
 

 



 



 

 



 

 



 

ABSTRAKT  

 

     Tato bakalářská práce s názvem „ Daňová exekuce a její dopad na činnost podniku“ se skládá z 

šesti kapitol. První kapitola popisuje jednotlivé druhy daní a daňovou soustavu v České republice.  

Druhá kapitola  představuje daňový řád jako základní procesní předpis správy daní. Třetí kapitola 

uvádí právní předpoklady, na jejichž základě lze daňovou exekuci provádět. Ve čtvrté kapitole jsou 

popsány jednotlivé typy daňové exekuce a rovněž ostatní způsoby vymáhání daňových nedoplatků. 

V páté kapitole jsou uvedeny možné dopady daňové exekuce na činnost podniku. Šestá kapitola je 

pak vyhodnocením efektivity jednotlivých způsobů daňové exekuce včetně návrhů na zlepšení 

současného stavu.  
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ABSTRACT 

 

     This thesis under the heading " Tax levy and its impact on the company´s running " , consists of 

six chapters. The first chapter describes the individual tax types and the tax system in Czech 

Republic. The second chapter introduces the tax settlement as the basic processing in the tax 

administration precept. The third chapter states the legal premises upon which the tax levy can be 

performed. In the fourth chapter, the individual levy types are being described, as well as other 

ways of debt recovery. The fifth chapter states the possible impacts of the tax levy on the 

company´s running. The sixth chapter is then the individual tax levy ways´ evaluation, including the 

current situation´s improvement suggestions.  
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ÚVOD 
  

     V současné době dochází k nárůstu počtu případů, kdy podnikatelské subjekty nejsou 

schopny dostát svým závazkům a to ve vztahu k úhradě daňových povinností. Tato 

neschopnost pramení z různých příčin. Jednou z nich je zhoršená platební morálka.  

V platebním styku dochází například čím dál častěji k situacím, kdy obchodní společnosti 

záměrně zpožďují své platby za již splatné závazky a tímto postupem si nahrazují krátkodobé 

úvěry u bank. Tím dochází k druhotné platební neschopnosti podnikatelských subjektů. Další 

příčinou je, že v důsledku dopadů hospodářské recese dochází u těchto subjektů k poklesu 

zakázek a prodloužení lhůty splatnosti fakturovaných částek. Některé ze subjektů své daňové 

povinnosti neplní vědomě. U obchodních společností pak statutární orgány tvoří osoby 

nekontaktní, které na sebe pouze formálně a za úplatu přebírají účasti v obchodních 

společnostech, aniž by disponovaly faktickými znalostmi a schopnostmi tuto funkci 

vykonávat. Tyto negativní jevy přispívají velkou měrou k nárůstu daňových nedoplatků a tím 

ke snížení příjmů státního rozpočtu. Jedno z opatření k zamezení poklesu příjmů státního 

rozpočtu představuje daňová exekuce, která je nástrojem k vymožení alespoň části 

neuhrazených daňových nedoplatků. Zároveň však, viděno z jiného úhlu pohledu, znamená 

citelný zásah do práv podnikatelských subjektů, který ještě více ztěžuje jejich situaci a může 

 v případě obchodních společností mnohdy vyústit až k jejich zániku. 

     Daňová exekuce je jedním ze způsobů, jak může správce daně ve své kompetenci vymáhat 

nedoplatek daně. Jejím cílem je v co nejkratším čase a za co nejmenší náklady dosáhnout 

úhrady daňového nedoplatku, jinými slovy zajistit výběr daní a jejich příslušenství. Daňová 

exekuce by měla být účinná, neboť vedle již zmíněného efektu na státní rozpočet má také vliv 

na platební morálku daňových subjektů. Plní tak do určité míry i represivní funkci a má 

demonstrativní a preventivní účinek na ostatní daňové subjekty.  

     Téma této bakalářské práce bylo zvoleno s ohledem na jeho celospolečenskou aktuálnost, 

protože každý člen společnosti čerpá ze státního rozpočtu spotřebou veřejných statků. 

Zároveň se jedná o problematiku obsáhlou a zajímavou. 

     Cílem práce je přiblížit problematiku vymáhání daňových nedoplatků, popsat jednotlivé 

způsoby daňové exekuce a uvést její možné dopady na činnost podniku. Dále pak zhodnotit 

efektivitu jednotlivých způsobů daňové exekuce za využití poznatků z autorovy praxe 

referenta správy daní na úseku vymáhání daňových nedoplatků.     
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1. Daně a daňová soustava v ČR 
 

Definice daně 

 

     Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní.  Neúčelovost je dána tím, že konkrétní daň 

není určena na konkrétní projekt, ale stává se příjmem veřejného rozpočtu, ze kterého se 

financují různé potřeby. Neekvivalentnost spočívá v tom, že plátce nemá nárok na 

protihodnotu ve výši platby. Daň tedy představuje transfer finančních prostředků od 

soukromého ke státnímu sektoru. Tyto prostředky stát potřebuje k zajištění  svých funkcí a 

úhradě společenských potřeb. Shromažďování těchto finančních prostředků je realizováno 

prostřednictvím výběru daní.[1]   

 

1.2. Daňová soustava České republiky 
 

     Daňová soustava České republiky je ve svých hlavních znacích podobná soustavám 

vyspělých a obzvláště evropských zemí. Je tvořena přímými a nepřímými daněmi, přičemž  

příjmy  z nich jsou zhruba ve stejné míře.  

1.2.1. Přímé daně  

 

     Přímé daně platí poplatník na úkor svého důchodu a nepřenáší je na jiný subjekt. Patří sem 

tyto daně: 

Daň z příjmu fyzických osob 

     Je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednotná sazba pro daň z příjmů 

fyzických osob je stanovena ve výši 15 %.  

Daň z příjmu právnických osob 

     Je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňová sazba je stanovena  ve 

výši 19 %.  Investiční fondy, investiční společnosti, podílové fondy a instituce penzijního 

pojištění podléhají nižší sazbě daně, která činí 5 %. Právnické osoby platí zálohy na daň a 

následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů.  

Daň z nemovitostí  

     Touto daní jsou zatíženy pozemky a stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a řídí 

se  zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.  
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Silniční daň   

     Daň se platí pouze za vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání.  Sazby daně 

jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. Stanovena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani 

silniční. 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí    

     Sazby daně dědické a darovací se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena v 

závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem. Dědictví mezi dětmi a rodiči 

dani nepodléhají. Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 4 %. Daňovým 

základem je buď cena nemovitosti zjištěná na základě posudku, nebo skutečná prodejní cena, 

a to ta vyšší z těchto dvou cen. Daň platí převodce (prodávající). Tyto daně se řídí zákonem č. 

357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 

 

1.2.2. Nepřímé daně 

 

     Nepřímé daně plátce odvádí, nesnižuje se mu tím ale jeho vlastní důchod, daň je přenesena 

na jiný subjekt.  

Daň z přidané hodnoty  

     Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. 

Základní sazba daně je stanovena ve výši 21 % a snížená sazba je stanovena ve výši 15 %. 

Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Povinnost registrace je stanovena 

osobám, jejich roční obrat přesáhl 1 milion Kč. Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v 

závislosti na výši obratu. Plátci registrovaní od 1.1.2013 mají pouze měsíční zdaňovací 

období. Stanovena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

Spotřební daně 

     Podléhají jim minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny 

pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální 

částky z konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. 

Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky za 

odpad.[2]  
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1.3. Finanční správa ČR 
 

     Je zřízena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Finanční správa ČR je tvořena soustavou orgánů finanční správy, které 

jsou podřízené Ministerstvu financí. 

Finanční správu ČR tvoří: 

- Generální finanční ředitelství  

- Odvolací finanční ředitelství  

- finanční úřady  

     Finančními úřady vykonávajícími působnost na území vyššího územního samosprávného 

celku jsou: 

- Finanční úřad pro hlavní město Prahu 

- Finanční úřad pro Středočeský kraj 

- Finanční úřad pro Jihočeský kraj 

- Finanční úřad pro Plzeňský kraj  

- Finanční úřad pro Karlovarský kraj  

- Finanční úřad pro Ústecký kraj  

- Finanční úřad pro Liberecký kraj  

- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj  

- Finanční úřad pro Pardubický kraj  

- Finanční úřad pro Kraj Vysočina  

- Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 

- Finanční úřad pro Olomoucký kraj  

- Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  

- Finanční úřad pro Zlínský kraj  

     Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídle, jsou  stanovena  

vyhláškou Ministerstva financí. 

     Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady mají postavení 

správních úřadů, jsou tedy oprávněny jménem státu vykonávat vrchnostenskou správu v 

oblasti své působnosti. Klíčovou součástí kompetence Finanční správy ČR je správa daní, ale 

zároveň vykonává široké spektrum dalších agend.[3] 
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2. Daňový řád jako základní procesní předpis správy daní   

    
     Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen "daňový řád") nabyl účinnosti dne 1.1.2011 a 

nahradil tak dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.  

    K přijetí daňového řádu vedla poměrně složitá a dlouhá cesta, což bezesporu prospělo jeho 

vyváženosti. Lze s jistotou tvrdit, že žádný procesní předpis nemá tak konsolidovanou a 

aktivní oponentní skupinu, která by se tak zásadním způsobem podílela na modelaci 

jednotlivých ustanovení, jako daňový řád vznikající pod trvalým vlivem Komory daňových 

poradců ČR.[4] 

     Daňový řád je rozdělen na šest částí, z nichž první tři části jsou dále děleny na hlavy, díly a 

oddíly. Šest částí daňového řádu obsahuje celkem 266 paragrafů. První dvě části daňového 

řádu obsahují úvodní a obecná ustanovení o správě daní, včetně opravných a dozorčích 

prostředků. Nejobsáhlejší, co do počtu paragrafů, je část třetí nazvaná „Zvláštní část o správě 

daní“ (121 paragrafů), která obsahuje jednotlivá specifická řízení při správě daní, a to řízení 

registrační, řízení o závazném posouzení a tzv. nalézací řízení, které zahrnuje řízení 

vyměřovací a doměřovací. Za nalézacím řízením následuje placení daní, včetně podrobné 

úpravy daňové exekuce v 56 paragrafech, správa daně vybírané srážkou a v závěru třetí části 

jsou obsažena ustanovení o právním nástupnictví, včetně ukončení činnosti daňového 

subjektu a vztah k insolvenci. Čtvrtá část daňového řádu obsahuje komplexním způsobem 

sankce. V části páté a šesté jsou obsažena ustanovení společná, zmocňovací, přechodná, 

závěrečná a účinnost zákona. [11]   

     Pasáž, věnující se daňové exekuci, obsahuje zejména vymezení pravomocí správců daní při 

jejím provádění, jakož i úpravu náležitostí úkonů prováděných správci daně v tomto řízení 

tak, aby nemusela být soudní pravomoc vycházející z občanského soudního řádu nadále 

transponována výkladem úředníků do pravomoci orgánů moci výkonné – správců daní. [4]  
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3. Právní předpoklady vymáhání daňových nedoplatků 
 

     Přijetím daňového řádu došlo ke změně v právní úpravě vymáhání při správě daní, 

především v daňové exekuci prováděné správcem daně. Zásadní a pozitivní změna spočívá v 

tom, že dosud musel správce daně na jednotlivé způsoby exekuce přiměřeně aplikovat 

ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, které se těchto způsobů exekuce 

týkají. Jedním z důvodů pro změnu v právní úpravě je rozdílnost vymezení i ústavního 

zakotvení pravomocí správce daně od postupů obvyklých pro soudce, jejichž postup při 

výkonu rozhodnutí upravují ustanovení občanského soudního řádu. Daňovým řádem byla 

přijata úprava postupů a úkonů správců daní při daňové exekuci poměrně podrobně.      

