence k provádění obchodů s těmito hodnotami. 

U vkladních listů, akcií a ostatních cenných papírů buď správce daně vyzve toho, kdo má 

plnit, aby mu odpovídající plnění odevzdal, nebo se postará o zpeněžení. Se získanou částkou 

naloží jako s výtěžkem prodeje. 

 

3.5. Exekuce prodejem nemovitostí 

 

Daňová exekuce prodejem nemovitostí patří k důležitým prostředkům při vymáhání 

peněžitého plnění, zejména při vymáhání větších pohledávek, které nelze zajistit jinými 

formami daňové exekuce neboť výtěžek z prodeje nemovitostí pak lépe zajistí uspokojení 

pohledávek. Tato forma daňové exekuce je značným zásahem do vlastnických práv daňových 

dlužníků, kteří se jejího provedení obávají. Proces exekuce na prodej nemovitostí patří k 

časově náročným a lze jej rozdělit do několika fází: 

1. nařízení exekuce, 

2. určení odhadní ceny nemovitosti a jejího příslušenství, ceny závad a práv s nemovitostí 

spojených, určení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou a určení výsledné ceny, 

3. vydání dražební vyhlášky, 

4. dražba, 

5. rozvrh výtěžku dražby. 

Správce daně je povinen před vydáním exekučního příkazu spolehlivě zjistit, zda daňový 

dlužník je vlastníkem nemovitosti, kterou v něm musí přesně specifikovat včetně jejího 

příslušenství, dále v něm zakáže, aby dlužník po jeho doručení nemovitost převedl na někoho 

jiného, nebo ji jinak zatížil a uloží mu, aby do 15 dnů oznámil, kdo má k označené 
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nemovitosti předkupní právo. Osoba, které svědčí předkupní právo jej může uplatnit jen v 

dražbě jako dražitelé, jinak udělením příklepu zaniká. 

Exekuční příkaz se doručuje daňovému dlužníkovi a případným spoluvlastníkům předmětné 

nemovitosti a rovněž příslušnému katastrálnímu úřadu.  

Po nabytí právní moci exekučního příkazu je tento doručen osobám, které mají k nemovitosti 

předkupní, věcné nebo nájemní právo, obecnímu úřadu v obvodu, kde se nemovitost nachází a 

kde má daňový dlužník sídlo. Vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu doručí 

správce daně katastrálnímu úřadu. 

Po právní moci exekučního příkazu správce daně v souladu s ustanovením § 336 OSŘ svým 

rozhodnutím ustanoví znalce, kterému uloží, aby nemovitost a její příslušenství ocenil.  

Na základě výsledku ocenění stanoví správce daně rozhodnutím výslednou cenu dle 

ustanovení § 336a OSŘ, které doručí osobám, jímž se doručoval exekuční příkaz. 

Po právní moci rozhodnutí o ceně správce daně v rámci třetí fáze této daňové exekuce nařídí 

dražební jednání, a to vydáním dražební vyhlášky v rozsahu stanoveném v § 336b OSŘ. 

Dražební jednání správce daně nařídí nejméně 30 dnů po vydání dražební vyhlášky.  

V případě dražby nemovitosti činí nejnižší dražební podání dvě třetiny výsledné ceny. 

Správce daně má také právo stanovit výši jistoty, která nesmí být vyšší, než polovina 

nejnižšího podání a dražební jistota se započte na úhradu vydražené nemovitosti. Zaplacení 

jistoty musí být prokázáno před zahájením dražby.  

Dražba probíhá, pokud dražitelé činí podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud 

správce daně neudělí příklep. Cena vydražené nemovitosti není omezena. Příklep udělí 

správce daně tomu, kdo učinil nejvyšší podání. O udělení příklepu správce daně vystaví 

rozhodnutí, v němž stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání. Po právní moci rozhodnutí o 

příklepu správce daně vyrozumí příslušný katastrální úřad o tom, že byly splněny podmínky 

pro přechod vlastnictví předmětné nemovitosti na vydražitele. 

Pokud se dražby nezúčastní žádný dražitel, nebo není učiněno žádné podání, správce daně 

dražbu skončí. Další dražební jednání nařídí nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné 

dražby.  

Při opakované dražbě správce daně stanoví nejnižší dražební podání ve výši poloviny 

výsledné ceny a o průběhu dražby pak vyhotoví protokol. 

Dražby se nemohou účastnit jako dražitelé licitátor, zaměstnanci správce daně, dlužník, jeho 

manžel a vydražitel, který neuhradil nejvyšší podání. 
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Udělením příklepu úspěšnému vydražiteli řízení o prodeji nemovitostí nekončí. Správce daně 

vyčká, až vydražitel doplatí nejvyšší podání ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce, kdy tato 

nesmí být delší než dva měsíce ode dne právní moci rozhodnutí o udělení příklepu. 

Poté je realizována poslední fáze exekuce, a to rozdělení rozvrhované podstaty, kterou tvoří 

vydražitelem uhrazené nejvyšší podání.  

Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a úhradě nejvyššího podání správce daně 

předloží obecnému soudu dlužníka návrh na provedení rozvrhového řízení. K návrhu také 

připojí i část spisu v rozsahu, ze kterého je patrný průběh daňové exekuce a částka 

k rozdělení. 

Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z rozdělované 

podstaty. Určí se jejich pořadí a způsob úhrady. Každý z věřitelů zúčastněných na 

rozvrhovém jednání je povinen vyčíslit své pohledávky a jejich příslušenství ke dni rozvrhu a 

zařadit, do jaké skupiny patří včetně skutečností významných pro jejich pořadí.  

Po doručení pravomocného usnesení soudu o výsledku rozvrhového řízení provede 

bezodkladně správce daně úhradu pohledávek ve výši stanovené v tomto usnesení a případný 

vratitelný přeplatek vrátí dlužníkovi do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 

4. Vývoj daňových nedoplatků v letech 2006 až 2010 

 

Celkový objem daňových nedoplatků u právnických i fyzických osob evidovaných územními 

finančními orgány v České republice k 31. prosinci 2010 dosáhl 106,4 mld. Kč, z toho na 

daních nové daňové soustavy platné od 1. ledna 1993 (dále jen „nová daňová soustava“) činil 

97,9 mld. Kč, tj. 97,4 % k celkovému objemu daňových nedoplatků daňové soustavy platné 

do 31.12.1992 (dále jen „stará daňová soustava“) 2,7 mld. Kč, tj. 2,7 % k celkovému objemu 

daňových nedoplatků. [17] 

 

Tabulka č.1 udává za roky 2006 až 2010 údaje o celkovém objemu daňových nedoplatků 

evidovaných finančními úřady, dále pak údaje o pohybu meziročních indexů,a to i v rozdělení 

na druhy příjmů staré a nové daně. Meziroční nárůst mezi roky 2010 a 2009 byl o 8,1 %. 
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Tabulka č.1 Údaje o celkovém objemu daňových nedoplatků za období let 2006-2010  

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf 

 

 

Hodnoty jsou uvedeny v mld Kč 

Tabulka č.2 udává objem daňových nedoplatků po jednotlivých daních nebo skupin daní za 

roky 2006 až 2010. V meziročním srovnání roku 2009 a 2010 došlo k nárůstu výše celkového 

daňového nedoplatku o 7,9 mld. Kč. 

 

Tabulka č.2 Údaje o objem daňových nedoplatků po jednotlivých daních nebo skupin 

daní za období let 2006 až 2010. 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf 

 

 

Hodnoty jsou uvedeny v mil Kč 

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf
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4.1. Vymáhání daňových nedoplatků na daních a příslušenství daní 

 

Základní agregované údaje k posouzení vývoje vymáhaných a vymožených daňových 

nedoplatků u právnických a fyzických osob evidovaných územními finančními orgány za rok 

2010 a za předchozí roky, jsou obsaženy v tabulce č.3. 

 

Tabulka č.3 Základní agregované údaje k posouzení vývoje vymáhaných a vymožených 

daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány za rok 2010 a za 

předchozí roky. 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf 

 

 

 

Údaje v tabulce č.3 potvrzují dlouhodobý trend meziročního nárůstu objemu vymáhaných i 

vymožených daňových nedoplatků v evidenci ÚFO v ČR. 

Z údajů v tabulce vyplývá, že vývoj v této oblasti v roce 2010 i v předchozích letech byl 

provázen meziročním růstem počtu případů vymáhaných i vymožených daňových pohledávek 

evidovaných územními finančními orgány České republiky. Charakteristickým rysem tohoto 

vývoje je vyrovnanost a stabilita dosahovaných hodnot objemu vymáhaných a vymožených 

daňových nedoplatků v letech 2006 až 2009.  

V roce 2010 došlo k výraznému překročení těchto hodnot, a to nejen u počtu případů, ale i v 

objemu vymáhaných a zejména vymožených daňových nedoplatků. Údaje v tabulce potvrzují, 

že i přes narůstající aktivitu územních finančních orgánů je patrné, že v této oblasti lze při 

běžném využívání kapacit územních finančních orgánů, při využití všech dostupných 

prostředků a stávající úrovně legislativy, získat do veřejných rozpočtů cca 6 až 7 mld. Kč za 

kalendářní rok. 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf
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Územní finanční orgány evidovaly k 31. 12. 2010 ve vymáhání celkem 71,2 mld. Kč 

daňových nedoplatků. Ve srovnání s minulým rokem se jejich objem zvýšil téměř o 3,2 mld. 

