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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje v teoretické části moţnosti a sloţitosti problematiky poslední části 

daňového řízení, v němţ správce daně řeší vymáhání dobrovolně nezaplacených daňových 

povinností u právnických osob v rámci platné legislativy. V praktické části jsou provedeny a 

zhodnoceny analýzy vymáhaných daňových nedoplatků u sledované skupiny daňových 

subjektů v lokalitě ostravské aglomerace v letech 2010 – 2012 s návrhem řešení k danému 

tématu, vymáhání daňových pohledávek. 

Klíčová slova: daňová pohledávka, daňový dluţník, vymáhací řízení, správa daní, daňový  

exekutor   

 

 

ABSTRACT 

In the teoretical part the diploma thesis describes the possibilities and the complexity of the 

problem the last part of tax procedure in which taxing authority deals with recovery of tax 

voluntarily unpaid tax liability of legal entities within the current legislation. In the practical 

part the analysis of recovery of tax arrears are performed and assessed in the monitored group 

of taxpayers, in Ostrava agglomeration, in the period 2010 – 2012, with the suggestion of 

resolution on the theme, recovery of tax claims. 
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Úvod 

Stát jako organizace společnosti potřebuje pro své fungování,  řádné plnění svých funkcí a 

úloh, získávat dostatek finančních prostředků, které jsou součástí veřejného rozpočtu, které 

tvoří příjmovou stránku státního rozpočtu.
1
 [9] 

Hlavním zdrojem státního rozpočtu jsou daně, poplatky, pojistné na sociální zabezpečení, 

výnosy ze státního majetku, splátky půjček aj. V České republice existuje značný nepoměr 

příjmů k výdajům, kde příjmy státního rozpočtu nepokrývají celkové výdaje a kaţdoročně se 

navyšuje deficit rozpočtu. Jedním z mnoha důvodů těchto výpadků finančních prostředků 

státního rozpočtu jsou rovněţ daňové nedoplatky, a proto orgány státní správy v rámci platné 

legislativy vyuţívají zákonné prostředky pro jejich sníţení, a tím i schodku státního rozpočtu. 

K zajištění a  naplňování části státního rozpočtu je kompetentní daňová správa, jejímţ úkolem 

je správa daní, tj. právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a 

splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, 

vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době. Základním 

cílem správy daní tedy je zjištění a stanovení daně a především zabezpečení její úhrady.   

Vzhledem k tomu, ţe ideální stav v daňové správě není naplněn, bude se tato diplomová práce 

zabývat jednotlivými existujícími formami naplnění svého poslání, a to zejména 

problematikou výběru daní a poplatků s vyspecifikováním jakých forem stanovené právními 

předpisy územní finanční orgány v postavení správce daně uplatnily při zajištění, vybrání či 

vymáhání dobrovolně nesplněné daňové povinnosti a jejího příslušenství u vybrané skupiny 

právnických osob na území ostravské aglomerace.  

Právnické osoby podnikající na území ostravské aglomerace byly vybrány z toho důvodu, ţe 

mnoho z nich je zaměřeno na těţký průmysl a na něho navazující obory. Vlivem hospodářské 

krize, téměř ţádnými pobídkami ze strany vlády, špatnou dopravní dostupností, 

konkurenčním bojem na trhu, musí čelit dumpingovým cenám asijských výrobců, a proto 

často nejsou schopni plnit své závazky.  

V praktické části mé práce se budu zabývat analýzou stavu zajištění a vymáhání daňových 

nedoplatků u sledované skupiny, identifikací problémů souvisejících s jednotlivými fázemi 

vymáhavého řízení. Porovnám výtěţnost jednotlivých způsobů vymáhání, jejich náročnost i 

výhody či nevýhody pouţití.  

                                                 

1
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1. Daňová povinnost  

Správa daní se řídí daňovými zákony, ve kterých jsou určeny práva a povinnosti daňových 

subjektů. Jednou ze základních povinností je správné stanovení a vyměření daní. 

Daňový subjekt má dvě základní povinnosti. Jednak má povinnost v případech stanovených 

zvláštním zákonem, nebo je-li k tomu vyzván správcem daně,  

o sám daň přiznat- tj. břemeno tvrzení, a dále povinnost 

o toto tvrzení doloţit-tj. břemeno důkazní.
2
  [2] 

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

a vykonatelnost. [1] 

1.1. Vznik daňové povinnosti 

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

skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle daňového řádu nebo zvláštních předpisů 

(zejména jednotlivých daňových zákonů). Daňová povinnost vzniká tehdy, kdy nastaly první 

skutečnosti, které podle jednotlivých daňových zákonů zakládají její vznik, nikoliv tedy aţ 

jejím přiznáním, vyměřením nebo splatností. 

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

určená jednání či chování osob, jejichţ 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. [13] 

1.2. Splatnost daně 

Splatností daně je okamţik, kdy má daňový subjekt povinnost uhradit daň, zálohy na daň, 

nebo splátky daně. Kaţdý daňový subjekt nebo ten, jenţ je správcem daně vyzván, je povinen 

daň přiznat ve stanovené lhůtě. Není-li ve zvláštním daňovém zákonu nebo v DŘ uvedeno 

jinak, platí dle § 135 daňového řádu obecná splatnost daně, a to ve lhůtě pro podání daňového 

tvrzení. Daňový subjekt je v daňovém tvrzení (přiznání) povinen si sám daň vypočítat a 

vyčíslit jejich výši. Toto daňové tvrzení je splatné ve lhůtě pro podání tohoto tvrzení. 

Daňová povinnost se marným uplynutím lhůty stanovené k zaplacení stává vykonatelnou. 

                                                 

2
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1. 2. 1. Lhůta pro placení daní 

Právo vybrat a vymáhat dluţnou daň se promlčuje ve lhůtě šesti let od konce roku, ve kterém 

nedoplatek na dani vznikl. Daňové nedoplatky lze vymáhat nejdéle po dobu dvaceti let od 

konce roku, ve kterém se staly splatnými. Pokud je daň zajištěna zástavním právem na 

nemovitosti, pak tato lhůta činí 30 let. Jestliţe daňový subjekt zajistí daň movitou věcí, kterou 

má správce daně v drţení, pak se právo na vybrání daňového nedoplatku nepromlčuje.
3
 [10] 

Byl-li  proveden úkon správce daně směřující k placení daně při: 

o zahájení exekučního řízení 

o zřízení zástavního práva 

o rozhodnutí o posečkání daně, 

promlčecí lhůta začne běţet znova ode dne, v němţ byl tento úkon učiněn, tzn. promlčecí 

lhůta se přerušuje a počíná běţet nová, opět šestiletá promlčecí lhůta. Toto prodlouţení můţe 

být i opakované, a tak zákon stanovil, ţe po uplynutí dvaceti let – objektivní lhůta -  právo 

správce daně na vybrání a vymoţení zaniká, tedy prekluduje.
4
 [2] Prekluzivní lhůta znamená, 

ţe jejím uplynutím právo či povinnost zaniká a uţ se ho nelze domáhat.
5
 [12] 

1. 3. Vykonatelnost 

Vykonatelnost představuje právo donutit subjekt ke splnění povinností, které jsou mu 

zákonem či rozhodnutím uloţeny, a to i proti jeho vůli, pomocí donucovacích prostředků.  

Vykonatelné je dle § 103 odst. 2 daňového řádu takové rozhodnutí, které: 

o je účinné; 

o nelze se proti němu odvolat, nebo odvolání nemá odkladný účinek; 

o uplynula lhůta k plnění, byla-li stanovena. 

Z uvedeného je zřejmé, ţe právní moc a vykonatelnost mohou časově splývat, ale také 

nemusí. Vykonatelností můţe jak předcházet právní moc, v případě, ţe odvolání nemá 

odkladný účinek, tak následovat později, v případě, ţe odvolání má odkladný účinek a v 

rozhodnutí o odvolání je stanovena lhůta k plnění. 

V § 103 odst. 3 daňový řád výslovně předjímá moţnost příjemce rozhodnutí poţádat o 

vyznačení doloţky právní moci, popřípadě vykonatelnosti. Správce daně tuto doloţku vyznačí 

na vyhotovení rozhodnutí. 

                                                 

3
 SOVOVÁ, O.; FIALA, Z. Základy finančního a daňového práva. s.154 

4
 §160 daňového řádu 

5
 VANČUROVÁ, A.; BONĚK, V. Správa daní pro ekonomy.s. 53 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h103.2&effect=1.6.2011
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h103.3&effect=1.6.2011
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2. Daňová pohledávka 

V obecném pojmu představuje daňová pohledávka právo správce daně poţadovat po daňovém 

subjektu daň. Musí zde tedy objektivně existovat daňová povinnost a daň musí být daňovým 

subjektem přiznána či správcem daně vyměřena. Popřípadě musí existovat, například u 

sráţkové daně povinnost ji srazit a odvést. Daň tedy musí být určena v konkrétní výši. 

Daňové pohledávce na straně správce daně odpovídá daňový dluh na straně daňového 

dluţníka. Pojem „daňová pohledávka” není v právu bohuţel definován a pouţívá se ne vţdy 

ve zcela stejném významu a účelu. [1] 

Úhrada daňových pohledávek má přednost před jinými úhradami; tuto skutečnost jsou 

povinni všichni, tedy i banky a ostatní instituce, respektovat. K zajištění daňové pohledávky 

můţe správce daně zřídit svým rozhodnutím zástavní právo. [2] 

2. 1. Daňový nedoplatek 

Daňový nedoplatek je částka daně, která není uhrazena, a uplynul jiţ den splatnosti této daně; 

nedoplatek je rovněţ neuhrazené příslušenství daně, u kterého jiţ uplynul den splatnosti, 

popřípadě téţ neuhrazená částka zajištěné daně. Nedoplatek hradí daňový subjekt jako svůj 

daňový dluh; tomuto dluhu odpovídá na straně příslušného veřejného rozpočtu splatná daňová 

pohledávka.
6
 [2] 

Daňový řád umoţňuje správci daně, avšak nezakládá jeho povinnost, před samotným 

zahájením daňové exekuce, dle ustanovení § 153, vhodným způsobem daňový subjekt 

vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením.  

V praxi se postupuje s odkazem na povinnost správce daně respektovat základní zásady 

správy daní, tj. zejména ustanovení §5 odst.3, § 6 odstavec 2 a 4 a § 7 odstavec 2 daňového 

řádu, aby správce daně před zahájením vymáhání nedoplatků, které celkem nepřevyšují částku 

2.000,- Kč, vyrozuměl nejprve daňový subjekt o výši jeho nedoplatků a upozornil jej na 

následky spojené s jejich neuhrazením. Forma a způsob vyrozumění není zákonem 

předepsána, správce daně by měl volit zejména takové prostředky, které mu umoţní zpětně 

doloţit, ţe k vyrozumění došlo, co bylo jeho obsahem (sdělení o výši nedoplatku a 

upozornění na následky jeho neuhrazení), kdy bylo provedeno. Vyrozumění lze učinit formou 

datové zprávy, či elektronicky. Na základě vyjmenovaných forem upozornění má daňový 

subjekt ještě moţnost dobrovolně uhradit vykazovaný nedoplatek. Cílem doporučeného 

                                                 

6
 § 153 daňový řád 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_466.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_107.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_107.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_093.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_093.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_406.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_578.htm
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postupu je sníţit počet případů, kdy je zahájená daňová exekuce pro částku nedoplatku, která 

se svou výši blíţí částce minimálních exekučních nákladů, coţ je 500,- Kč, a u níţ se lze 

přitom domnívat, ţe daňový dluţník můţe být schopen jednorázové dobrovolné úhrady. 

V takovém případě je třeba v duchu základních zásad daňového řízení umoţnit dluţníkovi 

zaplatit nedoplatek dobrovolně a vyhnout se vzniku další platební povinnosti spočívající 

v náhradě nákladů exekuce. Na odezvu dluţníka se v praxi vyuţívá lhůta dříve platného 

předpisu v rozsahu 15 dnů. 

Při nečinnosti daňového dluţníka přistoupí správce daně k jejich vymáhání formou daňové 

exekuce.  

2. 2. Příslušenství daně 

Daň spolu s příslušenstvím daně tvoří daňovou pohledávku. Podle ustanovení § 2 daňového 

řádu mezi příslušenství daně patří úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány 

nebo vznikají-li podle daňového zákona. Pokuty správce daně zpravidla ukládá za porušení 

povinnosti nepeněţité povahy (např. nevedení záznamní evidence pro daňové účely, případně 

daňové doklady neobsahují zákonem poţadované náleţitosti)
7
. [2] 

Z výčtu jednotlivých druhů příslušenství daně vyplývá, ţe se jedná převáţně o sankce, které 

správce daně předepisuje nebo ukládá v průběhu daňového řízení. Náklady daňového řízení, 

jsou zejména náklady exekuční, upravené v § 182 daňového řádu. 

2. 3. Pokuta za opoţděné tvrzení  

Daňový řád v ustanovení § 250 poukazuje na určitou toleranci při opoţděném podání 

daňového tvrzení a  provedení daňové platby. Pozdní podání daňového tvrzení nebude 

správcem daně pokutováno, nepřekročí-li zpoţdění více neţ 5 pracovních dnů. Stejná lhůta je 

uplatňována při vyčíslení úroku z prodlení při pozdní platbě daně. Prodlení se začne počítat aţ 

od šestého dne od konce lhůty pro podání daňového tvrzení (včetně), současně se vztahuje i 

na zpoţdění s úhradou daně po stanovené lhůtě. 

 

 

 

                                                 

7
 §247 odst.2 daňového řádu 
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2. 4. Exekuční náklady  

Při daňové exekuci ukládá daňový řád dluţníkovi uhradit tyto exekuční náklady:  

 náhrada nákladů za nařízení daňové exekuce - 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce  

nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500.000 Kč,  

 náhrada nákladů za výkon prodeje - 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, 

nejméně však 500 Kč a nejvýše 500.000 Kč, 

 náhrada hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce - stanovené správcem 

daně samostatným rozhodnutím, jejich úhrada je přednostní, jelikoţ jsou zálohovány z 

rozpočtových prostředků. 

Exekuční náklady se evidují na dluţníkově osobním daňovém účtu a vymáhají se současně 

s nedoplatkem.
8
 [2] 

3. Zajištění daňových nedoplatků 

Vymáhání daní je nejkrajnějším prostředkem, kterým se správce daně domáhá vybrání daně 

tak aby naplnil cíl daňového řízení a aby nebyly zkráceny daňové příjmy. Vymáhaní daní 

v ojedinělých případech předchází realizace zajišťovacích vztahů, a to zajištění úhrady na 

nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, zajištění daně ručením nebo bankovní zárukou, 

zástavním právem a moţností zajistit daň prostřednictvím zaplacení zálohy.
9
 [7] 

Zajištění daně je opatření správce daně, které má zabezpečit úhradu daně v případech, kdy se 

neočekává její dobrovolná úhrada.
10

 [7] Zajišťovací příkaz je v tomto případě exekučním 

titulem. 