     Vymáhání daňových nedoplatků upravuje hlava V., díl 5 daňového řádu.  

V § 175, odst. 1 je uveden taxativní výčet způsobů vymáhání: 

- daňová exekuce 

- vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora 

- uplatnění nedoplatku v insolvenčním řízení 

- přihlášení nedoplatku do veřejné dražby 

     Odst. 2 § 175 ukládá správci daně volit takový způsob vymáhání, aby výše nákladů 

spojených s vymáháním, které musí následně uhradit daňový subjekt, nebyla v nepoměru k 

výši nedoplatku. Jedná se tedy o to, aby náklady na vymáhání byly co nejnižší a majetek 

nebyl postižen neúměrně.  

     V praxi to tedy znamená jak volbu způsobu vymáhání, kdy např. náklady na provedení 

exekuce vlastními silami jsou mnohem nižší v porovnání s náklady soudního exekutora, tak 

volbu způsobu daňové exekuce, kdy např. náklady na exekuci přikázáním pohledávky z účtu 

jsou nižší oproti nákladům na exekuci prodejem nemovitosti (náklady na zabavení, prodej, 

ocenění atd.).     

      Základní podmínkou pro vymáhání nedoplatku je skutečnost, že daňový dlužník nezaplatil 

v zákonné lhůtě splatnou daň nebo její příslušenství a existuje vykonatelný exekuční titul. 
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3.1. Exekuční titul 
 

     Na základě exekučního titulu lze nařídit a provést daňovou exekuci. Co je exekučním 

titulem stanoví  § 176, odst. 1 daňového řádu: 

- výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní 

- vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění 

- vykonatelný zajišťovací příkaz       

     Výkaz nedoplatků je soupisem neuhrazených nedoplatků daňového dlužníka. Není 

rozhodnutím správce daně, neukládá žádné povinnosti ani nepřiznává žádná práva a 

daňovému dlužníku se nedoručuje. V praxi se jedná o nejčastěji používaný exekuční titul.  

V §176, odst. 2 daňového řádu jsou uvedeny tyto náležitosti, které musí obsahovat:  

- označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal, 

- číslo jednací,   

- označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek    

- údaje o jednotlivých nedoplatcích,   

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

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

- potvrzení o vykonatelnosti,   

- den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven.   

     Vykonatelným rozhodnutím ukládá správce daně peněžité plnění, jsou to platební výměry, 

hromadné předpisné seznamy nebo rozhodnutí o uložení pokuty.  

     Vykonatelný zajišťovací příkaz je předběžné opatření, které vydává správce daně, pokud 

má důvodnou obavu, že daň která není dosud splatná nebo nebyla ještě stanovena, bude 

v době její vymahatelnosti nedobytná, případně její vybrání bude spojeno se značnými 

obtížemi. 

 

 4. Daňová exekuce 
 

     Daňová exekuce je vykonávacím řízením, které vede správce daně vlastními prostředky. 

Jedná se vynucení povinnosti peněžitého plnění, které splňuje jedny ze základních zásad 

správy daní a to zásady hospodárnosti a přiměřenosti, protože nezvyšuje neúměrně náklady 

dlužníka na vymáhání jeho dluhu.   
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     Pokud dlužník neuhradí dobrovolně svou daňovou povinnost v zákonem stanovené lhůtě, 

vystaví správce daně vykonatelný výkaz nedoplatků. Vykonatelnost je ve výkaze nedoplatků 

správcem daně vyznačena a deklaruje skutečnost, že veškeré nedoplatky do výkazu zahrnuté 

jsou vykonatelné a tedy i vymahatelné.  

      Zákon o správě daní a poplatků stanovil povinnost vyzvat dlužníka před zahájením 

daňové exekuce k uhrazení nedoplatku v náhradní lhůtě. V odůvodněných případech, zejména  

kdy hrozilo nebezpečí, že se bude daňový dlužník snažit exekuci vyhýbat, případně ji 

nějakým způsobem mařit, bylo možno přikročit k exekuci i bez výzvy. Daňový řád povinnost 

vyzvat dlužníka již nestanoví. V praxi však v rámci klientského přístupu je dlužníkovi zasláno 

upozornění na nedoplatky, kde je uveden jejich druh a výše s odkazem na možnost následné 

exekuce v případě neuhrazení. Pokud i nadále nedojde k uhrazení daňové povinnosti, správce 

daně přikročí k exekuci.      

     Jedním z prvních úkonů je zjištění majetku dlužníka. K tomu správce daně využívá v 

rámci zákonných možností elektronických přístupů do centrálních evidencí, jež vedou jiné 

instituce. Jedná se např. o katastr nemovitostí, evidence vozidel, evidence stavebního spoření 

nebo penzijního pojištění atd. Dalším nástrojem, jak zjistit majetek a tím exekuční zdroj, je 

využití výzev k poskytnutí informací dle § 57 daňového řádu. Tyto jsou zasílány zdravotním 

pojišťovnám a bankovním institucím dnes již jen v elektronické podobě. Dále lze majetek 

dlužníka zjistit provedením místního šetření.  V případě, že je zjištěno více exekučních zdrojů 

a k úhradě postačí jen jeden z nich volí správce daně takovou exekuci, která zajistí rychlou 

úhradu nedoplatků co nejefektivnějším způsobem. V opačném případě, kdy jeden zdroj  

k pokrytí výše nedoplatků nestačí, může správce daně vést souběžně více exekucí, exekuční 

náklady však uplatní jen u jedné z nich. 

     Samotné zahájení daňové exekuce nastává okamžikem vydání exekučního příkazu. Pro 

ostatní řízení dle daňového řádu platí princip zahájení řízení uvědoměním druhé strany o 

zahajovacím úkonu. Tato odlišná úprava vyplývá ze samotné podstaty vymáhacího řízení, 

kterou je převzetí prostředků dlužníka od poddlužníka nuceným způsobem k zajištění 

splatného dluhu. Z tohoto důvodu je exekuční příkaz doručen napřed poddlužníkovi, což 

zabrání dlužníkovi zmařit vymáhání nedoplatku. Jako příklad je možno uvést exekuci 

přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, kdy v případě, že dlužníkovi 

bude doručen exekuční příkaz v době, kdy banka ještě neprovede blokaci, může tento zmařit 

úspěšné vymáhání účelovým výběrem peněžních prostředků.   
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     Exekuční příkaz musí obsahovat obecné náležitosti rozhodnutí dle ustanovení §102 odst. 1 

daňového řádu a dále ve výroku musí být uvedeno: 

a) způsob provedení daňové exekuce  

b) výši nedoplatku, pro který je exekuce nařizována  

c) výši exekučních nákladů   

d) odkaz na exekuční titul. 

     Součástí exekuované částky jsou rovněž náklady daňové exekuce a úrok z prodlení, pokud 

v průběhu exekučního řízení vzniká. Správce daně v exekučním příkaze uvede způsob 

výpočtu tohoto úroku. 

     Ustanovení odst. 4 § 178, daňového řádu definuje adresáta exekučního příkazu, kterým je 

dlužník a další příjemce rozhodnutí, kteří jsou uvedeni v ustanoveních upravujících jednotlivé 

způsoby provedení daňové exekuce a rovněž úpravu lhůty pro uplatnění řádného opravného 

prostředku - odvolání. Zde se tato lhůta z důvodu dodržení zásady rychlosti zkracuje na 15 

dnů.      

     Daňovou exekucí lze postihnout jen majetek dlužníka, který není ze zákona z této exekuce 

vyloučen. Rozsah tohoto majetku je uveden v občanském soudním řádu a platí shodně pro 

výkon rozhodnutí soudem i pro výkon daňové exekuce. Jedná se například o peněžité dávky 

sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi nebo příspěvky na bydlení z dávek státní 

sociální podpory. Nastane-li situace že je daňovou exekucí postižen majetek, který je z této 

exekuce vyloučen, lze se domáhat jeho vyloučení návrhem podaným správci daně. O tomto 

návrhu musí být rozhodnuto do 30 dnů. Pokud správce daně v průběhu exekuce zjistí, že 

postihl majetek, který je z exekuce vyloučen, řízení v odpovídajícím rozsahu zastaví. V praxi 

však k takovým situacím dochází zcela výjimečně, protože správce daně ve fázi hledání 

exekučního zdroje věnuje velkou pozornost zjištění rozsahu majetku dlužníka.  

     Mimo již dříve uvedené výzvy k poskytnutí informací je možno ke zjištění majetku 

dlužníka použít i další instrument, kterým je prohlášení o majetku. Toto prohlášení je povinen 

dlužník podat nebyl-li nebo nemohl-li být daňový nedoplatek uhrazen daňovou exekucí 

přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Prohlášení je povinen podat 

na výzvu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení. Pokud dlužník výzvě 

nevyhoví nebo uvede-li neúplné či nepravdivé údaje dopouští se trestného činu dle § 227, 

zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, který takové jednání "odměňuje" zákazem činnosti či 

odnětím svobody až na 1 rok.   
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     Daňovou exekuci lze na návrh dlužníka případně z moci úřední odložit a to jak částečně, 

tak zcela, pokud se šetří skutečnosti rozhodné pro zastavení exekuce, vyloučení předmětu 

exekuce ze soupisu věcí nebo podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku. Rovněž lze 

daňovou exekuci zastavit a to opět částečně nebo zcela na návrh příjemce exekučního příkazu 

nebo z moci úřední. 

Důvody na jejichž základě lze daňovou exekuci zastavit jsou stanoveny v § 181, odst. 2, 

daňového řádu: 

- pro její nařízení nebyly splněny zákonné podmínky, 

- odpadl důvod, pro který byla daňová exekuce nařízena, 

- je povoleno posečkání úhrady nedoplatku, 

- bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž náleží právo 

  nepřipouštějící exekuci, nebo věci nepodléhající exekuci, 

- zaniklo právo vymáhat nedoplatek, 

- předpokládaný výtěžek nepostačí ani ke krytí exekučních nákladů, 

- by pokračování v daňové exekuci bylo spojeno s nepoměrnými obtížemi, 

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

  v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny, 

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

   některá z nich, 

- je tu jiný důvod, pro který nelze v daňové exekuci pokračovat. 

       S daňovou exekucí jsou rovněž neodmyslitelně spojeny náklady na její provedení. Tyto 

náklady spočívají v náhradě nákladů za nařízení daňové exekuce, v náhradě nákladů za výkon 

prodeje a v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce. Náklady za 

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

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

exekučního příkazu nebo vydáním samostatného rozhodnutí, kterým správce daně stanoví 

výši exekučních nákladů. Náklady za výkon prodeje činí 2 % z částky, pro kterou je daňová 

exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost jejich úhrady 

vzniká dlužníkovi zahájením dražby nebo zpeněžením předmětu daňové exekuce mimo 

dražbu. Tyto náklady lze požadovat u téhož nedoplatku pouze jednou, což slouží k ochraně 

dlužníka před nesprávným postupem správce daně, který by mohl volit více způsobů daňové 

exekuce a nárokovat si úhradu těchto nákladů ke každému způsobu zvlášť. V tom případě by, 

kromě vypořádání neprávem uložené povinnosti hradit náklady daňové exekuce, byl správce 
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daně povinen přiznat i sankční úrok, který činí 2 násobnou výši úroku určeného jako repo 

sazba stanovená Českou národní bankou procenty stanovenými pro první den příslušného 

kalendářního pololetí, která je zvýšená o 14 procentních bodů.  Úhrada exekučních nákladů je 

prioritní. Při převodu vymožených částek na příslušné osobní daňové účty jsou exekuční 

náklady hrazeny jako první v pořadí.  