Kč (index 2010/2009 = 104,6 %). Podíl vymáhaných daňových nedoplatků k celkové 

kumulované hodnotě daňových pohledávek evidovaných územními finančními orgány k 31. 

12. 2010 (106,4 mld. Kč) dosáhl 66,9%, přičemž hodnota tohoto ukazatele vykazuje oproti 

roku 2009 mírný pokles o 2,1 procentního bodu, a to zejména v důsledku relativně vyššího 

nárůstu celkového objemu daňových nedoplatků za rok 2010. Částka, která tvoří rozdíl mezi 

celkovým objemem evidovaných daňových nedoplatků a daňových nedoplatků evidovaných 

ve vymáhání (35,2 mld. Kč), tvoří daňové nedoplatky dosud nepředané vymáhacím útvarům 

finančních úřadů a jsou předmětem řízení o odvolání, vytýkacích řízení a nebo se jedná o 

nedoplatky, k jejichž uhrazení byly daňovými subjekty podány žádosti o posečkání nebo 

zaplacení daně ve splátkách, a o nichž nebylo ke konci sledovaného období správcem daně 

rozhodnuto. Za rok 2010, tj. v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, bylo finančními úřady ve 

vymáhání evidováno 37,9 mld. Kč daňových nedoplatků a ve srovnání s rokem 2009 vzrostl 

jejich objem meziročně o 5,9 mld. Kč. 

Rozhodující objem vymáhaných i vymožených daňových nedoplatků je dlouhodobě evidován 

na daních nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993. K 31. 12. 2010 vymáhaly finanční 

úřady u této kategorie daní 70,1 mld. Kč, tj. 98,9 % z celkové sumy daňových nedoplatků 

evidovaných ve vymáhání. V roce 2010, resp. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 jich 

bylo na daních nové daňové soustavy vymoženo 7 mld. Kč. Naopak vývoj u daní staré daňové 

soustavy platné do 31. 12. 1992 je logicky zcela opačný a vykazuje podstatně nižší hodnoty. 

K 31. 12. 2010 jich bylo vymáháno necelých 1,1 mld. Kč, tj. 1,5 % z celkové sumy daňových 

nedoplatků evidovaných ve vymáhání a v průběhu roku 2010 vymoženo pouze 5,2 mil. Kč, tj. 

0,1 % z celkové sumy daňových nedoplatků vymožených za sledované období. Tento vývoj je 

dlouhodobě ovlivněn postupným snižováním celkové částky daňových nedoplatků 

evidovaných na daních staré daňové soustavy v přecházejícím období (k 31. 12. 2010 se jejich 

objem snížil na necelé 2,2 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč oproti stavu v předchozím roce). Největší 

objem vymáhaných i vymožených daňových nedoplatků evidovaných na daních nové daňové 

soustavy je vykazován na dani z přidané hodnoty. K 31. 12. 2010 bylo na této dani vymáháno 

37,3 mld. Kč a za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 vymoženo 4,7 mld. Kč, což je o 1 

mld. Kč více než v předchozím roce. Vyšší objem vymáhaných daňových nedoplatků je 

evidován na daních z příjmů. K 31. 12. 2010 dosáhla jejich výše v souhrnu 25,9 mld. Kč, tj. o 

0,7 mld. Kč více než v roce 2009. V průběhu roku 2010 bylo na daních z příjmů vymoženo 
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přes 1,5 mld. Kč daňových nedoplatků, což je zhruba na stejné úrovni jako v roce 2009. Na 

dani z nemovitostí a na daních dědické, darovací a z převodu nemovitostí byly k 31. 12. 2010 

vymáhány téměř 3 mld. Kč a v průběhu roku 2010 bylo vymoženo přes 0,4 mld. Kč daňových 

nedoplatků a tento vývoj kopíruje stav dosažený v předchozích letech. Na dani silniční bylo k 

31. 12, 2010 vymáháno 1,1 mld. Kč a v průběhu roku 2010 vymoženo 0,2 mld. Kč. 

Poměr mezi objemem vymáhaných daní a vymáhaným příslušenstvím daní je v zásadě 

srovnatelný s vývojem v předchozích letech. Z celkového objemu vymáhaných daňových 

nedoplatků (71,2 mld. Kč) jich bylo k 31. 12. 2010 vymáháno na daních 51,4 mld. Kč, tj. 72,2 

% a více než jedna čtvrtina objemu nedoplatků je evidována na příslušenství daní, kde bylo za 

sledované období vykázáno 19,8 mld. Kč, tj. 27,8%. 

Územní finanční orgány jsou dlouhodoběji úspěšnější při vymáhání nedoplatků, jejichž výše 

se pohybuje v řádu do 1 mil. Kč, event. do 10 mil. Kč. Již z dřívějších analýz vyplývá, že 

nedoplatky nad 10 mil. Kč jsou vymahatelné jen z části nebo jsou již v mnoha případech zcela 

nedobytné. Údaje předložené územními finančními orgány ukazují, že dle kvalifikovaného 

odhadu činil objem nedobytných daňových pohledávek k 31. 12. 2010 částku 59,3 mld. Kč, tj. 

již přes polovinu (50,3%) z celkové kumulované hodnoty daňových nedoplatků evidovaných 

územními finančními orgány za sledované období (106,4 mld. Kč). Z toho na daních jich bylo 

vykázáno 38,2 mld. Kč, tj. 64,4 % a na příslušenství daní přes 21,1 mld. Kč, tj. 35,6%.[17] 

 

4.2. Podíl jednotlivých forem exekuce u ÚFO 

 

Rozhodující objem vymáhaných i vymožených daňových nedoplatků byl finančními úřady 

dosažen úkony v daňové exekuci. V roce 2010 bylo tímto způsobem vymáháno 15,6 mld. Kč, 

tj. 41 % z objemu vymáhaných daňových nedoplatků za sledované období (37,9 mld. Kč) a 

vymoženo bylo 2,8 mld. Kč, tj. 40 % z objemu vymožených nedoplatků v roce 2010 (7 mld. 

Kč). Na základě výzvy správce daně k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, tedy ještě před 

zahájením a nařízením daňové exekuce, bylo daňovými subjekty uhrazeno 3,1 mld. Kč, což je 

o 0,5 mld. Kč více než v předchozím roce. Dalších téměř 0,9 mld. Kč bylo exekutory 

finančních úřadů vybráno od daňových subjektů ještě před provedením vymáhacího úkonu. 

Nejefektivnějším a nejvíce využívaným exekučním prostředkem je daňová exekuce 

přikázáním pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank 

nebo přikázáním jiné pohledávky. Tímto způsobem vymáhaly finanční úřady v roce 2010 přes 
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12,9 mld. Kč, tj. více než jednu třetinu, resp. 34 % z celkového objemu vymáhaných 

daňových nedoplatků za sledované období a vymoženo bylo 2,2 mld. Kč, tj. 31,4 % z 

celkového objemu daňových nedoplatků vymožených za sledované období. 

Nízká úroveň efektivity vymáhání daňových nedoplatků v posledních letech přetrvává rovněž 

u mobiliárních exekucí. V roce 2010 vymáhaly finanční úřady v exekucích na prodej 

movitých věcí toliko 0,6 mld. Kč, tj. 1,7 % z celkového objemu daňových nedoplatků ve 

vymáhání za sledované období a vymoženy byly pouze necelé 0,2 mld. Kč. Nejnižší částka 

daňových nedoplatků byla v roce 2010 vymáhána exekucemi na prodej nemovitostí. Jednalo 

se pouze o částku 0,4 mld. Kč, tj. 1,1 % z celkového objemu vymáhaných daňových 

nedoplatků za sledované období (o 1,2 procentního bodu méně než v předchozím roce) a 

vymoženy byly tímto způsobem necelé 0,2 mld. Kč, což je na stejné úrovni jako v roce 2009. 

[17] 

4.3. Přihlášky ÚFO do insolvenčního řízení 

 

Z celkového objemu daňových nedoplatků evidovaných ve vymáhání k 31. 12. 2010 (71,2 

mld. Kč) jich byla téměř pětina přihlášena finančními úřady do insolvenčních řízení.  

K 31. 12. 2010 se jednalo o částku 14,1 mld. Kč, tj. 19,8%. Za rok 2010, tj. za období od 1. 1. 