3. 1. Zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň   

Průběh procesních postupů upravuje §167-169 daňového řádu. Správce daně ukládá 

daňovému subjektu úhradu zajištěné částky a to rozhodnutím zajišťovacího příkazu. Zajištěná 

částka slouţí ke krytí budoucího předpokládaného daňového nedoplatku. Tento institut 

připadá v úvahu např. u zjevně předluţených daňových subjektů nebo u těch, které se 

vyhýbají placení daní. [7] 

 

                                                 

8
 §182-183 daňového řádu 

 9 
  MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 689 

10 
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 657 
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Příklad: Správce daně zjistí skutečnost o ohroţení úhrady daňových povinností daňového 

subjektu → daň není dosud stanovena → správce daně odhadne daň pomůckami nebo vyzve 

daňový subjekt k poskytnutí podkladů → zajišťovací příkaz byl doručen a je účinný a 

vykonavatelný (hned nebo do 3 dnů od doručení) → daňový subjekt podá odvolání → správce 

daně musí rozhodnout do 30 dnů, potvrdí-li správnost vydání zajišťovacího příkazu, je 

zajišťovací příkaz vydán v souladu s daňovým řádem, zajišťovací příkaz je platný → daňový 

subjekt zajištěnou částku nezaplatí → správce daně přistoupí k daňové exekuci → daňová 

exekuce je neúspěšná → správce daně vydá rozhodnutí o zřízení zástavního práva. Pokud je 

daňová exekuce úspěšná pak je daň zajištěna a evidována na depozitním účtu → uplynul den 

splatnosti dosud nesplatné daně → správce převede zajištěnou daň na úhradu daně na 

osobním daňovém účtu.
11

[7] 

3. 2. Zástavní právo 

Slouţí k zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství tím, ţe v případě jejího řádného 

nesplnění je správce daně oprávněn domáhat se uspokojení zpeněţením zástavy. Pokud je 

zástava zapsána do příslušného veřejného registru, tak zaniká právo vybrat a vymáhat daňový 

dluh uplynutím 30 let po tomto zápisu. Jako zástava můţe být podnik nebo jiná hromadná 

věc, soubor věcí, věci movité i nemovité, byt nebo nebytový prostor, cenný papír nebo 

předmět průmyslového vlastnictví, pohledávka. 

Zástavní právo zajišťuje neuhrazenou daň, splatnou i nesplatnou a vztahuje se rovněţ na její 

příslušenství.
12

 [2] 

 

Příklad: Správce daně evidoval u daňového subjektu vysoké daňové nedoplatky na DPH, na 

dani z nemovitosti a na dani silniční, a tak zřídil k zajištění daňových nedoplatků zástavní 

právo k nemovitostem. Dluţná částka byla částečně vymoţena na základě exekučního příkazu 

na přikázání pohledávky na peněţní prostředky daňových dluţníků na účtech vedených u 

poskytovatele platebních sluţeb (bank) a částečně byla uhrazena samotným daňovým 

subjektem. Daňový subjekt měl zájemce o koupi jedné ze zastavených nemovitostí. Poté, co 

zájemce o nemovitost zjistil, ţe k nemovitosti je zřízeno zástavní právo správce daně, ustoupil 

od záměru ji koupit. Aby daňový subjekt uskutečnil prodej předmětné nemovitosti, uhradil  

dluţnou částku včetně příslušenství na účet správce daně, zástavní právo zřízené bylo zrušeno 

a nemovitost mohla být zájemci prodána.
13

 [7] 

                                                 

11 
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 661 

12
 § 170 daňového řádu 
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3. 3. Ručení  

Ručitel na sebe bere povinnost uhradit správci daně daňovou pohledávku v případě, ţe ji 

dluţník nezaplatí. Platby, které uhradí ručitel, se pouţijí pouze na nedoplatky, za které ručí. 

Nejčastějším případem ručitelem můţe být např. kupující u daně z převodu nemovitosti.  

Ručitel ručí pouze za samotnou daň. [8]  

Dalším vyuţitím institutu ručení je dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

v platném znění moţnost, kdy společníci ručí svým majetkem do výše svého nesplaceného 

vkladu dle § 106 odstavce 2. 

3. 4. Zajištění daně bankovní zárukou  

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, ţe uspokojí správce 

daně do výše určité peněţní částky podle obsahu záruční listiny, jestliţe daňový dluţník 

nesplní svůj závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.
14

 [7] 

 

4. Vymáhání daňových nedoplatků  

Vymáhání daní je proces
15

, při kterém správce daně vyuţívá zákonem stanovené prostředky 

k tomu, aby donutil daňový subjekt k úhradě daňového nedoplatku
16

 [7] 

K vymáhání daňových nedoplatků vyuţívají pracovníci daňové správy všech zákonných 

prostředků. Procesní postupy správce daně jako exekučního orgánu jsou stanoveny procesní 

normou, kterou je daňový řád. Tam, kde správce daně vystupuje coby oprávněný z 

exekučního titulu se na postavení ostatních osob dotčených daňovou exekucí  pouţijí obdobně 

ustanovení občanského soudního řádu upravující postavení oprávněného a osob dotčených 

výkonem rozhodnutí, § 177 daňového řádu.  

Při vymáhacím řízení mohou nastat skutečnosti, kdy vymáhaný nedoplatek se stává dle 

ustanovení § 158 daňového řádu nedobytným, tím se rozumí nedoplatek, který byl 

bezvýsledně vymáhán na daňovém subjektu i na jiných osobách, na nichţ mohl být vymáhán, 

např. na ručiteli, nebo jeho vymáhání by zřejmě nevedlo k výsledku, anebo u něhoţ je 

pravděpodobné, ţe by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěţek. Na základě odpisu se 

                                                                                                                                                         

13
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 669 

14
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 686 

15
 Tabulka č.1 Schéma vymáhacího řízení 

16
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 688 
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provede odpis nedobytného nedoplatku z osobního daňového účtu. V příkaze odpisu správce 

daně popíše veškeré zjištěné okolnosti případu a uvede důvody pro odpis nedoplatku pro 

nedobytnost, které byly zjištěny např. v rámci poskytování informací správci daně, místním 

šetřením atd. Příkaz poté správce daně podepíše a předloţí k projednání a ke schválení 

pověřené úřední osobě, která je u příslušného správce daně dle podpisového řádu správního 

orgánu v postavení správce daně oprávněna rozhodnout o úkonech týkajících se odepisované 

částky nedoplatku. Odpisem nedoplatku pro nedobytnost tento nedoplatek nezaniká, ale stále 

trvá dále, správce daně pravidelně kontroluje, zda se nezměnily majetkové poměry a   

skutečnosti u daňového subjektu, pro které byl nedoplatek odepsán. Pokud správce daně zjistí 

změnu poměrů dluţníka (např. darování nemovitosti dluţníkovi, dědictví) k umoţnění provést 

výkon rozhodnutí, pak se stává nedoplatek aktivním a nedoplatek vymáhá. Příkaz k odpisu 

zruší sepsáním úředního záznamu dle § 63 daňového řádu.  

Daňový nedoplatek lze vymáhat do doby, neţ dojde k uplynutí prekluzivní lhůty pro právo 

nedoplatek vybrat a vymoci dle §160 daňového řádu, proto příkaz k odpisu slouţí pouze pro 

účely „zreálnění“ příjmové stránky rozpočtu a nemá vliv na práva a povinnosti daňového 

subjektu. Příkaz je zakládán do vyhledávací části spisu daňového subjektu a odepsaný 

nedoplatek se v potvrzení o stavu osobního daňového účtu dle §151 daňového řádu projeví 

jako jakýkoliv jiný nedoplatek.  

Daňový subjekt, tak nemá ţádnou moţnost se dozvědět, ţe jeho nedoplatek je správcem daně 

povaţován za nedobytný, neboť jeho dluh trvá, a to aţ do doby, dokud není vymáhání 

promlčeno.
17

 [9] 
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Tabulka č. 1 Vymáhací řízení 
18

 

 

4.1. Předpoklady vymáhání daňových nedoplatků 

Správce daně, aby mohl provést daňovou exekuci a realizovat vynucení daňového nedoplatku, 

musí zkoumat zákonem stanovené předpoklady procesní i materiální povahy, a to jak pro její 

zahájení, tak i v průběhu daňové exekuce. Procesní podmínky, které je nutno vţdy zkoumat:  

 pravomoc správce daně 

 příslušnost správce daně 

 vyloučení pracovníků správce daně 

 způsobilost být daňovým dluţníkem. [13] 

   

4.1.1. Pravomoc správce daně 

Podle § 11 daňového řádu správce daně vede daňová řízení a jiná řízení podle daňového 

zákona, provádí vyhledávací činnost, kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na 

správě daní, vyzývá ke splnění povinností a zabezpečuje placení daní. 

                                                 

18
 Schématické zobrazení vlastní 
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4.1.2. Příslušnost správce daně 

Daňový řád v §175 stanoví, ţe správce daně je při vymáhání nedoplatku příslušný i k jeho 

vybrání. 

4.1.3. Vyloučení pracovníků správce daně  

Úřední osoba je z řízení nebo jiného postupu při správě daní vyloučena pro podjatost, jestliţe: 

 je předmětem řízení nebo jiného postupu právo nebo povinnost její nebo osoby jí blízké, 

 se v téţe věci na řízení nebo jiném postupu podílela na jiném stupni, nebo 

 její poměr k osobě zúčastněné na správě daní nebo k předmětu daně vzbuzuje   

       jiné pochybnosti o její nepodjatosti. 

Úřední osoba, o jejíţ nepodjatosti jsou důvodné pochybnosti, smí do doby, neţ bude 

rozhodnuto o tom, zda je vyloučena, provést ve věci jen neodkladné úkony.
19

 [3] 

4.1.4. Způsobilost být daňovým dluţníkem 

Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, 

kdo prokáţe, ţe je oprávněn jejím jménem jednat podle zvláštního právního předpisu. Výčet 

dalších osob, které jednají jménem právnické osoby, stanoví daňový řád.
20

 [2] 

5. Daňová exekuce 

Vlastní vymáhání daňových nedoplatků se provádí daňovou exekucí. Správce daně má sice 

moţnost poţádat o provedení exekuce soud nebo soudního exekutora, ale v naprosté většině 

případů, v souladu se zásadou hospodárnosti, bude provádět exekuci sám. [12] 

Správce daně před nařízením daňové exekuce musí posoudit majetkové poměry daňového 

dluţníka a porovnání výtěţků a nákladů, tzn. efekt daňové exekuce.  

Zde upozorňuji na nesoulad se zněním daňového řádu platného od 1. 1.2013 a se zněním 

občanského soudního řádu, kdy novelou občanského soudního řádu č. 396/2012 byla zrušena 

dvoukolejnost výkonu rozhodnutí a exekuce, a od tohoto data soud bude moci provádět výkon 

rozhodnutí pouze pro rozhodnutí uvedená v § 251 odst. 2 občanského soudního řádu. 

Prakticky si správní orgány a tedy i finanční orgány budou muset při vymáhání povinností 

                                                 

19
 §77 daňový řád 

20
 §24 daňový řád,  např. právnická osoba je oprávněna pověřit svého zaměstnance nebo jinou fyzickou osobu, 

která vykonává činnost této právnické osoby, aby jednala jejím jménem  před správcem daně v rozsahu tohoto 

pověření. Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, můţe-li podle udělené 

prokury jednat samostatně. 
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v exekučních titulech vybrat mezi vymáháním prostřednictvím soudního exekutora, nebo 

správní exekucí. 

Daňový řád upravuje komplexním způsobem daňovou exekuci v ustanoveních § 177 aţ § 232. 

Formou daňové exekuce nelze realizovat prodej podniku a prodej zástavy, pokud je zástava 

v majetku třetí osoby. V tomto případě je nutné obrátit se na soudního exekutora.  

5.1. Zásady daňové exekuce 

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

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

vycházejících z přiměřeného pouţití občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí. 

Při vymáhání daňových nedoplatků je třeba dodrţovat určité zásady: 

o dle znění § 7 odst. 2 daňového řádu s pouţitím ustanovení § 263 odst. 1 zákona č. 

99/1963., občanský soudní řád - daňovou exekuci lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký 

stačí k uspokojení splatného daňového nedoplatku včetně příslušenství, 

o ustanovení § 263 odst. 2 občanského soudního řádu - je-li moţné pouţít k vymoţení 

daňového nedoplatku několik způsobů daňových exekucí zároveň, ačkoli by k jeho 

uspokojení stačil zřejmě jen některý z nich, nařídí správce daně daňovou exekuci jen tím 

způsobem, který postačuje k uspokojení daňové pohledávky, 

o ustanovení § 264 odst. 1 občanského soudního řádu -  správce daně nemůţe nařídit 

daňovou exekuci způsobem, který je zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru 

výše vymáhaného daňového nedoplatku a ceny předmětu, z něhoţ má být uspokojení 

tohoto dluhu dosaţeno, 

o ustanovení § 264 odst. 2 občanského soudního řádu - správce daně neprovede daňovou 

exekuci v případě, ţe je zřejmé, ţe výtěţek, kterého by bylo dosaţeno, nepostačí ani ke 

krytí nákladů daňové exekuce. [13] 

5.2. Zahájení daňové exekuce 

Exekuce je zahájena vydáním exekučního příkazu, který vychází z exekučního titulu. 

Exekučním titulem je písemnost, pod kterou daňový řád v § 176 odst. 1 zahrnuje:  

 výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní,  

 vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněţní plnění, nebo  

 vykonatelný zajišťovací příkaz.  

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=280/2009%20Sb.h176.1&effect=1.11.2010
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Z výkazu nedoplatků „dluţník“
21

 zjistí označení správce daně, který výkaz vydal; číslo 

jednací; označení dluţníka; údaje o nedoplatcích (původní doba splatnosti, druh daně a výše 

nedoplatku); podpis úřední osoby
22

 s iniciály včetně pracovního zařazení a otisk úředního 

razítka (lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem); potvrzení o vykonatelnosti, den, 

k němuţ je výkaz nedoplatků sestaven. 

Exekuční příkaz je rozhodnutí vydané správcem daně, které je konkrétním individuálním 

právním aktem a typickým správním úkonem v daňové exekuci, jenţ směřuje vůči jmenovitě 

určeným osobám. Obsahuje jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech a je 

bezprostředně závazný. [8] 

 

Vydaný exekuční příkaz vedle základních náleţitostí vyjmenovaných v ustanovení § 102 odst. 

1 daňového řádu obsahuje výrok exekučního příkazu náleţitosti uvedené v ustanovení § 178 

odst. 2 písm. a) aţ d) daňového řádu, tj.: 

o způsob provedení daňové exekuce, 

o výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, 

o výši exekučních nákladů podle § 183 odst. 1 a 2 daňového řádu, 

o odkaz na exekuční titul. 

