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Úvod 
 

„Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším 

syčením.“ 

—  Jean Baptiste Colbert 

  

Ačkoli se citát Jeana Baptiste Colberta může jevit příliš drasticky a autoritářsky, rozhodla 

jsem se ho použít na úvod své práce. Nebude-li výraz ,,škubat“ chápán příliš hanlivě, považuji ho 

za přiléhavý. Alespoň pro mě je vymáhání daní minimálně pro účely této práce skutečně hledáním 

rovnováhy mezi úspěšným uspokojováním daňových dluhů a přijatelným a legitimním 

omezováním práv dlužníků, které je k vymožení daňových nedoplatků nezbytné. 

Téma své práce jsem si vybrala právě z toho důvodu, že hranice mezi vytvořením dostatečně 

akceschopných prostředků k úspěšnému vymáhání daní a naproti tomu funkční ochranou práv a 

oprávněných zájmů dlužníků je velice tenká, a proto je na místě usilovat o vyrovnanou právní 

úpravu v této oblasti. Je třeba pracovat s mnoha variantami a brát v úvahu velké množství aspektů, 

aby byla nalezena přijatelná a funkční rovnováha. V každém případě, finální verze legislativy musí 

být vždy kompromisem mezi ještě přijatelným omezením práv a dostatečně efektivním 

vymáháním daňových nedoplatků. 

V rámci své práce bych se chtěla věnovat zejména daňové exekuci a její současné právní 

úpravě. Mým cílem je podrobněji rozebrat jednotlivé způsoby provádění daňové exekuce, jejich 

klady a zápory a také důležitá kritéria, podle kterých se vhodný způsob exekuce volí. Chtěla bych 

se dotknout i některých lidskoprávních aspektů jednotlivých způsobů, tedy určité míře omezování 

práv dlužníků, jež je někdy bohužel nevyhnutelné.  

Ačkoli hlavním těžištěm práce by měla být daňová exekuce, předpokládám, že rozebrat 

některá obecnější témata a některé důležité pojmy bude potřebné k vytvoření uceleného obrazu o 

tématu. Z toho důvodu bych chtěla popsat a vyložit vždy zejména v úvodu kapitol v podstatných 

rysech i relevantní pojmy a odborné termíny. 

Nejdůležitějším právním předpisem, který upravuje daňovou exekuci je bezpochyby zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen ,,daňový řád“ nebo „DŘ“), proto určité pasáže práce mohou 

být do značné míry výkladové, i to je však dle mého názoru nezbytné pro detailní zpracování 

daňové exekuce a vymáhání daňových nedoplatků. Vzhledem k tomu, že s daňovým řádem 

účinným od roku 2011 došlo k zásadní rekodifikaci vymáhání daní a daňového procesního práva 

obecně, chtěla bych se místy dotknout i srovnání s předchozí právní úpravou. Pokusím se předestřít 

cíle a směřování, které byly jmenovány v důvodové zprávě k DŘ, a v závěru práce zhodnotím 
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jejich dosavadní faktické naplňování. Cílem práce není analyzovat daňový řád jako takový, ale ke 

konkrétním ustanovením se nejspíš dostanu v rámci témat kapitol, jež jsou v DŘ upraveny.  

Mým druhým hlavním záměrem je kromě daňové exekuce rozebrat v závěru práce 

fungování vymáhání daňových nedoplatků v praxi. V rámci vlastního šetření bych chtěla zkoumat 

faktickou realizaci teoretických právních předpisů. Mám v plánu vytvořit jednoduchý a krátký 

dotazník, který sestavím na míru dvěma cílovým skupinám, a na základě odpovědí na otázky se 

pokusím zhodnotit rozdíly mezi různými praktickými zkušenostmi s vymáháním daní obou 

skupin. Představovala bych si, že cílové skupiny budou tvořeny na jedné straně zaměstnanci 

finanční správy a na druhé straně daňovými poradci zastupujícími své klienty, dlužníky. Doufám, 

že se mi podaří získat dostatečně statisticky významný vzorek, stanoveným cílem je opatřit 

odpovědi alespoň od sta respondentů. 

Co se týče struktury práce, tak v první části se budu věnovat současné české procesněprávní 

úpravě daňového řízení a cílům, které si zákonodárce vytyčil. Jednotlivé části DŘ nemám v plánu 

chronologicky rozebírat, spíše se chci zabývat ustanoveními, jež budou úzce souviset s tématy 

jednotlivých kapitol. 

Z pojmů, které DŘ používá, považuji za důležité rozebrat zejména osobu správce daně, 

ostatní pojmy a výkladová ustanovení mohou být zanedbány, jelikož pro účely zpracování tématu 

vymáhání daňových nedoplatků a daňové exekuce nejsou natolik relevantní. Správci daně bych se 

chtěla věnovat podrobněji a zmínit všechny subjekty (orgány veřejné správy), jež mohou v této 

pozici vystupovat.  

Vymáhání daňových nedoplatků v obecném pojetí bude obsahem druhé části práce, ve které 

bych primárně chtěla osvětlit rozdíl mezi vymáháním nedoplatků a daňovou exekucí. Vymáhání 

daňových nedoplatků je možné uskutečnit několika způsoby, a to vymáhat nedoplatky 

prostřednictvím soudního exekutora, uplatnit pohledávky v insolvenčním řízení, ve veřejné dražbě 

a vymáhání v rámci daňové exekuce. Ve druhé části bych se chtěla zabývat zejména vymáháním 

prostřednictvím soudního exekutora a uplatněním pohledávky správcem daně v insolvenčním 

řízení. 

Daňovou exekuci plánuji rozebrat v samostatné třetí části, která bude pravděpodobně 

nejrozsáhlejší, jelikož by měla být hlavním těžištěm práce. Jak jsem již zmínila výše, jednotlivým 

způsobům provedení daňové exekuce bych se chtěla věnovat do hloubky. Dle daňového řádu může 

být daňový nedoplatek vymáhán postižením majetkových práv (srážky ze mzdy, přikázání 

pohledávky z účtu poskytovatele platebních služeb, přikázání jiné peněžité pohledávky, postižení 

jiných majetkových práv) a prodejem movitých a nemovitých věcí. Zejména srážkám ze mzdy 

chci vymezit dostatečný prostor i s ohledem na jejich lidskoprávní dosah, který mě osobně velmi 
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zajímá. Dále bych se chtěla stručněji dotknout dražby, rozvrhového řízení, odkladu a zastavení 

daňové exekuce a vyloučení postihovaného majetku z exekuce. Důležitým jevem, který bych také 

měla alespoň okrajově vysvětlit, je podle mého názoru případ střetu daňové a jiné exekuce, který 

může úspěšné vymáhání daňových nedoplatků a jiných pohledávek značně zkomplikovat. 

Závěrečná část čtvrtá bude pravděpodobně mým vlastním největším přínosem, jelikož 

podkladem k vypracování bude dotazník zaměřený na otázky z praxe související s vymáháním 

daňových nedoplatků a s daňovou exekucí. Půjde o praktické šetření, na jehož základě bych chtěla 

zanalyzovat výsledky plynoucí ze zkušeností účastníků a následně navrhnout možná řešení 

zjištěných problémů. 

Vzhledem k výše zmíněným cílům, jež bych chtěla sledovat, budu užívat převážně popisné 

metody, které budou zaměřeny hlavně na jasně danou právní úpravu. V některých pasážích se 

pokusím i o výklad ustanovení při čerpání informací o dosavadní aplikaci prostřednictvím soudní 

judikatury. V závěru práce bych chtěla využít vlastní dotazníkové šetření k rozsáhlé analýze 

praktické stránky tématu práce, naplňování stanovených cílů legislativy a případně i k návrhu 

možných řešení problematických situací v praxi vznikajících. 

Hlavními prameny, ze kterých jsem dosud čerpala, jsou převážně komentářová literatura 

z oblasti daňového práva, občanského procesního práva, správního práva, ale také další odborné 

publikace, které se na výklad norem zaměřují. Myslím, že se mi podařilo shromáždit i dostatečné 

množství relevantní judikatury, jež důležitě dotváří právo, a na jejímž základě si lze vytvořit 

ucelenější obraz o aplikaci daňového práva procesního. Za nezanedbatelný zdroj informací 

považuji v současné době i internetové zdroje, které jsou schopné pružně informovat o aktuálních 

problémech, náležitě je pojmenovat a komentovat je z mnoha možných náhledů. Přesto mám na 

paměti, že internet je zdroj snadno přístupný pro příjemce, ale i pro poskytovatele informací, proto 

je třeba důsledně třídit informace podložené a relevantní od těch pochybných. 
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1. Současná právní úprava  

1.1. Prameny práva 

Daňový řád lze považovat za nejdůležitější základní rámec daňové exekuce, ale i daňového 

procesního práva obecně, prostřednictvím kterého je naplňováno daňové právo hmotné. Byl přijat 

jako zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, dne 22. července 2009 a v účinnost vstoupil 1. ledna 2011. 

Nahradil předchozí právní úpravu správy daní, kterou do té doby zajišťoval zákon České národní 

rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen ,,Zákon o správě daní a poplatků“), účinný 

od 1. ledna 1993. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 280/2009 Dz (dále jen 

,,Důvodová zpráva k DŘ“), zdůrazňuje, že označování zákona termínem ,,kodifikace daňového 

práva procesního“, je nepřesné. DŘ totiž komplexně neobsahuje veškerou úpravu daňového 

procesu a různá procesní specifika nechává na zákonech o jednotlivých daních. 