2010 do 31. 12. 2010, jich bylo přihlášeno do insolvenčních řízení přes 2,5 mld. Kč (o 0,5 

mld. Kč více než v předchozím roce) a v rámci těchto řízení jich bylo v tomto období 

uspokojeno přes 132 mil. Kč, tj. 5,3 % (o 0,7 procentního bodu méně). Tento výsledek je v 

podstatě srovnatelný s vývojem v předchozích letech, nicméně efektivita těchto řízení je z 

hlediska vynaložených nákladů, vyčleněných kapacit finančních úřadů a z hlediska míry 

uspokojení daňových pohledávek, dlouhodobě na nízké úrovni. [17] 

 

4.4. Vymáhání daňových nedoplatků soudním výkonem rozhodnutí 

 

V oblasti vymáhání daňových nedoplatků se stále negativně projevují zdlouhavá a poměrně 

málo výtěžná řízení o výkonu rozhodnutí vedená soudy. Tyto faktory mají vliv na rozsah 

předávaných návrhů na výkon rozhodnutí příslušným soudům. V roce 2010 byly předány 

soudům k vymáhání daňové nedoplatky ve výši 0,2 mld. Kč (226 mil. Kč), což je ve srovnání 

s předchozím rokem o 104 mil. Kč více. Z této částky jich však bylo soudy vymoženo pouze 

6 mil. Kč, tj. 2,7%.[17] 
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4.5. Vymáhání daňových nedoplatků soudní exekucí 

 

K úplnému dokreslení statistik v oblasti vymáhání patří i situace kdy o výkon exekuce žádají 

finanční úřady soudní exekutory. Objem daňových nedoplatků předaných k vymáhání 

soudním exekutorům je stále spíše zanedbatelný (k 31. 12. 2010 činil jejich objem částku 193 

mil. Kč). Za rok 2010 dosáhla tato částka pouze 41 mil. Kč a oproti roku 2009 vzrostla o 20 

mil. Kč. V hodnoceném období byly z této částky vymoženy pouze 2 mil. Kč, tj. 4,9%.[17] 
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5. Zajištění daňových pohledávek 

 

5.1. Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 

 

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň je předmětem ust.§ 167 – 169 

zákona 280/2009 Sb., daňový řád.  

Zjistí-li správce daně v průběhu daňového řízení, že daň, u které dosud neuplynul den 

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

nebo její vymáhání bude spojeno s velkými obtížemi, má právo vydat zajišťovací příkaz, ve 

kterém daňovému subjektu uloží, aby ve lhůtě nejdéle tří dnů od doručení zajistil v jeho 

prospěch v příkaze uvedenou částku složením jistoty na jeho depozitní účet. V případě, že 

hrozí nebezpečí z prodlení je zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému 

subjektu. Tímto institutem správce daně předchází preventivně problémům, které vznikají v 

souvislosti s vybíráním a vymáháním daňových nedoplatků. Zajišťovací příkaz lze použít 

pouze v odůvodněných případech. Jeho účinnost je omezena časově do doby vydání 

pravomocného platebního výměru nebo splatnosti již stanovené daně. 

V zajišťovacím příkaze, kromě obecných náležitostí rozhodnutí, musí být uvedeny důvody, na 

jejichž základě se správce daně domnívá, že vybrání daně bude ohroženo. Správce daně má 

zde možnost postupovat dle svého uvážení, avšak pouze v souvislostech výše uvedených, tj. 

je-li zde oprávněná obava o nedobytnosti budoucí pohledávky nebo obtíže spojené s 

vymožením zajišťované daně. V praxi je tento institut využíván v případech, kdy má správce 

daně povědomost o problémech s plněním platebních povinností daňových subjektů, popř. o 

zhoršení jejich platební morálky, či je zde nebezpečí, že dojde k převádění majetku dlužníka 

na třetí osoby, apod. 

Výši dosud nestanovené, případně ohrožené daně stanoví správce daně buď v součinnosti s 

daňovým subjektem, nebo za použití pomůcek. 

Pominou-li důvody pro zajištění daně a současně je na depozitním účtu vykazován přeplatek, 

správce daně má povinnost vrátit jej daňovému subjektu bez žádosti a to do 15 dnů od jeho 

vzniku. 

Daňový subjekt se může proti zajišťovacímu příkazu bránit včas podaným odvoláním, kdy je 

odvolacímu orgánu stanovena povinnost rozhodnout o něm do třiceti dnů, jinak se zajišťovací 

příkaz stává neúčinným. 
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Pokud daňový subjekt nesplní povinnost uloženou zajišťovacím příkazem, může správce daně 

rozhodnout o zřízení zástavního práva k zajištění částky stanovené tímto zajišťovacím 

příkazem. Toto zástavní právo trvá v rozsahu, jenž odpovídá výši zajištěné daně, která byla 

zajištěna nebo se stala splatnou po zániku účinnosti zajišťovacího příkazu. 

5.2. Zástavní právo 

 

Eviduje-li správce daně u daňového dlužníka daňový nedoplatek, může k jeho zajištění zřídit 

za podmínek stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zástavní právo k jeho majetku.  

Podrobnosti týkající se zástavního práva jsou předmětem ust. § 170 zákona č.280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zástavní právo, dle výše uvedeného ustanovení, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení 

zástavního práva daňovému subjektu nebo osobě odlišné od osoby daňového subjektu, která 

udělila písemný souhlas se zřízením zástavního práva ke svému majetku na zajištění 

nedoplatku daňového dlužníka.  

Rozhodnutí o zřízení zástavního práva musí mimo náležitostí rozhodnutí dle ustanovení § 102 

odst. 1 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat výši daně 

zajištěné zástavním právem a označení zástavy. 

Zástavní právo k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu 

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

zástavního práva katastrálnímu úřadu, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr.  

Zástavního právo k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, k věcem hromadným, k souboru věcí a k movitým věcem, k nimž má vzniknout 

zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli, vzniklé na základě rozhodnutí 

správce daně se zaznamenává do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České 

republiky. Správce daně k zápisu do rejstříku zasílá pravomocné rozhodnutí o zřízení 

zástavního práva. 

Zástavní právo zaniká: 

1. zánikem zajištěné pohledávky, 

2. zánikem zástavy, 

3. vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem, 
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4. uplynutím doby, na níž bylo zřízeno, 

5. složí-li zástavní dlužník nebo zástavce věřiteli obvyklou cenu zástavy, 

6. písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem 

nebo zástavcem, 

7. v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 

K zániku zástavního práva rovněž dochází právní mocí rozhodnutí, kterým správce daně ruší 

zástavní právo. 

5.3. Ručení 

Institut ručení je předmětem ustanovení § 171 a §172 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů. Ukládá povinnost ručiteli uhradit nedoplatek na ve výzvě uvedené 

dani, za kterou ručí, ve stanovené lhůtě. Výzvu správce daně vydává pokud nedoplatek nebyl 

daňovým subjektem uhrazen přestože byl o jeho úhradu upomenut a nebyl uhrazen ani při 

vymáhání na daňovém subjektu. 

Nejčastějším příkladem ručení je povinnost vyplývající z ust.§ 8 odst.1 písm a) zákona 

č.357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů.  

5.4. Vývoj zajišťovacích příkazů a zástavních práv ÚFO v letech 2006 – 2010 

Vývoj zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň zajišťovacím příkazem a 

zajištění nedoplatků daní nebo příslušenství zřízením zástavního práva uvádí tabulka č.4. 

Tabulka č. 4 Vývoj zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 

zajišťovacím příkazem a zajištění nedoplatků daní nebo příslušenství zřízením 

zástavního práva.za období let 2006-2010 

Zdroj:http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Informace_o_cinnosti10.pdf
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Z tabulky č.4 vyplývá, že jak v roce 2010, tak v předchozích letech byl počet vydaných 

rozhodnutí o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň podle § 71 zákona 

o správě daní a poplatků (dále „ZSDP“) poměrně nízký (s výjimkou roku 2006). V roce 2010 

byl sice zaznamenán mírný nárůst počtu vydaných zajišťovacích příkazů (v porovnání s 

předchozím rokem o 19 rozhodnutí), výrazně se však oproti minulému roku zvýšila celková 

částka zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, a to ze 481 mil. Kč 

v roce 2009 na 2 578 mil. Kč v roce 2010, tedy o 2 097 mil. Kč. Vývoj v této oblasti byl v 

roce 2010 ovlivněn mimo jiné i realizací opatření přijatých územními finančními orgány 

k důslednějšímu prověřování obchodních transakcí s pohonnými hmotami, zejména v 

souvislosti s hrozícím rizikem neuhrazení či krácení DPH na výstupu. 

Podstatně příznivější vývoj byl v roce 2010 zaznamenán u zajištění daňových nedoplatků na 

daních a příslušenství daní zástavním právem podle § 72 ZSDP. Ve srovnání s rokem 2009 

došlo v roce 2010 k výraznějšímu nárůstu jak u počtu rozhodnutí o zřízení zástavního práva (o 

1 718 na 10 760 rozhodnutí), tak u celkové částky zajištěných daňových pohledávek, která se 

oproti roku 2009 zvýšila o 2 033 mil. Kč (z 6 696 mil. Kč v roce 2009 na 8 729 mil. Kč v roce 

2010). 

Řízení o zajištění úhrady nesplatné nebo dosud nestanovené daně bylo i v roce 2010 

negativně ovlivněno častým uplatňováním odvolání daňových subjektů proti vydaným 

zajišťovacím příkazům. 

Na účinnost uplatňování institutu zástavních práv podle § 72 ZSDP se v minulých letech 

odrazila v neprospěch správců daně novela ZSDP provedená zákony č. 367/2000 Sb. a č. 