Proti exekučnímu příkazu můţe dluţník a další osoby, kterým je exekuční příkaz doručován 

jako příjemcům dle § 101 odst. 3 daňového řádu (okruh těchto osob se bude opět lišit v 

závislosti na zvoleném způsobu exekuce), podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání je 15 

dnů ode dne doručení exekučního příkazu a je-li exekuční příkaz doručován více osobám, 

běţí pro kaţdého z nich samostatně. Odvolání proti exekučnímu příkazu nemá odkladný 

účinek.  

Dluţník můţe podle § 181 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, podat návrh na odklad 

daňové exekuce. Vyhoví-li správce daně takovému návrhu, můţe exekuci odloţit buď zcela 

nebo částečně. K tomuto kroku přistoupí správce daně zejména tehdy, šetří-li skutečnosti, na 

jejichţ základě by mohlo dojít k posečkání daně, nebo skutečnosti vedoucí k vyloučení 

určitého předmětu z daňové exekuce. Se správcem daně lze také jednat o způsobu zaplacení 

                                                 

21
 označuje daňový subjekt (pouze ve vymáhacím  řízení)  aţ od prvního dne existence jeho daňového   

     nedoplatku, tedy následující den po dni splatnosti daňové pohledávky, kterou eviduje správce daně a která 

     není uhrazena         
22

§ 12 daňového řádu , určuje  úřední osobu 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=101
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=181


14 

 

dluţné daně, a to o splátkách nebo o posečkání daně ve smyslu § 156 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád.  

Podle § 259 daňového řádu můţe dluţník mimo to poţádat o prominutí daně nebo jejího 

příslušenství, respektive dát podnět ministru financí k prominutí daně podle § 260 daňového 

řádu. Lhůta pro vyřízení odvolání proti exekučnímu příkazu správcem daně není stanovena, 

coţ vyplývá z faktu, ţe jednotlivé případy se mohou z časového hlediska značně lišit svou 

náročností.  

Správce daně by však měl vţdy respektovat obecnou zásadu rychlosti řízení a postupovat ve 

věci bez zbytečných průtahů. [18] 

5. 3. Součinnost třetích osob 

Účastníkem správy daní se mohou stát další osoby prostřednictvím zákonného zmocnění 

správce daně, který můţe vyţadovat spolupráci - součinnost osob. Tuto pravomoc správce 

daně pouţívá především při obstarávání důkazních prostředků a v rámci vyhledávání 

daňových subjektů či pravděpodobných daňových úniků. Součinnost při správě daní můţe mít 

podobu povinnosti plynoucí přímo ze znění zákona nezávisle na úkonech správce daně. [8] 

Zásadou součinnosti se rozumí vzájemná spolupráce osoby zúčastněné na správě daní a 

správce daně. Za daňového dluţníka můţe daň zaplatit kdokoli a správce daně je povinen tuto 

platbu přijmout. [9] 

5.4.  Způsoby daňové exekuce u právnických osob 

Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených 

s vymáháním, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku
23

 [2]. Podle okolností tak můţe 

učinit:  

 

 daňovou exekucí; 

 zabezpečením vymáhání prostřednictvím soudního exekutora; 

 uplatněním nedoplatku v insolvenčním řízení nebo 

 přihlášením do veřejné draţby 

                                                 

23
 §175 daňový řád 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=156
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=156
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=156
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=259
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=260
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=280/2009&amp;p=260
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5.4.1. Formy daňové exekuce 

Formy daňové exekuce podle ustanovení § 178 odst. 5 daňového řádu jsou: 

1. postiţením majetkových práv 

    a) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních sluţeb; 

    b) přikázáním jiné peněţité pohledávky; 

    c) postiţením jiných majetkových práv; 

2. prodejem movitých věcí;  nebo 

3. prodejem nemovitostí 

 

5.4.1.1. Exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních sluţeb 

Nejrozšířenějším způsobem daňové exekuce právnických osob postiţením majetkových práv 

je přikázáním pohledávky na peněţní prostředky daňových dluţníků na účtech vedených u 

poskytovatele platebních sluţeb. Správce daně exekuční příkaz nejdříve doručí peněţnímu 

ústavu, následně poté daňovému dluţníkovi. [5] 

Daňový řád v § 190 vymezuje základní povinnosti dluţníka a poddluţníka a v ostatním se řídí 

způsob provádění daňové exekuce dle ustanovení občanského soudního řádu. Poskytovatel, 

převáţně banky a jiné platební instituce, je v tomto případě – poddluţníkem, který má 

povinnost po celou dobu trvání daňové exekuce nevyplácet peněţní prostředky z účtu 

dluţníka a neprovádět na ně započtení ani jinak s nimi nakládat, a to aţ do výše částky 

uvedené v exekučním příkaze. Týká se to i peněţních prostředků, které dojdou na tento účet 

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

Ze zákazu banky provádět jakékoli transakce s účtem dluţníka existuje výjimka, která je 

uvedená v § 304a zákona č. 99/1963., Občanský soudní řád, pokud jde o peněţní prostředky, 

které jsou daňovým dluţníkem určeny na výplatu mezd, náhrad mezd a dalších plnění, jeţ 

nahrazují odměnu za práci a jsou splatné ve výplatním termínu, který nejblíţe následuje po 

dni doručení exekučního příkazu. [11]  

 Tento postup se však jiţ netýká prostředků určených na výplaty těchto plnění v dalších 

výplatních termínech. 

Peněţní ústav vyplatí takto určené peněţní prostředky za podmínky, ţe daňový dluţník mu 

předloţí písemné prohlášení, v němţ uvede účel platby, celkovou částku  

a jména zaměstnanců s vyčíslením výše jejich mzdy, náhrady za mzdu nebo jiných plnění,  

která nahrazují odměnu za práci, jeţ jim mají být vyplaceny. Podpis dluţníka na tomto 
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prohlášení musí být úředně ověřen. Výplatu těchto peněţních prostředků dluţníkovi oznámí 

peněţní ústav správci daně.  

Je-li daňová exekuce nařizována na více účtů u jednoho poskytovatele platebních sluţeb, 

stanoví správce daně v exekučním příkazu pořadí účtů, v jakém je poddluţník povinen z nich 

odepsat peněţní prostředky.
24

  

Nebyl-li nedoplatek uhrazen, popřípadě pro neexistenci účtu nebo nedostatku finančních 

prostředků na něm, exekucí na pohledávku za banku, správce daně můţe vyzvat dluţníka 

k podání prohlášení o majetku. Takové výzvě je daňový dluţník povinen vyhovět.
25

 [12] 

Prohlášení o majetku taxativně, nebo-li komplexně, upravuje daňový řád v § 180. Jedná se o 

prohlášení majetku dluţníka, který je povinen podat do 15 dnů na základě výzvy správce 

daně. Toto prohlášení se pouţije při nemoţnosti provedení vymáhání z účtu u poskytovatele 

platebních sluţeb buď u jiţ započaté exekuci, nebo nemoţnosti ji zahájit. Dluţník je poučen o 

povinnostech spojených s doručením výzvy při nepodání prohlášení, zkreslení nebo uvedení 

nepravdivých údajů, správce daně je v tomto případě zproštěn mlčenlivosti pro účely trestního 

řízení. 

Po nařízení daňové exekuce můţe nastat situace, kdy daňový dluţník nebo i správce daně 

mají důvody k tomu, aby byla exekuce odložena, zastavena, případně přímo zrušena. Odklad 

daňové exekuce představuje přechodnou dobu, ve které se šetří skutečnosti rozhodné pro 

zastavení exekuce, vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí nebo podmínky pro 

posečkání úhrady nedoplatku. Správce daně při rozhodování o odloţení zároveň zvaţuje, zda 

mají zůstat právní účinky jiţ provedených exekučních úkonů zachovány. Nestanoví-li správce 

daně v rozhodnutí o odloţení daňové exekuce jinak, ze zákona jsou účinky zachovány. 

Pominou-li důvody, které vedly k odkladu daňové exekuce, a nedojde-li k jejímu zastavení, 

rozhodne správce daně o pokračování v daňové exekuci. Důvody k zastavení daňové exekuce 

jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 181 daňového řádu. [3] 

5.4.1.2. Exekuce přikázáním jiné pohledávky 

Druhým způsobem daňové exekuce, je daňová exekuce přikázáním jiné peněţité 

pohledávky
26

, jeţ jde o pohledávku daňového dluţníka, kterou má za třetími osobami, které 

jsou poddluţníky. Informaci o této postiţitelné pohledávce správce získá např. vyhledávací 

                                                 

24
 §190 ods.3 daňový řád 

25
 VANČUROVÁ, A.; BONĚK, V. Správa daní pro ekonomy. s. 127 

26
 § 191 daňový řád 
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činností, z podaného vysvětlení, místním šetřením, prohlášením o majetku, daňovou 

kontrolou z daňové evidence nebo účetnictví. [3] 

Postup je obdobný jako při přikázání pohledávky z účtu u banky, pouze jako poddluţník zde 

není banka, ale jiný subjekt, který má závazek vůči daňovému dluţníkovi a je povinen mu 

uhradit peněţité plnění např. za dodané zboţí nebo sluţby. Poddluţník nesmí po doručení 

exekučního příkazu s pohledávkou nijak nakládat, tzn. vyplatit ji daňovému dluţníkovi. 

Poddluţník po právní moci exekučního příkazu vyplatí příslušnou částku na účet správce 

daně. Výplatou pohledávky správci daně se poddluţník zprostí plnění své povinnosti vůči 

daňovému dluţníkovi. 

5.4.1.3. Exekuce postiţením jiných majetkových práv 

Třetím posledním způsobem daňové exekuce postiţením majetkových práv daňového 

dluţníka, popsaným v § 192 a § 193 daňového řádu, je daňová exekuce postiţením jiných 

majetkových práv. Předmětem je jiné právo dluţníka, které má majetkovou hodnotu a není 

spojeno s osobou dluţníka a je převoditelné na někoho jiného.  Provedení výkonu rozhodnutí 

se řídí povahou postiţeného majetkového práva s přiměřeným pouţitím ustanovení o výkonu 

rozhodnutí přikázáním jiných peněţitých pohledávek, popřípadě i jiných ustanovení, 

uvedených v ustanovení § 320 odst. 2 zákona č. 99/1963., Občanský soudní řád. Jedná se 

zejména o: 

- podíl v obchodních společnostech a členská práva v druţstvu, případně vypořádací podíl či 

  podíl na likvidačním zůstatku; 

- právo na vydání nebo dodání movité věci, cenného papíru nebo peněţité částky ze soudní  

   úschovy. [11] 

Správce daně uplatní postup k postiţení pohledávky na vydání nebo dodání movitých věcí, ve 

kterém zakáţe exekučním příkazem vydání nebo dodání věcí dluţníkovi a nařídí jejich vydání 

nebo dodání správci daně. 

Příklad: doručení exekučního příkazu poddluţníkovi (druţstvo, obchodní společnost) → po 

doručení poddluţníkovi je následně zaslán exekuční příkaz dluţníkovi → uvědomění 

poddluţníka o právní moci exekučního příkazu → poddluţník je povinen strhnout dluţníkovi 

částky uvedené v příkaze (případně vydat a dodat věc) a odvést správci daně, provedením 

daňové exekuce exekuční příkaz zaniká.
27

 [7] 

                                                 

27
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 738-739 
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5.4.1.4. Exekuce prodejem  

Realizaci prodeje movitých a nemovitých věcí můţe správce daně provést formou draţby. 

[18] Draţba je postup slouţící ke zpeněţení movitých a nemovitých věcí.  Neţ-li se bude 

konat draţba, musí být vydána správcem daně draţební vyhláška, která obsahuje  náleţitosti 

uvedené v § 195 ods.2 daňového řádu. Daňový exekutor je úřední osoba pověřená výkonem 

daňové exekuce a řídí draţbu. Úkony související s draţbou jsou obsaţeny v  § 194 – §202 

zákona č.280/2009 Sb., daňový řád. Správce daně umoţní před draţbou prohlídku draţených 

věcí jak movitých, tak nemovitostí.  

Draţbu lze uskutečnit v sídle správce daně nebo tam, kde se nachází předmět draţby, nebo na 

jiném vhodném místě. Při zahájení draţby a před zahájením licitace daňový exekutor oznámí, 

zda bylo prokázáno uplatněné předkupní právo, kdo přihlásil své pohledávky a v jaké výši, 

zda nejsou výhrady k zahájení draţby a oznámí nejniţší draţební podání a minimální výši 

příhozu.
28

  

Věci movité je moţno draţit jednotlivě anebo jako soubor. U movitých věcí nejniţší podání 

musí činit minimálně jednu třetinu ceny zjištěné nebo úředně stanovené ceny. Vydraţitel musí 

cenu okamţitě uhradit, z tohoto vyplývá, ţe přechod vlastnického práva k věci movité 

prováděné správcem daně přechází na vydraţitele příklepem a okamţitým zaplacením. 

Při konání draţby nemovitostí činí nejniţší podání dle § 222 odst. 1 daňového řádu 2/3 

stanovené výsledné ceny, při opakované draţbě, nejdříve do 3 měsíců od prvotní, je 

stanoveno nejniţší podání ve výši 1/3 výsledné ceny. Účast na draţbě je podmíněna vkladem 

draţitele, sloţením jistiny. Ta je určena v draţební vyhlášce, kdy vychází z vyvolávací ceny 

předmětné nemovitosti, maximálně však ve výši nejniţšího draţebního podání, sloţená 

draţební jistota se započítá vydraţiteli na úhradu vydraţené věci. Jistina slouţí k tomu, aby 

fiktivní draţbou nebylo úmyslně bráněno jejímu prodeji. Lhůta úhrady k nejvyššímu 

draţebnímu podání je maximálně 2 měsíce od právní moci rozhodnutí o udělení příklepu, tím 

přechází vlastnictví k nemovitosti na vydraţitele a  správce daně vyrozumí katastrální úřad, ţe 

byly splněný podmínky k zápisu změny vlastníka. 