Hlavní cíle daňového řádu vyplývající z důvodové zprávy jsou zejména větší srozumitelnost, 

právní jistota a transparentnost, univerzalita, stabilita a v neposlední řadě snížení administrativní 

náročnosti a rozšiřování konceptu e-government. Expertní skupina si při tvorbě daňového řádu 

vytyčila cíle a podle nich poměřovala způsoby, jak jich dosáhnout. V úvahu připadala i novelizace 

staré právní úpravy, ale na základě analýzy přínosů a nákladů byla zvolena možnost nového 

právního aktu.  

Daňový řád byl od okamžiku nabytí účinnosti již několikrát novelizován, převážně zákony 

a jedním zákonným opatřením Senátu ČR. Co se týče ustanovení o vymáhání daňových 

nedoplatků, došlo k určitým úpravám ještě před samotnou účinností DŘ zákonem č. 30/2011 Sb., 

například v § 178 odst. 4 byla vyloučena možnost odvolání proti exekučnímu příkazu, v dalších 

odstavcích byla doplněna možnost postihnout daňovou exekucí i majetek manžela dlužníka či věci 

a práva, které mají z vlastnictví dlužníka přejít do svěřenského fondu. Tyto doplňky 

pravděpodobně sledovaly hlavně zamezení nežádoucích převodů majetku za účelem zmaření 

exekuce. Na základě úpravy také z úroku z prodlení vzniklého po nařízení exekuce již nevznikají 

exekuční náklady.1 Ve výsledku jde o poměrně složitý a komplikovaný právní předpis, ačkoli 

ambice jeho autorů byly neskromné. I z toho důvodu je jeho správný výklad velice důležitý.2 

                                                 
1 Zákon č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony, Čl. I. 
2 NOVOTNÁ, M., JORDANOVOVÁ, K., KRUPIČKOVÁ, L., ŠOTNÍK, J., Daňové řízení. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, 280 s., ISBN 978-80-7400-730-9, Předmluva. 
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Několika změn v dalších letech doznala ustanovení související s dražbou a také došlo ke 

mnoha terminologickým změnám v souvislosti s přijetím nové soukromoprávní úpravy (nemovitá 

věc, obchodní závod, svéprávnost atd). 

1.2. Daňové řízení 

Daňové řízení je zvláštním typem správního řízení. O právech a povinnostech osob zde 

rozhoduje správce daně, kterým mohou být nejen orgány státní správy, ale i orgány územní 

samosprávy, či jiné orgány.3 

Podstatou daňového řízení je správné zjištění, stanovení a úhrada daně. Lze ho rozlišit na 

dvě dílčí řízení podle aktuální situace a to, zda je na místě daň teprve stanovit, což se činí v části 

nalézací, nebo zda již nastala fáze, kdy je třeba daň uhradit, tedy část platební. V rovině nalézací 

může být daň stanovena zákonem, prostřednictvím institutu samovyměření, nebo o ní rozhodne 

správce daně, který ji může vyměřit či doměřit.4 Daňové řízení je ukončeno, pokud dojde ke 

splnění daňové povinnosti daňového subjektu (dále také ,,dlužník“), nebo pokud ta zanikne jiným 

způsobem.5 

1.2.1.  Nalézací řízení 

První fází daňového řízení, jak vyplývá mimo jiné i z časové souslednosti ustanovení v DŘ, 

je řízení nalézací, jehož cílem (stejně jako cílem celé správy daní) je správné zjištění a stanovení 

daně. Prvním krokem k zajištění tohoto cíle zpravidla bývá řádné či dodatečné daňové tvrzení 

daňového subjektu, které je založeno na povinnosti tvrzení a důkazního břemene na straně 

subjektů.6 Ustanovení § 135 DŘ pracuje s legislativní zkratkou zavedenou hned na začátku zákona 

v § 1, kde je osvětleno, že pod pojem daňové tvrzení lze zahrnout daňové přiznání, hlášení nebo 

vyúčtování, které je podáno daňovým subjektem buď přímo ze zákona, nebo až na výzvu správce 

daně. Důležité je ovšem od této legislativní zkratky odlišit pojem tvrzení daňového subjektu, který 

již není zavedenou legislativní zkratkou a je ho nutno chápat v jeho jazykovém slova smyslu, tedy 

jako jakékoliv sdělení daňového subjektu, kterým o něčem zpraví správce daně. Bylo by možné 

tento termín vykládat i v jeho nejširší rovině, tedy jakékoliv sdělení či zpráva, kterou daňový 

subjekt předá komukoliv, nejen správci daně. Pro účely správy daní by však takové rozšiřující 

                                                 
3 KARFÍKOVÁ, M. a kol., Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 156. 
4 KARFÍKOVÁ, M. a kol., Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 169. 
5 GROSSOVÁ, M., Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 2007. 603 s., ISBN: 978-80-7201-621-1, s. 33. 
6 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. I. díl, (§1 až 124). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 s. 

(763 s.), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 509, 510. 
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pojetí bylo neúčelné až zbytečné. Zůstaneme tedy u užšího výkladu, že jde o informaci od 

daňového subjektu určenou správci daně. I když v tomto kontextu nazývám nejvhodnější pojetí 

jako ,,užší“, oproti legislativní zkratce ,,daňové tvrzení“, jde stále o pojem obecnější a širší.  

V rámci nalézacího daňového řízení může být daň vyměřena či doměřena rozhodnutím 

správce daně. Podle ustanovení § 139 DŘ lze daň vyměřit na základě daňového přiznání nebo 

vyúčtování, nebo z moci úřední. Vyměřenou daň správce daně předepisuje do evidence daní. 

V případě odlišnosti vyměřené daně od daně tvrzené vydává správce daně platební výměr, od jehož 

právní moci se počítá náhradní lhůta 15 dní, ve které je rozdíl (nedoplatek daně) splatný. Pokud se 

vyměřená a tvrzená daň shodují, správce daně sice platební výměr vydá, ale daňovému subjektu 

ho zašle jen na žádost, jinak ho pouze zakládá do spisu. Tím akceptuje daňovým subjektem 

tvrzenou daň, která se na základě jeho zjištění shoduje se skutečnou daňovou povinností, a proti 

platebnímu výměru tímto způsobem pouze založenému do spisu se z logiky věci nelze odvolat.7 

Tento postup je zjednodušením procesu vyměřování daně za účelem co nejhospodárnějšího 

průběhu správy daní. Judikatura Ústavního soudu potvrzuje fikci doručení platebního výměru 

v těchto situacích ve svém nálezu z roku 2011,8 a postup správce daně, kdy nemá pochybnosti o 

správnosti, pravdivosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání a na základě toho platební 

výměr pouze zakládá do spisu, nazývá ,,konkludentním stanovením daně“. 

Výsledkem nalézacího řízení je podle § 147 DŘ rozhodnutí správce daně stanovující daň, 

které může být vydáno ve formě již zmíněného platebního výměru, dodatečného platebního 

výměru anebo hromadného předpisného seznamu. Obecně platí, že rozhodnutí stanovující daň 

nemusí být odůvodňována ve smyslu § 102 DŘ za účelem rychlejšího a hospodárnějšího průběhu,9 

výjimka je stanovena v odstavci druhém § 147 DŘ, který ukládá správci daně odůvodnit všechna 

rozhodnutí stanovující daň, jimiž se výše daňové povinnosti oproti daňovému tvrzení mění. 

Povinnost takového rozhodnutí vzniká správci daně pouze tehdy, pokud se daň stanovená 

odchýlila od daně tvrzené. Pro úplnost je nutné uvést, že pokud byla daň stanovena z moci úřední, 

musí být platební výměr odůvodněn v plném rozsahu, není-li odůvodnění daňovému subjektu 

známé z jiné listiny (zpráva o daňové kontrole, výsledek postupu k odstranění pochybností).10 

Povinnost odůvodňovat bych se tedy pokusila shrnout tak, že je uložena tam, kde se daňový subjekt 

                                                 
7 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 514. 
8 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3244/09. 
9 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 531. 
10 Ustanovení § 147 odst. 4 DŘ. 
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s výší daně setkává poprvé, pokud s ní byl již dříve seznámen, či ji dokonce sám tvrdil, povinnost 

odůvodnit rozhodnutí stanovující daň správci uložena není. 

Rozdíl mezi vyměřením a doměřením daně spočívá v jejich účelu, zatímco účelem 

vyměřovacího řízení je stanovení daně, doměřovací řízení je vedeno až tehdy, pokud je nutné 

stanovit změnu poslední známé daně, která je v § 141 DŘ definována jako daň správcem daně 

dosud pravomocně stanovena. Pokud je takto stanovená daň nižší, než by být měla, má daňový 

subjekt povinnost podat dodatečné daňové tvrzení, naopak pokud je stanovená daň vyšší, vzniká 

subjektu právo na podání dodatečného daňového tvrzení. Pokud chce daňový subjekt tímto 

dodatečným tvrzením daň snížit, musí podání řádně odůvodnit.11  

Doměření daně je možné na základě dodatečného daňového přiznání či vyúčtování (i zde 

může být použito ,,konkludentní doměření“), z moci úřední může být daň doměřena jen na základě 

výsledku daňové kontroly, jak stanoví § 143 v odstavci třetím. Bez daňové kontroly může správce 

daně daň doměřit pouze tehdy, pokud mohl důvodně předpokládat, že k doměření daně dojde. 

Další podmínkou je marná výzva k podání dodatečného daňového tvrzení v náhradní lhůtě. 

Zjednodušeně tedy lze uzavřít, že vyměřovací řízení proběhne u každé daňové povinnosti, zatímco 

doměřovací řízení nastupuje v případě, pokud nebyla daň stanovena správně ve vyměřovacím 

řízení. 