 

4.1. Způsoby daňové exekuce     

      
     Daňová exekuce je jedním ze způsobů vymáhání daňových nedoplatků. Dalšími způsoby 

(viz obr. č. 1.) je možno nedoplatek vymáhat prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, 

přihlásit jej do veřejné dražby, či uplatnit v insolvenčním řízení. Daňovou exekuci pak 

správce daně může vést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele 

peněžních služeb, přikázáním jiné peněžité pohledávky, postižením jiných majetkových práv, 

prodejem movitých věcí nebo prodejem nemovitostí. Správce daně nemá pravomoc provést 

daňovou exekuci prodejem podniku nebo prodejem zástavy. Pokud takový majetek dlužníka 

existuje a správce daně nemá možnost uspokojení jiným způsobem, podá návrh na nařízení 

výkonu rozhodnutí na tento majetek soudem nebo soudním exekutorem.  
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Obrázek 1: Způsoby vymáhání nedoplatků  

       

Zdroj: autor dle vlastního zpracování 

 

 

4.1.1. Daňová exekuce srážkami ze mzdy  

 

     Tento způsob daňové exekuce se provádí srážkami ze mzdy nebo z jiných příjmů. Co je 

považováno za jiný příjem, ponechává daňový řád na přímé aplikaci občanského soudního 

řádu. Řadí se sem náhrada mzdy nebo platu, nemocenské vyplácené dle zákona č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

důchody s výjimkou nákladů za pobyt v ústavu sociální péče, které musí příjemce důchodu 

platit, stipendia, podpora v nezaměstnanosti, odstupné, úrazový příplatek. Pokud má dlužník 

souběžný nárok na mzdu a ostatní příjmy, postupuje se tak, jako kdyby pobíral mzdu od více 

plátců. Exekuční příkaz se doručuje dlužníkovi a plátci mzdy nebo jiného příjmu, který zde 
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figuruje jako poddlužník. Jakmile je exekuční příkaz doručen poddlužníkovi, ztrácí dlužník 

právo na vyplacení části mzdy, která odpovídá stanovené výši srážek. Poddlužník je povinen 

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

respektovat při tom nařízení vlády o nezabavitelných částkách.  

     V odůvodněných případech má možnost správce daně na žádost dlužníka snížit výši 

srážené částky. Na kladné vyřízení žádosti není právní nárok a proti kladnému či zamítavému 

rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. Pominou-li důvody, které vedly ke snížení 

srážené částky, správce daně své rozhodnutí zruší. 

      Pokud dojde k tomu, že se po nařízení daňové exekuce dostane dlužník do vztahu s 

novým plátcem mzdy, je nutno zachovat kontinuitu vymáhání. Správce daně proto doručí 

novému plátci mzdy stejnopis původního exekučního příkazu a dále rozhodnutí, v němž uloží 

novému plátci mzdy povinnost pokračovat v exekuci a současně uvede aktuální výši 

nedoplatku. Smyslem je zachování pořadí exekuce, když se často dlužník potýká s exekucemi 

nařízenými jinými orgány.  

     Jestliže má dlužník současně několik plátců mzdy a správce daně jim nařídí provádění 

srážek je povinen rovněž určit, jakou část základní částky nemají srážet. Pokud správcem 

daně určená částka není u některého plátce mzdy realizovatelná, protože příjem dlužníka 

nedosahuje její výše je plátce toto povinen ohlásit správci daně, který pak musí tyto částky 

znovu rozvrhnout. Limit, pod který nesmí plátci mzdy srážet, je určen jako součet limitů, 

který odpovídá výši základní částky, která nesmí být sražena dlužníkovi z měsíční mzdy dle 

nařízení vlády 595/2006 Sb.  

     Dlužník i plátce mzdy mají uloženy § 189 odst. 1 a 2 daňového řádu ještě některé další 

povinnosti. Dlužník je povinen oznámit vznik nároku na mzdu u jiného plátce a zánik nároku 

u dosavadního plátce a to do 8 dnů ode dne kdy nastaly tyto skutečnosti. Plátce mzdy je pak 

povinen rovněž do 8 dnů oznámit, že dlužník u něj nastoupil nově do práce, přestal u něj 

pracovat nebo dlužník nastoupil do práce u nového plátce mzdy. Dlužník i plátce mají tyto 

povinnosti uloženy plnit pod hrozbou sankce a to pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč. [4]   

     Daňová exekuce srážkami ze mzdy může mít na daňového dlužníka značný negativní 

dopad. V praxi byly zaznamenány případy, zejména u menších zaměstnavatelů, že po 

obdržení exekučního příkazu se zaměstnavatel s daňovým dlužníkem raději rozloučil, zvláště 

pokud byl dlužník ve zkušební lhůtě. Řada dlužníků se tak mnohdy snaží se správcem daně 

dohodnout na jiné formě úhrady svých nedoplatků.  
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4.1.2. Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb 

 

     Poskytovatelem platebních služeb (dříve peněžních ústavů) je především banka, což je dle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, akciová společnost se sídlem v České republice, která 

přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry a k těmto činnostem jí byla udělena bankovní 

licence. Bankou může být rovněž pobočka zahraniční banky. Pokud má zahraniční banka 

sídlo v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru, nepotřebuje pro výkon své činnosti bankovní licenci 

udělenou Českou národní bankou.[5]  

     Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu je nejrozšířenější způsob exekuce, protože 

představuje rychlý, efektivní a hospodárný prostředek pro vymožení pohledávky. Provádí se 

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

může být veden v jakékoliv měně. Tento odpis lze provést pouze z účtu vedeného danému 

dlužníkovi. Nelze tento způsob exekuce použít na prostředky, které má dlužník uloženy na 

účtu jiné osoby, i když má k tomuto účtu dispoziční oprávnění. V takovém případě lze na tyto 

prostředky dosáhnout pouze daňovou exekucí přikázáním jiné pohledávky vůči majiteli účtu, 

na kterém má dlužník uloženy své peněžní prostředky. To platí rovněž pro účet, jehož 

majitelem je manžel dlužníka. Jestliže jsou na účtu manžela uloženy finanční prostředky 

patřící do společného jmění manželů, lze je postihnout, jen pokud byl účet zřízen pro oba 

manžele a každý z nich má postavení majitele účtu ve smyslu ustanovení § 709 obchodního 

zákoníku.  

     Exekuční příkaz se doručuje nejdříve poskytovateli platebních služeb a pak až následně 

dlužníkovi. Smyslem je zabránit dlužníkovi nakládat s peněžními prostředky a zmařit tak 

zdárný průběh daňové exekuce. Poskytovatel platebních služeb je povinen od okamžiku 

doručení exekučního příkazu po celou dobu trvání daňové exekuce nevyplácet peněžní 

prostředky z účtu dlužníka, neprovádět na ně započtení a jinak s nimi nenakládat, a to do výše 

částky uvedené v exekučním příkaze. Uvedená povinnost se týká i peněžních prostředků, 

které dojdou na tento účet do šesti měsíců ode dne vyrozumění o právní moci exekučního 

příkazu. V praxi pak dochází k situaci, že banka po obdržení vyrozumění o právní moci 

exekučního příkazu zašle správci daně částku, která se v dané chvíli nachází na účtu dlužníka 

a po šesti měsících zašle další částku, pokud po tuto dobu došlo k připsání peněžních 

prostředků na účet dlužníka a následně sledování daňové exekuce ukončí. K popsané situaci 

dochází, pokud výše vymáhané pohledávky převyšuje výši prostředků na účtu dlužníka.  
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    Peněžní prostředky na účtu dlužníka případně jejich část jsou za určitých podmínek 

nepostižitelné. První podmínka je skutečnost, že peněžní prostředky dlužníka jsou určeny pro 

výplatu mezd, náhrad mezd a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci jeho 

zaměstnancům v nejbližším výplatním termínu, který následuje po doručení exekučního 

příkazu poskytovateli platebních služeb. Poskytovatel platebních služeb vyplatí takto určené 

prostředky dlužníkovi za podmínky, že ten předloží písemné prohlášení s notářsky ověřeným 

podpisem a kde uvede účel platby, výši celkové částky, jména zaměstnanců a výši jejich 

mezd. Výplatu těchto peněžních prostředků je pak povinen poskytovatel platebních služeb 

oznámit správci daně. Uvedený postup se vztahuje jen na výplatní termín, který následuje po 

doručení exekučního příkazu poskytovateli platebních služeb. Na další termíny pak už neplatí. 

Druhá podmínka je, že nelze postihnout peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního 

minima jednotlivce dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 110/2006 Sb., o životním 

minimu). Pokud má dlužník více účtů, vztahuje se uvedená podmínka pouze na jeden z nich. 

Výplatu těchto prostředků rovněž poskytovatel platebních služeb správci daně oznámí. 

     Pokud má dlužník vedeno u poskytovatele platebních služeb více účtů a správce daně je 

postihne exekucí, je povinen v exekučním příkaze určit pořadí v jakém je poskytovatel 

platebních služeb povinen z nich odepsat peněžní prostředky. 

     Po uplynutí lhůty pro odvolání, pokud tak nebylo učiněno, nabývá exekuční příkaz právní 

moci a o této skutečnosti správce daně poskytovatele platebních služeb vyrozumí. Pak je 

povinen poskytovatel platebních služeb odepsanou pohledávku z účtu dlužníka zaslat správci 

daně. [4] 

     Nutno podotknout, že daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele 

platebních služeb způsobuje dlužníkům některé další komplikace. Praxe některých bank je 

taková, že po obdržení exekučního příkazu zřídí dlužníkovi zvláštní účet, na který deponují 

exekuovanou částku. Náklady na zřízení tohoto účtu jdou pochopitelně na vrub dlužníkovi. 

Dále dojde k zablokování platební karty, aby dlužník nemohl manipulovat s exekuovanými 

peněžními prostředky. Karta je zablokována i v případě že exekucí je postižena část peněžních 

prostředků a zbytek je pro dlužníka volně disponibilní. Často se tak dlužník dozví o daňové 

exekuci až na základě informací z banky, když valná většina z nich zásadně písemnosti 

zasílané správcem daně nepřebírá. Další komplikací je, že dlužník začne figurovat v registru, 

který vedou některé banky a při následné žádosti o úvěr je posuzován jako nedůvěryhodný 

klient.      
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 4.1.3. Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 

 

     Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky postihuje jinou peněžitou 

pohledávku dlužníka, než je nárok na mzdu nebo na pohledávku z účtu u poskytovatele 

platebních služeb a to do výše, která je uvedena v exekučním příkaze. Jedná se například o 

prostředky na účtu vedené poskytovatelem platebních služeb jiné osobě. Tento druh exekuce 

lze použít i v případě, že pohledávka dlužníka není v okamžiku doručení exekučního příkazu 

ještě splatná a splatnost nastane až v budoucnu. Jako příklad je možno uvést exekuci 

pohledávky dlužníka za fakturu, jejíž splatnost ještě nenastala. Stejně tak lze nařídit exekuci, 

budou-li dlužníkovi vznikat dílčí pohledávky postupně z téhož právního důvodu. Příkladem je 

exekuce pohledávek dlužníka za nájemné. Exekuční příkaz se opět doručuje poddlužníkovi 

dříve než dlužníkovi. V exekučním příkaze správce daně přesně specifikuje pohledávku, 

uvede její přesné označení a právní důvod jejího vzniku. Od okamžiku doručení exekučního 

příkazu dlužníkovi nesmí tento po dobu trvání daňové exekuce vyplatit dlužníkovi jeho 

pohledávku, ani na ni provést započtení či s ní jinak nakládat. Dlužník nesmí od tohoto 

okamžiku s pohledávkou jakkoliv nakládat a ztrácí právo na její vyplacení.  