Draţitelům, kterým nebyl příklep udělen, správce daně draţenou jistinu vrátí do 30dnů ode 

dne ukončení draţby. 
29

  

 

                                                 

28
 §198 daňový řád 

29
 §224 daňového řádu 
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O průběhu draţebního jednání se sepisuje protokol o draţených movitých věcech nebo 

nemovitosti, uvedou se odhadní ceny a vyvolávací nejniţší podání. Uvede se jmenný seznam 

draţitelů a jejich zástupců s náleţitostmi, výše a způsob úhrady sloţené jistiny, nejvyšší 

učiněné podání,uplatněné výhrady proti příklepu a způsob jejich vyřízení. Protokol podepisuje 

daňový exekutor a ti, kteří vznesli výhrady proti příklepu.
30

  

Movitý majetek je majetek, který lze přesunout z jednoho místa na druhé.  Výraz "mobiliář" 

se také někdy pouţívá. To zahrnuje osobní věci, jako je oblečení a šperky, domácí potřeby, 

jako je nábytek a zařízení, a další poloţky jako  je vlastnictví nehmotných statků, které nejsou 

pevně na místě, včetně sluţeb, duševního vlastnictví, a obchodovatelných nástrojů, jako jsou 

bankovky a směnky.  Movitý majetek se odlišuje od nemovitého majetku, který zahrnuje 

vlastnictví pozemků, budov a dalšího soukromého majetku vázaného na jeho umístění. [23] 

Poslední etapa realizace exekuce nastává okamţikem nabytí právní moci rozhodnutí o 

příklepu a je jí tzv. rozvrhové řízení. Jedná se o dílčí řízení, pro potřeby správce daně, cílem je 

rozdělení výtěţku draţby v jakém pořadí podle zákonného předpisu daňového řádu dle § 228 

aţ § 232 budou uhrazeny pohledávky jednotlivých věřitelů, kteří je do řízení přihlásili.  Jako 

první jsou uspokojeny exekuční náklady. Pokud nastane situace, kdy několik pohledávek  má 

stejné pořadí a výtěţek nepostačuje na jejich plné uspokojení, pak jsou uspokojeny poměrně. 

Po úhradě pokud dojde k zůstatku z výtěţku draţby, pak tento zůstatek se stává přeplatkem 

dluţníka a správce daně dle §185 daňového řádu je povinen jej bez ţádosti vrátit do 15 dnů na 

jeho účet. 

5.4.1.4.1 Exekuce prodejem movitých věcí  

Exekuce prodejem movitých věcí je řešena v §203 aţ §217 daňového řádu. Tento způsob 

daňové exekuce je veřejnosti nejznámější, ale zdaleka ne nejčetnější. Cílem daňového 

exekutora při mobiliární exekuci je dohledat majetek dluţníka v místech, kde má sídlo, místo 

podnikání popřípadě jiných místností, u nichţ je předpoklad, ţe se nacházejí movité věci 

dluţníka a správce daně či daňový exekutor dle §80 odst. 2 a 4 daňového řádu má právo do 

těchto prostor vstoupit, případně přizvat osobu potřebnou např. zámečníka, osobu nestrannou 

jako starostu, nebo jiného zástupce obce, pořizovat zvukový nebo obrazový záznam s vědomí 

zúčastněné osoby o průběhu výkonů, aby mohl provést soupis věcí a následné zpeněţení 

prodejem v draţbě. Před příchodem a soupisem věcí se nejprve vydá exekuční příkaz a 

doručuje se na místě výkonu z důvodů zabránění dluţníkovi mařit daňovou exekuci. 

                                                 

30
 §220 daňového řádu 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=YJRpUfnVCoLPtQbDpoCIDg&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.wisegeek.com/what-is-movable-property.htm%26hl%3Dcs%26biw%3D1366%26bih%3D650&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.wisegeek.com/what-is-immovable-property.htm&usg=ALkJrhiH3fWtYKy0EIXQkD7xUmS1IHXbNg
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V případě nepřítomnosti dluţníka při výkonu exekuce, je exekuční příkaz doručen správcem 

daně spolu s protokolem o soupisu věcí poté, co byl soupis proveden.  

V exekučním příkazu je zakázáno daňovému dluţníkovi nakládání s věcmi, které daňový 

exekutor sepsal. Zákaz nakládání znamená převedení, zatíţení nebo jiná manipulace s věcmi. 

Ze zákona je zákaz účinný od doručení exekučního příkazu, případně od okamţiku provedení 

soupisu, pokud k tomu došlo dříve. V písemném záznamu soupisu věcí je uvedeno: popis věcí 

vč. součástí a příslušenství, pořadové číslo věci a předpokládaný výtěţek prodeje.  

Sepisují se především věci, které můţe dluţník postrádat a lépe se zpeněţí. Mezi takové patří 

věci zvláštní povahy jako například peníze, předměty z drahých kovů a kamenů, cenné papíry, 

automobily, staroţitnosti, apod.  Daňový exekutor má povinnost sepisovat věci v takovém 

rozsahu, aby výtěţek z prodeje postačil k uspokojení vymáhané pohledávky společně s 

exekučními náklady. [7] 

Dluţník ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu správce daně dověděl, můţe podat 

námitku proti soupisu věcí dle § 159 daňového řádu.  

Pokud dluţník vlastní vkladní listy a jiné obdobné listiny, správce daně postupuje dle § 215 

daňového řádu, kdy je předloţí poskytovateli platebních sluţeb spolu s exekučním příkazem 

na prodej movitých věcí a vybere z nich částku maximálně do výše vymahatelného dluhu. 

Poskytovatel - banka provede výplatu správci daně i tehdy, je-li výplata vkladu vázána a kdyţ  

je účet veden v cizí měně, pak banka provede výplatu v české měně.     

Zaknihované cenné papíry odebrané dluţníkovi správce daně zpeněţí v souladu s právními 

předpisy. K provedení tohoto úkonu pouţije ustanovení § 191 daňového řádu, daňová 

exekuce přikázáním jiné peněţité pohledávky. 

Věci, které nepodléhají daňové exekuci řeší ustanovení § 322 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád kde je uvedeno, ţe je-li povinný (dluţník) podnikatelem, nemůţe se 

výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu 

své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o 

vymoţení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna. V kompetenci 

správce daně je provedení prohlídky sídla podnikatele a určení, zda je movitá věc nezbytně 

nutná. Zde se můţe podstatně lišit názor správce daně a daňového dluţníka. Tato obecná 

úprava občanského soudního řádu je součásti § 179 daňového řádu.  

Dle § 209 daňového řádu po nabytí právní moci exekučního příkazu se cena zjistí tak, ţe 

správce daně sepsané věci v jednoduchých případech odhadne, pokud cena nebo způsob jejího 
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zjištění není stanovena jiným právním předpisem; cenu zaznamená v úředním záznamu. V 

ostatních případech ustanoví správce daně ke zjištění ceny sepsaných věcí znalce. 

Pokud mezi sepsanými věcmi se nacházejí věci jako: 

- kulturní památky a národní kulturní památky; 

- sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty;  

- předměty kulturní povahy, 

správce daně je nabídne ke koupi příslušné organizační sloţce státu, případně na základě 

stanoviska této organizační sloţky státu právnické osobě, která má v péči tyto věci. Zde musí 

pro odhad ceny být ustanoven vţdy znalec. Prodej můţe být nejméně za zjištěnou cenu, 

kterou tento znalec stanoví.  

Prodej sepsaných movitých věci proběhne formou draţby. Správce daně tento úkon oznamuje 

formou draţební vyhlášky. Draţební vyhlášku správce daně doručí podle § 196 daňového 

řádu, do vlastních rukou dluţníkovi, zveřejní ji na internetové adrese České daňové správy, na 

úřední desce místně příslušného správce daně a dále ji doručí osobám, o kterých je mu známo, 

ţe mají k předmětu draţby předkupní, věcné nebo nájemní právo. Zveřejnění se provede 

nejméně 20 dnů před zahájením draţby.  

 

Případ: V praxi můţe dojít k situaci, kdy předmět draţby není prodán ani při opětovné draţbě, 

např. posilovací stroj.  

U daňového dluţníka byl vydán exekuční příkaz na movité věci, byl proveden soupis věcí, 

proběhla draţba → opakovaná draţba →  jedna věc neprodána →  vydáno rozhodnutí o 

vyloučení věci ze soupisu dle § 217 odst. 1 daňového řádu s uvedením, aby ve stanovené 

lhůtě správci sdělil, kde a kdy je připraven věc převzít; daňový dluţník převzal rozhodnutí,  

nedošlo k vyzvednutí věci → změna trvalého bydliště na jiný FÚ v r. 2011→ nyní bude 

správce daně postupovat dle § 217 odst. 4 daňového řádu, kdy rozhodne o propadnutí věci 

státu (dle § 11 c) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, se tento propadlý majetek stává majetkem Generálního finančního 

ředitelství. 
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Příklad  

Draţba movitých věcí (kromě cenných papíru) 

Daňový exekutor vydá exekuční příkaz prodejem movitých věcí, dluţník obdrţel exekuční 

příkaz (pokud byl přítomen) a následně je proveden soupis věcí → věci po sepsání jsou ihned 

zajištěny (případně dodatečně) → o průběhu je sepsán protokol, jehoţ opis obdrţí dluţník, 

pokud není přítomen doručen bude stejnopis s exekučním příkazem) → správce-daňový 

exekutor čeká na nabytí právní moci exekučního příkazu → poté jsou sepsané věci oceněny 

odhadem nebo znalcem a prodá se v draţbě → během draţby se neprodalo vše → vydá se 

rozhodnutí o vyloučení věcí ze soupisu a vyzve dluţníka, aby si věci vyzvedl → pro 

vyzvednutí běţí lhůta, dluţník si věci vyzvedne a správce sepíše protokol o vrácení.
31

 [7] 

 

Příklad 

Prodej cenných papírů 

Daňový exekutor (správce daně) vydal exekuční příkaz prodejem movitých věcí na 

zaknihované, imobilizované cenné papíry → exekuční příkaz je zaslán nejdříve 

poddluţníkovi, který doručení potvrdí a aţ pak dluţníkovi (daňovému subjektu) → 

poddluţník je vyrozuměn správcem daně, ţe exekuční příkaz nabyl právní moci a poţádá o 

vyplacení cenných papíru, nebo je sám zpeněţí → výtěţek správce daně převede z osobního 

depozitního účtu na osobní daňový účet dluţníka → nedoplatek spolu s exekučními náklady 

byl splacen. V případě, kdy vznikne ze zpeněţených cenných papíru přeplatek, je tento vrácen 

správcem daně daňovému dluţníkovi.
32

 [7] 

5.4.1.4.2. Exekuce prodejem nemovitostí 

Exekuce prodejem nemovitostí je posledním typem daňové exekuce. Správce daně tento 

způsob exekuce vyuţije pouze u nemovitosti ve vlastnictví dluţníka, popřípadě ho uplatní při 

prodeji spoluvlastnického podílu. Procesní postupy jsou uvedeny v § 218 – 227 daňového 

řádu a jsou obdobné jako u exekuce movitých věcí. Součástí nemovitostí je její příslušenství, 

např. nábytek vestavěný, který nelze zapsat do soupisu movitých věcí. 

Exekuční příkaz je správce daně povinen doručit nejen dluţníkovi, eventuálně 

spoluvlastníkům, ale také katastrálnímu úřadu kde se nemovitost nachází.  

                                                 

31
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 755 

32
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 755 
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Dluţník je povinen na výzvu správce daně umoţnit místní šetření za účelem ohledání 

nemovitosti, která je předmětem daňové exekuce. Výzva musí být oznámena nejméně 8 dnů 

před stanoveným termínem místního šetření. Pokud dluţník neumoţní místní šetření, pak mu 

můţe správce daně uloţit pořádkovou pokutu dle ustanovení § 247 - § 249 daňového řádu, a 

to aţ do výše 50 000 Kč. 

Exekuční příkaz zakazuje dluţníkovi, aby nemovitost na někoho jiného převedl, nebo nějak 

zatíţil věcným břemenem nebo zástavním právem. Dále má dluţník povinnost do 15 dnů 

oznámit správci daně zda - li má k nemovitosti někdo předkupní právo nebo další práva a 

závady zatěţující nemovitost. Mezi práva a závady patří například právo na doţivotní bydlení, 

veřejná cesta, právo chůze a  jízdy. Při neposkytnutí pravdivých informací dluţník dle § 335 b 

odst. 1, zákona č. 99/ 1963 Sb., občanského soudního řádu, odpovídá za škodu tím 

způsobenou. 

Po nabytí právní moci exekučního příkazu zajistí správce daně ocenění nemovitosti a jejího 

příslušenství. Vydá rozhodnutí o provedení odhadu a ustanovení soudního znalce. Můţe i 

nastat situace, kdy byla nemovitost oceněna v době jednoho roku přede dnem, kdy nabyl 

právní moci exekuční příkaz a nenastaly ţádné změny pro určení ceny, případně stavu 

nemovitosti, v tomto případě můţe správce daně od toho odhadu upustit.  Na základě 

výsledného oceněni je stanovena rozhodnutím tzv. cena výsledná, která se zjistí tak, ţe od 

ceny nemovitosti a jejího příslušenství a ceny práv spojených s nemovitostí se odečte cena 

závad, které prodejem v draţbě nezaniknou, jimiţ jsou dle § 336a odst. 2 občanského 

soudního řadu věcná břemena, o nichţ to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a věcná 

břemena a nájemní práva, u nichţ zájem společnosti vyţaduje, aby nemovitost zatěţovaly i 

nadále. Proti rozhodnutí se lze do 15 dní od jeho doručení odvolat a následnou draţbu lze 

provést aţ po nabytí právní moci. Draţbu lze nařídit aţ po právní moci rozhodnutí, které 

správce doručí dluţníkovi, případným spoluvlastníkům a osobám, o nichţ je známo, ţe pro ně 

váznou na nemovitosti práva nebo závady. Místo a čas konání prohlídky draţené nemovitosti 

včetně organizačního zabezpečení bude uvedeno na draţební vyhlášce, která je nejméně po 

dobu 30 dnů do zahájení draţby vyvěšena na úřední desce orgánu místní samosprávy v místě 

kde se nemovitost nachází, na úřední desce správce daně a na internetové adrese České 

daňové správy.  