Nalézací řízení je ukončeno uplynutím lhůty pro stanovení daně12 podle § 148 DŘ, která je 

momentálně stanovena na 3 roky (ve stanovených případech lze prodloužit).13 V rámci platební části 

daňového řízení dochází k úhradě daně. Nelze ovšem říci, že platební část následuje po nalézacím 

řízení, jelikož daň může být zaplacena již ve lhůtě pro stanovení daně,14 tedy formálně ještě 

v řízení nalézacím. Pokud se tak nestane, může být daň zaplacena dobrovolně po uplynutí lhůty, 

nebo se uplatní pravidla pro vymáhání daně nuceně.  

1.2.2.  Placení daní 

Placení daní zahrnuje kromě jejich výběru také evidování, zajišťování, vymáhání a další 

úkony. Platební rovinu je možné rozčlenit podle toho, zda k úhradě daně dochází dobrovolně či 

proti vůli dlužníka.15  Doba trvání platební roviny daňového řízení je omezena v § 160 DŘ, a to na 

6 let, v tomtéž ustanovení najdeme také důvody pro přerušení či stavení této lhůty.  

                                                 
11 Ustanovení § 141 odst. 5 DŘ. 
12 KARFÍKOVÁ, M. a kol., Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s., ISBN 

978-80-7552-935-0, s. 169. 
13 Ustanovení § 148 odst. 1 DŘ. 
14 NOVOTNÁ, M., JORDANOVOVÁ, K., KRUPIČKOVÁ, L., ŠOTNÍK, J., Daňové řízení. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, 280 s., ISBN 978-80-7400-730-9, s. 227. 
15 Důvodová zpráva k DŘ, část 3.5. Placení daní. 
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Šestiletá lhůta se počítá od okamžiku splatnosti daně, popřípadě stanovené náhradní 

splatnosti (při doměření daně). Počíná běžet dnem splatnosti daně (popř. náhradní splatnosti) a 

dále jsou stanoveny události způsobující stavení či přerušení běhu této lhůty. Přerušení lhůty 

znamená, že odpadnutím důvodu přerušení lhůty započne běžet lhůta opět od začátku (lhůta bude 

přerušena po uplynutí 4 let, překážka bude trvat například rok, po odpadnutí překážky započne 

lhůta běžet od začátku, znovu celých 6 let, celkem tedy 11 let od úplného počátku běhu lhůty). 

Událostmi, na základě kterých je lhůta přerušena, jsou zahájení jakéhokoliv exekučního řízení, 

zřízení zástavního práva a oznámení rozhodnutí o posečkání či rozhodnutí, kterým se mění 

stanovená doba posečkání. Stavení lhůty má účinek odlišný, počítání lhůty bude pozastaveno, po 

odpadnutí překážky se lhůta ovšem rozběhne tam, kde byla pozastavena, nedojde tedy k obnovení 

celé lhůty (lhůta bude pozastavena po uplynutí 4 let, překážka bude trvat například rok, po jejím 

odpadnutí zbývají ještě dva roky lhůty, celkem tedy 7 let od počátku jejího běhu). Důvody pro 

stavení lhůty jsou vymáhání daně soudem či soudním exekutorem, přihlášení daňové pohledávky 

do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby, odklad daňové exekuce na návrh, daňová exekuce 

srážkami ze mzdy, nebo dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku.16  

Na základě přerušování a stavení lhůty je těžké předpokládat, jak dlouho od počátku běhu 

lhůty bude možné ve skutečnosti daň vymáhat. Je však stanoven objektivní limit lhůty, který nelze 

překročit bez ohledu na stavení a přerušení, a tím je 20 let od počátku běhu lhůty pro placení daně. 

Výjimkou z tohoto limitu jsou nedoplatky zajištěné zástavním právem zapsaným do příslušného 

veřejného registru, u takových nedoplatků je objektivní limit pro placení, potažmo vymáhání daně 

zvýšen na 30 let od zápisu do tohoto registru.17 

Stanovení lhůty pro placení daně je nutno vykládat jako časové omezení pro úhradu 

dobrovolnou i nedobrovolnou. Zdůraznění je také hoden fakt, že oproti předchozí právní úpravě 

je tato lhůta prekluzivní.18 Zde musím souhlasit se zákonodárcem, že zvolení prekluze namísto 

promlčení je vhodným nástrojem k zabránění případným nejasnostem a také vyloučení nutnosti 

uplatnit námitku promlčení dlužníkem považuji za přiléhavější.  

 Ustanovení DŘ upravující placení daní jsou závazná i pro úkony jiných orgánů, kterým je 

svěřena působnost v oblasti výběru, evidence a vymáhání peněžitých plnění směřujících do 

veřejných rozpočtů, jde o případy tzv. dělené správy.19  

                                                 
16 Ustanovení § 160, odst. 3,4 DŘ. 
17 Ustanovení § 160, odst. 5,6 DŘ. 
18 Důvodová zpráva k DŘ, část 3.5.1. Obecná ustanovení o placení daní § 160. 
19 Důvodová zpráva k DŘ, část 3.5.2. Dělená správa. 
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Evidence daní 

Daňový řád v kapitole o placení daní stanoví, že předmětem evidence daní jsou údaje 

související s daňovými povinnostmi, které jsou uchovávány u správce daně na osobních daňových 

účtech. Pro každý daňový subjekt jsou vedeny osobní daňové účty jednotlivě pro různé druhy daní, 

někdy dokonce samostatně pro určité části daní, pokud se daň pro přehlednost ještě dále rozčlení. 

Přehled daní či jejich částí, pro které jsou vedeny jednotlivé osobní účty, zveřejňuje Ministerstvo 

financí ve Finančním zpravodaji, který je dostupný na oficiálním webu ministerstva.20 Osobní 

daňové účty jsou rozděleny na dvě části, debetní stranu a kreditní stranu. Na debetní straně jsou 

evidovány předpisy a odpisy daní a odpisy nedoplatků. Na kreditní straně lze nalézt příslušné 

platby a vratky. V rámci evidence může mít daňový subjekt dále svůj osobní depozitní účet, na 

kterém jsou uloženy částky vymožených daní, pokud daňové řízení dojde až do fáze vymáhání 

(např. zajištění daně podle § 167-169, opožděná platba dlužníka uhrazená po neformální výzvě). 

Samostatně se evidují nedobytné nedoplatky, které jsou vedeny v oddělené části pro nedobytné 

nedoplatky osobního daňového účtu.21 Správce daně každý měsíc podle dokladů o platbách uzavře 

a odsouhlasí evidenci daní. Může také daňovému subjektu na jeho žádost vydat potvrzení o stavu 

jeho osobního daňového účtu. 

V ustanovení § 152 je zakotveno pořadí, ve kterém se daně hradí. Jako první jsou hrazeny 

nedoplatky na dani a splatná daň, které jsou upřednostněny před nedoplatky na příslušenství, ty se 

hradí až poté. Jako třetí v pořadí jsou vymáhané nedoplatky na dani a nakonec vymáhané 

nedoplatky na příslušenství daně. Současně s tímto daným pořadím se uplatňuje pravidlo, že 

upřednostněny budou nedoplatky staršího data, tedy vzniklé dříve. U vymáhání daní jednotlivými 

způsoby je stanoveno pořadí úhrady nejprve u nedoplatků vymáhaných daným způsobem 

vymáhání, následně příslušenství u těchto daní. U vymáhání daní v rámci insolvenčního řízení 

budou nejprve uspokojeny nedoplatky vzniklé za majetkovou podstatou a následně ty ostatní. 

V kapitole daňového řádu o vybírání daní najdeme v § 163 výčet způsobů, jakými lze daň 

platit. Úhrada je možná bezhotovostním převodem, v hotovosti (penězi, poštovním poukazem či 

šekem), přeplatkem na jiné dani či kolkovými známkami, kdy poslední jmenovaný způsob je 

možný pouze tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon. U platby v hotovosti je stanoveno omezení 

v podobě maximální možné výše souhrnu všech daní jednoho daňového subjektu uhrazených 

v jeden kalendářní den na 500 000 Kč. 

                                                 
20 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, Finanční zpravodaj [online] 2005 [cit. 04.11.2018]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018. 
21 Ustanovení § 150 DŘ. 
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Zajištění úhrady daně 

Nejakceschopnějším institutem, který má za úkol zajistit úspěšné vybrání daně, je 

zajišťovací příkaz, jemuž se podrobněji věnuji v kapitole o exekučních titulech, konkrétně 

v podkapitole 3.2.3. Vykonatelný zajišťovací příkaz.   

Další možností zabezpečení výběru daně je zřízení zástavního práva k zajištění příslušné 

částky, které má právo zřídit správce daně v případě, že není uhrazena stanovená jistota na 

depozitní účet. Správce daně může zástavní právo vykonat podle občanského zákoníku, přiměřeně 

se ale použijí pravidla pro výkon daňové exekuce.  

Další možností zajištění dosažení úspěšného výběru daně je ručení. Ručiteli vznikne 

povinnost uhradit nedoplatek daně v případě, že byl daňový subjekt daně bezvýsledně upomenut 

a daň nebyla vymožena ani prostřednictvím daňové exekuce. Druhou podmínkou je, že správce 

daně ručitele k uhrazení nedoplatku vyzve. Tato povinnost výzvy ručiteli je zakotvena v § 171 DŘ, 

na rozdíl od výzvy daňovému subjektu, kterou správce daně od účinnosti daňového řádu nemá. 

Zachování povinnosti výzvy pouze u ručitele považuji za adekvátní vzhledem k tomu, že ačkoli se 

zavázal dobrovolně, stále jde o třetí osobu, která je až druhotným dlužníkem. Přestože 

dobrovolným převzetím povinnosti v podstatě vstupuje do postavení dlužníka, přistoupení 

k vymáhání bez předchozí výzvy by bylo nepřiměřeně přísné. 

Kromě klasického ručení je možné zajistit výběr daně i zřízením finanční záruky, kdy se 

výstavce záruky v záruční listině zaváže k případné úhradě nedoplatku daně.  