     Pohledávky, které nelze exekucí postihnout, vymezují ustanovení § 317 až § 319 

občanského soudního řádu. Patří sem pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy 

vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy. 

Výkonu rozhodnutí rovněž nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné 

nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky 

státní sociální podpory a pěstounské péče. Pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, 

vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami. 

Pokud je však výkon rozhodnutí navrhnut pro některou z přednostních pohledávek, což 

daňové nedoplatky jsou, pak výkonu rozhodnutí podléhají třemi pětinami. Stejný postup platí 

rovněž pro pohledávky autorské odměny, je-li povinným autor a také na pohledávky z práv 

výkonných umělců a z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví.[6] 

     V praxi je v naprosté většině případů tento typ daňové exekuce nařizován na pohledávky 

daňového dlužníka za neuhrazené faktury, vzniklé při podnikatelské činnosti dlužníka a proto 

pohledávka podléhá výkonu rozhodnutí třemi pětinami. V případě, že poddlužník nesplní 

povinnost mu stanovenou v exekučním příkaze a neuhradí správci daně pohledávku dlužníka, 

může se správce daně domáhat vyplacení pohledávky prostřednictvím soudu a to podáním 

poddlužnické žaloby. 
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4.1.4. Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv 

 

     Tento způsob daňové exekuce postihuje jiné právo daňového dlužníka, které má 

majetkovou hodnotu, není spojeno s jeho osobou a zároveň je převoditelné na jiného. Za jiné 

majetkové právo je zejména považován podíl v obchodní společnosti a členská práva a 

povinnosti v družstvu. Pokud je tedy nařízena daňová exekuce postižením jiných majetkových 

práv, zaniká účast daňového dlužníka ve společnosti nebo družstvu, může dojít ke zrušení 

společnosti a daňová exekuce postihne pohledávku dlužníka z práva na vypořádací podíl, 

případně práva na likvidační zůstatek.  

      Dalším typem jiného majetkového práva je právo daňového dlužníka na vydání nebo 

dodání movitých věcí. V exekučním příkaze správce daně rozhodne o zákazu vydání nebo 

dodání movitých věcí dlužníkovi a stanoví povinnost jejich vydání nebo dodání správci daně. 

Exekuční příkaz se opět doručuje poddlužníkovi dříve než dlužníkovi. Poddlužník nesmí od 

okamžiku doručení exekučního příkazu movité věci vydat dlužníkovi a dlužník ztrácí právo 

na vydání nebo dodání věci z pohledávky, na kterou je vedena exekuce okamžikem doručení 

exekučního příkazu poddlužníkovi. Správce daně vyrozumí poddlužníka o právní moci 

exekučního příkazu, upřesní místo, způsob a dobu plnění pohledávky a to i v případě, že lhůta 

k plnění pohledávky nastane až v budoucnu. Vydáním nebo dodáním movitých věcí správci 

daně se poddlužník zprostí své povinnosti vůči dlužníkovi. Vydané věci pak správce daně 

zpeněží postupem, který je stanoven pro exekuci prodejem movitých věcí. Pokud poddlužník 

nesplní povinnosti stanovené mu exekučním příkazem a movité věci nevydá, může se opět 

správce daně domáhat svého práva podáním poddlužnické žaloby soudu.  

 

4.1.5. Daňová exekuce prodejem movitých věcí 

 

     Tento způsob daňové exekuce postihuje movité věci dlužníka, případně spoluvlastnický 

podíl, který daňový dlužník na movité věci má. Takové movité věci daňový exekutor sepíše a 

následně prodá v dražbě, která se za tímto účelem nařizuje. Pro tento způsob daňové exekuce 

platí rovněž tak jako v předchozích způsobech výjimka a některé věci daňovou exekucí 

postihnout nelze. Jejich výčet je stanoven v § 322 občanského soudního řádu. Jedná se o věci, 

které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k 

plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s 

morálními pravidly. Postihnout tak nelze běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení 

domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, 
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které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky 

odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu a 

zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako 

jeho společník. Je-li dlužník podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho 

vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Pokud ovšem 

na takových věcech vázne zástavní právo správce daně a jde o vymožení daňového 

nedoplatku, který je tímto zástavním právem zajištěn, pak takové věci ve vlastnictví dlužníka 

- podnikatele exekucí postihnout lze. 

     Pro výkon daňové exekuce prodejem movitých věcí je správce daně oprávněn provádět 

místní šetření za účelem zjištění, kde a v jakém rozsahu se nacházejí movité věci postižitelné 

exekucí. Za tímto účelem má daňový exekutor oprávnění vstupovat zejména v době provozu 

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

Stejně tak může učinit prohlídku bytu, sídla nebo místa podnikání, popřípadě jiných místností 

dlužníka, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, v nichž se podle 

důvodného předpokladu nachází movitá věc, již má dlužník vydat. Za tímto účelem si může 

daňový exekutor zjednat do těchto prostor přístup přizváním osoby, která je k provedení 

exekuce potřebná, např. zámečníka. Pro zajímavost stojí za zmínku srovnání s německou 

obdobou našeho daňového řádu tzv. „Abgabenordnung“, který přiznává daňovému 

exekutorovi podobné pravomoci, avšak výkon daňové exekuce nesmí být prováděn 

v hodinách nočního klidu, v neděli a o státních svátcích. [7]  

     Movité věci, které mají být prodány, daňový exekutor pojme do soupisu věcí. Před jeho 

zahájením musí daňový exekutor oznámit dlužníkovi účel svého příchodu a vyzvat dlužníka k 

uhrazení daňového nedoplatku. Pokud dlužník nedoplatek neuhradí, doručí mu daňový 

exekutor exekuční příkaz k prodeji movitých věcí. Není-li dlužník přítomen, doručí se mu 

exekuční příkaz až současně s protokolem o soupisu movitých věcí. Účelem tohoto 

ustanovení je zabránit dlužníkovi ve zmaření daňové exekuce. 

     I při tomto způsobu daňové exekuce je nutno respektovat obecné zásady správy daní a to 

jak zásadu proporcionality, která nabádá k šetření práv osob, vůči kterým směřují pravomoci 

správce daně, tak zásadu vstřícnosti a slušnosti. Proto daňový exekutor sepíše především věci, 

které dlužník může nejspíše postrádat a které se snadno prodají. Věci, které se rychle kazí, se 

sepíší, jen pokud není dostatek jiných věcí a je předpoklad jejich rychlého prodeje na místě, 

kde se nacházejí. Sepsány pak nemohou být věci movité, které jsou součásti nemovitosti. 

Jedná se např. o vestavné skříně, schodiště, krbové vložky atp. Věci zvláštní povahy daňový 
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exekutor sepíše a současně je musí odebrat. Mezi věci zvláštní povahy se řadí např. vkladní 

knížky, vkladní listy, listinné cenné papíry, ceniny, peníze, platební karty, drahé kovy, 

polodrahokamy a drahokamy. Ostatní sepsané věci pak může exekutor odebrat, zejména 

pokud existuje obava, že budou poškozeny, zničeny, ukryty nebo odcizeny. Pokud s tím 

dlužník souhlasí, může exekutor sepsané věci uložit do dlužníkem vyhrazené místnosti, tuto 

uzamknout a opatřit úřední uzávěrou. Sepsané věci také lze ponechat na místě. Pak se musí 

viditelně označit např. samolepkami, na kterých je uvedeno který správce daně a kdy danou 

věc sepsal. 

     O soupisu věcí musí daňový exekutor vyhotovit protokol, kde uvede, jakým způsobem 

věci zajistí či je případně odebere. Tvrdí - li dlužník, že sepisovaná věc je ve spoluvlastnictví, 

měl by protokol obsahovat identifikaci manžela nebo případného spoluvlastníka. Pokud je 

dlužník soupisu přítomen, uvede se způsob a doba doručení exekučního příkazu a výzva k 

úhradě nedoplatku. Pokud přítomen není, doručí se mu protokol následně, jakož i případnému 

spoluvlastníkovi věci. Dále by měl protokol obsahovat prohlášení dlužníka nebo další 

přítomné osoby při soupisu o tom, že věci již byly sepsány soudem, jiným správcem daně 

nebo jinou oprávněnou osobou, vlastnické nebo jiné právo a závady váznoucí na 

sepisovaných věcech, které byly při sepisování věcí tvrzeny dlužníkem nebo další přítomnou 

osobou nebo poučení udělené daňovým exekutorem o postupu při vyloučení věcí z daňové 

exekuce. Součástí protokolu o průběhu soupisu věcí je příloha obsahující soupis věcí  

s uvedením pořadového čísla věci, jejího stručného popisu a předpokládaného výtěžku  

z prodeje. 

     Jedním z důležitých úkonů při daňové exekuci prodejem movitých věcí je odhad ceny. 

Prvotní odhad provádí daňový exekutor během soupisu a zajistí tak v rámci zásady 

přiměřenosti, že nebude sepsáno zbytečně mnoho věcí. Další odhad se pak provádí po nabytí 

právní moci exekučního příkazu následujícím způsobem. V jednoduchých případech cenu 

odhadne daňový exekutor sám. Postup pro odhad se odvozuje z ceny obvyklé, což je cena, 

která byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Tuto problematiku upravuje zákon č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku. Odhad ceny se nepoužije, je li cena nebo jiný způsob jejího zjištění 

stanovena jiným právním předpisem, např. zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. Cenu pak 

správce daně zaznamená úředním záznamem.  V ostatních případech je nutno ke zjištění ceny 

ustanovit znalce. Znalce je pak nutno ustanovit vždy, jedná-li se o zjištění ceny kulturních 

památek a národních kulturních památek, sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, 
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které jsou jejich součástmi a předmětů kulturní hodnoty. 

     Sepsané věci pak správce daně musí zpeněžit, což se v praxi děje nejčastěji jejich 

prodejem v dražbě a to jednotlivě nebo v souboru. Není - li pro soubor věcí vydražitel, je 

umožněn jejich prodej jednotlivě, pokud je toto ustanoveno v dražební vyhlášce. 

     Dražební vyhláška je rozhodnutím, kterým správce daně nařizuje konání dražby. Musí 

proto obsahovat jak obecné náležitosti rozhodnutí dle § 102 daňového řádu, tak některá další 

speciální ustanovení, jejichž výčet je stanoven v §195. Dražební vyhlášku správce daně 

doručuje do vlastních rukou dlužníkovi, spoluvlastníku předmětu dražby, dalším osobám, o 

nichž je správci daně známo, že mají k předmětu dražby předkupní, věcné nebo nájemní 

právo, správci daně, který již přihlásil své nedoplatky vůči dlužníkovi a tomu, kdo přistoupil 

do daňové exekuce jako oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu. 

Jelikož je prováděná dražba veřejná, tak ostatním osobám správce daně dražební vyhlášku 

zveřejní tak, že ji vyvěsí na své úřední desce nejméně dvacet dní před zahájením dražby. 

Rovněž může správce daně o zveřejnění dražební vyhlášky požádat obecní úřad, v jehož 

obvodu má daňový dlužník poslední známý pobyt či sídlo. 

     Některé osoby se však dražby účastnit nesmí. Jsou to daňový exekutor, licitátor a další 

úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník a manžel dlužníka nebo jejich 

zástupci. Dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, která je předmětem dražby např. 