317/2001 Sb., kterými došlo ke změně občanského zákoníku a dalších zákonů, včetně § 72 

ZSDP, zejména úpravou vzniku zástavního práva nabytím právní moci rozhodnutí správce 

daně. Finanční úřady se v důsledku této úpravy dostávaly do nepříznivého postavení při 

uplatňování pořadí zástavních práv v následných řízeních o zpeněžení zástavního práva a 

obdobně i v insolvenčních řízeních. K nápravě a i k vyšší účinnosti uplatňování tohoto 

zajišťovacího institutu v praxi územních finančních orgánů přispěla až novela provedená 

zákonem č. 304/2009 Sb., kterou se s účinností od 1. 1. 2010 změnil zákon č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, včetně ustanovení § 72. Údaje v 

tabulce potvrzují, že institut zajištění daňových pohledávek zástavním právem byl územními 

finančními orgány aktivně využíván jak v minulých letech, tak i v roce 2010 a je finančními 

úřady považován za významný nástroj k vyšší vymahatelnosti daňových nedoplatků. [17] 
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6. Praktické poznatky pracovníka vymáhacího oddělení finančního úřadu při vymáhání 

daňových pohledávek u právnických osob v jednotlivých fázích vymáhacího řízení 

 

V úvodních kapitolách byl popsán postup správce daně v jednotlivých fázích vymáhacího 

řízení. (viz. kapitola 2.2. - Úkony správce daně předcházející daňové exekuci). Tato kapitola 

je věnována poznatkům, získaným dlouholetým působením na vymáhacím oddělení 

finančního úřadu. Jedná se o zachycení faktů, které ve značné míře ovlivňují úspěšnost při 

vymáhání daňových nedoplatků u sledované skupiny daňových subjektů – právnických osob. 

 

6.1. Přípravná fáze 

 

Pod pojmem přípravná fáze je myšlen sled činností, které musí správce daně učinit aby mohl 

přistoupit k vlastní vymáhací činnosti. Částečně se jedná o činnosti uložené mu zákonem 

č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, částečně prováděné v souvislosti 

s klientským přístupem k daňovým subjektům, který je uplatňován ze strany ÚFO jako 

vstřícný postup ve vztahu k daňovému subjektu v jakékoliv fázi daňového řízení.  

Po obdržení výkazu nedoplatků od pracovníka vyměřovacího oddělení finančního úřadu, 

který je exekučním titulem pro další vymáhací činnost, musí pracovník vymáhacího oddělení 

učinit úkony směřující nejprve ke smírnému vyřešení celé kauzy, což se děje prostřednictvím 

zasílání tzv. sdělení o výši daňového nedoplatku, dříve známé jako výzvy k zaplacení 

daňového nedoplatku, zasíláním SMS zpráv, kdy správce daně upozorňuje pouze na existenci 

daňové pohledávky, bez bližšího upřesnění a vyzývá daňový subjekt k osobnímu kontaktu, 

případně je k informaci o nedoplatku využíváno emailové spojení s daňovým subjektem. 

S ohledem na skutečnost, že od roku 2010 je komunikace mezi správcem daně a poplatníkem 

jako právnickou osobou uskutečňována doručováním pouze do datových schránek by se 

zdálo, že neexistuje nic jednoduššího jak existenci daňové pohledávky tomuto subjektu 

oznámit. Zde narážíme na první problém, který se týká určité nezodpovědnosti těchto 

subjektů a je představován tím, že jakoukoliv korespondenci směřující do datové schránky 

tyto subjekty prostě ignorují, nevybírají a tudíž nečtou a komunikace ve zpětné fázi probíhá 

pouze prostřednictvím poštovního spojení, případně tyto subjekty osobně doručují písemnosti 

na podatelnu finančního úřadu. Když pomineme skutečnost, že se takto nezodpovědný 

poplatník nedozví o existenci daňové pohledávky, týkající se jeho samotného, může způsobit 

problémy v dalších fázích daňového řízení, kdy jako nezodpovědný zaměstnavatel 
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nevyzvednutím exekučního příkazu na srážku ze mzdy, týkajícího se jeho zaměstnance, 

způsobuje problémy i jemu. 

Když už jsem zmínil pokus o kontakt a komunikaci SMS zprávou případně emailem je nutno 

podotknout, že telefonní čísla jsou často neaktuální, zejména u tzv.rizikových subjektů, což 

jsou společnosti zakládané účelově v rámci podvodných řetězců společností a mají funkci 

mrtvých schránek. Následně je tyto subjekty při místním šetření problematické vůbec 

kontaktovat neboť na adrese uvedené v obchodním rejstříku nikdo takový nesídlí a nebo zde 

sídlil pouze v době, kdy došlo k registraci tohoto subjektu.  

 

6.2. Fáze zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 

 

Přestože zákon č.280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů jako zákon určující 

postup správce daně a jiných subjektů v daňovém řízení, řeší problematiku zajištění úhrady na 

nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň hned v několika paragrafech pojednávajících o 

zajišťovacím příkaze, zástavním právu, ručení a formě záloh, mohu ze své praxe uvést 

zjištění, že zajišťovací příkaz či zástavní právo je v této fázi daňového řízení poměrně 

neúčinným prostředkem, protože subjekty, které se dostávají do situace, kdy jim např. na 

základě daňové kontroly hrozí doměrek na kontrolované dani, mnohdy nemají prostředky 

nebo majetek, který by tento zajišťovací příkaz nebo uplatnění zástavního práva postihlo.  

S dalším prostředkem a to ručením se v rámci daňového řízení jako se zajišťovacím 

instrumentem, jak již bylo uvedeno v kapitole 4.3., setkáváme nejčastěji v rámci §8 odst. 1 

písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

ve znění zákona č. 322/1993 Sb., který nám říká, že poplatníkem této daně je převodce 

(prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem.  

Běžným problémem v praxi je situace, kdy prodávající tuto daň neuhradí a přestane být 

kontaktní a správci daně po vyčerpání veškerých možností domáhat se úhrady na daňovém 

dlužníkovi nezbývá než obrátit se na již výše zmiňovaného ručitele. Pominuli, že podle mého 

subjektivního názoru je úhrada této daně ručitelem nemorální, musím zdůraznit, že zjišťování 

majetkových poměrů daňového dlužníka následně zbytečně zatěžuje pracovníky vymáhacího 

oddělení a to nehovořím o dalších činnostech jako je zdůvodňování kroků, které správce daně 

učinil před tím než se obrátil na ručitele. 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_11291.html/papp/cds_konzultant/-1ed22b1a:134ae469d33:4df1?init=n&url=357/1992%20Sb.%20§8&date=-2
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Posledním ze zmiňovaných prostředků je záloha. Tento prostředek je v naprostém souladu s 

řádným zajištěním daně. Z praxe musím bohužel opět připomenout situace, kdy splatnost 

např. záloh na dani z příjmů právnických osob je v kolizi se splatností vlastní daně, respektive 

následuje v těsném sledu za sebou a častým problémem je neuhrazení této zálohy s tím, že 

podnikatel uhrazuje vlastní daňovou povinnost a na zaplacení zálohy zapomíná. Rázem se tak 

z dosud bezproblémového daňového subjektu stává daňový dlužník s veškerými sankcemi 

z této situace vyplývajícími. 

 

6.3. Mapování majetku daňového dlužníka  

 

Na počátku této fáze má před sebou správce daně vykonatelný výkaz nedoplatků a vyčerpal 

současně všechny prostředky ke smírnému vyřešení této situace. Následuje tedy činnost 

mapující majetek daňového dlužníka. Jedná se především o zjišťování účtů daňového 

dlužníka u bank a současně movitého a nemovitého majetku. K tomu správce daně využívá 

výzvu k součinnosti třetích osob, na základě které dotčené orgány vedoucí evidenci údajů o 

těchto subjektech tyto údaje správci daně poskytují. Kromě již zmiňovaných bankovních 

ústavů se jedná především o evidenci motorových vozidel a údaje vedené v rámci 

katastrálních úřadů týkající se nemovitostí v majetku daňových dlužníků.  

V souvislosti s touto činností vznikají správci daně některé konflikty jako např. při sdělování 

čísel bankovních účtů a stavů na těchto účtech. Komunikace s těmito orgány je řešena 

prostřednictvím daňových úloh v rámci automatizovaného daňového informačního systému a 

z mého pohledu je nepochopitelné, že se tak děje ve třech formách, přestože se vždy jedná o 

dotaz na číslo účtu a stav peněžních prostředků na něm k datu doručení výzvy.  

První skupinu tvoří dotazy na, které se uskutečňují pomocí sítě internet, prostřednictvím 

daňového portálu o nichž mohu zodpovědně prohlásit, že jsou bezproblémové . Takto 

v současné době komunikuje finanční úřad se sedmi bankami a to Komerční banka, a.s., 

Česká spořitelna, a.s., Citibank Europe plc, UniCredit Bank Czech Republic,a.s., ING Bank 

N.V., The Royal Bank of Scotland N.V.a Oberbank AG. 

Druhou skupinu tvoří dotazy, které jsou zasílány do datových schránek ve formě kódovaných 

souborů a zde se stává následně při zpracování odpovědí těchto subjektů, že tyto odpovědi 

nejsou z nějakých technických důvodů zpracovány a správce daně musí tuto výzvu opakovat 

aby došlo k uspokojení jeho požadavku. Asi nejpalčivějším příkladem je odpověď uložená na 

disketě, ve formě zazipovaného souboru, která je zasílána ČSOB,a.s. Dochází zde nejčastěji 
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k tomu, že soubor díky poštovnímu transportu přichází poškozený, tudíž nepoužitelný. Jistě 

nemusím připomínat zbytečně vynaložené náklady a ztrátu času, která je tím způsobena. 