Posledním daňovým řádem popsaným způsobem zajištění výběru daní je placení záloh na 

daně, který je ze všech institutů zajištění daně nejběžnější. V podstatě jde o periodické skládání 

jistiny na daň, která bude splatná či stanovená až v budoucnu. Po skončení zdaňovacího období 

budou předem zaplacené zálohy započteny na úhradu splatné daně. Následně se vyrovnají 

případné nedoplatky, či přeplatky.  

1.3.  Správce daně 

Pro správce daně jsou v daňovém řádu vyhrazeny paragrafy 10 až 19, kde je zavedena další 

legislativní zkratka, podle které je správcem daně správní orgán či jiný orgán veřejné moci 

v rozsahu, v jakém mu je svěřena správa daní, a to pouze zákonem nebo na základě zákona. 

Pravděpodobně jen pro úplnost je v daňovém řádu i definice správního orgánu, která ovšem pouze 

opisuje definici z úvodu správního řádu.22 Definici správce daně považuji za tautologickou a ve 

                                                 
22 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 1 odst. 1. 
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výsledku nic neříkající, vychází z ní pouze fakt, že označení správců daně je třeba hledat 

v jednotlivých zvláštních právních předpisech. 

Podle Mrkývky23 mají postavení správce daně: 

1. Ministerstvo financí ČR, 

2. orgány finanční správy, 

3. orgány celní správy, 

4. jiné správní úřady, 

5. soudy a 

6. obce. 

 

ad 1.  Ministerstvu financí ČR jsou v oblasti správy daní svěřeny zejména pravomoci kontrolní a 

řídící. Je mu podřízeno Generální finanční ředitelství, z čehož vyplývá, že je v instanční 

hierarchii nejvyšším orgánem finanční správy. Ministerstvo zpravidla samo nevykonává 

jednotlivé úkony v postavení správce daně, ale v některých případech se na nich může podílet. 

Dále může pověřit jednotlivé finanční úřady jednáním ve věcech mezinárodní spolupráce, 

tedy případy finanční správy a vymáhání daní s přeshraničním prvkem.24 

ad 2.  Orgány finanční správy jsou od účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR (dále 

jen ,,zákon o FSČR“), které nabyl 1. ledna 2013, uspořádány do třístupňové struktury. Tento 

zákon nelze považovat vůči DŘ za obecný ani speciální, lze konstatovat, že jde o úpravu sui 

generis a kompetence orgánů finanční správy se řídí souběžně daňovým řádem i tímto 

předpisem.25 Na nejnižší úrovni působí finanční úřady, v ustanovení § 8 zákona o FSČR je 

zakotveno, že finanční úřady vykonávají svou působnost na území kraje a sídlí vždy 

v příslušném krajském městě. V rámci každého finančního úřadu funguje několik územních 

pracovišť zřízených vyhláškou ministerstva financí, jež lze chápat jako určitý podstupeň 

finančních úřadů, ale fakticky jsou jejich součástí. To je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, 

podle které dnešní územní pracoviště fungovala pod názvem finanční úřad a nynější finanční 

úřady nesly označení finanční ředitelství,26 pro daňové poplatníky to ale pravděpodobně byla 

změna pouze terminologická.  

                                                 
23 MRKÝVKA, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2.díl., Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 385 s., 

ISBN 80-210-3579-X, s. 29. 
24 PODZEMNÝ, L., Daňová exekuce. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 

Právnická fakulta, s. 18. 
25 EPRAVO.CZ, Změny v daňové správě od 1. ledna 2013 [online] 1999 [cit. 08.11.2018]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-v-danove-sprave-od-1-ledna-2013-88028.html. 
26 Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech – již neúčinný. 
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Náplň činnosti finančních úřadů je vyčtena v § 10 zákona o FSČR, stručně lze shrnout, že jde 

hlavně o činnosti za účelem úspěšného výběru daní, pojistného a prostředků na důchodové 

spoření a dále o činnosti spojené s efektivní kontrolou výběru daní, ale také například řádného 

čerpání dotací. Územní pracoviště zajišťují často osobní kontakt s daňovými subjekty a plní 

zejména funkci v oblasti registrace subjektů a vyměřování jejich povinností.27 V ustanovení 

§ 9 je zakotvena funkce ředitele, který stojí vždy v čele finančního úřadu, ustanovení je to ale 

poněkud strohé, což lze pravděpodobně odůvodnit tím, že obsahuje odkaz na zákon o státní 

službě,28 kterým se řídí výběr, jmenování a odvolání ředitele finančního úřadu. Podrobnosti 

týkající se personálního obsazení se tedy budou řídit spíše dlouho očekávaným, již Ústavou 

předpokládaným29 zákonem o státní službě, který nabyl účinnosti až od 1. 1. 2015. 

Na stejné úrovni jako finanční úřady působí ještě jediný Specializovaný finanční úřad, který 

sídlí v Praze. Ten má svá územní pracoviště v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, 

Hradci Králové a Ústí nad Labem. Hlavním úkolem Specializovaného finančního úřadu (dále 

jen ,,SFÚ“) je zaměřit svou pozornost na ,,velké hráče“ na trhu, tedy právnické osoby založené 

za účelem podnikání s minimálním obratem 2 miliardy Kč, a kontrolovat řádné plnění 

daňových povinností u těchto subjektů. Měl by tyto obchodní společnosti rozlišovat podle 

rizikovosti daňových úniků a na základě takové analýzy kontrolovat častěji ty subjekty, u 

kterých je míra rizika neplnění daňových povinností vyšší. „Normální firma bez rizika je 

bezbarvá, ty se střední rizikovostí jsou šedivé a nejvíc rizikové žluté,“ sdělil v rozhovoru pro 

MF DNES příměrem k barevnému rozlišení dnes již bývalý ředitel SFÚ Jan Ronovský 

v červenci roku 2014 k tomu, jakými subjekty se primárně zabývají.30 

ad 3. Orgány celní správy působí na území České republiky jako správní orgány, ale zároveň jako 

bezpečnostní složky státu, jelikož Celní správa ČR je jedním z bezpečnostních ozbrojených 

sborů. Současně je součástí integrovaného záchranného systému ČR a ve spolupráci 

s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory plní úkoly při mimořádných a krizových 

situacích. K 30. dubnu 2004 byly zrušeny pohraniční celní útvary a se vstupem České 

republiky do Evropské unie došlo k začlenění tuzemské celní správy do unijního komplexu, 

jehož hlavním úkolem je dohlížet na pohyb zboží v rámci jednotného celního území EU.31 

                                                 
27 Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech – již neúčinný. 
28 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
29 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Čl. 79 odst. 2. 
30 IDNES.cz – ekonomika, Podezřelé firmy ohlídá nový úřad [online] 1999 [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: 

https://ekonomika.idnes.cz/podezrele-firmy-ohlida-novy-urad-d4q-

/ekonomika.aspx?c=A140717_224204_ekonomika_zt. 
31 CELNÍ SPRÁVA ČR, [online] 2006 [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/o-

nas/Stranky/celni-sprava.aspx. 
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Základní kompetencí celní správy jako správního orgánu je správa cla a daní, ze kterých 

výhradně spravuje daně spotřební a dále některé energetické daně. V těchto oblastech může 

mít celní správa i postavení policejního orgánu v trestním řízení.32 

Na rozdíl od finanční správy má celní správa organizační strukturu od 1. ledna 2013 pouze 

dvoustupňovou. Na nejvyšším stupni působí Generální ředitelství cel, jehož úlohou je 

převážně kontrola, metodická činnost vůči ostatním orgánům celní správy a vyšetřování 

trestních činů spadajících do působnosti celní správy.33 Na nižším stupni působí na území 

totožném s územím krajů jakožto vyšších územních samosprávných celků celní úřady, kterých 

je tedy celkem 14. Mimo rámec krajských celních úřadů funguje Celní úřad Ruzyně, jenž 

působí na území svého celního prostoru pražského mezinárodního letiště v Ruzyni.  

ad 4.  Jako jiné správní úřady mohou pravomoci správce daně vykonávat i jiné orgány, právnické či 

fyzické osoby pod podmínkou, že působnost vykonávají v oblasti veřejné správy, konkrétně 

v oblasti správy daní. Půjde například o správní úřady při správě poplatků podle zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích,34 který zmiňuje stavební úřady, katastrální úřady, 

obecní úřady v přenesené působnosti apod. 

ad 5.  Soudy mohou v postavení správce daně vystupovat podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích.35 Ten v ustanovení § 8 odst. 1 stanovuje, že správu placení poplatků vykonává 

příslušný soud či správa soudu a že tyto poplatky jsou příjmem státního rozpočtu. 

ad 6.  Obce budou pravomoci správce daně vykonávat spíše v souvislosti se správou místních 

poplatků, které jsou podle § 1 DŘ zahrnuty v označení ,,daň“. Nicméně správa místních 

poplatků je upravena zejména zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,36  který je 

speciálním předpisem vůči DŘ. Správa místních poplatků tedy také podléhá DŘ, ale pouze 

subsidiárně tam, kde zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.37 

Správa místních poplatků je svěřena obecnímu úřadu a podle § 15 zákona o místních 

poplatcích jde o výkon přenesené působnosti.38 Je tomu tak narozdíl od stanovení výše 

poplatku, kterou obec určuje obecně závaznou vyhláškou, tedy v působnosti samostatné, 

jak je stanoveno o pár řádků výše v § 14.39 

                                                 
32 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 12. 
33 CELNÍ SPRÁVA ČR, [online] 2006 [cit. 24.05.2019]. Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/o-

nas/Stranky/celni-sprava.aspx. 
34 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
35 Zákon č. 549/1991 Sb., České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů. 
36 Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích. 
37 Ustanovení § 4 DŘ. 
38 Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích, § 15. 
39 Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích, § 14. 
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Druhy místních poplatků nalezneme v § 1, jde o poplatky ze psů, za lázeňský nebo 

rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za 

povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za odpady, za 

zhodnocení stavebního pozemku. 