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Rovněž se nesmí účastnit dražby 

vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel 

neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání. [4] 

    Samotný průběh dražby pak v praxi vypadá takto. Dražbě předchází prohlídka movitých 

věcí, jejíž čas a místo je stanoveno v dražební vyhlášce. Následuje zápis osob zúčastněných 

na dražbě, což jsou osoby, které se dostaví před zahájením dražby, prokáží svou totožnost a 

následně převezmou dražební číslo.  Pak je zahájeno dražební jednání, jehož čas a místo je 

opět stanoveno dražební vyhláškou. Dražební jednání řídí daňový exekutor. Správce daně 

může určit další osoby k zajištění řádného průběhu dražby, což jsou převážně licitátor a 

zapisovatel. Licitátor vyzve přítomné účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší dražební 

podání, které v případě movitých věcí činí jednu třetinu zjištěné ceny. Pokud účastníci dražby 

učiní podání, stávají se dražiteli. Dražební podání je nabídka částky vyslovená dražitelem, 

který zároveň zvedne dražební číslo. Licitace pak trvá, dokud jsou činěna dražební podání. 

Není - li učiněno vyšší dražební podání, licitátor slovem "potřetí" udělí příklep ve prospěch 

dražitele s nejvyšším dražebním podáním, který se tímto stává vydražitelem. Vydražitel je 
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povinen nejvyšší podání ihned zaplatit. Pokud tak neučiní, draží se znovu bez jeho účasti. 

Dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému předmětu pro vydražitele je potvrzení o úhradě 

nejvyššího podání a rozhodnutí o udělení příklepu, které mu vydá správce daně. 

     O průběhu dražby se pak sepíše protokol. Není - li pro draženou věc vydražitel, může být 

dražba opakována, pokud je předpoklad, že se věc prodá. Pokud věc není prodána v dražbě, 

může správce daně rozhodnout o jejím vyloučení ze soupisu, vyzvat dlužníka aby si danou 

věc ve stanovené lhůtě vyzvedl, nebo sdělil, kde a kdy je připraven věc převzít. Nereaguje-li 

dlužník na tuto výzvu, případně není-li známo místo jeho pobytu a proto věc nelze vrátit, 

může správce daně rozhodnout o jejím propadnutí státu. 

     Určité věci nelze zpeněžit v dražbě. Jedná se o věci, jejichž prodej je zakázán nebo které 

nejsou bez povolení obchodovatelné jako například zbraně. Takové věci může správce daně 

nabídnout přímo osobě, která je oprávněna je nakoupit či s nimi obchodovat a to za nejméně 

polovinu zjištěné ceny. Pokud je zájemců více, prodá je tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku. 

Dále pak, jestliže se mezi sepsanými věcmi nacházejí kulturní památky a národní kulturní 

památky, sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty, které jsou jejich součástmi nebo 

předměty kulturní hodnoty, nabídne je správce daně ke koupi příslušné organizační složce 

státu, popřípadě na základě stanoviska této organizační složky státu právnické osobě, jejímž 

posláním je o takové věci pečovat a to nejméně za zjištěnou cenu. Věci, které se rychle kazí, 

prodá správce daně libovolnému zájemci ještě před nabytím právní moci exekučního příkazu 

mimo dražbu nejméně za polovinu zjištěné ceny. Je- li sepsána vkladní knížka, vkladní list 

nebo jiná listina o obdobné formě vkladu postupuje správce daně následujícím způsobem. 

Předloží sepsanou věc poskytovateli platebních služeb spolu s exekučním příkazem na prodej 

movitých věcí a vybere z ní částku náležející dlužníkovi. Výběr tohoto vkladu může být 

maximálně ve výši vymáhaného nedoplatku. 

     V praxi je zřejmě nejčastěji exekuovanou movitou věcí automobil. Vlastnictví takové 

movité věci lze poměrně jednoduše zjistit v evidenci motorových vozidel. Rovněž další prodej 

v dražbě probíhá bez komplikací. Dražební vyhlášky jsou umísťovány v elektronické podobě 

na webových stránkách Finanční správy České republiky. Dražebního jednání se pak účastní 

hojné počty zájemců, často se jedná o obchodníky s ojetými automobily a to i ze 

vzdálenějších míst. Naproti tomu např. exekuce běžného vybavení domácností patří mezi 

nejméně rentabilní. Klade nároky na čas, počty pracovníků a skladovací prostory. Výnosy z 

případné dražby jsou nízké a dokonce byly zaznamenány případy, kdy se pro draženou věc 

nenašel vydražitel a ta pak byla následně vrácena dlužníkovi.    
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4.1.6. Daňová exekuce prodejem nemovitostí     

  

     Tento způsob daňové exekuce je realizován prodejem nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, 

případně spoluvlastnického podílu, který dlužník na nemovitosti má. Nařízení daňové 

exekuce prodejem nemovitostí se vztahuje i na součásti a příslušenství nemovitosti např. 

vestavěný nábytek, který je součástí ocenění nemovitosti a nelze jej proto zahrnout do soupisu 

věcí movitých.  

     Daňová exekuce je opět zahájena vydáním exekučního příkazu, který správce daně 

doručuje dlužníkovi, případným spoluvlastníkům nemovitosti a rovněž příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad exekuční příkaz zanese do příslušného listu vlastnictví. 

Dlužník okamžikem doručení exekučního příkazu nesmí nemovitost převést na jinou osobu 

nebo ji zatížit. Pokud dlužník tuto povinnost poruší, je takový právní úkon neplatný. Dále 

musí dlužník ve lhůtě 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámit správci daně, zda a 

kdo má k nemovitosti předkupní právo či jiná práva a závady spojené s nemovitostí. Za 

porušení této povinnosti a případnou škodu tím způsobenou odpovídá daňový dlužník. Práva 

a závady spojené s nemovitostí jsou především věcná břemena, kterými je nemovitost 

zatížena jako např. právo bezplatného bydlení, právo chůze a jízdy přes pozemek, věcné 

břemeno veřejné cesty atd. Specifickou skupinou jsou věcná břemena, která musí nabyvatel 

převzít. Jedná se o břemena zřízená ve spojení s vodním či energetickým zákonem jako 

povinnosti spojené s vodním tokem či nejrůznějšími přenosovými a distribučními systémy.  

     Jakmile exekuční příkaz nabude právní moci, určí správce daně znalce k ocenění 

nemovitosti. To neplatí, bylo - li ocenění provedeno v době do jednoho roku před právní mocí 

exekučního příkazu a nezměnily se okolnosti pro ocenění. Na základě ocenění provedeného 

znalcem pak správce daně stanoví obvyklou cenu nemovitosti, která zahrnuje i ocenění jejího 

příslušenství, práv a závad s ní spojených, cenu právních závad která dražbou nezaniknou a 

pak výslednou cenu.  Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, jsou vymezeny v § 336a 

odst. 2 občanského soudního řádu. Jedná se např. o věcná břemena, u nichž zájem společnosti 

vyžaduje, aby zatěžovala nemovitost i nadále. Výsledná cena se stanoví tak, že se od ceny 

nemovitosti a jejího příslušenství a ceny práv spojených s nemovitostí odečte cenu závad, 

které prodejem v dražbě nezaniknou. Tuto výslednou cenu správce daně stanoví rozhodnutím, 

které doručí dlužníkovi, tomu, kdo přistoupil do daňové exekuce jako oprávněný z exekuce 

přerušené podle jiného právního předpisu, případným spoluvlastníkům a osobám, o nichž je 

mu známo, že pro ně váznou na nemovitosti práva nebo závady. Po doručení tohoto 

rozhodnutí běží patnáctidenní lhůta pro odvolání a pokud tak nebylo učiněno, stává se 
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rozhodnutí pravomocné. Až poté je možno nařídit dražbu dražební vyhláškou.    

     Dražba nemovitosti vykazuje oproti dražbě movitých věcí popsané v předcházející kapitole 

určité rozdíly. Dražební vyhláška se v tomto případě doručuje zveřejněním na úřední desce 

správce daně po dobu nejméně 30 dnů před zahájením dražby. Dále může správce daně 

dožádat o zveřejnění dražební vyhlášky obecní úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází a 

také příslušný katastrální úřad. Následující rozdíl je nejnižší dražební podání, které činí dvě 

třetiny stanovené výsledné ceny a v případě že se jedná o dražbu opakovanou je to polovina 

ceny. Při dražbě nemovitosti se vyžaduje zaplacení dražební jistoty, která může být 

maximálně ve výši poloviny nejnižšího dražebního podání. Vydražitelem zaplacená jistota se 

pak započítá na úhradu vydražené nemovitosti. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se 

uhrazená dražební jistota vrací do třiceti dnů ode dne ukončení dražby, pokud dražitelé podali 

odvolání proti rozhodnutí o příklepu, vrátí se jim dražební jistota do 15 dnů po právní moci 

rozhodnutí o odvolání.  Samotné dražební jednání pak probíhá způsobem popsaným v 

předcházející kapitole. Vydražitel, kterému je udělen příklep, pak musí zaplatit nejvyšší 

dražební podání ve lhůtě, která je stanovena v dražební vyhlášce. Tato lhůta běží ode dne 

právní moci rozhodnutí o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Po právní moci 

rozhodnutí o příklepu zašle správce daně vyrozumění příslušnému katastrálnímu úřadu o tom, 

že byly splněny podmínky pro přechod vlastnictví nemovitosti na vydražitele. 

     Určité podmínky odůvodňují provedení opakované dražby, která může být nařízena 

nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne původní dražby. Tyto podmínky jsou tyto: nebyla 

uhrazena dražební jistota ve stanovené lhůtě, nebylo učiněno ani nejnižší dražební podání, v 

odvolání proti rozhodnutí o udělení příklepu bylo rozhodnuto, že se příklep neuděluje, 

rozhodnutí o udělení příklepu bylo zrušeno pro neuhrazení nejvyššího dražebního podání. 

Nedošlo-li ani při opakované dražbě k prodeji nemovitosti, lze provést v pořadí třetí, nebo i 

další dražbu a to za stejných podmínek jako dražbu opakovanou, jen existuje-li předpoklad, že 

nemovitost bude prodána.  