Podmínkou účasti v draţbě je úhrada draţební  jistoty jejíţ výše a způsob úhrady je stanoven 

v  draţební vyhlášce. 
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Příklad: 

Správce daně (daňový exekutor) vydá exekuční příkaz, ve kterém označí prodávanou 

nemovitost, zveřejní jí na úřední desce a doručí ji příslušným osobám → správce daně čeká na 

den draţby (min. 30 dní), na případné předloţení listin prokazující práva a případné odvolání 

proti vybraným částem draţební vyhlášky → správce daně obdrţí odvolání a probíhá odvolací 

řízení, kde můţe správce daně změnit draţební vyhlášku nebo zrušit konání draţby → správce 

daně vyhoví odvolání, změní draţební vyhlášku a doručí rozhodnutí o odvolání odvolateli 

(ostatním příjemcům draţební vyhlášky sdělí změny aţ při zahájení draţby) → daňový 

exekutor zahájí draţbu, o průběhu draţby sepisuje protokol → daňový exekutor přijímá 

doklady o sloţení draţební jistiny → licitátor se před udělením příklepu dotazuje, zda jsou 

výhrady proti udělení příklepu → licitátor uděluje příklep → příklep udělen, existuje 

vydraţitel nemovité věci → správce daně vydává a doručí rozhodnutí o příklepu → běţí lhůta 

pro podání odvolání → nastává právní moc rozhodnutí o příklepu a běţí lhůta pro uhrazení 

nejvyššího draţebního podání → správce daně obdrţí úhradu nejvyššího draţebního podání 

(jistota + doplatek) a doručí katastrálnímu úřadu pravomocné rozhodnutí o udělení příklepu 

spolu s potvrzením o úhradě nejvyššího podání → podmínky pro přechod vlastnictví 

předmětné nemovitosti na vydraţitele byly splněny a správce daně provede rozvrhové řízení a 

pravomocné rozhodnutí o rozvrhu doručí katastrálnímu úřadu.
33

 [7] 

5.4.2. Daňové nedoplatky vymáhané soudním výkonem rozhodnutí  

Novela občanského soudního řádu má zásadní dopady do vymáhání daní. Od 1. 1. 2013 

zanikla správci daně moţnost podat návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí 

k vymoţení exekučního titulu, který lze vykonat podle daňového řádu.
34

 Přihlášení 

pohledávek podloţených těmito tituly do draţeb nařízených v soudním výkonu rozhodnutí na 

základě výzvy obsaţené v draţební vyhlášce bude i nadále moţné. Nařízení výkonu 

rozhodnutí k vymoţení usnesení, jímţ soud nařídil prodej zástavy dle §200y a násl. 

občanského soudního řádu, bude také moţné – nejde o titul vykonatelný podle daňového 

řádu. Řízení o soudním výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti 

účinku zákona podle § 251 občanského soudního řádu (nespadají po dni nabytí do působnosti 

soudu-exekuční tituly, které lze vykonat podle daňového řádu), soud rovnoměrně rozvrhne 

mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a vyrozumí o tom oprávněného 

                                                 

33
 MERITUM Vymáhání pohledávek. s. 747 

34
 Občanský soudní řád § 251 odst. 2 Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí: b)nejde-li o exekuční titul, který   

    lze vykonat podle správního řádu nebo daňového řádu a odst. 3. Soud takový návrh odmítne  
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(tj. správce daně, je-li navrhovatelem) a příslušného soudního exekutora Není-li do obvodu 

soudu jmenován ţádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, 

kteří byli jmenováni do obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který 

patří do obvodu stejného krajského soudu. 

Dnem, kdy soud předá soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí 

pokračuje dále u soudního exekutora jako exekuční řízení, tj. jako řízení vedené podle zákona 

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Oprávněný můţe do 2 měsíců 

od předání spisu i bez uvedení důvodu poţádat exekuční soud o změnu exekutora; soud o 

tomto návrhu rozhodne. 

Podle občanského soudního řádu lze zrealizovat vymáhání daňových pohledávek  

prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora a to správou nemovitostí a postiţením 

podniku, tedy jeho prodejem. 

Správce daně v případě poţádání soudního exekutora můţe narazit na porušení zásady 

šetrnosti vůči daňovým subjektům, hospodárnosti a poţadavku co nejmenšího zatíţení 

subjektu (dluţníka) jak finančně, tak potřebnou organizací exekuce (z hlediska časového, 

spolupráce s vyměřovacím oddělením). Takové skutečnosti je vţdy třeba brát v úvahu.
35

   

5.4.3. Daňové nedoplatky v insolvenčním řízení  

Přihlášení daňové pohledávky v insolvenčním řízení, je dalším ze způsobů jejího vymáhání 

uvedené v ustanovení § 175 odst. 1 daňového řádu. Insolvenční řízení je řízením před 

insolvenčním soudem, jehoţ předmětem je dluţníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob 

jeho řešení. Řízení je vedeno podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. [6] 

Správce daně je v rámci insolvenčního řízení v postavení věřitele, který uplatňuje své právo 

oprávněného na úhradu nedoplatku pro příslušný veřejný rozpočet. 

Insolvenční  řízení lze zahájit pouze na návrh; soud tedy sám od sebe řízení zahájit nemůţe.  

Přihlášku musí podat věřitel, tím je správce daně, můţe zvolit buď cestu písemnou, nebo 

elektronickou. [6] 

 Je-li návrh podáván písemně, musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Také druhá z 

variant musí být provedena speciálním postupem - elektronicky podávaný insolvenční návrh 

vyţaduje zaručený elektronický podpis a musí být zaslán přímo do datové schránky krajského  

soudu  nebo na jeho na příslušnou e-mailovou adresu.  

                                                 

35
 RADKOVÁ, M. Exekuce jiné pohledávky. s. 30 
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O zahájeném insolvenčním řízení se správce daní zpravidla dozví z informace, která je mu 

poskytnuta automaticky z insolvenčního rejstříku prostřednictvím automatizovaného 

daňového informačního systému. Jednotlivé stavy zahájeného řízení se zaznamenávají do 

tohoto systému, který správce daně upozorní, ţe u konkrétního daňového subjektu došlo 

k zápisu v insolvenčním rejstříku. 

Po této informaci musí správce daně vyhodnotit, zda bude přihlašovat svou daňovou 

pohledávku, nebo zda příslušný subjekt nedluţí a tím pádem je tato zpráva vyhodnocena 

pouze jako informační.  

Je–li prohlášen konkurs na daňový subjekt, který nemá daňový nedoplatek, má tato skutečnost 

vliv na jednání a doručování písemnosti s tímto subjektem. Osobou s dispozičním oprávněním 

dle § 229 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů, je insolvenční správce, s kterým musí správce daně od data prohlášení konkursu 

jednat. 

U daňového subjektu, který má evidovaný daňový nedoplatek, musí správce daně po zjištění, 

ţe je zahájeno insolvenční řízení doručit veškeré písemnosti vztahující se k daňové povinnosti 

např. platební výměry daňové povinnosti, úroky z prodlení, doměření daní atp. 

Pokud insolvenční soud rozhodne o tom, ţe daňový subjekt není v úpadku, pak správce daně 

vymáhá daňový nedoplatek dále dle daňového řádu.  

Prohlásí – li krajský soud, ţe insolvenční návrh je podán po právu a úpadce je v úpadku, pak 

rozhodne o způsobu řešení, tj. o oddluţení v případě fyzických osob, konkursu nebo 

reorganizaci. V tomto rozhodnutí stanoví pro ostatní věřitele lhůtu 30 aţ 60 dní, zpravidla 30 

dní, do kterých musí věřitelé přihlásit svou pohledávku způsobem a na formulářích 

stanovených vyhláškou č. 311/2007 Sb., a o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se 

provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Vzory těchto písemností lze nalézt na 

webu www.justice.cz v sekci insolvenční řízení. 

Do těchto třiceti dnů musí správce daně přihlásit svou pohledávku do insolventního řízení, 

jinak nebude moţné umořovat tuto pohledávku v průběhu probíhajícího řízení, jelikoţ 

zveřejněním vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolventního řízení v insolvenčním 

rejstříku nelze dle § 109 insolvenčního zákona provést výkon rozhodnutí nebo exekuci 

(včetně daňové), která by postihovala majetek ve vlastnictví dluţníka, jakoţ i jiný majetek, 

který náleţí do majetkové podstaty. Přihláška je celá zpracována v automatizovaném 

daňovém informačním systému, kdy jsou v přihlášce uvedeny všechny daňové nedoplatky, 

které vznikly do zahájení insolvenčního řízení, včetně informace, zda jsou zajištěny zástavním 

právem a budou tedy uspokojeny odděleně. Přílohou jsou uvedeny exekuční tituly, které tyto 

http://www.justice.cz/
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skutečnosti dokládají. Takto vytvořená přihláška je elektronicky podepsána pověřenou osobou 

a zaslána do datové schránky krajského soudu. [6] 

Při přezkumném jednání insolvenční správce, dluţník, přihlášení věřitelé mohu popírat 

přihlášené pohledávky co do pravosti, výše a pořadí pohledávky. Výsledek přezkumného 

jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek dle § 197 

insolvenčního zákona. Takto uznané pohledávky přihlášených věřitelů jsou uspokojeny 

z majetkové podstaty po skončení insolvenčního řízení, nebo uhrazovány měsíčně při řešení 

úpadku oddluţením. V takto vedeném řízení jsou pohledávky za majetkovou podstatou, tj. 

pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení dle § 168 a § 203 insolvenčního zákona 

hrazeny insolvenčním správcem průběţně.  

Po skončeném insolvenčním řízení mohu nastat tyto varianty: 

 Oddluţení -  jestliţe dluţník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného 

způsobu oddluţení, vydá insolvenční soud po slyšení dluţníka usnesení, jímţ dluţníka 

osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddluţení v rozsahu, v němţ nebyly 

uspokojeny dle § 414 insolvenčního zákona a současně se toto usnesení vztahuje na 

věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili. Tyto pohledávky tedy 

zaniknou. 

 Konkurs - zrušením konkursu dle § 308 odst. 1 písmeno d) insolvenčního zákona, pro 

uspokojení věřitelů je majetek dluţníka zcela nepostačující, a toto můţe být podkladem  

právnické osoby pro výmaz z obchodního rejstříku dle § 312 odst. 3 insolvenčního 

zákona.  

Na základě upraveného seznamu lze po zrušení konkursu podat návrh na výkon 

rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, toto právo se 

promlčí za 10 let od zrušení konkursu dle § 312 odst. 4 insolvenčního zákona.  

Od zahájení insolvenčního řízení není moţné provést výkon rozhodnutí nebo exekuci, včetně 

daňové, která by postihovala majetek ve vlastnictví dluţníka, jakoţ i jiný majetek, který 

náleţí do majetkové podstaty. Daňovou exekuci prodejem věcí movitých můţe správce daně 

zahájit, ale nemůţe ji provést. Pokud by tak učinil, jednal by v rozporu se zákonem a zmařil 

by tak cíl insolvenčního řízení, které spočívá v poměrném uspokojení všech věřitelů nejen 

správce daně. Můţe nastat i situace, ţe daňový dluţník podá návrh na povolení oddluţení 

a bude mu schválena forma splátkového kalendáře. V tomto případě zůstává movitý majetek 

v dispoziční sféře dluţníka a daňová exekuce na majetek by vykonána být mohla. [6] 
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5.4.4.  Daňové nedoplatky uplatněné ve veřejné draţbě 

Daňový řád stanoví moţnost vymáhat nedoplatek přihlášením do veřejné draţby. Veřejnou 

draţbou je draţba probíhající podle občanského soudního řádu nebo zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných draţbách. Jedná se o „nedobrovolnou draţbu“ a je prováděná na návrh draţebního 

věřitele a správce daně jako věřitel můţe navrhnout konání veřejné draţby, v případě, ţe jeho 

pohledávka je zajištěna zástavním právem k předmětu draţby. Z výtěţku draţby po 

vypořádání nákladů draţby lze uspokojit pouze část přihlášených pohledávek draţebních 

věřitelů. Vzhledem k tomu, ţe daňové pohledávky jsou uspokojeny aţ ve čtvrtém pořadí a 

náklady na konání draţby jsou vysoké, z tohoto důvodu správci daně tento způsob vymáhání 

nevyuţívají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=26/2000%20Sb.&effect=1.4.2011
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=26/2000%20Sb.&effect=1.4.2011
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6. Analýza daňových nedoplatků právnických osob 

Analýza daňových nedoplatků je prováděna na skupině právnických osob místně příslušných 

území „ostravské aglomerace“. 

6. 1. Území ostravské aglomerace  

Ostravská aglomerace je tvořená obcemi Ostrava, Bohumín, Doubrava, Havířov, Karviná, 

Orlová, Petřvald a Rychvald.  Po praţské aglomeraci je druhou největší v republice. [21] 

  

Obrázek č. 1 Mapa území ostravské aglomerace
36

 [21] 

 

 

 

                                                 

36
 zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-561  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(okres_Karvin%C3%A1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%AD%C5%99ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99vald_(okres_Karvin%C3%A1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychvald
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6.2. Právnické osoby průmyslového charakteru  

Český statistický úřad dle „Metodiky základního vymezení odvětví zařazovaných do 

průmyslu dle CZ-NACE“ jako průmyslové povaţuje činnosti klasifikované v sekcích: 

B Těţba a dobývání,  

C Zpracovatelský průmysl,  

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, 

E Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi. [22] 

 

Těţba a dobývání zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v 

pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Zahrnuje také 

pomocné činnosti, např. drcení, mletí, čištění, sušení, třídění, koncentrace rud, zkapalňování 

zemního plynu a aglomeraci pevných paliv. Tyto činnosti jsou často vykonávány v těţebních 

závodech samotných nebo v závodech nacházejících se v blízkosti místa těţby. 

 

Do zpracovatelského průmyslu patří mechanické, fyzikální nebo chemická přeměna materiálů 

nebo komponentů na nové produkty. Podstatná změna, renovace nebo rekonstrukce produktů 

se obecně povaţuje za výrobu zboţí, a zařazuje se tedy do zpracovatelského průmyslu. 

Výsledkem výrobního postupu jsou buď hotové výrobky určené pro uţívání nebo spotřebu, 

nebo polotovary určené k dalšímu opracování nebo zpracování. Do této skupiny patří rovněţ 

montáţ dílů produktů, specializovaná údrţba, oprava a zpětné získávání surovin z odpadů. 

 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu zahrnuje zásobování 

elektřinou, plynem, párou, teplou vodou apod. prostřednictvím stálé sítě infrastruktury, 

vedením, rozvodem a potrubím. Rozsah sítí není rozhodující. Sekce zahrnuje distribuci 

elektřiny, plynu, páry, horké vody apod. do průmyslových areálů nebo do obytných budov. 

Tato sekce tedy zahrnuje provoz zařízení, která vyrábějí, regulují a rozvádějí elektřinu nebo 

plyn. Sekce zahrnuje rovněţ výrobu a dodávání tepla, klimatizovaného vzduchu a ledu. 

 

Zásobování vodou zahrnuje činnosti související s odpadními vodami, odpady, sanacemi a s 

nakládáním s různými druhy odpadů, např. pevnými nebo nepevnými průmyslovými nebo 

komunálními odpady a sanace kontaminovaných míst. Konečné produkty úpravy odpadů a 

odpadních vod mohou být buď odstraněny, nebo vyuţity v nových výrobních procesech jako 

druhotná surovina. 
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Tato sekce zahrnuje také činnosti spojené se zásobováním vodou, protoţe jsou často 

prováděné ve spojení s úpravou odpadních vod nebo je provádějí jednotky, které se zabývají 

také úpravou odpadních vod. [22] 

Rozdělení aktivních subjektů v předkládané diplomové práci je převzato z Českého statického 

úřadu a to jak fyzických, tak právnických osob. Pro přehled je toto rozdělení shrnuto v tabulce 

č. 1 aţ 3, podrobnější členění znázorňuje příloha č. 1 aţ 5 dle obcí s rozšířenou působnosti.  

Databáze daňového informačního systému toto rozdělení neumoţňuje, proto ani analýzu nelze 

provést a zároveň zjistit, které odvětví má nejvíce problému s dobrovolně provedenými 

daňovými úhradami. 