Uskutečnění těchto dvou typů spolupráce vyžaduje speciální software, který je nákladný a 

banky si ho pořizují na vlastní náklady v souvislosti se zrychlením a zkvalitněním služeb. 

Z tohoto pohledu je celkem pochopitelné, že existuje ještě třetí skupina dotazů, které se 

uskutečňují doručením seznamu subjektů s uvedením rodných čísel a adres do datových 

schránek těchto bank. Obávám se, že tento poslední způsob je z mého pohledu velmi rizikový 

a především zde může dojít k úniku informací, nic méně je nejméně nákladný, protože banka 

nemusí vynakládat nemalé finanční prostředky na nákup potřebného softwaru.  

V souvislosti s výše zmiňovaným katastrálním úřadem bych chtěl vyzvednout existenci 

dálkového přístupu do databáze tohoto úřadu prostřednictvím programu MISYS-WEB, kdy 

informace získané touto formou jsou maximálně aktuální a velmi je tak usnadněna činnost 

správce daně při mapování nemovitého majetku daňového dlužníka. 

Pro úplnost je potřeba se ještě zmínit o evidenci motorových vozidel. Údaje potřebné pro 

vymáhání lze získat prostřednictvím dotazu do centrální evidence motorových vozidel. Zde 

uvedené údaje bohužel nejsou příliš přesné a tato evidence slouží pouze orientačně. Pro 

přesné zjištění situace týkající se motorového vozidla v souvislosti s daňovým dlužníkem je 

nutné obrátit se přímo na příslušný orgán státní správy, který tuto evidenci vede a zde 

zjišťovat podrobné a hlavně přesné údaje, protože například evidence leasingových smluv, 

jinými slovy vlastnické vztahy, je možné zjistit pouze v evidenci orgánu státní správy na 

obecních úřadech respektive magistrátech. 

V souvislosti s osobními vozidly bych připomněl ještě situaci, která také nahrává 

nepoctivcům. Jak již bylo uvedeno výše, správce daně komunikuje v souvislosti se 

zjišťováním motorových vozidel nejčastěji s orgány státní správy, které vedou tuto evidenci. 

Správce daně zde nechává zaznamenávat zástavní práva na vozidla daňových dlužníků. 

Bohužel ani tato činnost orgánů státní správy není v rámci ČR jednotná a toho využívají 

někteří dlužníci, kteří objevili tuto skulinku v legislativě kdy dochází k cílenému převodu 

vozidla zatíženého zástavním právem do jiného územně správního celku s tím vědomím, že 

tento orgán povinnost vyznačit zástavní právo k tomuto vozidlu neprovádí, toto vozidlo je zde 

zapsáno jako vozidlo bez jakýchkoliv právních závad a následně převedeno na nového 

majitele. 

Při celkovém pohledu na tuto problematiku se mi jako absurdní jeví povinnost vyplývající 

správci daně ze zákona, na základě které musí požádat Notářskou komoru ČR o zápis této 
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zástavy. Absurdní se tato situace jeví tím, že tento zápis je zpoplatněn a stát nemá v tomto 

případě výjimku a především, že jde o duplicitně vedený záznam, který pro případný převod 

motorového vozidla nemá procesní váhu. K dokreslení už jen připomenu, že zpoplatněn je i 

výmaz zástavního práva z tohoto rejstříku, bez další úvahy nad tím, že jsem se nesetkal se 

subjektem, který by při převodu vozidla kontroloval, jestli toto vozidlo v tomto rejstříku není 

vedeno. 

 

6.4. Fáze vlastní daňové exekuce 

 

Dalším krokem směřujícím k vymožení daňového nedoplatku je provedení vlastní daňové 

exekuce. Jako nejefektivnější se jeví přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních 

služeb. Tato činnost byla v době platnosti zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve 

znění pozdějších předpisů bezproblémová. Jednalo se o zaslání exekučního příkazu 

s vyčíslením daňového nedoplatku, příslušenství a exekučních nákladů příslušné bance a po 

nabytí právní moci tohoto exekučního příkazu byly tyto peněžní prostředky poukázány na 

účet správce daně. Po uhrazení těchto pohledávek byl dopočítán úrok z prodlení a následně 

bylo k němu přistupováno jako k samostatnému daňovému nedoplatku.  

V okamžiku přechodu na daňový řád, je nedoplatek vymáhán včetně příslušného úroku 

z prodlení vypočteného k datu vystavení tohoto exekučního příkazu. Až potud by laik mohl 

říci, že se jedná o efektivnější způsob vymáhání daňového nedoplatku leč praxe je jiná. Na 

základě tohoto exekučního příkazu blokuje banka peněžní prostředky včetně úroků, které 

přísluší k onomu nedoplatku a po nabytí právní moci je převádí na účet správce daně. 

Problém je v tom, že částka, kterou vypočítává banka nekoresponduje s částkou uvedenou 

v ADIS a co je horší, že se vždy jedná o částku vyšší. Protože správce daně má na základě § 

185 odst. 2 daňového řádu povinnost vrátit takto vzniklý přeplatek i bez žádosti do 15 dnů 

daňovému subjektu, vzniká kuriózní situace, kdy správce daně zastavuje řízení a navíc vrací 

onen přeplatek zpět na exekucí postižený účet bez ohledu na to, že daňovému subjektu mohl 

mezi tím vzniknout další nedoplatek. Zde je na místě uvést skutečnost, že hodnota těchto 

rozdílů se pohybuje často v řádech korun maximálně desetikorun a samozřejmě jakýkoliv 

převod je zpoplatněn a tudíž stát přichází zbytečně o finanční prostředky na tyto převody. 

K dokreslení celé situace je na místě uvést skutečnost, že zákon neumožňuje exekučně 

postihnout peněžní prostředky daňových dlužníků, kteří své příjmy z podnikatelské činnosti 

deponují na účtech třetích osob. 
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Dalším, přinejmenším sporným typem daňové exekuce je přikázáním jiné peněžité 

pohledávky, které je reprezentováno nejčastěji situací, která se dá nazvat jako druhotná 

platební neschopnost. Pro vysvětlení se jedná o situaci, kdy dlužník má pohledávku na 

základě vystavené splatné faktury u jiného daňového subjektu, o kterém hovoříme jako o 

poddlužníkovi a správce daně dlužnou částku vymáhá po něm. Zase můžeme říct, že je vše 

ošetřeno a jasné ale problémem je, že se musí jednat o uznaný závazek, jinak správce daně 

nemůže do tohoto vztahu exekučně vstoupit. Nemusím připomínat, při dnešním právním 

vědomí některých subjektů, že získat toto uznání závazku je téměř nadlidský výkon a vesměs 

k němu dochází v případech, kdy onen poddlužník nedisponuje žádným nebo téměř žádným 

majetkem. Když už zmiňuji tuto situaci týkající se uznání závazku dochází často k uznání 

závazku ale s vědomím, že věřitel tohoto poddlužníka nebude mít na soudní výlohy spojené 

s řešením této situace prostřednictvím soudu. Často se sám dlužník brání tomu aby uvedl 

svého poddlužníka z obavy, že už u něj nezíská další zakázku a raději strpí delší dobu 

splatnosti i za cenu, že se sám vystavuje hrozbě exekuce ze strany správce daně. 

Posledním nejčastěji užívaným prostředkem k vymožení daňové pohledávky je exekuce na 

movité a nemovité věci. Ze své praxe si opět mohu dovolit tvrzení o tom, že u „vychytralých 

dlužníků“ se exekuce na movité věci míjí účinkem, neboť si majetek sloužící k podnikatelské 

činnosti pořizují formou finančního leasingu nebo na úvěr, který je pak následně zajištěn 

smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva ve prospěch jejich poskytovatele. Nemá 

smysl připomínat skutečnost, že fyzicky zajistit motorové vozidlo postižené exekučním 

příkazem takového daňového subjektu je celkem nereálné. Jako míjející se účinkem zde 

figuruje i případná pokuta udělená tomuto subjektu za nevydání onoho vozidla neboť takto se 

chovající subjekt už nemá co ztratit a ze strany správce daně dojde pouze k navýšení už tak do 

značné míry nevymahatelného nedoplatku.  

Efektivita daňových exekucí prodejem nemovitostí je negativně ovlivňována tím, že řada 

nemovitostí, které by mohly být postiženy touto exekucí, je zatížena zástavními právy dalších 

věřitelů s přednostním právem na uspokojení pohledávky, zejména bank. Finanční úřady 

v těchto případech od záměru nařídit exekuci raději odstoupí, neboť v konečném důsledku by 

při realizaci výkonu daňové exekuce byli uspokojeni jiní věřitelé, než správce daně. Nicméně 

exekuce na prodej nemovitostí zůstává nadále významným prostředkem vymáhání daňových 

nedoplatků, neboť řada dlužníků již po vydání exekučního příkazu na prodej nemovitosti 

raději zaplatí pohledávku dobrovolně, aby tím zamezila finalizaci prodeje nemovitosti v rámci 
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dražby. Nutno uvést, že podíl uhrazené částky je v tomto případě podstatně vyšší než při 

realizaci prodeje v dražbě. 

V oblasti vymáhání daňových nedoplatků se stále negativně projevují zdlouhavá a poměrně 

málo výtěžná řízení o výkonu rozhodnutí vedená soudy. Finanční úřady opakovaně 

upozorňují na zdlouhavost soudních řízení, zejména u návrhů na výkon rozhodnutí prodejem 

nemovitostí, na nepřiměřeně dlouhé lhůty od podání návrhu na výkon rozhodnutí do doby 

provedení prvních úkonů dražby. 