     Neuhrazení nejvyššího dražebního podání přináší pro vydražitele důsledky. Je povinen 

správci daně nahradit náklady opakované dražby a také škodu, která vznikla tím, že neuhradil 

nejvyšší dražební podání. Pokud byla nemovitost prodána v opakované dražbě za nižší cenu, 

než jakou činilo nejvyšší podání v původní dražbě, je původní vydražitel povinen uhradit 

tento rozdíl. Na tyto náhrady se použije jím složená jistota.  
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     Po nabytí právní moci rozhodnutí o příklepu a úhradě nejvyššího dražebního podání 

nastává rozvrhové řízení, kterým je rozdělen výtěžek provedené dražby nemovitosti. Nejprve 

správce daně vyzve věřitele, kteří podali přihlášku svých pohledávek a jejichž přihláška 

nebyla odmítnuta, aby mu do 15 dnů ode dne doručení této výzvy sdělili výši své pohledávky 

a jejího příslušenství vyčíslenou ke dni právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a 

skutečnosti významné pro její pořadí. Po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě správce daně k 

části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena, již nepřihlíží. Rovněž ve stejné 

lhůtě vyzve osoby, o kterých je známo, že v jejich prospěch váznou na předmětu dražby 

závady s výjimkou těch, které prodejem v dražbě nezaniknou, aby sdělily, zda požadují 

vyplacení náhrady; jinak se má za to, že souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli a s 

pokračováním tohoto věcného břemene nebo nájemního práva po změně vlastníka. Pokud se 

tyto osoby vyjádří po lhůtě, tak správce daně k tomuto vyjádření opět nepřihlíží. Jako první 

v pořadí se z výtěžku dražby uspokojují exekuční náklady. Stejný princip prioritní úhrady 

exekučních nákladů, jak již bylo řečeno dříve, se uplatňuje i u ostatních způsobů daňové 

exekuce. Ostatní pohledávky se uspokojí dle jejich pořadí. Pro pořadí je pak rozhodující u 

daňové pohledávky, pro kterou je nařízena daňová exekuce, den vydání exekučního příkazu, u 

přihlášené daňové pohledávky den, kdy byla u správce daně přihlášena, u pohledávky 

zajištěné zástavním právem den vzniku zástavního práva, u náhrad za věcná břemena den 

vzniku věcného břemene a u náhrad za nájemní práva den vzniku nájemního práva. Jestliže 

má několik pohledávek stejné pořadí a nejsou uspokojeny v plné výši, protože výtěžek dražby 

k tomu nestačí, uspokojí se poměrně. Přiznané částky pak vyplatí správce daně po právní 

moci rozhodnutí o rozvrhu. Pokud výtěžek dražby pokryje všechny uplatněné pohledávky a 

náhrady, přebytek správce daně vrátí dlužníkovi do patnácti dnů. Dnem právní moci 

rozhodnutí o rozvrhu pak zanikají zástavní práva, věcná břemena a nájemní práva váznoucí na 

nemovitosti. To neplatí u věcných břemen a nájemních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že 

nezaniknou, a u věcných břemen a nájemních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli 

náhrada. Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají věcná břemena váznoucí na 

nemovitosti a ani zástavní právo, ledaže by zatěžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický 

podíl. Pravomocné rozhodnutí o rozvrhu pak správce daně doručí příslušnému katastrálnímu 

úřadu. [4] 
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4.2. Ostatní způsoby vymáhání daňových nedoplatků 
 

     Daňové nedoplatky lze vymáhat i jinými způsoby než daňovou exekucí. Řadí se sem jak je 

patrno z obr. č. 1. vymáhání prostřednictvím soudu či soudního exekutora, přihlášení 

nedoplatku do veřejné dražby a uplatnění nedoplatku v insolvenčním řízení. 

 

4.2.1. Vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu či soudního exekutora 

 

     Tento způsob vymáhání daňových nedoplatků volí správce daně v případě, kdy existuje 

majetek dlužníka, k jehož exekuci nemá správce daně dostatečnou oporu v daňovém řádu. 

Občanský soudní řád oproti daňovému řádu umožňuje provést exekuci prodejem podniku 

nebo prodejem zástavy. Pokud tedy takový majetek existuje, podá správce daně návrh na 

nařízení výkonu rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem. U ostatních druhů majetku 

podával správce daně návrh na nařízení výkonu rozhodnutí soudu zejména v případech, kdy 

neměl dostatečné kapacity pro provedení daňové exekuce vlastními silami. Toto se týkalo 

především případů exekuce movitých věcí a nemovitostí. Výkony rozhodnutí soudem však 

byly z časového hlediska dlouhodobé. Co se týče zabezpečení vymáhání daňového 

nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, naráží zde správce daně na problematiku 

úhrady nákladů. Soudní exekutor je oprávněn požadovat zálohu na náklady řízení a odměnu 

pro případ, že nebude v exekuci úspěšný a bude nucen ji v případě nedostatku majetku 

dlužníka zastavit. Tyto výdaje však nejsou exekučními náklady dlužníka, ale v případě 

neúspěšné exekuce by byly hrazeny správcem daně. V současné době je proto z výše 

uvedených důvodů metodika vymáhání daňových nedoplatků taková, že správce daně vymáhá 

daňové nedoplatky vyjma případů prodeje podniku a prodeje zástavy pouze daňovou exekucí.  

 

4.2.2. Vymáhání nedoplatku přihlášením do veřejné dražby 

 

     Veřejné dražby se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, který rozlišuje 

veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné. Dobrovolnou dražbu navrhuje vlastník majetku 

nebo také likvidátor obchodní společnosti, či správce konkurzní podstaty (insolvenční 

správce) úpadce. Nedobrovolnou dražbou se rozumí veřejná dražba, která se provádí proti 

vůli vlastníka věci nebo jiného předmětu dražby za účelem uspokojení pohledávky zástavního 

věřitele nebo jiného dražebního věřitele uvedeného v ustanovení § 36 odst. 3 zákona o 

veřejných dražbách. Nedobrovolné dražby jsou prováděny na návrh dražebního věřitele, tj. 

věřitele, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem k předmětu dražby, včetně 
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soudcovského zástavního práva. Dražbu organizuje dražebník, který provádí dražební činnost 

na základě živnostenského oprávnění. Vlastník nebo věřitel vystupují v dražebním procesu 

jako navrhovatelé dražby. Vlastní průběh dražby řídí licitátor, jímž může být sám dražebník 

nebo třetí osoba pověřená dražebníkem. Externí veřejná dražba je tedy zvláštní způsob 

zpeněžení prováděný jiným subjektem než správcem daně. Nucené zpeněžení např. 

nemovitostí jiným způsobem, než daňovou exekucí má významnou souvislost se základními 

zásadami daňového řízení, především se zásadou hospodárnosti.  

      Je zde namístě zmínit rovněž přihlášení nedoplatku do dražby vedené soudním 

exekutorem, kterým přistupuje správce daně do již probíhajícího řízení jako další oprávněný.  

V praxi postupuje správce daně tak, že zašle soudnímu exekutorovi přihlášku pohledávky, kde 

uvede výši nedoplatku, jeho druh a sdělí, zda je pohledávka zajištěna zástavním právem či 

jiným zajišťovacím instrumentem. Dále prokáže oprávněnost svých pohledávek a to tak, že 

přiloží k přihlášce vykonatelné výkazy nedoplatků. Zároveň požádá, aby pohledávka byla 

přijata do rozvrhového řízení a uvede číslo účtu, na který má být zaplacena. V naprosté 

většině se jedná o přihlášky pohledávek do elektronických dražeb nemovitostí, které se konají 

prostřednictvím elektronického systému dražeb.    

 

 

4.2.3. Uplatnění nedoplatku v insolvenčním řízení 

 

     Insolvenčním řízením se nazývá soudní řízení, které probíhá dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon nahradil zákon  

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Od 1. ledna 2008 se na nově zahájená řízení o 

úpadku aplikuje insolvenční zákon, pro úpadková řízení zahájená před tímto datem platí 

zákon o konkursu a vyrovnání. Insolvenční zákon řeší úpadek a hrozící úpadek dlužníka a to 

některým ze stanovených způsobů tak, aby byly uspořádány majetkové vztahy k osobám 

dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem tím, že dojde k co nejvyššímu a 

zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Tento zákon se aplikuje na řešení 

úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, kromě České 

republiky (vč. ministerstev), obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní 

pojišťovny, veřejných vysokých škol, apod.  

     Úpadek je rozlišován ve dvou formách - platební neschopnost a předlužení a dále existuje 

tzv. hrozící úpadek. Platební neschopnost je stav, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů, 

má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Za 
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dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek 

insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců před podáním 

insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.  O předlužení jde v případě, že 

dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem má více věřitelů a 

zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.  Při stanovení hodnoty 

dlužníkova majetku se přihlíží k tomu, zda dlužník bude moci ve správě majetku a provozu 

podniku pokračovat. Hrozícím úpadkem je pak stav, kdy lze předpokládat, že dlužník nebude 

schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení 

insolvenčního řízení v tomto případě podává pouze dlužník. Hrozící úpadek pro dlužníka 

představuje v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací možnost, že zachová svou 

výrobu a tím i zaměstnanost.  

     Úpadek pak lze řešit konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Podstata konkursu 

spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky 

věřitelů poměrně uspokojeny. Za tímto účelem insolvenční správce zpeněží majetkovou 

podstatu, tzn. že převede veškerý majetek, který do ní náleží, na peníze. Tento převod se 

provede veřejnou dražbou, prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení 

občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí nebo prodejem majetku mimo dražbu. 

Konkursem neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.  

Reorganizací se řeší úpadek dlužníka, kdy dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou 

činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu. Tento plán sleduje především 

ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a 

jeho věřiteli. Oddlužením (tzv. osobním bankrotem) je řešen úpadek tím, že se dlužníkovy 

dluhy sjednotí, zajištění věřitelé se uspokojí zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek 

dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut má sociální aspekt, který má umožnit 

dlužníkovi nový začátek a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči 

věřiteli. Oddlužení umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob za splnění 

předpokladu, že nejde o podnikatele. [8] 

     Správce daně je povinen uplatnit nedoplatky daňového dlužníka v insolvenčním řízení z 

důvodu, že po zahájení insolvenčního řízení již nelze vést daňovou exekuci. Nedoplatky se 

uplatní podáním přihlášky pohledávky u příslušného soudu. Přihláška se podává ve lhůtě 

třiceti dnů ode dne zveřejnění usnesení soudu o úpadku v insolvenčním rejstříku. Neuhrazené 

daňové povinnosti se doúročí ke dni předcházejícímu rozhodnutí o úpadku a veškeré 

nedoplatky, jejich druh, výše a právní důvody, z nichž vyplývají, se uvedou na přihlášce. 
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Vykonatelnost nedoplatků se dokládá přiloženými výkazy nedoplatků či platebními výměry.  

     V případě konkursu, kdy dojde ke zpeněžení majetkové podstaty a po nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu 

návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku 

uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Na základě toho vydá insolvenční 

soud rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. Všichni 

věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, 

jak byla zjištěna. Insolvenční soud pak rozhodne o zrušení konkursu po splnění rozvrhového 

usnesení. Nedoplatky přihlášené správcem daně jsou tak uspokojeny částečně. Insolvenční 

soud může zrušit konkurs také z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela 

nepostačující. V tom případě zůstanou přihlášené nedoplatky neuspokojeny zcela. V případě 

oddlužení dochází k úhradě přihlášených daňových nedoplatků především plněním 

splátkového kalendáře, který dlužník plní měsíčně po dobu pěti let. V praxi pak dochází k 

situaci, že byla-li přihlášena nižší částka nedoplatku, pohybuje se měsíční splátka řádově v 

desetikorunách a nepřevýší cenu platebního poukazu, kterým je částka převedena na cílový 

osobní daňový účet.    
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5. Dopady daňové exekuce na činnost podniku 
 
     Podnikání jako soustavná činnost prováděná za účelem dosažení zisku sebou nese rovněž 

rizika. Tato rizika mohou mít vnější a vnitřní příčiny. Mezi vnější příčiny se řadí např. 

přírodní katastrofa, inflace, hospodářská krize či politické vlivy. Mezi vnitřní příčiny pak 

špatný podnikatelský záměr, špatné investice či neloajální management. Dle jednotlivých 

činností podniku pak působí tato rizika: 

- riziko provozní (např. havárie zařízení) 

- riziko tržní (riziko kurzů, cen nebo odbytu) 

- riziko inovační (o nový výrobek není na trhu zájem) 

- riziko investiční (nevhodná investice) 

- riziko finanční (ohrožení finanční situace podniku) 

     V důsledku změn v ekonomickém vývoji pak vznikají rizika systematická a postihují 

všechny podniky, např. změny daní a úroků. Rizika, která postihují jen určité obory jsou  

rizika nesystematická.  

     Vlivem působení těchto rizik může dojít k následujícím po sobě jdoucím situacím: 

- pokles objemu výkonů 

- pokles rentability 

- zvýšená potřeba pracovního kapitálu 

- narušení likvidity 

- trvalá platební neschopnost [12] 

     Trvalá platební neschopnost je situace, kdy podnik již není nadále schopen plnit své 

závazky, z nichž jedním je plnění daňových povinností. Ve většině případů má podnik 

závazky nejen vůči státu, ale rovněž vůči dalším věřitelům. Daňová exekuce je pak vyústěním 

dlouhodobějších problémů podniku a více ztěžuje jeho situaci dalším omezením likvidních 

prostředků.  