Tabulka č. 1 Ekonomické subjekty podle odvětví (NACE) za rok 2010
37

 [19] 

 

rok 2010 

B Těžba a 
dobývání 

C 
Zpracovatelský 

průmysl 

 D Výroba a 
rozvod 

elektřiny, plynu 
a tepelné 
energie  

E 
Zásobování 

vodou 

B+C+D+E 
Průmysl 
celkem 

Počet celkem 
ekonomických 

subjektů v 
RES  

Ostravské úřady 26 7 758 76 407 8 267 40 590 

Bohumín 0 261 5 8 274 2 308 

Havířov 3 763 8 25 799 7 362 

Karviná 7 499 6 30 542 4 614 

Orlová 2 399 6 19 426 2 985 

Celkem za aglomeraci 38 9 680 101 489 10 308 57 859 
 

Tabulka č.1 uvádí, ţe v ostravské aglomeraci bylo v roce  2010  zaevidováno v Registru 

ekonomických subjektů (RES) právnických a fyzických osob průmyslového charakteru dle 

CZ Nace za sekci B - těţba a dobývání  38 subjektů, sekce C - zpracovatelský průmysl 9680 

subjektů, sekce D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 101 subjektů a sekce  

E – Zásobování vodou 489 subjektů. 

Zpracovatelský průmysl stručným obsahem je hutnický, chemický, strojírenský, stavebních 

hmot, skla a keramiky. Patří mezi tradiční odvětví národního hospodářství, proto je 

nejrozsáhlejší. 

 

 

                                                 

37
 Zdroj Český statistický úřad: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=441& 
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Tabulka č. 2 Ekonomické subjekty podle odvětví (NACE) za rok 2011
38

[19] 

 

rok 2011 

B Těžba a 
dobývání 

C 
Zpracovatelský 

průmysl 

 D Výroba a 
rozvod 

elektřiny, plynu 
a tepelné 
energie  

E 
zásobování 

vodou 

B+C+D+E 
Průmysl 
celkem 

Počet celkem 
ekonomických 

subjektů v 
RES  

Ostravské úřady 29 7 916 86 414 8 445 42233 

Bohumín 2 264 5 4 275 2308 

Havířov 2 798 11 28 839 7362 

Karviná 6 523 6 32 567 4843 

Orlová 2 414 8 17 441 3153 

Celkem za aglomeraci 41 9 915 116 495 10 567 59 899 
 

Údaje v tabulce č. 2 udává, ţe v roce 2011 se do registru ekonomických činností přihlásilo 

s hlavní podnikatelskou náplní těţba a dobývání o 3 subjekty více neţ v roce 2011, za 

zpracovatelskou činnost to byl nárůst o 275 subjektů, výroba a rozvod elektřiny, plynu a 

tepelné energie přibylo 15 subjektů a zásobování vodou o 6 subjektů oproti roku 2010. Za 

ostatní odvětví byl přírůstek 2040 podnikajících subjektů víc neţ v roce 2010. 

    

Tabulka č. 3 Ekonomické subjekty podle odvětví (NACE) za rok 2012
39

[19] 

 

rok 2012 

B Těžba a 
dobývání 

C 
Zpracovatelský 

průmysl 

 D Výroba a 
rozvod 

elektřiny, plynu 
a tepelné 
energie  

E 
zásobování 

vodou 

B+C+D+E 
Průmysl 
celkem 

Počet celkem 
ekonomických 

subjektů v 
RES  

Ostravské úřady 27 7 695 108 398 8 228 42 953 

Bohumín 3 330 8 7 348 2 758 

Havířov 5 800 12 20 837 7 314 

Karviná 7 527 9 27 570 5 078 

Orlová 2 355 12 15 384 2 832 

Celkem za aglomeraci 44 9 707 149 467 10 367 60 935 
 

Tabulka č. 3 udává rok 2012, kdy došlo ve sledované ostravské aglomeraci k nárůstu 

ekonomických subjektů oproti roku 2011. U jednotlivých odvětví je vývoj oproti předchozího 

roku různý. Subjekty udávající jako hlavní odvětví své podnikatelské činnosti těţbu a 

                                                 

38
 Zdroj Český statistický úřad: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=441& 

39
 Zdroj Český statistický úřad: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=441& 
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dobývání vzrostly o 3, u zpracovatelského průmyslu došlo k poklesu o 208 subjektů. 

Podnikatelské subjekty zabývající se výrobou a rozvodem elektřiny, plynu a tepelné energie 

vzrostly o 33 a naopak subjekty se zásobováním vodou  poklesly o 28.  

6.2.1. Analýza struktury právnických osob průmyslového charakteru registrovaných u  

správce daní 

Správce daně k výkonu své činnosti potřebuje podrobnou a úplnou evidenci daňových 

subjektů. Registrovanými subjekty právnických osob se rozumí počet tzv. osobních daňových 

účtů, které vede příslušný správce daně kaţdému plátci daně. [12] 

Analýza se týká rozmezí zdaňovacích období 2010 aţ 2012 a v následující tabulce č. 4 je 

zřejmé, ţe nejvíce registrovaných právnických osob z ostravské aglomerace patří pod správu 

Finančního ředitelství Ostrava.
40

 Celkový počet je součet registrovaných právnických osob 

v působnosti Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které byly spravovány do 31. 12. 

2012 Finančním ředitelstvím v Ostravě.  

Obce Doubrava a Petřvald patří do působnosti Finančního úřadu Orlová a obec Rychvald 

spadá do působnosti Finančního úřadu Bohumín. Analýzy jsou pouţity dle územní působnosti 

a to ostravských pracovišť, které jsou tři a to Finanční úřad Ostrava I, Finanční úřad Ostrava 

II, Finanční úřad Ostrava III, Finanční úřad Bohumín, Finanční úřad Havířov, Finanční úřad 

Karviná a Finanční úřad Orlová. Informace byly poskytnuty Finančním úřadem pro 

Moravskoslezký kraj, které obsahuje příloha č. 6.  

Tabulka č. 4 Právnické osoby registrované u správce daně v letech 2010 - 2012
41

 

Registrované subjekty  
2010 2011 2012 

PO ostravské aglomerace 

Moravskoslezský a Olomoucký 
kraj celkem 

55 172 57 139 59 096 

Ostravské úřady 15 342 16 187 16 779 

Bohumín 503 505 510 

Havířov 1 571 1 597 1 642 

Karviná 1 375 1 505 1 556 

Orlová 678 698 703 

Celkem za ostravskou aglomeraci 19 469 20 492 21 190 

 

                                                 

40
 Od 1. 1.2013 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 

41
 Zdroj Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 
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Počet aktivních daňových subjektů právnických osob uvedených v tabulce č. 2 naznačuje, ţe 

v působnosti Moravskoslezského kraje od roku 2010 do roku 2012 se zvýšil o cca 1,071 %. 

V dubnu 2012 vznikl Specializovaný finanční úřad v Praze s celorepublikovou působností, 

který zajišťuje správu daní pro velké podnikající subjekty, které sem byly převedeny na 

základě výše obratu.      

Přestěhování těchto subjektů se v analýze neprojevilo, jelikoţ některé subjekty změnily místní 

příslušnost, tedy se přestěhovaly nebo nově zaregistrovaly do Moravskoslezského kraje.  

Tabulka registrovaných subjektů právnických osob naznačuje, ţe od roku 2010 do 2012 za 

Ostravské úřady byl nárůst o 1 337, v působnosti Bohumína o 7, Havířovský úřad zaznamenal 

přírůstek 48 subjektů. Karviná měla o 51 subjektů nárůst a Orlová o 5 subjektů. Podíl 

subjektů v ostravské aglomeraci znázorňuje graf č.1 

Graf č. 1 Podíl registrovaných právnických osob Ostravské aglomerace 

 

6.2.2 Analýza uhrazených a neuhrazených daňových povinností právnických osob 

průmyslového charakteru v letech 2010-2012 

Objem inkasa, které uvádí tabulka č. 5, v meziročním srovnání za celou ostravskou 

aglomeraci došlo v roce 2011 k nárůstu o 4 694 888 tis. Kč proti roku 2010.  V roce 2011 

jedním z ovlivňujících faktorů nárůstu inkasa bylo mnoţství ţádostí ze strany daňových 

subjektů o zreálnění záloh v roce 2010 posunem inkasa na rok 2011. Pokles inkasa v roce 

2012 za ostravskou aglomeraci byl ovlivňován přetrvávající nepříznivou ekonomickou situací 

v ČR, která je reflexí pokračující finanční a hospodářské krize, v jejímţ důsledku dochází 

k niţším výsledkům hospodaření; řada daňových subjektů se ocitla v dočasné či trvalé 
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platební neschopnosti a ţádají proto správce daní o posečkání a povolení splátek. Vlivem 

niţších výsledků hospodaření, a tím i daňových povinností, dochází k předpisu niţších záloh a 

promíjení nebo sníţení jiţ předepsaných záloh. 

Tabulka č. 5  Uhrazené a neuhrazené daňové povinnosti
42

 

  2010 2010 2011 2011 2012 2 012    

  Inkaso Nedoplatky Inkaso Nedoplatky Inkaso Nedoplatky 

Moravskoslezský a 
Olomoucký kraj celkem 

45 158 196 13 776 184 50 493 045 8 174 184 42 869 089 7 914 123 

Ostravské úřady 17 560 290 2 336 184 22 144 702 2 752 519 15 363 315 2 466 685 

Bohumín -100 849 65 098 -125 804 71 338 144 109 91 491 

Havířov 1 054 970 390 397 1 183 476 377 687 1 000 938 408 116 

Karviná 1 479 146 6 147 170 1 500 907 200 472 1 372 721 187 963 

Orlová 587 891 125 510 573 045 147 525 501 087 179 

Celkem za ostravskou 
aglomeraci 

20 581 448 9 064 359 25 276 326 3 549 541 18 382 170 3 154 434 

 

V roce 2010 a 2011 vykazoval Finanční úřad Bohumín, tzv. „negativní inkaso“, který vyplatil 

na přeplatcích v roce 2010 100 849 tis. Kč a o rok později 125 804 tis. Kč. Naopak v roce 

2012 jiţ vykazoval kladné inkaso, coţ představovalo částku 144 109 tis. Kč.do veřejného 

rozpočtu. 

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnost úpravy reţimu přenesené daňové povinnosti na daň z přidané 

hodnoty při poskytnutí stavebních nebo montáţních prací, kdy se předpokládal větší výběr 

daní. Tabulka č. 5 uvádí, ţe daňové inkaso v tomto roce na všech úřadech kromě Bohumína, 

zaznamenalo pokles inkasa oproti roku předchozímu. 

Nejvyšší absolutní nedoplatek v roce 2010 vykazuje Finanční úřad Karviná. Tento nedoplatek 

byl ovlivněn nedoplatkem, který byl tvořen doměrkem akciové společnosti za daň z přidané 

hodnoty na základě zjištěné kontroly. Právnická osoba počátkem roku 2011 změnila 

působnost do jiného kraje, proto v tomto roce došlo k poklesu nedoplatků. Finanční úřad 

Orlová vykazoval v roce 2012 pokles nedoplatků proti předchozímu roku, který byl sníţen  

z důvodů vyššího odpisu nedoplatků pro dlouhodobou nedobytnost a nemajetnost u 

společnosti s ručením omezeným v likvidaci.     
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Přestoţe se v průběhu roku 2012 podařilo část nedoplatků vymoci, došlo k nárůstu výše 

nedoplatků. Na tento nárůst má vliv druhotná platební neschopnost některých subjektů, 

sníţení počtu zakázek. Kromě toho je výše nedoplatků ovlivněna průběţnou penalizací dosud 

neuhrazených daňových povinností hlavně na dani z přidané hodnoty 

Graf č. 1 Podíl objemu daňových nedoplatku za rok 2010 podle jednotlivých daní 
43
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Graf č. 2 Podíl objemu daňových nedoplatku za rok 2011 podle jednotlivých daní 
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Graf č. 1 aţ 3 znázorňuje podíl daňových nedoplatků celkem za ostravskou aglomeraci dle 

jednotlivých daní v letech 2010 aţ 2012. Lze konstatovat, ţe vývoj daňových nedoplatků je 

dle druhů daní neměnný. Největší objem vykazuje daň z přidané hodnoty v rozmezí 71 – 
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75%, daň z příjmů právnických osob 19 – 16 %, daň ze závislé činnost za zaměstnance 5 %, 

silniční daň 2%, daň z převodu nemovitosti 2%, sráţková daň-dohody o provedení práce 1% a 

daň z nemovitosti vykazuje dle interních hodnot 0%. 

Graf č. 3  Podíl objemu daňových nedoplatku za rok 2012 podle jednotlivých daní 
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6.2.3. Analýza forem daňové exekuce právnických osob průmyslového charakteru 

v letech 2010 – 2011 

V oblasti vymáhání daňových nedoplatků vlastní daňovou exekucí je nejvíce vyuţívaným 

exekučním prostředkem přikázání daňové pohledávky na peněţní prostředky daňových 

dluţníků na účtech vedených u bank. Tímto způsobem bylo celkem za ostravskou aglomeraci 

v roce 2010, jak uvádí tabulka č. 6, vymáháno finančními úřady 146 207 tis. Kč.  

Tabulka č. 6 Vymáhané nedoplatky podle forem a způsobů daňové exekuce za rok 2010 
46

  

  2010 2010 2010 2010 2010 

údaje v tisíc. Kč. exekuce na účet prodej movité 
prodej 

nemovité insolv.řízení soudy a exek. 

Ostravské úřady 114 792 14 122 18 358 591 552 436 

Bohumín 2 902 4 460 1 306 1 133 0 

Havířov 24 011 2 480 11 507 23 090 0 

Karviná 4 187 888 167 60 105 0 

Orlová 315 0 3 406 16 091 0 

Celkem za ostravskou 
aglomeraci 

146 207 21 950 34 744 691 971 436 
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Údaje v tabulce č. 6 potvrzují, ţe v roce 2010 byla relativně nízká úroveň při vymáhání 

daňových nedoplatků prodejem movitých věcí. Nízká výtěţnost byla ovlivněna malým 

zájmem o nabízené věci při konání draţby. V tomtéţ roce proběhly i draţby nemovitostí, 

vymoţeno bylo tímto způsobem za ostravskou aglomeraci 34 744 tis. Kč. V insolvenčním 

řízení  bylo vymáháno 691 971 tis. Kč. Ostravské úřady se podílely na  této částce  85,48  %.  

Pozitivním krokem bylo doplnění úlohy „insolvenční řízení“ do daňového informačního 

systému, které významnou měrou zrychlilo, zjednodušilo a zpřesnilo zpracování přihlášek. 

Insolvenční rejstřík je cenným pomocníkem, ve kterém jsou zveřejňovány veškeré úkony a 

události jednotlivých fází insolvenčního řízení. Obsah insolvenčního rejstříku je přehledný s 

maximem informací o daňových subjektech a stavu řízení v daném čase.  