 

Na základě praxe lze nejčastější činnosti správce daně shrnout jako vedení daňových a jiných 

řízení, vyhledávací činnost, místní šetření, vyměření a výběr daní, daňová kontrola, vyzývání 

daňových subjektů ke splnění jejich daňových povinností, zabezpečení placení daní, vedení 

evidence o daňových subjektech a jejich daňových povinnostech, popřípadě vymáhání daní.40 

 Základní cíl správy daní, tedy správné zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní (§ 1 

odst. 2 DŘ), by měl být klíčovým i pro činnost správce daně. Je třeba přiznat, že tohoto v úvodu 

DŘ vytyčeného cíle nelze nikdy zcela dosáhnout, jelikož daňové podvody, úniky, nepravdivá 

daňová tvrzení, vznik nedoplatků apod., není možné dočista vymýtit. Správce daně ale musí 

usilovat alespoň o naplnění tohoto cíle v co největší možné míře a za tímto účelem provádí 

průběžně vyhledávací činnost, aby vyšly najevo nesrovnalosti mezi tvrzeními daňových subjektů 

a skutečností. Pokud k takovému zjištění dojde, má pravomoc postupovat podle § 9 odst. 2 DŘ, 

tedy činit úkony, aby takové povinnosti byly splněny. Tato vyhledávací činnost správce daně, 

potažmo zásada vyhledávací, je úzce spojena se zásadou oficiality, kterým veškerá činnost správce 

daně podléhá. Dodržování těchto zásad je pro správce daně zároveň povinností, kterou musí plnit 

jak za účelem spravedlivého průběhu řízení, tak jeho spravedlivého výsledku, tedy správného 

zjištění a stanovení daně.41 

Nejčastěji v postavení správce daně vystupují orgány finanční správy, orgány celní správy a 

obecní úřady (poplatky).  

  

                                                 
40 PORTÁL POHODA, Informace pro účetní a podnikatele, Kdo je vlastně správce daně? [online] 2012 [cit. 

07.11.2018]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/kdo-je-vlastne-spravce-

dane/. 
41 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. I. díl, (§1 až 124). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 s. 

(763 s.), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 509. 
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2. Vymáhání daňových nedoplatků  
Úvodem je třeba zdůraznit, že pojem vymáhání daní není totožný s pojmem daňová exekuce, 

ačkoli by k tomu základní překlad či výklad výrazu exekuce podle jeho cizojazyčného původu 

(slovo exekuce pochází z latinského exsecutio, tedy výkon, dosažení, provádění)42 bez dalšího 

kontextu v rámci českého právního řádu mohly svádět. Pojem vymáhání daní je českou 

legislativou chápán jako pojem širší, který zahrnuje různé způsoby vymáhání, mezi něž patří i 

daňová exekuce.  

Nadřazenost pojmu vymáhání daní přímo plyne z názvu Dílu 5 ,,Vymáhání daní“ a následně 

z ustanovení § 175 DŘ,43 který daňovou exekuci uvádí pouze jako jeden ze způsobů vymáhání 

daní. Jako další možnosti jsou zde uvedeny vymáhání prostřednictvím soudního exekutora podle 

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

(exekuční řád, dále jen ,,EŘ“), insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen ,,IZ“), a případně také veřejná dražba podle 

zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. Do změny daňového řádu zákonným 

opatřením senátu (tj. do 31. 12. 2013) byla navíc ještě možnost vymáhání nedoplatků 

prostřednictvím soudu, ta byla ale s účinností novely ze zákona vyškrtnuta,44 soud by tedy 

v případě podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí tento návrh zamítl.  

Výběr z možností provede správce daně podle svého posouzení, při kterém je povinen 

přihlížet k budoucím nákladům daňového subjektu, které nesmí být následkem nevhodného 

výběru v nepoměrné výši k vymáhanému nedoplatku. Limitace správce daně je dále rozvíjena 

například v rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2015,45 podle kterého je povinnost 

správce daně přihlížet k případným nákladům dlužníka vyjádřením zásady zdrženlivosti a 

přiměřenosti zakotvené v § 5 odst. 3 DŘ s cílem zabránění vymáhání bagatelních nedoplatků 

prostřednictvím soudních exekutorů. To by v takových případech bylo pro dlužníka nepochybně 

nákladnější.46 Potřeba dodržování zásad efektivnosti a hospodárnosti při výběru způsobu 

vymáhání je vyjádřena již v důvodové zprávě k DŘ, ve které je výslovně zmíněn předpoklad 

změny praxe ve srovnání se stavem před účinností DŘ: ,,V rámci volby způsobu vymáhání by měl 

                                                 
42 LATIN ENGLISH DICTIONARY, Exsecutio in English, translation, [online] 2011 [cit. 13.06.2019]. Dostupné z: 

https://glosbe.com/la/en/exsecutio. 
43 Ustanovení § 175 odst. 1 DŘ. 
44 DŘ ve znění platném do 31.12.2013: § 175 Způsoby vymáhání (1) Správce daně může vymáhat nedoplatek 

daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, 

popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby. 
45 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2015, č. j. 8 As 143/2014 – 47. 
46 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. I. díl, (§1 až 124). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 s. 

(763 s.), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 510. 
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správce daně s přihlédnutím k nutnosti šetřit práva zúčastněných osob (zásada přiměřenosti) a 

k zásadě hospodárnosti, jakož i k vlastnímu personálnímu vybavení, zvolit co nejefektivnější 

možnost pro vymožení dlužného nedoplatku…. Předpokládá se tak změna praxe správců daně 

(zejména v rámci dělené správy), kteří ve snaze zjednodušit si práci opomíjejí základní principy, 

na nichž je veřejná správa postavena. Mělo by tak dojít k zamezení případů, kdy na vymáhání 

bagatelního nedoplatku je povolán soukromý exekutor, u nějž se minimální výše nákladů pohybuje 

v řádech tisíců korun, ačkoliv lze zajistit vymáhání nedoplatku vlastními silami nebo předáním 

správci daně příslušnému vymáhat nedoplatek v rámci dělené správy (v současnosti celnímu 

úřadu), tedy způsoby pro dlužníka výrazně příznivějšími.“47 Výslovné zakotvení této povinnosti 

správce daně a dále i její zdůrazňování v judikatuře považuji za správné a užitečné, jasné a přesné 

vyjádření kritéria hospodárnosti je předpokladem k zabránění nevhodného užití správního uvážení 

správce daně a následně také k omezení vzniku nejasných situací, což je nepochybně krokem 

k posílení právní jistoty veřejnosti. 

Mezi jednotlivými způsoby vymáhání spočívá významný rozdíl v postavení správce daně, 

ten vystupuje jako exekuční orgán u daňové exekuce a také v případě, že pořádá dražbu za účelem 

prodeje věcí. Při vymáhání prostřednictvím soudního exekutora a v insolvenčním řízení má 

postavení řadového věřitele, který musí postupovat stejným způsobem jako ostatní věřitelé za 

účelem uspokojení své pohledávky.48 

Primárním předmětem této práce je daňová exekuce, proto budu pro její účely zpracovávat 

ostatní způsoby vymáhání daní v následujících kapitolách spíše stručněji. Dražbě se budu věnovat 

v kapitole Daňová exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí. Konkrétní průběh exekuce 

prostřednictvím soudního exekutora a průběh insolvenčního řízení nastíním zejména z hlediska 

těch případů, kdy jako oprávněný bude vystupovat správce daně. Ostatní případy a možné situace 

u nich nastalé tedy mohou být zanedbány.  

2.1.  Vymáhání prostřednictvím soudního exekutora 

Pokud správce daně na základě posouzení případných nákladů různých způsobů exekuce 

dojde k závěru, že nejefektivnější volbou bude vymáhání daně prostřednictvím soudního 

exekutora, může ho o tento výkon požádat. Od toho okamžiku se vymáhání daně bude řídit 

exekučním řádem, dále tedy nebudeme hovořit o daňové exekuci, nýbrž o exekuci v jejím smyslu 

slova podle EŘ. Správce daně při zvolení vymáhání daní prostřednictvím soudního exekutora 

                                                 
47 Důvodová zpráva k DŘ. 
48 ČASOPIS PRÁCE A MZDA, Vymáhání daní podle DŘ, webová stránka Mzdová praxe, [online] 2019 [cit. 

12.02.2019]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d33454v42898-vymahani-dani-

podle-danoveho-radu/. 



 

22 

 

 

vystupuje v pozici oprávněného, v této kapitole tedy pojmy oprávněný a správce daně lze 

považovat za rovnocenné. 

Oprávněný podá exekuční návrh příslušnému soudnímu exekutorovi, jehož doručením je 

zahájeno exekuční řízení. Návrh na provedení exekuce může být podán pouze věřitelem čili 

oprávněným. Exekutor následně upozorní oprávněného na případné vady návrhu a pokud žádné 

neshledá, odešle ve lhůtě 15 dnů od doručení exekučního návrhu (příp. opraveného návrhu) 

exekučnímu soudu žádost o pověření a nařízení exekuce (dále jen ,,pověření“). Společně se žádostí 

odesílá soudu i exekuční návrh a další listiny. Jsou-li splněny všechny zákonem požadované 

náležitosti, soud vydá pověření ve lhůtě 15 dní, v opačném případě vydává soud exekutorovi 

pokyn k odmítnutí či zamítnutí návrhu nebo k zastavení exekuce, kterým je exekutor vázán. 