     Podnik postižený daňovou exekucí se nachází v neuspokojivé hospodářské situaci, která 

ohrožuje jeho samotnou existenci. Řešení nastalé situace podniku je možné jeho sanací, 

restrukturalizací, zrušením bez likvidace či s likvidací a řešením v rámci insolvenčního řízení.   
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5.1. Sanace podniku 
 

     Sanace podniku je soubor opatření, jejichž smyslem je zásadní finanční ozdravení a 

obnova výkonnosti. U akciových společností lze provést sanaci těmito způsoby: 

- snížení základního kapitálu o vykázanou ztrátu 

- snížení základního kapitálu natolik, aby vznikla kapitálová úspora, která umožňuje 

vytvoření zisku ze sanace, který lze použít k uspokojení věřitelů 

- prodej dlouhodobého majetku za účelem úhrady ztráty 

     U ostatních podniků se sanace uskutečňuje zpravidla formou prodeje movitého a 

nemovitého majetku za účelem získání volných peněžních prostředků k úhradě závazků.[13] 

 

5.2. Restrukturalizace podniku   
 

     Restrukturalizace podniku je proces, jehož cílem není likvidace podniku nebo jeho 

postupný rozprodej, nýbrž záchrana ekonomické podstaty firmy. Krizový manažeři se 

zaměřují na ozdravení podniku a hledají možnost jeho přežití. Restrukturalizace má za cíl 

zlepšit a optimalizovat jeho chod a tím docílit vyššího zisku společnosti. Optimalizací se 

rozumí zvýšení efektivity za využití zjištění stávajícího stavu, návrhu moderního řešení, 

testování v praxi a následné doladění a implementace do života firmy.  

 

5.3. Zrušení podniku bez likvidace přeměnou společnosti 
 

     V tomto případě nejde o skutečné zrušení podniku, jeho hospodářská činnost pokračuje a 

veškerý majetek a závazky přecházejí na jiný podnik. Přeměna společnosti může být 

provedena fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením nebo změnou právní formy.  

     Fúze představuje nástroj pro koncentraci aktiv a pasiv dosud samostatných společností, 

přičemž některá aktiva jako značka, know-how, patentová práva atd. jsou zajímavá pro jiný 

podnik. Fúzí může podnik řešit svou neuspokojivou finanční situaci a může být provedena 

formou sloučení nebo splynutí podniku. Při sloučení dochází k zániku alespoň jednoho 

zúčastněného subjektu a přechodu veškerého jmění včetně práv a povinností na již existující 

nástupnický subjekt. Při splynutí zanikají alespoň dva zúčastněné subjekty a jejich veškeré 

jmění včetně práv a povinností přechází na nově zakládaný nástupnický subjekt.      

      Při převodu jmění na společníka přechází práva a povinností z pracovněprávních vztahů 

na tohoto jednoho společníka.  
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     Rozdělení se může uskutečnit formou rozdělení se vznikem nových společností, rozdělení 

sloučením, rozdělení odštěpením se vznikem nových společností. Zanikající i nástupnické 

společnosti musí mít stejnou právní formu.  

     Změnou právní formy právnická osoba nezaniká, ani nepřechází její jmění na právního 

nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení společníků. 

 

5.4. Zrušení podniku s likvidací 
 

     Likvidací lze zamezit dalšímu zhoršování finanční situace, zabránit bankrotu a tím předejít  

návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů a zajistit tak lepší postavení v rámci 

zpeněžování majetku, protože v rámci insolvenčního řízení rozhodují o prodeji věřitelé. 

V rámci likvidace rozhoduje o prodeji majetku vlastník podniku a může tak ovlivnit výši jeho 

zpeněžení. I když podnik není schopen další existence jako celek, jeho některé složky mohou 

být konkurenceschopné a tedy dobře zpeněžitelné. Specializovaný management může tyto 

složky identifikovat, aktivovat a tím zvýšit jejich hodnotu. Základní podmínkou při likvidaci 

je schopnost likvidovaného podniku dostát závazkům vůči veškerým svým věřitelům. Účelem 

likvidace je zjištění veškerého majetku podniku a jeho následné zpeněžení, pak uhrazení 

závazků a v případě, že existuje likvidační zůstatek, také jeho přerozdělení. V případě, že 

likvidátor zjistí v průběhu likvidace úpadek podniku, je povinen podat návrh na zahájení 

insolvenčního řízení. [9] 

 

5.5. Insolvenční řízení  
 

     V případě podniku lze v insolvenčním řízení řešit úpadek konkursem nebo reorganizací. 

V rámci konkursu jsou uspokojovány pohledávky přihlášených věřitelů za předpokladu, že 

nebyly při přezkumném jednání popřeny. Věřitelé také rozhodují o veškerém prodeji majetku 

náležejícího do podstaty. Bez souhlasu věřitelů může insolvenční správce prodat pouze 

majetek, kterému hrozí zkáza nebo zcizení. Při konkursu dochází k nejnižšímu uspokojení 

pohledávek věřitelů. Rovněž dochází k soudním sporům vedeným v rámci vymáhání 

pohledávek dlužníka, což zapříčiňuje prodloužení délky insolvenčního řízení.  

     Dochází tak k nárůstu nákladů na udržování a správu majetkové podstaty a tím k poklesu 

podílu připadajícímu na úhradu pohledávek věřitelů. Jedná se tedy o nejméně efektivní nástroj 

na vypořádání majetkových poměrů podniku. 
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     Při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů za současného 

zachování provozu podniku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto podniku 

podle soudem schváleného reorganizačního plánu. Plnění tohoto plánu je průběžně 

kontrolováno věřiteli. 

Podrobněji byla problematika insolvenčního řízení popsána v kapitole 4.2.5. Uplatnění 

nedoplatku v insolvenčním řízení. 

     V duchu hesla že „lépe je nemocem předcházet, než je potom léčit“ by na samotném 

počátku při přípravě a zpracování podnikatelského záměru a vypracování podnikatelského 

plánu měla být věnována pozornost definování a ošetření veškerých rizik, která mohou během 

provozu podniku nastat. V průběhu provozu podniku pak včasně vymezit ztrátové a ziskové 

aktivity a tím ovlivnit podporu ziskových činností podniku a útlum ztrátových činností. Výše 

uvedenými aktivitami tak předcházet vzniku nepředvídatelných situací, mezi něž daňová 

exekuce bezesporu patří, které ohrožují samotnou existenci podniku.              

 

6. Vyhodnocení efektivity daňové exekuce 
 

     Efektivita daňové exekuce a ostatních způsobů vymáhání daňových nedoplatků je 

ovlivňována řadou negativních faktorů, mezi které patří: 

- nárůst nezaměstnanosti a proto nemožnost vést daňovou exekuci srážkami ze mzdy 

- platební neschopnost a předlužení daňových dlužníků, kteří neplní závazky nejen vůči 

správci daně, ale rovněž vůči dalším orgánům a podnikatelským subjektům 

- nárůst případů, kdy obchodní společnosti ukončí či utlumí svou činnost, neuhradí své 

daňové povinnosti, následně zřídí společnost novou se stejným předmětem činnosti a 

nadále pokračují ve svých podnikatelských aktivitách 

- zvyšující se počet nekontaktních daňových subjektů. U fyzických osob se jedná o 

dlužníky s trvalým pobytem na ohlašovnách obecních a městských úřadů, kdy se jedná 

o pobyt čistě formální. U právnických osob pak jde o společnosti, které nemají 

funkční statutární orgán, případně tvoří statutární orgán za úplatu osoby nekontaktní, 

sídlo těchto společností je fiktivní, či jsou na jedné adrese rovněž za úplatu 

registrovány desítky či stovky společností.  

     



 

 33 

     Nárůst objemu daňových nedoplatků v důsledku hospodářské recese se projevuje se 

zpožděním. Celkový objem daňových nedoplatků evidovaných územními finančními orgány  

ke dni 31.12.2011 činil 118,8 mld. Kč. Objem vymáhaných daňových nedoplatků pak činil 

83,4 mld. Kč. Vzrostl počet daňových subjektů, jejichž nedoplatky byly předány k vymáhání 

vůbec poprvé.  

Nárůst objemu vymáhaných nedoplatků za období 2009 až 2011 je patrný z tabulky č. 1. 

V roce 2011 došlo v porovnání s rokem 2010 k poklesu počtu případů vymáhaných 

nedoplatků ovšem s nárůstem vymáhané částky o 12 mld. Kč.[14] 

Tabulka 1: Vymáhané daňové nedoplatky za období 2009 až 2011 

 

Rok 

 

 

 

Vymáhané nedoplatky 

 

 

Počet 

případů 

 

Částka 

(mld. Kč) 

 

(mld. Kč) 
2009 2 997 730 

 

68,011 

 
 2010   

 

3 996 484 71,166 

 2011 3 475 900 83,367 

 

Zdroj:tabulka vlastní, data čerpána z  

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    

 

6.1. Efektivita daňové exekuce srážkami ze mzdy    
 

     Efektivita tohoto způsobu daňové exekuce je negativně ovlivněna možností správce daně 

včas zjistit změnu zaměstnavatele dlužníka. Zaměstnanci častou fluktuací brání výkonu 

daňové exekuce a rovněž v některých regionech dochází ke značné nestabilitě pracovních 

míst. Zaměstnavatelé nehlásí včas změny v pracovních poměrech svých zaměstnanců a proto 

často správci daně neobdrží od zdravotních pojišťoven aktuální informace. Tyto jsou navíc 

poskytovány na základě výzvy k poskytnutí informací, on-line nahlížení do těchto databází 

neexistuje. Správce daně je nucen u dlužníka, který často mění svého zaměstnavatele neustále 

zastavovat a pak opětovně zahajovat exekuční řízení, což přináší nárůst administrativních 

činností.  Dalším negativním faktorem ovlivňujícím tento způsob exekuce je, že 

zaměstnavatelé vykazují část sjednané mzdy v minimální výši a zbytek vyplácejí svému 

zaměstnanci v hotovosti mimo mzdovou evidenci. Výtěžek z takto nařízené exekuce je pak 
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nulový. Objem vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků tímto způsobem daňové 

exekuce je patrný z obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2: Vymáhané a vymožené daňové nedoplatky daňovou exekucí srážkami ze mzdy  

 

Zdroj:obrázek vlastní, data čerpána z   

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    

 

 

6.2. Efektivita daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u 

poskytovatele platebních služeb 
 

 

     Tento způsob daňové exekuce je nejvíce využívaným exekučním prostředkem. Velkou 

předností je rychlost úhrady daňového nedoplatku v případě, že zůstatek na účtu pokrývá 

celou výši tohoto nedoplatku. Jeho efektivita je negativně ovlivněna převážně důsledky 

hospodářské recese, které zapříčinily pokles volných finančních prostředků na účtech 

subjektů. Dále dochází čím dál častěji k situacím, kdy daňový dlužník není majitelem účtu, na 

kterém jsou deponovány prostředky z jeho podnikatelské činnosti a využívá v případě 

fyzických osob účty rodinných příslušníků, u právnických osob jsou pak účty vedeny na 

jednatele či členy představenstva. Rovněž zavedenou praxí je, že po zablokování účtu v 

důsledku daňové exekuce zřizují dlužníci účty nové, kde směřují platby svých pohledávek a 
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na zablokované účty již nejsou připisovány další platby. Další negativní okolností je absence 

registru, ze kterého by bylo patrno u kterých peněžních ústavů má dlužník zřízen bankovní 

účet. Správce daně pak musí vyzývat všechny poskytovatele platebních služeb, aby zjistil, kde 

má dlužník tento účet zřízen. Takový registr existuje pouze pro evidenci uzavřených smluv u 

stavebních spořitelen. 