Obdobná situace je i v případech, kdy správci daně předkládají příslušným soudům odpůrčí 

či určovací žaloby, u nichž rovněž dochází k průtahům soudního řízení a dlužníkům je tak 

vytvářen další prostor k tomu, aby se zbavili i svého zbylého majetku. Není výjimkou, že k 

projednání některých kauz dochází až po několika letech. Tuto situaci ovlivňuje i skutečnost, 

že soudy odmítají správcům daně vydat předběžné opatření proti nakládání s majetkem, který 

je předmětem exekuce. 

K úplnému výčtu ještě náleží situace, kdy o výkon exekuce žádají finanční úřady i soudní 

exekutory což se ale děje v zanedbatelných případech. O soudních exekutorech bych se na 

tomto místě zmínil v jiných souvislostech. Finanční úřady nadále upozorňují na některé 

problémy, s nimiž se setkávají nejen při zajišťování součinnosti soudním exekutorům podle 

exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.). Stále se totiž zvyšuje počet požadavků soudních 

exekutorů na sdělení řady údajů z daňového řízení, v mnoha případech se opakujících, 

jejichž vyřizování v nemalé míře zatěžuje pracovníky finančních úřadů a odvádí je od 

výkonu správy daní.  

S  problematikou soudních exekutorů souvisí situace spočívající v nepřiměřenosti exekucí 

prováděných soudními exekutory s dopadem do vymáhání daňových nedoplatků. Jedná se 

zejména o případy, kdy exekucemi na prodej nemovitostí vedenými některými exekutorskými 

úřady si soudní exekutoři řešili, zpravidla po dohodě s dlužníkem, zajištění pohledávek po 

dobu, než se nedoplatek v plném rozsahu exekutorskému úřadu uhradí formou splátek. 

Správce daně přihlášený do zahájeného exekučního řízení je v těchto případech a není jich 

málo, nucen pasivně vyčkávat a teprve až po uplynutí delší doby zjišťuje, že exekutorský 

úřad dražbu vůbec nerealizoval. Mnohdy je nařízena soudním exekutorem exekuce na prodej 

nemovitosti pro částku velmi nízkou ve vztahu k ceně nemovitosti a běžné jsou i případy, 

kdy se jedná o nedoplatek zejména elektrárenských a plynárenských společností případně 

mobilních operátorů v částkách 10 až 20 tis. Kč, ačkoliv hodnota nemovitosti přesahuje 
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částku 2,5 mil. Kč. Tímto jednáním soudních exekutorů dochází k zablokování majetku 

dlužníka a správce daně je pak nucen probíhající daňovou exekuci přerušit, případně odložit 

nařízená dražební jednání na prodej movitých věcí či nemovitostí dlužníka. Je zřejmé, že 

účelem těchto řízení je pouze vynucení si úhrady dlužných částek, aniž by byly vzaty v úvahu 

pohledávky dalších věřitelů. Tato praxe v nemalé míře dopadá i na efektivitu vymáhání 

daňových nedoplatků. Finanční úřady proto opakovaně požadují, aby byla v zákoně č. 

119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí, stanovena v § 11 a § 14 maximální doba od sepsání věci do soupisu a do jejího 

zpeněžení u movitých věcí a u nemovitostí maximální doba od doručení exekučního příkazu 

na katastrální úřad do konání dražby, pod sankcí, že pokud nebude věc (movitá i nemovitá) v 

této době zpeněžena, může v exekuci (podle pořadí) pokračovat další oprávněný. 

 

6.5. Fáze činnosti správce daně v insolvenčním řízení 

 

Nedílnou součástí vymáhání daňových pohledávek je přihlašování těchto pohledávek 

správcem daně do insolvenčního řízení.  

Zde bych se nejprve pozastavil nad okolnostmi, které předcházejí vlastní přihlášce. V praxi se 

zejména u sledované skupiny právnických osob setkávám s kauzami, které znepříjemňují 

činnost správci daně tím, že u daňového dlužníka nejprve dojde k vlastní exekuci na movité 

věci,.kdy tyto exekuce jsou pro správce daně časově poměrně náročné, protože jeho činnost je 

ovlivněna dodržováním zákonem stanovených lhůt. Když už se konečně dopracuje 

k vlastnímu dražebnímu jednání nastávají situace, kdy se dozví o zahájení insolvenčního 

řízení. S ohledem na 6 měsíční lhůtu, která staví veškeré úkony vedené proti tomuto subjektu 

se takto prováděná činnost jeví jako naprosto zbytečnou. 

V souvislosti s insolvenčním řízením bych uvedl závažnou skutečnost a to, že přestože 

v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jsou v § 98 

jasně vymezeny okolnosti za nichž musí dlužník, který je právnickou osobou podat na sebe 

tento návrh, tak se tak v mnohých případech neděje. Správce daně, který je seznámen s 

majetkovou situací daňového dlužníka by tak učinil ale brání mu okolnost uhradit v případě 

požadavku ze strany insolvenčního soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení, která může 

činit až 50.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že tuto zálohu musí uhradit správce daně ze 

svých provozních prostředků, nutno dodat v současnosti velmi omezených, upouští od podání 
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těchto přihlášek a staví se do role pasivního čekatele až insolvenční řízení zahájí někdo jiný a 

pouze přihlašuje svou pohledávku. Pro úplnost bych na tomto místě uvedl skutečnost, že 

výtěžnost z těchto řízení se pro správce daně pohybuje okolo 7% z přihlašovaných 

pohledávek.  

 

6.6. Automatizovaný daňový informační systém (ADIS) 

 

Zvláštní kapitola je věnována systému, bez kterého se činnost správce daně rozhodně 

neobejde a to automatizovanému daňovému informačnímu systému.  

Automatizovaný daňový informační systém je aplikačně technickou podporou daňové správy 

s celorepublikovou působností včetně jednotné technické infrastruktury. Aplikační verze 

programů se skládá z dílčích modulů pro zpracování daňových přiznání jednotlivých daní, z 

modulů společných průřezových činností, které jsou potřebné pro správu, evidenci, vybírání a 

vymáhání daní, převod finančních prostředků oprávněným příjemcům a z modulů nezbytné 

systémové podpory, včetně modulů pro elektronické zpracování písemností na Internetu 

české daňové správy a podpory služeb Daňového portálu. V oblasti správy daní zajišťuje i 

mezinárodní výměnu informací v rámci EU i OECD. Každoročně reaguje na legislativní 

změny nejen v oblasti daňových zákonů, ale i na ostatní změny v legislativě, které správu daní 

ovlivňují. 

Bez nadsázky můžeme říci, že je to pravá ruka každého správce daně. Proto bych na tomto 

místě vyjádřil své překvapení a nepochopení celé situace, ke které došlo na přelomu roku 

2010/2011. Již dlouhodobě byli tehdy pracovníci finančních úřadů připravováni na velmi 

významnou legislativní změnu a tou byl zákon č.280/2009 Sb., daňový řád. V té době bylo 

zřejmé, že zapracování nového zákona do aplikací ADIS nebude jednoduché ale všichni byli 

šokováni absolutní nepřipraveností celé záležitosti.  

Na základě těchto okolností nastal okamžik, který byl některými pracovníky vtipně glosován 

jako „návrat do pravěku“ V období leden až březen 2011 byly některé aplikace absolutně 

nepoužitelné a pracovníci finančních úřadů byli odkázáni na aplikaci Microsoft Word, ve 

které si museli formuláře, které byli dříve běžnou součástí ADIS znovu vytvořit aby zajistili 

aspoň běh základních činností. V nadcházejícím období byly postupně tyto problémy 

odstraňovány bohužel ne dostatečně rychle a hlavně kvalitně. 

Zde bych chtěl ještě poznamenat, že ne každá změna směřuje zákonitě k lepšímu a ADIS 

v současné podobě je toho živoucím důkazem, neboť některé funkce jsou značně kostrbaté, 
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zdlouhavé se spoustou z mého pohledu zbytečných kontrol. Jestliže se zaměřím pouze na 

činnost vymáhání je z mého pohledu vrcholem zbytečnosti vytváření nových výkazů 

nedoplatků v okamžiku, kdy se rozhodnu daňový nedoplatek exekuovat a to jenom proto 

abych na něm měl uveden skutečný stav úroků k danému datu. O tom, že následně např. 

banka při vyplácení exekuované částky vychází při výpočtu z jiného algoritmu jsem se 

zmiňoval již v jedné z předchozích kapitol a proto tato snaha tvůrce o možná co nejpřesnější 

výpočet se míjí účinkem. 

Na tomto místě bych dodal už jen jediné, že díky tomuto „polotovaru“ se kterým musíme 

pracovat, který je každodenní součástí naší práce se pomalu ale jistě z pracovníků vymáhacích 

ale i jiných oddělení stávají uživatelé programu, díky kterému už jim pomalu nezbývá čas na 

to aby se dostali do terénu, ve kterém by prováděli místní šetření, vlastní mobiliární exekuce a 

všechny ostatní činnosti potřebné k řádnému zajištění správy daní. 

 

6.7. Problematika v oblasti legislativy 

 

Obecně můžeme prohlásit, že největší nedostatky jsou způsobeny špatnou legislativou. 