V případě, že by správce daně podal takových návrhů více a doručil je více exekutorům, exekuci 

povede ten z nich, který byl zapsán v rejstříku vedených exekucí nejdříve.49 

Exekuční řízení tedy podléhá dispoziční zásadě,50 věřitel musí podat návrh a až na jeho 

základě je exekuce zahájena. Pokud ovšem bude exekutor soudem pověřen provedením exekuce, 

přebírá iniciativu a následné řízení již bude probíhat v režimu zásady oficiality.51 To je potvrzeno 

ustanovením § 46 odst. 2 EŘ, podle kterého exekutor bude úkony k provedení exekuce činit i 

bez návrhu až do okamžiku jejího vymožení, čímž bude exekuce považována za provedenou. 

Exekuční řád jmenuje v § 51 i další situace, za kterých může dojít k zániku pověření exekutora. 

Stane se tak, pokud soud exekutora rozhodnutím vyloučí, exekuce bude zastavena, dojde ke změně 

exekutora nebo pokud bude soudem rozhodnuto o spojení řízení a daný exekutor spojené řízení 

nepovede.52 Tento výčet ale není taxativní a v EŘ i v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

(dále jen ,,OSŘ“), existují i další případy, ve kterých bude exekutorova činnost ukončena, 

například zanikne-li exekutorský úřad.53 

Považuji za potřebné zdůraznit ještě jednu malou terminologickou zmatečnost, a to 

významový rozdíl mezi pojmy vedení a provedení exekuce. Jak již použitý vid napovídá, pod 

termín vedení exekuce lze zahrnout všechny kroky exekutora učiněné za účelem uspokojení 

věřitelů během exekučního řízení. Naproti tomu provedení exekuce znamená konečné zpeněžení 

                                                 
49 Ustanovení § 35 an. EŘ. 
50 TRIPES, A., Exekuce v soudní praxi, 3. vydání. Praha: 2006, 852 s., ISBN 80-7179-489-9, s. 140. 
51 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 336 s., ISBN: 978-80-7552-427-

0, s. 97. 
52 Ustanovení § 51 EŘ. 
53 KASÍKOVÁ, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., ISBN 978-80-

7400-630-2, s. 77. 
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majetku, čímž je naplněn původní účel exekuce.54 Zjednodušeně lze tedy vyslovit tvrzení, že 

původním účelem vedení exekuce je její provedení. 

Udělil-li soud pověření, zpraví o tom exekutor oprávněného ve lhůtě 15 dnů formou 

vyrozumění o zahájení exekuce. Tímto úkonem není zahajováno exekuční řízení, jelikož se 

tak stalo již podáním návrhu oprávněným, exekutor tak v podstatě dává oprávněnému na vědomí, 

že došlo k pověření soudem a že bude pokračovat provedením další fáze řízení. Povinnému bude 

exekutor doručovat vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem společně s exekučním 

návrhem a kopií exekučního titulu a také společně s výzvou k dobrovolnému plnění. Povinnost 

nejprve vyzvat dlužníka je stanovena exekučním řádem exekutorovi na rozdíl od daňového řádu, 

podle kterého správce daně povinnost výzvy dlužníkovi při daňové exekuci nemá. Lhůta 

k dobrovolnému plnění je stanovena v délce 30 dnů, pokud během ní dojde k plnění, vydá exekutor 

příkaz k úhradě nákladů exekuce snížených na 50 % a jeho právní mocí bude exekuce ukončena. 

Pokud dlužník plnit nebude, bude exekutor činit další kroky k uspokojení dluhu. 

Od doručení vyrozumění platí pro dlužníka zákaz nakládání se svým majetkem, jde o institut 

generálního inhibitoria, jelikož zákaz se vztahuje na dlužníkův majetek jako celek, včetně majetku 

spadajícího do společného jmění manželů. Jedná se o zákaz všeobecný, následkem jeho porušení 

je ovšem neplatnost pouze relativní, zakázané jednání tedy může být i nadále platné, pokud 

exekutor, oprávněný či jiný přihlášený věřitel neuplatní námitku neplatnosti.  Oproti tomu institut 

speciálního inhibitoria se vztahuje pouze na majetek, který je určen v konkrétním exekučním 

příkazu, avšak jeho porušení zakládá neplatnost absolutní, které se není třeba dovolávat.55  

Generální inhibitorium se nevztahuje na běžnou obchodní a provozní činnost, uspokojování 

základních životních potřeb svých a také osob, vůči kterým má dlužník vyživovací povinnost, 

zákazem nedotčeno zůstává také udržování a běžná správa majetku. Zákaz nakládání s majetkem 

pro dlužníka platí až do úplného skončení exekuce, nebo do rozhodnutí exekutora o zrušení 

zákazu, které bude vydáno, pokud dlužník u exekutora složí vymáhanou částku.  

Po zapsání exekuce do rejstříku zahájených exekucí vydává exekutor exekuční příkaz. Učiní 

tak poté, co po důkladném zvážení vybere nejvhodnější způsob, kterým bude exekuce provedena. 

Úvaha a následný výběr způsobu provedení exekuce musí stejně jako další úkony exekutora 

následovat zásadu formulovanou v § 46 odst. 1 EŘ, tedy že exekutor postupuje rychle a účelně, 

přičemž šetří práva účastníků řízení i třetích osob. Za účelem ochrany práv musí být přihlíženo 

                                                 
54 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 336 s., ISBN: 978-80-7552-427-

0, s. 98. 
55 KASÍKOVÁ, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., ISBN 978-80-7400-

630-2, s. 302. 
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k majetkovým poměrům dlužníka, místu jeho faktického pobytu a dalším informacím zjištěným 

na základě součinnosti oprávněného, povinného i třetích osob.56 Exekutor může zvolit současně 

nebo postupně i více způsobů provedení exekuce, v tom případě ale musí pro každý z nich vydat 

samostatný exekuční příkaz. V příkazu je již obsažen seznam konkrétních předmětů, které budou 

exekucí postiženy. Exekuční příkaz má stejné účinky jako nařízení výkonu rozhodnutí podle 

OSŘ.57 Rovnost těchto dvou institutů je výslovně deklarována v § 47 odst. 2 EŘ a má význam 

především v procesní rovině. Účelem je spojení procesně právních účinků, které by případně byly 

zvláštními předpisy spojovány pouze s nařízením výkonu rozhodnutí i s exekučním příkazem.58 

Úmysl zákonodárce je zde tedy evidentní, a to předejít případným výkladovým sporům a hrozícím 

mezerám v právní úpravě.   

Proti exekučnímu příkazu není možné dle § 47 odst. 5 EŘ podat opravný prostředek, čímž 

jsou vyloučeny řádné i mimořádné opravné prostředky. Veškerá obrana dlužníka tím ale 

znemožněna není, zachována je jeho možnost podat návrh na zrušení exekučního příkazu, čímž by 

ale nedosáhl ukončení celého exekučního řízení. Dále je oprávněn podat návrh na odklad či 

zastavení exekuce postupem podle § 54 a 55, což lze považovat za poměrně komplexnější a 

všeobecnější způsob obrany. Smyslem institutu odkladu exekuce je prevence vzniku nepříznivých 

následků exekuce při jejím bezodkladném výkonu, důležitým faktorem je zde přechodné trvání 

důvodů odkladu.59 

Provést exekuci lze pouze exekučním řádem taxativně vymezenými způsoby. Ty z nich, 

kterými je uloženo uhrazení peněžité částky, jsou obdobně jako u daňové exekuce srážky ze mzdy 

a jiných příjmů, přikázání pohledávky a prodej movitých nebo nemovitých věcí. Soudní exekutor 

pak může exekuci provést navíc postižením závodu, správou nemovité věci a pozastavením 

řidičského oprávnění. Do účinnosti novely EŘ, které nabyla dne 1. 7. 2015, měl exekutor navíc 

ještě možnost zřízení exekutorského zástavního práva. Vypuštění této možnosti provedení exekuce 

bylo zdůvodněno její nedostatečnou prospěšností pro realizaci exekuce.60 Exekutorské zástavní 

právo jako takové bylo rekodifikováno do samostatné Hlavy V EŘ.   

                                                 
56 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 336 s., ISBN: 978-80-7552-427-

0, s. 99. 
57 Ustanovení § 47 odst. 2 EŘ 
58 KASÍKOVÁ, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., ISBN 978-80-7400-

630-2, s. 338. 
59 KASÍKOVÁ, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., ISBN 978-8-7400-

630-2, s. 376. 
60 EPRAVO.CZ, Opravdu vyjde exekutorské zástavní právo z užívání? [online] 1999 [cit. 14.02.2019]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/opravdu-vyjde-exekutorske-zastavni-pravo-z-uzivani-98428.html. 
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Dále může být v rámci exekuce uložena povinnost nepeněžitá. V takovém případě lze 

exekuci provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci a provedením prací a 

výkonů. U zajištěných pohledávek může dojít k uspokojení dluhu i prodejem zástavy.61 

Úspěšně vymožená plnění mohou být hrazena soudnímu exekutorovi i přímo oprávněnému, 

v obou případech je ovšem plněno ,,pod tíhou exekuce“, což znamená, že ani pokud je plněno 

oprávněnému, soudní exekutor neztrácí nárok na odměnu a další náklady s exekucí spojené.62 To 

je dle mého názoru pro dlužníka poměrně demotivující, pokud by zákonodárce zvýhodnil splnění 

dluhu přímo oprávněnému, je možné diskutovat o tom, zda by se poměr takto splněných 

pohledávek oprávněných nezvýšil. Na druhou stranu po započetí exekuce jsou vzniklé náklady 

exekutora nesporné a jejich zavinění dlužníkem taktéž, takže by záleželo na tom, zda by vůbec 

bylo možné snížit povinnost uhradit náklady do té míry, aby to pro dlužníka ještě bylo zajímavé. 