     Objem vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků tímto způsobem daňové exekuce 

je patrný z obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Vymáhané a vymožené daňové nedoplatky daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu 

 

Zdroj:obrázek vlastní, data čerpána z 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    

 

 

 

6.3. Efektivita daňové exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 

 
     Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky podléhá rovněž jistým omezením. 

Zejména pokud pohledávkou dlužníka je neuhrazená faktura. Dlužníci se často snaží 

dosáhnout úhrady svých pohledávek prostřednictvím správce daně. Jestliže se však 

poddlužník sám potýká s platební neschopností, je takto nařízená exekuce odsouzena 

k neúspěchu. Následné podání poddlužnické žaloby celé řízení ještě dále komplikuje. Rovněž 
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dochází ke zpochybňování faktur ze strany poddlužníků s argumentací např. probíhajícího 

reklamačního řízení. Objem vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků daňovou 

exekucí na přikázání jiné peněžité pohledávky ukazuje obrázek č. 4.  

 

Obrázek 4: Vymáhané a vymožené daňové nedoplatky daňovou exekucí přikázáním jiné peněžité 

pohledávky 

 

Zdroj:obrázek vlastní, data čerpána z 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    

 

 

6.4. Efektivita daňové exekuce postižením jiných majetkových práv 
 

       Efektivita tohoto způsobu daňové exekuce je ovlivněna zejména skutečností, že se jedná 

o poměrně nový prostředek vymáhání, který byl umožněn až počátkem účinnosti daňového 

řádu. Do té doby správce daně podával návrh na výkon rozhodnutí postižením jiných 

majetkových práv soudu, který pak výkon tohoto rozhodnutí také realizoval.    

     Objem vymáhaných a vymožených daňových nedoplatků tímto způsobem daňové exekuce 

je patrný z obrázku č. 5.  
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Obrázek 5: Vymáhané a vymožené daňové nedoplatky daňovou exekucí postižením jiných majetkových 

práv 

 

Zdroj:obrázek vlastní, data čerpána z 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    

 

 

6.5. Efektivita daňové exekuce prodejem movitých věcí 
  

     Negativní faktory ovlivňující tento způsob daňové exekuce: 

-  movitý majetek je pořizován formou finančního leasingu nebo na úvěr a je zajištěn  

   smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva ve prospěch poskytovatele  

-  nízká hodnota dražených věcí a z toho vyplývající nezájem potencionálních účastníků  

   dražby v důsledku množství nového a levného spotřebního zboží na trhu 

- nedostatek kapacit správce daně jak v personální oblasti, tak v oblasti materiálně  

   technického zabezpečení jako je vybavení motorovými vozidly pro odvoz zabavených věcí,   

   skladovací prostory, záznamová technika atd.  

     Objem vymáhaných a vymožených nedoplatků ukazuje obrázek č. 6. 
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Obrázek 6: Vymáhané a vymožené daňové nedoplatky daňovou exekucí prodejem movitých věcí 

 
Zdroj:obrázek vlastní, data čerpána z 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    

 

6.6. Efektivita daňové exekuce prodejem nemovitostí 
 

     Prodeji nemovitostí v dražbě se řada dlužníků snaží zabránit tím, že po vydání exekučního 

příkazu raději dobrovolně daňový nedoplatek uhradí, což je bezesporu kladným efektem 

tohoto způsobu daňové exekuce. Negativně je pak ovlivněn skutečností, že řada nemovitostí 

ve vlastnictví dlužníků je zatížena zástavními právy dalších věřitelů s přednostním právem 

uspokojení pohledávky, zejména ze strany poskytovatelů platebních služeb, se kterými mají 

dlužníci uzavřeny smlouvy o poskytnutí úvěru či hypotéky. Dále dochází často k situacím, že 

se zájemci o koupi nemovitostí neúčastní prvního dražebního jednání a účastní se až dalšího 

dražebního jednání, kdy se nejnižší dražební podání snižuje ze dvou třetin výsledné ceny na 

jednu polovinu výsledné ceny, což zapříčiňuje nižší výnosy z prováděných dražeb. Dalším 

negativní okolností je náročnost samotného výkonu daňové exekuce prodejem nemovitostí, 

kdy je nutno provést mnoho administrativních úkonů počínaje vydáním exekučního příkazu, 

dále oceněním, stanovením výsledné ceny, provedením dražby a rozvrhovým řízením konče. 

Po několika vlnách snižování počtu zaměstnanců finanční správy je současná situace taková, 

že pracovníci vymáhacích oddělení zejména menších územních pracovišť vykonávají řadu 

vedlejších činností spojených např. se správou budov těchto územních pracovišť, zajišťování 
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autoprovozu atd.  

     S rostoucím počtem exekucí ze strany soudních exekutorů rovněž dochází k enormnímu 

nárůstu počtu výzev k součinnosti zasílaných soudními exekutory správcům daně. Správce 

daně poskytuje požadované údaje ze zákona bezplatně.[10] Výzvy jsou zpracovávány 

pracovníky vymáhacích oddělení, a to za použití textových editorů, úloha pro odpovědi 

v systému ADIS, což je automatizovaný daňový informační systém používaný Finanční 

správou  České republiky dosud neexistuje, stejně jako úloha pro automatickou tvorbu 

upozornění na nedoplatky zasílané před zahájením daňové exekuce. Z těchto důvodů nemají 

zejména menší územní pracoviště, kde vymáhací činnost vykonávají např. dva pracovníci, pro 

provádění tohoto způsobu daňové exekuce dostatečné kapacity.  

      Objem vymáhaných a vymožených nedoplatků daňovou exekucí prodejem nemovitostí je 

znázorněn v  obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7: Vymáhané a vymožené daňové nedoplatky daňovou exekucí prodejem nemovitostí 

 

Zdroj:obrázek vlastní, data čerpána z 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/INTERNET_Informace_o_cinnosti_DS_za_rok_2011.pdf    
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     Pro ucelený přehled jsou vymožené daňové nedoplatky dle jednotlivých způsobů daňové 

exekuce znázorněny v obrázku č. 8.  

 

Obrázek 8: Daňové nedoplatky vymožené v roce 2011 členěné dle jednotlivých způsobů daňové exekuce                                            
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Zdroj: vlastní zpracování - shrnutí obrázků 2-7 

 

 

6.7. Návrhy opatření ke zlepšení efektivity daňové exekuce 
 

     Daňovou exekuci lze zefektivnit odstraněním či případným zmírněním negativních 

faktorů, které ji ovlivňují. Způsoby jak toho dosáhnout mohou být následující. 

 

Pro daňovou exekuci srážkami ze mzdy: 

- důsledným prováděním kontrol zejména menších zaměstnavatelů zamezit vyplácení 

mezd, které jsou rozděleny na oficiální minimální mzdu a mzdu, která je vyplácena 

mimo evidenci tzv. „na ruku„  

- urychlit dohledání zaměstnavatelů daňových dlužníků pro správce daně zpřístupněním 

databází zdravotních pojišťoven bez nutnosti zasílat výzvy k poskytnutí informací  
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Pro daňovou exekuci  přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb: 

- snížit maximální hranici částky pro omezení hotovostních plateb a zvýšit tak objem  

      peněžních prostředků na účtech  

- vytvořit registr účtů, ze kterého by bylo patrno u kterého poskytovatele platebních 

služeb má dlužník účet založen a vyloučit tím nutnost zasílání výzev na všechny 

poskytovatele 

 

Pro daňovou exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky a daňovou exekuci 

postižením jiných majetkových práv: 

- změnou legislativy umožnit správci daně exekučně postihnout poddlužníka v případě, 

že neplní povinnosti stanovené v exekučním příkaze bez podání následné 

poddlužnické žaloby 

 

Pro daňovou exekuci prodejem movitých věcí a nemovitostí: 

- u účelových převodů majetku změnou legislativy zrušit povinnost správce daně  

prokazovat v následném občanskoprávním sporu úmysl ze strany dlužníka 

- umožnit nahlížení do centrálního registru motorových vozidel vedeného 

Ministerstvem dopravy, když registr používaný správci daně neobsahuje aktuální 

údaje 

- navýšit počty pracovníků pro vymáhací činnost zejména u malých územních pracovišť 

finančních úřadů 

- zlepšit materiálně technické vybavení správců daní pro výkon mobiliární exekuce 

zejména mobilní výpočetní a komunikační technikou 

 

Pro všechny způsoby daňové exekuce pak společně:     

- změnou legislativy umožnit zveřejňování jmen daňových dlužníků, jejichž nedoplatky 

přesáhly určitou výši 

- znemožnit zakládání nových společností osobám, jež figurují ve společnostech 

zadlužených 
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Závěr 
 

     Z obsahu této bakalářské práce vyplývá, že daňová exekuce je součástí širší oblasti 

vymáhání daňových nedoplatků a je jedním ze zákonných prostředků využívaných při správě 

daní. Jedná se důležitý nástroj, který umožňuje ihned reagovat na vznik nedoplatku a zajistit 

tak přiměřeným způsobem jeho vymožení bez nutnosti užití často zdlouhavého soudního 

řízení. I přes snahu správců daní o vymožení co největšího objemu daňových nedoplatků však 

zůstává jejich značná část nedobytná. Tato nedobytnost pramení z různých příčin jako je 

nemajetnost, předluženost nebo účelové převody majetku před vznikem nedoplatku.  

     Daňová exekuce může mít na činnost podniku negativní dopad omezením jeho likvidních 

prostředků a zapříčinit snížení schopnosti hradit splatné závazky vůči jiným věřitelům. Tato 

situace může ohrozit samotnou existenci podniku a podílet se na jeho zániku likvidací, bez 

likvidace či po ukončeném insolvenčním řízení.    

     Efektivita daňové exekuce je pak negativně ovlivňována množstvím různých faktorů, tak 

jak byly vyjmenovány u jednotlivých způsobů daňové exekuce.  Jako nejvíce účinnou se jeví 

daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, nejméně 

pak daňová exekuce postižením jiných majetkových práv.  

     V šesté kapitole této práce byla navržena opatření ke zvýšení efektivity vymáhání 

daňových nedoplatků. Autor si je však jednoznačně vědom toho, že se jedná o velice 

rozsáhlou a složitou problematiku, kterou mohou řešit pouze kompetentní odborníci různých 

profesí. 

     Co se týče budoucího vývoje, lze předpokládat, že objem daňových nedoplatků nadále v 

důsledku hospodářské recese poroste. V současnosti je vymáhání daňových nedoplatků 

negativně ovlivněno také reorganizací daňové správy, ke které došlo od 1.1.2013 v souvislosti 

s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky. Zlepšení efektivity vymáhání 

lze tedy očekávat po zaběhnutí nových systémů organizace finanční správy.    

     Cílem této bakalářské práce bylo popsat způsoby daňové exekuce prováděné orgány 

Finanční správy České republiky a uvést možné dopady této exekuce na činnost podniku. 

Dále pak zhodnotit efektivitu jednotlivých způsobů daňové exekuce s nimiž je autor  

konfrontován při výkonu pracovní činnosti na úseku vymáhání daňových nedoplatků, za 

současného návrhu opatření ke zlepšení této efektivity. Na základě obsahu předkládané 

bakalářské práce lze důvodně předpokládat, že stanovených cílů bylo dosaženo.    
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