Zaměříme-li se na hledisko podnikání jako takové narážíme v praxi na několik příčin, které 

musí být napraveny a ošetřeny legislativně. První příčinou je soustavné nedosažení zisku, 

jinými slovy ztrátové podnikání. Existuje totiž velké množství daňových dlužníků, kteří 

podnikají s vědomím, že jejich činnost jim zajišťuje prostředky na pořízení majetku formou 

leasingu, jsou schopni uhradit nájem za pronajaté prostory, ti zdatnější jsou schopni zaměstnat 

i malé množství pracovníků ale „nezbývá“ jim už na úhradu daní a pojištění. Jak jsem již 

uvedl je to vědomá činnost, kdy si majitelé takových společností dávají na misku vah, zda 

podnikat tímto způsobem, nebo se nechat zaměstnat. Vyhrává podnikatelská činnost, protože 

s rostoucí nezaměstnaností je nasnadě, že by člověk mohl zůstat úplně bez prostředků a proto 

volí toto menší zlo.  

Této situaci nahrává další legislativní nedostatek a tím je, u skupiny společností s ručením 

omezeným, ručení do výše nesplaceného vkladu. Za svou praxi jsem se setkal pouze 

s minimem případů, kdy vklad do společnosti nebyl splacen nebo byl splacen pouze částečně. 

Aby bylo totiž zákonu učiněno zadost tak dochází k jednodennímu vkladu a následném 

výběru těchto vložených prostředků. Opět mohu ze své praxe uvést bezpočet případů, kdy 

fyzické osoby podnikatelé ukončují činnost a zakládají nejčastěji společnosti s ručením 

omezeným, kdy předem ví, že v případě problémů ručí, jak už bylo uvedeno, jen do výše 
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nesplaceného vkladu což jim umožňuje chovat se ve své podnikatelské činnosti značně 

lehkovážně. 

Další příčinou tohoto nelichotivého stavu je, že u právnických osob se do postavení největších 

dlužníků často dostávají obchodní společnosti, za něž vystupují jako statutární orgány osoby 

nekontaktní, mnohdy cizinci, které na sebe formálně přebírají účasti v obchodních 

společnostech, aniž by byly informovány o jejich skutečném stavu, o jejich pohledávkách a 

závazcích, často deklarujících nemožnost přístupu do účetnictví s odůvodněním, že ho nemají 

k dispozici. 

Přibývají případy, kdy daňoví dlužníci (zejména obchodní společnosti) utlumí, resp. ukončí 

podnikatelské aktivity, aniž by byly z jejich strany uhrazeny platební povinnosti vůči státu. 

Přesto nadále pokračují v podnikatelských aktivitách, avšak v nově zřízených firmách, se 

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

přičemž i v těchto společnostech zanechávají nevymahatelné pohledávky v řádech milionů 

korun a bez jakýchkoliv legislativních překážek je jim umožněno zakládat další a další 

společnosti. Vymožení daňového nedoplatku je v těchto případech již téměř nemožné.  

Na tuto skutečnost upozorňují finanční úřady opakovaně již několik let, avšak bez jakékoliv 

odezvy příslušných orgánů. 

Abychom mohli prohlásit, že se jedná o objektivní pohled na nevymahatelné pohledávky 

musím v rámci této kapitoly uvést i jednu významnou skutečnost vzniku nevymahatelných 

pohledávek a tou je vznik nedobytných pohledávek nepřiměřeným doměřením daňových 

povinností podle pomůcek daňovým subjektům, které jsou již bez majetku a nebo před 

insolvenčním řízením, často ve fázi, kdy už není ani s kým jednat jako se statutárním 

orgánem. Pro finanční úřady to představuje v rámci hodnocení snadné naplnění počtu 

provedených kontrol což se jeví velmi krátkozrakým neboť často ve stejném počtu a výši 

figurují tyto nedoplatky jako nevymahatelné a značně tak poškozují obraz o práci vymáhacích 

oddělení těchto úřadů. 

Dalším velmi významným problémem je nejednoznačný výklad daňových zákonů. Pro 

příklad nemusíme chodit daleko. Na znění nového daňového řádu se mimo pracovníků 

Ministerstva financí zásadním způsobem podílela Expertní komise zřízená k tomuto účelu, 

jejímiž členy byli i autoři publikace Daňový řád s komentářem 2011 – JUDr. Kohoutková 

jako advokátka a bývalá vedoucí legislativní pracovnice Ministerstva financí v oblasti správy 

daní a JUDr. Kobík jako vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců. 

Oba autoři vycházejí ze svých bohatých zkušeností s aplikací zákona o správě daní a poplatků 
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a ze zkušeností získaných při tvorbě původního i nového daňového předpisu. Nemusím asi 

zdůrazňovat, že pro pracovníky finančních úřadů je tato publikace bernou mincí a ve 

sporných případech se o tento výklad opírají. 

Do kontrastu s touto publikací, kterou nám knižní trh nabízí mohu dát publikaci s téměř 

totožným názvem a tou je Daňový řád – komentář (2.vydání) z dílny autorů Lichnovský, 

Ondrýsek a kolektiv, kdy anotace k této publikaci hovoří sama za sebe: 

„ Dne 1.3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád. S ohledem na skutečnost, že prvé vydání komentáře je již rozebrané, rozhodli se 

autoři pro přípravu druhého vydání, které reflektuje všechny změny provedené uvedenou 

novelou. Zároveň byly v mezích možností zohledněny i první poznatky z praxe. Kromě toho 

došlo i k zásadnímu rozšíření komentáře o recentní judikaturu správních soudů a Ústavního 

soudu. Byť se stále jedná o judikaturu k původnímu zákonu, je tato s ohledem na podobnost 

obou norem dobře použitelná. V souvislosti s judikaturou je pak nutné upozornit především 

na nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3244/09, ve smyslu kterého je 

třeba daňový řád interpretovat jinak, než jak vyplývá z pouze jazykového výkladu, a to ku 

prospěchu daňových subjektů. Druhé vydání komentáře k daňovému řádu by tak nemělo 

uniknout pozornosti nikomu, kdo ve své praxi potřebuje pomůcku, která mu výklad této 

složité normy usnadní. Kromě daňových poradců a advokátů uvítají druhé vydání nepochybně 

i další subjekty, přicházející přímo či zprostředkovaně do kontaktu se správci daně.“ [9] 

Jak je patrné z citace této anotace, druhá publikace je přímo určena protistraně finančních 

úřadů a podle toho i výklad některých paragrafů vypadá. Pro laickou veřejnost je potom velmi 

složité rozhodnout se, ke které variantě se přikloní neboť ve sporných případech stejně musí 

nakonec rozhodnout soud. 

 

6.8. Rychlost vymáhání daňových pohledávek 

 

Na úspěšné vymáhání daňových pohledávek má největší význam faktor rychlosti. O rychlosti 

v souvislosti s vymáháním hovoříme především z důvodu toho, že existují určité hranice 

vymahatelnosti, do kterých je vymáhání efektivní a kdy můžeme vidět i snahu ze strany 

daňových dlužníků o nápravu pro ně tak nepříznivého stavu. U obchodních společností 

můžeme hovořit o částce do 500 000,- Kč. Tento limit je z hlediska případného zajištění 

majetku v rámci exekučního řízení možné pokrýt případným výtěžkem z dražby, kdy musíme 
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mít na mysli, že nejnižší podání u dražených movitých věcí činí nejméně jednu třetinu zjištěné 

ceny, u nemovitostí činí nejméně dvě třetiny a velmi často i výsledná cena s cenou vyvolávací 

koresponduje a proto je poměrně těžké vytěžit z dražby potřebnou částku na pokrytí dluhu.  

Limit, o kterém jsem zde hovořil je u sledované skupiny poměrně rychle dosažitelný a to 

především u daně z přidané hodnoty. Musím přiznat, že poznatky z praxe jsou takové, že když 

se jedná o záměr ze strany daňového subjektu tuto daň přiznat a neuhradit, tak přes včasné a 

rychlé předání tohoto nedoplatku pracovníkům vymáhacího oddělení, se jedná o nedobytnou 

pohledávku neboť jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách tyto subjekty nevlastní žádný 

postižitelný majetek a v okamžiku kdy se o ně začne finanční úřad zajímat, ukončí 

podnikatelskou činnost nebo je tato společnost převedena na jiný, zpravidla nekontaktní 

subjekt. 

V souvislosti s již zmiňovaným faktorem rychlosti je třeba vzít v úvahu, že daňový dlužník 

není dlužníkem jenom na daních ale zpravidla má nedoplatky i u jiných orgánů státní správy a 

současně má závazky z obchodního styku vůči jiným podnikatelským subjektům. 

Když vezmeme v úvahu, že se jedná o subjekt, který se potýká především s druhotnou 

platební neschopností a nějaký majetek přece jenom vlastní dostáváme se do další fáze, která 

je pro stát nepříznivá v tom, že tyto subjekty se netají tím, že si jsou vědomy svých závazků 

vůči státu ale závazky z obchodního styku mají pro další fungování těchto společností větší 

význam a proto se je snaží uhradit přednostně, často i z důvodu nekalých praktik vymáhacích 

firem, jejichž tlaku málokdo odolá. Také exekutorské úřady jsou při umořování závazků 

upřednostňovány s poukazem na to, že o závazku bylo již rozhodnuto soudem. 