Vymáhání daňových nedoplatků soudním výkonem rozhodnutí nebo soudním exekutorem 

nevykazoval v letech 2010 a 2011 ţádný pohyb, byl ve stejné výši 436 tis. Kč. 

Za ostravskou aglomeraci bylo v roce 2010 celkem vymáháno daňovou exekucí, 

insolvenčním řízením a soudy, daňové nedoplatky ve výši 895 308 tis. Kč. 

Tabulka č. 7  Vymáhané nedoplatky podle forem a způsobů daňové exekuce za rok 2011 
47

 

  2011 2011 2011 2011 2011 

údaje v tisíc. Kč. exekuce na účet prodej movité 
prodej 

nemovité insolv.řízení soudy a exek. 

Moravskoslezský a 
Olomoucký kraj celkem 

          

476 076 100 230 105 851 1 409 303 8 574 

Ostravské úřady 226 072 31 506 13 992 671 199 436 

Bohumín 833 8 006 1 5 955 0 

Havířov 5 155 4 145 14 942 25 936 0 

Karviná 16 246 579 174 14 809 0 

Orlová 321 0 87 56 735 0 

Celkem za ostravskou 
aglomeraci 

248 627 44 236 29 196 774 634 436 

 

V roce 2011, jak vyplývá z tabulky č.7, bylo vymáháno způsobem daňové exekuce  

přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních sluţeb za ostravskou aglomeraci 

celkem 248 627,- tis. Kč, coţ proti předchozímu roku představovalo nárůst o 70,05 %. 

Prodejem movitých věcí byl evidován nárůst o 101,5 % neţ v roce 2010, naopak prodej 

nemovitostí představoval pokles proti předchozímu roku o 5.548,- tis. Kč. Nepatrný vzestup 

se projevil i u insolvenčního řízení ve srovnání s rokem 2010, a to o částku  74.016,- tis. Kč.  
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Nejsou zde uvedeny formy zajištění daně, které se v praxi začaly vyuţívat na přelomu roku 

2012 a 2013 ve spolupráci s Celní správou, a to zejména při zajištění pohonných hmot nebo 

topných olejů. 

Data za rok 2012 nebyla poskytnuta, přestoţe byla podána ţádost na Finanční úřad pro 

Moravskoslezský kraj (viz příloha č. 6) z důvodu  problémů s automatizovaným daňovým 

informačním systémem. 

 

6.2.4 Analýza vymoţených daňových nedoplatků dle jednotlivých daní u právnických  

osob průmyslového charakteru v roce 2010  

Finančními úřady „ostravské aglomerace“ bylo celkem v roce 2010 vymoţeno 390 579 tis. 

Kč. Největší objem vymáhaných (graf č. 1 aţ 3) a vymoţených nedoplatků je vykazován na 

dani z přidané hodnoty. Na této dani bylo vymoţeno 305 140 tis. Kč. Na dani z příjmů 

právnických osob bylo vymoţeno 49 157 tis. Kč. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti, tj. za zaměstnance, daně silniční a daně z převodu nemovitosti., se pohybovala 

vymoţená částka na podobné úrovni cca 10 000 tis. Kč. Nejniţší vymoţenou částku 

zaznamenala daň z příjmů vybírána zvláštní sazbou, coţ se týká zejména dohod o provedení 

práce, kdy bylo vymoţeno 1 626 tis. Kč. 

Tabulka č. 8 Daňové nedoplatky vymoţené dle jednotlivých daní v roce 2010
48

 

  2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

údaje v tisíc. Kč. DPH DPPO DP závislá DP zvl.sazba nemovit. silniční z převodu nem. 

Ostravské úřady 240 044 44 318 8 278 1 345 2 568 6 088 7 769 

Bohumín 8 450 603 38 212 105 517 283 

Havířov 28 798 1 641 692 33 205 1 839 553 

Karviná 22 742 2 394 537 22 899 1 678 940 

Orlová 5 106 201 680 14 106 395 486 

Celkem za ostravskou 
aglomeraci 

305 140 49 157 10 225 1 626 3 883 10 517 10 031 

 

Informace za roky 2011 a 2012 nebyla poskytnuta, i kdyţ o ně bylo poţádáno, z důvodů  

problémů s automatizovaným daňovým informačním systémem. 
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Tabulka č. 9 Daňové nedoplatky vymáhané a daňové nedoplatky vymoţené za rok 2010 
49

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující graf č. 4 znázorňuje poměr vykázaných daňových nedoplatků a nedoplatků 

vymoţených za jednotlivé finanční úřady. 

Graf č. 4 Daňové nedoplatky vymáhané a daňové nedoplatky vymoţené za rok 2010 
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údaje v tis.Kč 

2010 2010 

Nedoplatky Vymožené 

Ostravské úřady 2 336 184 310 410 

Bohumín 65 098 10 208 

Havířov 390 397 33 761 

Karviná 6 147 170 29 112 

Orlová 125 510 6 988 
Celkem za Ostravskou 
aglomeraci 9 064 359 390 479 
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Graf č. 5 Podíl celkem vymáhaných daňových nedoplatků a vymoţených daňových 

nedoplatků za rok 2010 v oblasti ostravské aglomerace  

96%

4%

Daňové nedoplatky vymáhané daňové nedoplatky vymožené 

 

 

O výnosu daně nerozhoduje jen její výše, ale také účinnost výběru. V grafu č. 5 je znázorněn 

podíl výběru vymáhaných a vymoţených daňových nedoplatků za Ostravskou aglomeraci, 

z kterého vyplývá, ţe 96 % tvoří daňové pohledávky vymáhané a pouze 4 % jsou daňové 

nedoplatky vymoţené.   
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7. Vyhodnocení analýzy zjištěných skutečností při správě daňových 

nedoplatků  

Na základě získaných informaci z Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, jeţ jsou 

přílohou č. 6, byly analýzou stavu daňových pohledávek vůči státu na finančních úřadech 

v působnosti ostravské aglomerace v letech 2010–2012 zjištěny skutečnosti, které ukazují 

rozdílnost dynamiky jejich vývoje podle jednotlivých druhů příjmů kdy nejvyšší podíl 

nedoplatků ze skupiny daní je evidován u daně z přidané hodnoty. Zde je zaznamenán nárůst 

evidovaných nedoplatků této daně. U skupiny daně z příjmů právnických osob došlo 

k opačnému trendu, výše nedoplatků nepatrně poklesla. U daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti, daně z příjmů vybírané sráţkou, daně silniční, daně z převodu nemovitostí 

a daně z nemovitostí je stav neměnný. 

Daň silniční se podílí na nedoplatcích 2 %, jedním z předpokladů neplacení daně můţe být i 

obměna vozového parku podnikatelů za výkonnější vozy, které jsou zdaňovány vyššími 

sazbami kdy podnikatelé následně zjišťují, ţe nejsou schopni tuto daň uhradit. Výnos daně 

silniční je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Na dani z nemovitosti je zaznamenán nepatrný podíl nedoplatků, značná část pohledávek se 

daří  úspěšně vymáhat  jiţ při provádění místních šetření platbou v hotovosti přímo v terénu.    

Efektivní výběr nedoplatků probíhá vlastní daňovou exekucí, a to přikázáním daňové 

pohledávky na peněţní prostředky daňových dluţníků na účtech vedených u bank. Pozitivním 

faktorem výběru je ověřování účtů dluţníků pomoci elektronických dotazů přímo u 

jednotlivých bank, prostřednictvím programu v daňovém informačním systému „Dotazy na 

banku“. V programu se zpracovávají Výzvy k poskytnutí informací podle § 57 odst. 1 a 3
50

 

zákona č. 280/2009 daňového řádu zasílané bankám. Tento seznam bank je omezen, ale 

dochází k jeho pomalému rozšiřování.  

Při nemajetnosti dluţníka bylo nejvíce přistupováno k přihlášení daňové pohledávky do 

insolvenčního řízení. Tento způsob vymáhání má vzrůstající tendenci.  

Vymáhání prostřednictvím soudu bylo vyuţíváno v omezené míře a pomoci soudních 

exekutorů nebylo vyuţito vůbec. S  platností novelizace  občanského soudního řádu od 

1.1.2013,  uţ tento institut nelze pouţít, pouze při prodej podniku a správou nemovitostí.   

                                                 

50
Banky, pobočky zahraniční banky a spořitelní a úvěrní druţstva a platební instituce (dále jen "poskytovatel 

platebních sluţeb") jsou povinny na vyţádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje o jejich majitelích, 

stavech peněţních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech  
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Dle sdělení místně příslušných správců daně, největší vliv na výši nedoplatků, kromě 

dodatečně vyměřené daně na základě výsledků daňových kontrol, má zejména druhotná 

platební neschopnost některých daňových subjektů, ke které dochází v důsledku utlumení 

ekonomické činnosti. Dále je výše nedoplatků ovlivněna počtem subjektů v konkursním řízení 

nebo v likvidaci. Většina nedoplatků je téměř nedobytná, neboť velké dluhy mají zejména 

společnosti s ručením omezeným, které nevykazují ţádný majetek a z toho důvodu jsou 

exekuce bezvýsledné. Výše nedoplatků je ovlivněna i průběţnou penalizací a úročením dosud 

neuhrazených daňových povinností. 

 

Základní problémy a další ovlivňující faktory: 

Dlouhodobě přetrvává stav, kdy zápisy v obchodním rejstříku neodpovídají skutečnosti, 

dochází k situacím, kdy v obchodním rejstříku jsou zapsána sídla společností, na kterých 

společnosti nikdy nesídlily nebo sídla změnily a změnu příslušnému soudu neoznámily. 

Efektivita vymáhání daňových nedoplatků je také ovlivněna předáním výkazů nedoplatků 

z vyměřovacího oddělení na oddělení vymáhací, z toho důvodu bylo vydáno interní nařízení 

k včasnému předávání nedoplatků z vyměřovacího oddělení, rychlost a čas je při vymáhání 

jedním z podstatných faktorů. 

Dalším problémem je neprovádění průběţných aktualizací údajů v celostátní databázi 

evidence vozidel, tím klesá moţnost zajištění vozidla, neboť často jsou provozovaná 

motorová vozidla majetkem leasingových společností a včasné zjištění změny by umoţnilo 

vyuţít institut zástavního práva.   

Efektivitu vymáhání blokuje i nečinnost soudních exekutorů, kteří vydávají exekuční příkazy 

na prodej nemovitostí, ale realizaci nařízením draţby neprovádějí i několik let. Exekucí si 

pouze jistí pohledávku a znesnadňují finančním úřadům provedení výkonu rozhodnutí 

prodejem nemovitostí a daňovému dluţníkovi tak narůstá penále, resp. úroky z prodlení. 

Často soudní exekutoři přistoupí na úhradu dluţné daně formou splátek a pokud dluţník plní 

své závazky, prodej nemovitostí nerealizují. 
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8. Návrh řešení k odstranění stávajících nedostatků 

Z poskytnutých informací Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj byly zpracovány 

analýzy, vyhodnoceny a na základě zjištěných skutečností je předkládán návrh řešení k  

zajištění a vymáhání pohledávek: 

 zamezit statutárním orgánům, případně i společníkům právnických osob, jeţ jsou 

evidovány jako daňoví dluţníci, zakládat nové společnosti (při zakládání musí 

budoucí jednatelé mít potvrzení o bezdluţnosti) 

 obchodní společnosti především s ručením omezeným, by měly ručit celým svým 

majetkem za závazky jako fyzická osoba podnikatel, společníci veřejné obchodní 

společnosti či komplementáři komanditní společnosti (nyní ručí společníci společně a 

nerozdílně pouze za závazky do výše souhrnu nesplacených části vkladů všech 

společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříků). Často tyto společnosti, jako 

dluţníci, nemají ţádný majetek a je u nich zjištěna předluţenost,    

 zapracovat podrobně do legislativy daňového řádu moţnost provádět vlastní draţbu 

formou elektronické draţby.  

 daňové subjekty, které plní řádně a včas své povinnosti motivovat např. sníţením o 

procentní body daň z příjmů právnických osob 

 správci daní při navádění daňových přiznání, by uváděli do daňového informačního 

systému hlavní činnost podnikajících subjektů, čímţ by se daly vyspecifikovat 

problémy jednotlivých odvětví činnosti, zda nejsou ovlivněny faktory hospodářského 

útlumu a těm poskytnout pobídku na určité období ve formě prominutí penalizace a 

úroků z daňových pohledávek nebo „daňové prázdniny“ 

 Posílení analytické a vyhledávací činnosti na všech pracovištích, zaměřené mimo jiné i 

na majetkové poměry daňových subjektů, a to především z důvodu včasného 

provedení exekučních úkonů.  
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Závěr 

Zpracováním diplomové práce v teoretické části jsou popsány moţnosti a postupy správce 

daně při vymáhání dobrovolně neuhrazených daňových povinností u právnických osob. V 

praktické části následnou analýzou, ze získaných informací z Finančního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, byly zhodnoceny pozitivní a negativní faktory a návrh řešení ke 

sníţení daňových pohledávek.  

Při zpracování práce jsem zjistila, ţe hlavním cílem finanční správy je nejen poskytovat 

sluţby daňové veřejnosti, ale také zajištění dobrovolného plnění daňových povinností. Stav 

daňových nedoplatků stále stoupá, i kdyţ bylo očekáváno, ţe s platností daňového řádu, 

v kterém je podrobně, téměř pětina textu, zpracována problematika daňové exekuce, kdy 

daňový řád dal vymáhacímu oddělení větší pravomoc, bohuţel k větší efektivitě při výběru 

nedošlo. Legislativní změny zatím neměly zásadní dopad do vývoje sníţení nedoplatků. 

Zásadní vliv na vymáhání nedoplatků je platná novela občanské soudního řádu od 1. 1. 2013,  

která zabraňuje správci daně obrátit se na soud, protoţe přímo uvádí, ţe  správce daně musí 

vymáhat přednostně své pohledávky sám, tj. prostřednictvím daňové exekuce. Vymáhání 

prostřednictvím podání návrhu soudu je moţné pouze v případě prodeje podniku.  

V procesu vymáhání pohledávek navrhuji stanovit konkrétní lhůty při nečinnosti soudních 

exekutorů, kteří vydávají exekuční příkazy na prodej nemovitostí, ale realizaci nařízením 

draţby neprovádějí i několik let. Exekucí si pouze jistí pohledávku a znesnadňují finančním 

úřadům provedení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí a daňovému dluţníkovi tak 

narůstá penále, resp. úroky z prodlení. Často soudní exekutoři přistoupí na úhradu dluţné 

daně formou splátek a pokud dluţník plní své závazky, prodej nemovitostí nerealizují.   