Plnění vymožené v plné výši a vedené odděleně na zvláštním účtu vyplácí exekutor 

oprávněnému ve lhůtě 30 dnů, stejně tak plnění částečné převyšující 1000 Kč, nedošlo-li mezi 

exekutorem a oprávněným k jiné dohodě. Exekutor vždy ještě před převedením vymožených 

prostředků odečte od této částky exekuční náklady.63 

Po skončení exekuce soudní exekutor zašle oznámení o skončení všem osobám, které vedly 

ve svých evidencích o exekuci poznámku nebo kterým byla v průběhu exekuce uložena nějaká 

povinnost. Tento postup exekutora nalezneme v osmém odstavci § 46 a vztahovat se bude na 

všechny způsoby skončení exekuce (úspěšným vymožením, zastavením exekuce, plněním 

povinného v třicetidenní lhůtě pro dobrovolné plnění). Jde o tzv. deblokaci majetku dlužníka.64 

Dále je výslovně stanoveno, že toto oznámení exekutora není rozhodnutím, z čehož plyne, že se 

proti němu nelze odvolat. 

 

2.2. Insolvenční řízení 

Další možností vymáhání daňového nedoplatku je uplatnění pohledávky v insolvenčním 

řízení, které se provádí podle IZ. 

Cílem insolvenčního řízení je poměrné uspokojení co největšího počtu dlužníkových 

věřitelů. Podle § 5 IZ jsou si všichni věřitelé v insolvenčním řízení rovni, z čehož vyplývá, že ani 

správce daně nemá vůči ostatním věřitelům privilegované postavení. Rozdíly ovšem mezi věřiteli 

                                                 
61 Ustanovení § 58, 59 EŘ. 
62 WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 336 s., ISBN: 978-80-7552-427-

0, s. 113. 
63 Ustanovení § 46 odst. 4. EŘ. 
64 KASÍKOVÁ, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., ISBN 978-8-7400-

630-2, s. 325. 
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přesto vznikat mohou, avšak ne na základě vlastností osoby věřitele, ale na základě druhu 

pohledávky. Upřednostňováno je uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a 

pohledávek jim na roveň postavených, které se uspokojují kdykoliv po rozhodnutí o úpadku.65 Jde 

především o pohledávky, jejichž vznik je datován až po zahájení insolvenčního řízení, popřípadě 

po prohlášení úpadku, anebo pohledávky, které jsou privilegovány z jiných důvodů (mzdy 

zaměstnanců dlužníka, výživné, pohledávky státu apod.), ačkoli vznikly i dříve, než bylo 

insolvenční řízení zahájeno. 

Dělení pohledávek na ty za majetkovou podstatou a ty ostatní se uplatní i u 

pohledávek uplatňovaných správcem daně. Pohledávky vzniklé před zahájením insolvenčního 

řízení tedy podléhají stejnému režimu jako ty svědčící ostatním věřitelům a musí být přihlášeny 

ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku. Pokud tak správce daně neučiní, soud k těmto 

pohledávkám nebude přihlížet a k jejich uspokojení v rámci insolvenčního řízení nedojde.66 

V přihlášce pohledávky musí být vyčíslena její výše a dále musí být připojeny všechny potřebné 

podklady a dokumenty a další stanovené náležitosti.67 Naproti tomu pokud je pohledávka správce 

daně pohledávkou za majetkovou podstatou, bude uspokojována v insolvenčním řízení i 

bez podání přihlášky, zde postačí standardní uplatnění. Za pohledávky správce daně za 

majetkovou podstatou dlužníka jsou stejně jako u ostatních pohledávek považovány ty 

pohledávky, které vznikly po vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.68 

Insolvenční správce sestaví na základě přihlášek seznam přihlášených pohledávek, jež 

podléhají přezkoumání, během kterého mohou být popřeny a věřitel může měnit výši své 

pohledávky. Přihlášení věřitelé, insolvenční správce i dlužník mají právo popřít pravost, výši i 

pořadí jednotlivých pohledávek. Na základě výsledku přezkumného jednání insolvenční správce 

vyhotoví upravený seznam pohledávek, ze kterého bude v následujícím řízení vycházet. 

Dalším nezbytným krokem insolvenčního správce je sestavení majetkové podstaty dlužníka, 

ze které budou pohledávky uspokojovány. Do majetkové podstaty spadá veškerý 

majetek dlužníka, který mu patřil v okamžiku zahájení insolvenčního řízení (popřípadě účinkem 

předběžných opatření). Obsah majetkové podstaty je vyčten v § 206 IZ. V následujících 

ustanoveních (§ 207, 208) je naopak vyčten majetek, který do majetkové podstaty nespadá 

(majetek nepostižitelný exekucí či výkonem rozhodnutí, účelové dotace apod.) 

                                                 
65 Ustanovení § 168, 169 IZ. 
66 Ustanovení § 173 IZ. 
67 Ustanovení § 174 IZ. 
68 Ustanovení § 242 DŘ. 
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Na základě soupisu majetkové podstaty insolvenční správce přistoupí k jejímu zpeněžení, a 

to na základě konkurzu nebo oddlužení způsobem, o kterém rozhodne schůze věřitelů.69 Po 

zpeněžení dochází k uspokojování pohledávek, podle § 296 IZ jsou z výtěžku uspokojovány 

pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. Nepostačuje-li 

výtěžek k uhrazení těchto pohledávek, lze za podmínek stanovených § 297 využít prostředků 

získaných zálohou na náklady insolvenčního řízení nebo zálohou poskytnutou věřitelským 

výborem. Pokud ani tyto prostředky nebudou k pokrytí stačit, rozhodne insolvenční soud na 

základě návrhu insolvenčního správce o pořadí úhrady pohledávek či o poměrné úhradě.  

Uplatnění pohledávky správcem daně v insolvenčním řízení (viz výše v této kapitole) je 

třeba odlišovat od střetu insolvenčního a daňového řízení, kterému jsou věnována ustanovení 

v závěru DŘ. Ustanovení § 243 stanoví, že po zahájení insolvenčního řízení lze daňové řízení 

zahájit a v již zahájeném pokračovat s výjimkou daňové exekuce, která sice může být nařízena, 

ale nelze ji provést. Nařízená daňová exekuce tedy bude během insolvenčního řízení pozastavena. 

Dále je zákonem stanoveno, že od účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové pohledávce 

úrok z prodlení. Po skončení insolvenčního řízení je dlužník povinen podat do 15 dnů řádné 

daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno.  

  

                                                 
69 KRÁLOVÁ, P., Střet daňového a insolvenčního řízení. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova univerzita 

v Brně. Ekonomicko-správní fakulta, s. 70.  



 

28 

 

 

3. Daňová exekuce 

3.1.  Právní předpoklady daňové exekuce 

Dvěma obligatorními podmínkami pro nařízení daňově exekuce jsou existence daňového 

nedoplatku a existence vykonatelného exekučního titulu.70 Tyto dvě podmínky musí být splněny 

kumulativně, tedy pokud již došlo k úhradě daňového nedoplatku, nemůže dojít k nařízení daňové 

exekuce. Stejně tak pokud se sice na daňovém účtu dlužníka nachází nedoplatek, ale schází 

vykonatelný exekuční titul, podmínky pro daňovou exekuci v takovém případě také nejsou 

naplněny. Rozhodující význam exekučního titulu pro nařízení exekuce potvrzuje mimo jiné i 

judikatura, například Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 25. 2. 2016 vyslovil následovně:  

,,…výkaz nedoplatků jakožto exekuční titul má klíčový význam. V průběhu řízení bylo prokázáno, 

že výkaz nedoplatků nesprávně obsahoval i neexistující daňové pohledávky, a potom tedy ani 

exekuční příkaz nemohl obsahovat všechny zákonné náležitosti. Bez existujícího exekučního titulu 

nelze exekuci nařídit. Tyto okolnosti způsobují absenci základního předpokladu nařízení exekuce 

z důvodu nicotnosti výkazu nedoplatků.“71 Splnění těchto požadavků je nutným požadavkem 

k zahájení exekuce, pokud by mohly být osoby postihovány i bez naplnění podmínek, byl by to 

nepochybně neoprávněný zásah do základních lidských práv a svobod, zejména do práva vlastnit 

majetek, ale i mnoha dalších práv (nedotknutelnost osoby, obydlí, právo na spravedlivý 

proces apod.), jejichž základy spočívají v mnoha ustanoveních ústavního pořádku ČR, ale také 

v mnoha pramenech mezinárodního práva a jiných právních předpisech.  

3.2.  Exekuční titul 

Exekuční titul je základním kamenem každé exekuce. Ať jde o exekuci daňovou, či jinou, je 

podkladem pro exekuční řízení. V daňovém řádu je upraven v § 176, kde zákonodárce taxativně 

vyčetl jeho možné formy, a to výkaz nedoplatků, vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný 

zajišťovací příkaz.72 Jde vždy o listinu vydanou správcem daně v předepsané formě a se 

stanovenými náležitostmi. K vydání těchto listin správcem daně dochází, pokud dlužník nesplní 

svou daňovou povinnost dobrovolně a daňové řízení přechází do stadia exekuce. 