Na základě těchto skutečností se stát stává v podstatě dobrovolným věřitelem, protože 

nástroje, které může a používá jsou v porovnání s ostatními značně bezzubé.  

Abychom z těchto faktů udělali nějaký závěr musíme si přiznat, že jakmile se jedná o cílené 

neplacení daně, pak sebevětší rychlost s jakou budou pracovníci finančních úřadů pracovat 

přichází vniveč neboť na tyto subjekty neexistuje jakýkoliv donucovací prostředek, který by 

současně byl v zákonných mezích. 

 

6.9. Úvaha nad stavem podnikatelské společnosti ve vztahu k funkci správce daně 

 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole jsou daňové pohledávky hrazeny až mezi posledními 

a to souvisí s přístupem podnikatelské veřejnosti k osobě správce daně. 
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Vývoj až k současnosti je charakterizován postupnou degradací tohoto povolání. V minulosti 

vážený berní úředník jako představitel výkonné moci státu je postupem času a okolnostmi 

snížen v očích veřejnosti až na současný stav. O nerovnováze mezi původním a současným 

stavem můžeme hovořit například v souvislosti s tzv. definitivou, což byla státem vyplácená 

penze jako odměna za práci pro stát. V dnešních podmínkách se realizace podobné 

kompenzace jeví jako neuskutečnitelná.  

Na tomto místě bych se pozastavil nad finančním ohodnocením správce daně, protože tento 

fakt značně ovlivňuje přístup podnikatelské veřejnosti k jeho osobě. Myslím si, že stát by si 

měl uvědomit, že pracovníci finančních úřadů, jsou prvosledovou jednotkou při správě, 

výběru a vymáhání daní a podle toho by je měl ohodnotit. Palcové titulky v našich médiích, 

které nás informují o selhání jednotlivců ve formě úplatků, vedoucím k ovlivnění daňového 

řízení ze strany podnikatelské veřejnosti jsou důkazem toho s čím se v tomto státě potýkáme. 

Pro takového podnikatele není problém zjistit, že dotčený správce daně pobírá mzdu, která 

nedosahuje ani průměrné mzdy v tomto státě a rázem může spustit nekalé intriky a pak už je 

jen na konkrétním správci daně zda tomuto pokušení odolá. K dokreslení chci jen uvést 

skutečnost, že po úsporných škrtech, které naše vláda provedla jsem se dostal platově na 

úroveň roku 2009 což na iniciativním přístupu k práci člověku moc nepřidá. 

Za zmínku stojí v souvislosti s odmněňováním i přístup exekutorských úřadů, které se chovají 

nutno dodat značně tržně. Exekutorský úřad je schopen zainteresovat finančně svého 

pracovníka a ten s vidinou určité odměny podává výkon, ke kterému pracovník finančního 

úřadu není nijak motivován. Je totiž úplně jedno jaký výtěžek daný pracovník má, protože 

pobírá stálý plat a když už nějaké odměny dostane, nejsou rozhodně ve výši, která by byla 

motivační. 

V souvislosti s tímto zaměstnáním bych se ještě zmínil o jiné vlastnosti, která obecně v této 

společnosti chybí a tou je úcta, nejen k člověku ale i člověka sama k sobě. Jak se máme dívat 

na skupinku podnikatelů, kteří nemají úctu k úřadu se kterým mají co do činění a docházejí 

sem ve špinavých šatech, často i v montérkách což o jejich úctě vypovídá mnohé. 

Zesměšňování pracovníků finančních úřadů ve formě vtipů taky na vážnosti nikomu nepřidá a 

člověk začíná pochybovat o tom, proč se vůbec má angažovat, proč má pracovat na něčem, 

kde jsou mu slušně řečeno házeny klacky pod nohy formou nekvalitní legislativy, 

nedostatečného ohodnocení, zesměšňování a dalších věcí. Sám jsem se přistihl při tom, že 

když jsem se ve společnosti představoval a byl jsem dotázán na zaměstnání, tak jen velmi 

nerad jsem uváděl toto povolání. Na základě takových poznatků dochází k odchodu kvalitních 

pracovníků, kteří se stávají daňovými poradci, auditory, v komerční sféře jsou jim nabízena 
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místa, ve kterých jsou schopni zúročit své nabyté zkušenosti a jejich ohodnocení je násobkem 

stávající mzdy. Nemohu se zbavit pocitu, že stát tady plýtvá něčím, co je v soukromém 

sektoru stavěno na první místo a tím je lidský kapitál. 

Vrátím-li se k vlastnostem, které obecně v této společnosti chybí tak je to především 

poctivost. Díky tomu se ze smluv uzavíraných dříve podáním ruky stávají složité záležitosti 

pro komerční právníky. Je to možná i proto, že některé strany těchto smluv k nim přistupují 

s vědomím, že budou na dobře postavené smlouvě nějakým způsobem profitovat a do pozadí 

úplně ustupuje původní záměr uzavřít obchod, který bude pro obě strany určitým způsobem 

výhodný. 

Na závěr bych uvedl jednu skutečnost a tou je, že veškerá snaha pracovníků finančních úřadů 

bude zbytečná když nedojde k určitému zlepšení morálky v této společnosti, když se 

nepřestane krást, uplácet, profitovat z některých zakázek, vyhrožovat, když se nezačnou 

konečně tyto kauzy vyšetřovat a trestat. 
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7. Návrh efektivního řešení vymáhání daňových pohledávek u právnických osob 

 

V této kapitole bych se rád věnoval hledání východiska z této neuspokojivé situace 

prezentované v předchozích kapitolách a to v několika oblastech. Jako řešení daňových 

nedoplatků nepovažuji jejich odpis pro nedobytnost. Takto totiž končí většina 

nevymahatelných pohledávek a já se nemohu zbavit pocitu, že je třeba nalézt řešení v příčině 

tohoto neutěšeného stavu. 

V praxi při vymáhání daňových pohledávek, jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

narážíme čím dál tím častěji na fenomén druhotné platební neschopnosti, dále se setkáváme 

s popřením vlastního smyslu podnikání a tím je podnikatelská činnost s cílem dosažení zisku, 

neboť ten jak praví ekonomické zákony nám následně umožní nejen zajištění vlastní 

podnikatelské činnosti ale především její následný rozvoj, investice, rozšíření, pronikání na 

další trhy atd. 

 

Po uvedení těchto nejpalčivějších příčin bych jako návrh řešení doporučil: 

 zavedení trestní a majetkové odpovědnosti statutárních orgánů obchodních 

společností, především společností s ručením omezeným; 

 zakotvení neúčinnosti právních úkonů, jimiž se daňový subjekt po zahájení daňové 

kontroly, nebo často již po podání daňového přiznání, zbavuje svého majetku (obdoba 

úpravy v insolvenčním zákoně); 

 legislativní znemožnění založení další obchodní společnosti se stejným, případně 

jiným předmětem činnosti, bez toho, že by byly uhrazeny veškeré pohledávky vůči 

státu u původní společnosti; 

 vznik legislativy, která by byla jednoduchá, výstižná, bez možnosti dvojího výkladu, 

která by už při svém vzniku nebyla předurčena k novelizaci, což je slabé místo 

některých v současnosti vzniklých právních norem. 

 uzákonění skutečnosti, že pohledávky státu by byly považovány za přednostní 

s veškerými dopady 

 v případě ručení u daně z převodu nemovitostí jej navrhuji zrušit a navázat na zápis 

změny vlastnického práva k předmětným nemovitostem u Katastrálního úřadu, kdy 

tento zápis by byl podmíněn podáním daňového přiznání k této dani a následným 

uhrazením daně.  
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8. Závěr 

 

Ve své práci jsem se v teoretické části pokusil systematicky zmapovat postup správce daně při 

zajištění a vymáhání daňových pohledávek u sledované skupiny právnických osob. Ten byl 

doplněn o výsledky na tomto poli za období let 2006 – 2010 na základě údajů získaných z  

internetových stránek České daňové správy.  

V praktické části jsem vycházel ze svých vlastních zkušeností při vymáhání daňových 

nedoplatků u sledované skupiny právnických osob s poukazem na efektivní řešení některých 

konkrétních nedostatků, se kterými se při této práci potýkám. Místo zde dostala i úvaha nad 

nekvalitní legislativou a stavem podnikatelské veřejnosti ve vztahu k osobě správce daně. 

Vezmu-li v úvahu cíl této práce, kterým je návrh efektivního řešení zajištění a vymáhání 

daňových nedoplatků u skupiny právnických osob nemohu se zbavit pocitu, že přes veškerou 

snahu vynaloženou v této práci je tento návrh v praxi neuskutečnitelný. Nemám totiž ani 

náznak pocitu, že by vládní špičky měly sebemenší zájem tuto neutěšenou situaci řešit formou 

zkvalitnění legislativy, od které se vše odvíjí, formou osobní zodpovědnosti konkrétních osob, 

která celé této situaci jenom nahrává. Této situaci nahrávají mimo jiné i politické změny ve 

vedení tohoto státu a některé populistické kroky vedoucích představitelů. 

Jako nereálná se mi jeví i změna morálky v rámci celé společnosti a proto nemám pocit, že 

přes naše přání dojde v budoucnu k zásadním změnám na tomto poli. 
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