Domnívám se, ţe dalším problémem přetrvávajícím z minulých let zůstává moţnost 

statutárních orgánů právnických osob - daňových dluţníků, setrvávat v obdobných funkcích i 

v dalších obchodních společnostech, případně zakládat další společnosti. V mnoha případech 

je jedna osoba statutárním orgánem v několika obchodních společnostech, přičemţ všechny 

vykazují obtíţně vymahatelné daňové nedoplatky.  

Výsledky a efektivnost vymáhání daňových nedoplatků územními finančními orgány 

je téţ významně ovlivňována a limitována systematizovaným počtem pracovníků vymáhacích 

útvarů finančních úřadů, a jejich územních pracovišť, a nároky na jejich celkovou odbornou 

úroveň, přičemţ podstatným faktorem kvality personálního obsazení je míra mzdového 

ohodnocení práce zaměstnanců těchto útvarů, a to zejména s přihlédnutím na poţadované 
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kvalifikační předpoklady pro výkon exekuční činnosti, vyţadující odborné znalosti z oboru 

veřejného daňového, ale i soukromého práva. Navíc jsou tito pracovníci často vystavováni při 

výkonu exekuční činnosti nejen psychickému nátlaku, ale i verbálnímu napadání ze strany 

daňových dluţníků. Jiţ dříve přijatá systémová opatření (legislativní, personální, mzdová), 

kterými by byly vytvořeny finančním úřadům příznivější předpoklady pro masivnější 

zaměstnávání pracovníků s potřebnou kvalifikací (zejména z oboru práva) a současně se tím 

zvýšila i motivace pro stávající zaměstnance finančních úřadů, nebyla dosud plně realizována 

(viz např. opatření přijatá v rámci zákona o státní sluţbě). 

Obecně lze říci, ţe vymáhání pohledávek u daňových subjektů je závislé především na výši 

zisku, objemu produkce či poskytovaných sluţeb a zásadním problémem při vymáhání 

daňových nedoplatků vidím v trvající ekonomické recesi, která má vliv na chování daňových 

subjektů. To se projevuje sníţením počtu zakázek, zhoršení hospodářských výsledků.  

Vzhledem k ekonomickému vývoji se nedá předpokládat zlepšení situace při vymáhacím 

řízení, coţ ovlivňuje příjmovou stránku veřejného rozpočtu. Nicméně se domnívám, ţe 

v rámci moţností, v současné ekonomické situaci, by mohli zákonodárci na problémové 

období sníţit daňovou zátěţ podnikajícím subjektům. 

Daňové nedoplatky tady byly, jsou a budou, úplně se jich zbavit nelze, ale vládní představitelé 

nemohou poţadovat po daňové veřejnosti disciplinovanost, pokud ji sami nedodrţují. 
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Příloha č. 1 Ekonomické subjekty PO a FO registrované dle CZ NACE dle obce: Ostrava  

Ostrava s rozšířenou působností 2010 2011 2012 

B Těžba a dobývání       

05 Těžba a úprava černého,hnědého uhlí 4 3 3 

06 Těžba ropy a zem.plynu 1 1 1 

07 Těžba a úprava rud - 1 1 

08 Ost.těžba a dobývání 16 19 20 

09 Podp.čin.při těžbě 5 5 5 

  26 29 27 

C Zpracovatelský průmysl       

10 Výroba potravinářských výrobků 351 377 382 

11 Výroba nápojů 29 31 28 

12 Výr.tabákových výrobků - - - 

13 Výroba textilií 119 102 88 

14 Výroba oděvů 842 891 874 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 32 33 28 

16 Zpracování dřeva kr.nábytku 650 601 549 

17 Výroba papíru a výrobků z papírů 22 25 30 

18 Tisk a rozm.nahr.nosičů 237 203 178 

19 Výroba koksu,raf.rop.prod. 6 5 4 

20 Výroba chemických látek a ch.příp. 106 100 98 

21 Výroba základních farm.vý.a f.př. 3 2 2 

22 Výroba pryž.a plast.výr. 107 100 102 

23 Výroba ost.nekov.miner.v. 187 191 189 

24 Výroba z.kovů,slévárenství 58 64 75 

25 Výroba kovových konstr.,kovod.v. 2 506 2 576 2 542 

26 Výroba počítačů a optic.přís. 90 82 80 

27 Výroba elektrických zařízení 721 637 557 

28 Výroba stroj a zaříz.j. n. 179 179 175 

29 V.motor.vozidel,k.motoc 17 23 24 

30 Výroba ost.dopr.prostř.a zař. 15 18 18 

31 Výroba nábytku 367 454 433 

32 Ost.zpracov.průmysl 335 377 408 

33 Opr.a inst.stroj a zař. 779 845 831 

  7 758 7 916 7 695 

D Výr. a rozv.el., plynu, tepla       

35 Výr.a rozvod ele.,plynu 76 86 108 

E Zásobování vodou,odpady       

36 Shrom.úpr.a rozvod vody 7 14 16 

37 Čin.souvis.s odpad.vod. 17 17 13 

38 Shrom.sběr a ods.odpadů 382 381 368 

39 San.aj.čin.souv.s odp. 1 2 1 

  407 414 398 

B+C+D+E Průmysl celkem 8 267 8 445 8 228 

Počet celkem ekonomických subjektů v RES  40 590 42 233 42 953 
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Příloha č. 2 Ekonomické subjekty PO a FO registrované dle CZ NACE dle obce: Bohumín 

Bohumín s rozšířenou působností 2010 2011 2012 
B Těžba a dobývání       

05 Těž.úpr.čer.,hněd.uhlí - - - 

06 Těžba ropy a zem.plynu - - - 

07 Těžba a úprava rud - - - 

08 Ost.těžba a dobývání - 1 1 

09 Podp.čin.při těžbě - 1 2 

  0 2 3 
C Zpracovatelský průmysl       

10 Výroba potravinářských výrobků 15 22 27 

11 Výroba nápojů 2 1 2 

12 Výr.tabákových výrobků - - - 

13 Výroba textilií - - 3 

14 Výroba oděvů 12 16 20 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 1 1 2 

16 Zpracování dřeva kr.nábytku 26 23 24 

17 Výroba papíru a výrobků z papírů 2 2 1 

18 Tisk a rozm.nahr.nosičů 8 9 8 

19 Výroba koksu,raf.rop.prod. - - - 

20 Výroba chemických látek a ch.příp. 4 3 7 

21 Výroba základních farm.vý.a f.př. - - - 

22 Výroba pryž.a plast.výr. 1 4 6 

23 Výroba ost.nekov.miner.v. 6 5 10 

24 Výroba z.kovů,slévárenství 4 3 2 

25 Výroba kovových konstr.,kovod.v. 90 87 110 

26 Výroba počítačů a optic.přís. 1 2 3 

27 Výroba elektrických zařízení 19 15 17 

28 Výroba stroj a zaříz.j. n. 6 4 5 

29 V.motor.vozidel,k.motoc - - 2 

30 Výroba ost.dopr.prostř.a zař. 3 3 4 

31 Výroba nábytku 17 19 20 

32 Ost.zpracov.průmysl 12 12 18 

33 Opr.a inst.stroj a zař. 32 33 39 

  261 264 330 
D Výr. a rozv.el., plynu, tepla       

35 Výr.a rozvod ele.,plynu 5 5 8 

E Zásobování vodou,odpady       

36 Shrom.úpr.a rozvod vody - - - 

37 Čin.souvis.s odpad.vod. - - - 

38 Shrom.sběr a ods.odpadů 8 4 7 

39 San.aj.čin.souv.s odp. - - - 

  8 4 7 
B+C+D+E Průmysl celkem 274 275 348 

Počet celkem ekonomických subjektů v RES  2 267 2 308 2 758 
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Příloha č. 3 Ekonomické subjekty PO a FO registrované dle CZ NACE dle obce: Havířov 

Havířov s rozšířenou působností 2010 2011 2012 
B Těžba a dobývání       

05 Těž.úpr.čer.,hněd.uhlí 1 - 2 

06 Těžba ropy a zem.plynu - - - 

07 Těžba a úprava rud - - - 

08 Ost.těžba a dobývání 1 1 2 

09 Podp.čin.při těžbě 1 1 1 

  3 2 5 
C Zpracovatelský průmysl       

10 Výroba potravinářských výrobků 63 73 75 

11 Výroba nápojů 3 3 3 

12 Výr.tabákových výrobků - - - 

13 Výroba textilií 11 10 8 

14 Výroba oděvů 48 53 64 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků 4 5 6 

16 Zpracování dřeva kr.nábytku 63 57 47 

17 Výroba papíru a výrobků z papírů 3 5 5 

18 Tisk a rozm.nahr.nosičů 29 19 17 

19 Výroba koksu,raf.rop.prod. - - - 

20 Výroba chemických látek a ch.příp. 16 14 14 

21 Výroba základních farm.vý.a f.př. 1 1 1 

22 Výroba pryž.a plast.výr. 13 11 10 

23 Výroba ost.nekov.miner.v. 20 21 23 

24 Výroba z.kovů,slévárenství 1 1 2 

25 Výroba kovových konstr.,kovod.v. 210 231 229 

26 Výroba počítačů a optic.přís. 4 6 6 

27 Výroba elektrických zařízení 89 79 62 

28 Výroba stroj a zaříz.j. n. 15 15 14 

29 V.motor.vozidel,k.motoc 1 1 1 

30 Výroba ost.dopr.prostř.a zař. 1 1 2 

31 Výroba nábytku 52 63 61 

32 Ost.zpracov.průmysl 43 47 59 

33 Opr.a inst.stroj a zař. 73 82 91 

  763 798 800 
D Výr. a rozv.el., plynu, tepla       

35 Výr.a rozvod ele.,plynu 8 11 12 

E Zásobování vodou,odpady       

36 Shrom.úpr.a rozvod vody - - - 

37 Čin.souvis.s odpad.vod. 1 1 1 

38 Shrom.sběr a ods.odpadů 24 27 19 

39 San.aj.čin.souv.s odp. - - - 

  25 28 20 
B+C+D+E Průmysl celkem 799 839 837 

Počet celkem ekonomických subjektů v RES  7 181 7 362 7 314 
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Příloha č. 4 Ekonomické subjekty PO a FO registrované dle CZ NACE dle obce: Karviná 

Karviná s rozšířenou působností 2010 2011 2012 
B Těžba a dobývání       

05 Těž.úpr.čer.,hněd.uhlí 1 1 1 

06 Těžba ropy a zem.plynu - - - 

07 Těžba a úprava rud - - - 

08 Ost.těžba a dobývání 1 1 1 

09 Podp.čin.při těžbě 5 5 5 

  7 6 7 
C Zpracovatelský průmysl       

10 Výroba potravinářských výrobků 35 46 52 

11 Výroba nápojů 4 4 4 

12 Výr.tabákových výrobků 1 1 1 

13 Výroba textilií 2 3 3 

14 Výroba oděvů 42 43 49 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků - - - 

16 Zpracování dřeva kr.nábytku 59 51 42 

17 Výroba papíru a výrobků z papírů 3 6 5 

18 Tisk a rozm.nahr.nosičů 13 11 11 

19 Výroba koksu,raf.rop.prod. - - - 

20 Výroba chemických látek a ch.příp. 6 7 8 

21 Výroba základních farm.vý.a f.př. 1 1 1 

22 Výroba pryž.a plast.výr. 11 10 8 

23 Výroba ost.nekov.miner.v. 21 20 22 

24 Výroba z.kovů,slévárenství 3 3 3 

25 Výroba kovových konstr.,kovod.v. 114 120 124 

26 Výroba počítačů a optic.přís. 2 2 3 

27 Výroba elektrických zařízení 55 48 35 

28 Výroba stroj a zaříz.j. n. 13 13 13 

29 V.motor.vozidel,k.motoc 1 1 1 

30 Výroba ost.dopr.prostř.a zař. 1 1 1 

31 Výroba nábytku 30 42 45 

32 Ost.zpracov.průmysl 31 32 38 

33 Opr.a inst.stroj a zař. 51 58 58 

  499 523 527 
D Výr. a rozv.el., plynu, tepla       

35 Výr.a rozvod ele.,plynu 6 6 9 

E Zásobování vodou,odpady       

36 Shrom.úpr.a rozvod vody 1 2 2 

37 Čin.souvis.s odpad.vod. - - - 

38 Shrom.sběr a ods.odpadů 29 30 25 

39 San.aj.čin.souv.s odp. - - - 

  30 32 27 
B+C+D+E Průmysl celkem 542 567 570 

Počet celkem ekonomických subjektů v RES  4 614 4 843 5 078 
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Příloha č. 5 Ekonomické subjekty PO a FO registrované dle CZ NACE dle obce: Orlová 

Orlová s rozšířenou působností 2010 2011 2012 
B Těžba a dobývání       

05 Těž.úpr.čer.,hněd.uhlí - - 1 

06 Těžba ropy a zem.plynu - - - 

07 Těžba a úprava rud - - - 

08 Ost.těžba a dobývání - - - 

09 Podp.čin.při těžbě 2 2 1 

  2 2 2 
C Zpracovatelský průmysl       

10 Výroba potravinářských výrobků 38 40 36 

11 Výroba nápojů 1 2 2 

12 Výr.tabákových výrobků - - - 

13 Výroba textilií 3 2 2 

14 Výroba oděvů 28 35 33 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků - - - 

16 Zpracování dřeva kr.nábytku 39 38 30 

17 Výroba papíru a výrobků z papírů 1 1 - 

18 Tisk a rozm.nahr.nosičů 10 8 8 

19 Výroba koksu,raf.rop.prod. - - - 

20 Výroba chemických látek a ch.příp. 4 5 5 

21 Výroba základních farm.vý.a f.př. - - - 

22 Výroba pryž.a plast.výr. 5 6 6 

23 Výroba ost.nekov.miner.v. 22 23 14 

24 Výroba z.kovů,slévárenství 1 1 1 

25 Výroba kovových konstr.,kovod.v. 101 114 98 

26 Výroba počítačů a optic.přís. 4 4 2 

27 Výroba elektrických zařízení 52 47 33 

28 Výroba stroj a zaříz.j. n. 5 5 3 

29 V.motor.vozidel,k.motoc - - - 

30 Výroba ost.dopr.prostř.a zař. 1 - - 

31 Výroba nábytku 21 22 18 

32 Ost.zpracov.průmysl 15 18 24 

33 Opr.a inst.stroj a zař. 48 43 40 

  399 414 355 
D Výr. a rozv.el., plynu, tepla       

35 Výr.a rozvod ele.,plynu 6 8 12 

E Zásobování vodou,odpady       

36 Shrom.úpr.a rozvod vody 2 3 3 

37 Čin.souvis.s odpad.vod. 1 - - 

38 Shrom.sběr a ods.odpadů 16 14 12 

39 San.aj.čin.souv.s odp. - - - 

  19 17 15 
B+C+D+E Průmysl celkem 426 441 384 

Počet celkem ekonomických subjektů v RES  2 985 3 153 2 832 
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