 

                                                 
70 FINANČNÍ SPRÁVA ČR, Vymáhání, Postup v daňovém řízení, Daňový systém ČR [online] 2013 [cit. 02.12.2018]. 

Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-system-cr/postup-v-danovem-rizeni/vymahani. 
71  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2016, č. j. 9 Afs 52/2015 – 59. 
72 Ustanovení § 176 odst. 1 DŘ. 
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3.2.1.  Výkaz nedoplatků 

Výkaz nedoplatků je výpisem z evidence daní vedené správcem daně,73 nejde tedy o 

správcem vydané rozhodnutí. Na základě toho neexistuje povinnost výkaz nedoplatků odůvodnit 

a dlužníkovi řádně doručit, dlužníkovi také nejsou dány k dispozici žádné obranné prostředky 

(obrana je možná až proti exekučnímu příkazu). Je obvyklé, že výkaz obsahuje více dlužníkových 

nedoplatků současně. V odstavci druhém § 176 jsou stanoveny obligatorní náležitosti, které musí 

výkaz nedoplatků obsahovat, a to:  

a) označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal, 

b) číslo jednací, 

c) označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek, 

d) údaje o jednotlivých nedoplatcích, 

e) podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka (tuto 

náležitost lze nahradit kvalifikovaným elektronickým podpisem úřední osoby), 

f) potvrzení o vykonatelnosti, 

g) den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven. 

Aby mohl být výkaz nedoplatků exekučním titulem, musí být splněna podmínka jeho 

vykonatelnosti jako celku. K tomu je třeba, aby byly vykonatelné všechny jeho jednotlivé položky, 

tedy všechna rozhodnutí, na základě kterých byly nedoplatky zaevidovány.74 Podmínkou 

vykonatelnosti výkazu však není doložení všech takových rozhodnutí.75 

3.2.2.  Vykonatelné rozhodnutí 

Vykonatelné rozhodnutí stanovující peněžité plnění je dalším možným exekučním titulem. 

Nejčastěji bude exekučním titulem tohoto druhu platební výměr, popřípadě hromadný předpisný 

seznam. Jako exekuční titul mohou posloužit i jiná vykonatelná rozhodnutí, důležité ovšem je, že 

všechna musí stanovovat peněžitou povinnost, v rámci daňové exekuce totiž nelze vymáhat 

nepeněžitá plnění.76  

Dále je třeba důsledně odlišovat právní moc a vykonatelnost, se kterou nastupuje v tomto 

případě ten nejdůležitější prvek, tedy povinnost plnění po uplynutí lhůty k plnění dobrovolnému. 

Na rozdíl od toho právní moc značí nemožnost se již proti rozhodnutí odvolat. Přestože jde o 

                                                 
73 FINANČNÍ SPRÁVA ČR, Vymáhání, Postup v daňovém řízení, Daňový systém ČR [online] 2013 [cit. 02.12.2018]. 

Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-system-cr/postup-v-danovem-rizeni/vymahani. 
74 FINANČNÍ SPRÁVA ČR, Vymáhání, Postup v daňovém řízení, Daňový systém ČR [online] 2013 [cit. 02.12.2018]. 

Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-system-cr/postup-v-danovem-rizeni/vymahani. 
75 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1078. 
76 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 636. 
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odlišné vlastnosti, má právní moc vliv na vykonatelnost v tom smyslu, že určuje počátek lhůty 

k dobrovolnému plnění. Pokud bylo rozhodnutí řádně doručeno a dlužník přesto ve lhůtě neplnil, 

stane se rozhodnutí vykonatelným.  

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu je třeba v případě námitek zjišťovat okolnosti 

významné pro závěr, že je podkladové rozhodnutí vykonatelné i pokud je takové rozhodnutí 

opatřeno doložkou vykonatelnosti. Může jít například o námitku, že exekuční titul nebyl řádně 

doručen. Nelze tedy tvrdit, že vykonatelnost exekučního titulu, které nabyl v řízení nalézacím, 

nelze zpochybnit v řízením exekučním, jelikož jde o skutečnost rozhodnou pro nařízení exekuce. 

S tímto názorem Nejvyššího soudu se ztotožnil i Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1357/10.77  

Něco jiného je ale případ, kdy je napadána správnost či zákonnost podkladového rozhodnutí. 

Z judikatury vyplývá, že v rámci vymáhacího řízení se správnost a zákonnost nalézacího řízení 

neposuzuje, a to hmotněprávně ani procesněprávně. Soudy mohou ve vymáhacím řízení posuzovat 

toliko vykonatelnost podkladového rozhodnutí.78 Z judikatury tedy lze vyvozovat závěr, že po 

překlopení řízení do roviny exekuční již nelze namítat právní vady rozhodnutí, zpochybněno může 

být pouze nabytí vykonatelnosti exekučního titulu. 

3.2.3. Vykonatelný zajišťovací příkaz 

Zajišťovací příkaz je jednou z možností, jak zabezpečit úspěšný výběr daně. Jde o institut 

zavedený až daňovým řádem, který mu svěřil postavení samostatného exekučního titulu.79 Může 

být vydán správcem daně u daně, která dosud není splatná, či u daně, která ještě nebyla stanovena, 

musí ovšem mít odůvodnitelnou obavu, že daň bude nedobytná nebo že její výběr by byl obtížný. 

Daňovému subjektu je zpravidla uloženo, aby složil zajišťovací jistotu na svůj depozitní účet do 3 

dnů. Pokud pominou důvody pro vydání zajišťovacího příkazu, správce daně vydá rozhodnutí o 

ukončení účinnosti příkazu. Může nastat situace předvídaná v § 169 DŘ, kdy daň zajištěná 

zajišťovacím příkazem nebude uhrazena do zániku účinnosti zajišťovacího příkazu, v takovém 

případě dojde k ,,záměně exekučních titulů“, o které rozhodne správce daně. Rozhodnutí správce 

daně o záměně bude novým exekučním titulem, na základě kterého bude daňová exekuce 

pokračovat. Účinky provedených ,,exekučních úkonů“ zůstávají zachovány v rozsahu vymezeném 

v rozhodnutí správce daně.80 Komentářová literatura se mírně vymezuje proti použití termínu 

,,exekuční úkony“, u kterého shledává riziko výkladu čistě gramatického, podle kterého by bylo 

                                                 
77 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. I. ÚS 135710. 
78 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2014, č. j. 22 Af 114/2012-43. 
79 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 636. 
80 Ustanovení § 169 DŘ. 
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možné tvrdit, že zákonem jsou zachovány pouze exekuční úkony a nikoliv veškeré úkony 

vymáhání daní.81 Tuto připomínku považuji za správnou, ovšem zmiňované terminologické 

pochybení mi nepřipadá natolik zásadní, ustanovení § 169 DŘ se vztahuje čistě na situace, kdy 

zajištěná částka nebyla uhrazena ani po zániku účinnosti zajišťovacího příkazu. Dále je stanoveno, 

že účinky exekučních úkonů jsou zachovány. Vzhledem k tomu, že celé ustanovení je věnováno 

problematické situaci vztahující se k účinnosti zajišťovacího příkazu, přijde mi logické a 

automatické, že exekuční úkony tímto ustanovením dotčené budou ty, které byly vykonány právě 

na základě účinného zajišťovacího příkazu. Tedy úkony daňové exekuce, ve které byl exekučním 

titulem zajišťovací příkaz. Nevidím důvod ani návaznost ve výkladu termínů v konkretizovaném 

ustanovení ve smyslu celého vymáhání daní. 

3.3.  Nařízení exekuce 

Nařízením daňové exekuce je zahájeno exekuční řízení. Exekuce se nařizuje vydáním 

exekučního příkazu.82 Ještě před tímto úkonem správce daně by mělo dojít k vyrozumění 

daňového subjektu o jeho nedoplatku a poučení o možných následcích, pokud tento 

nedoplatek neuhradí. Správce daně už ovšem od účinnosti DŘ není povinen daňový subjekt tímto 

způsobem před nařízením exekuce informovat a vyzvat ho k úhradě dluhu. V praxi k vyrozumění 

přesto obvykle dochází, což lze považovat za dodržování zásady z úvodu daňového řádu, podle 

které správce daně šetří práva a zájmy daňových subjektů a třetích osob a využívá prostředky, 

které je co nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní.83 Odborná literatura se 

také přiklání spíše k možnosti, aby správce daně dlužníka nejprve vyzval, pokud to není v rozporu 

s úspěšným výběrem nedoplatku.84  

V souvislosti s povinností výzvy správce daně bych zmínila ještě projev jedné zásady DŘ, a 

to zásady hospodárnosti. Odborná literatura se ve věci výzvy k odstranění pochybností o 

správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového tvrzení a dalších písemností nebo o 

pravdivosti údajů v nich uvedených přiklání k tomu, že správce daně by neměl výzvy vydávat 

opakovaně, jelikož by to bylo v rozporu se zásadami přiměřenosti, zdrženlivosti a rychlosti. 

Samozřejmě vyjma případů, kdy další nejasnosti vzniknou až následně.85 

                                                 
81 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 636. 
82 Ustanovení § 178 odst. 1 DŘ. 
83 Ustanovení § 5 odst. 3 DŘ. 
84 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 651. 
85 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. I. díl, (§1 až 124). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 s. 

(763 s.), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 489. 



 

32 

 

 

Výrok exekučního příkazu musí obsahovat: 

a) obecné náležitosti pro každé rozhodnutí podle DŘ,86 

b) způsob provedení exekuce, 

c) výši nedoplatku (jistina a její příslušenství ke dni vydání exekučního příkazu), 

d) výši exekučních nákladů, 

e) odkaz na exekuční titul.87 

V daňovém řádu je také na rozdíl od předchozí právní úpravy zakotveno v odstavci třetím 

§ 178, že exekuce je nařizována i pro budoucí úrok z prodlení a zároveň je stanoveno, že ve výroku 

exekučního příkazu bude uveden i způsob výpočtu tohoto úroku.  

Od 1. 1. 2014 došlo k zásadní změně,88 a to že u exekucí nařízených od tohoto data již není 

možné odvolat se proti exekučnímu příkazu, ani podat návrh na obnovu řízení.  K novele došlo 

zejména z toho důvodu, že v praxi odvolání směřovala spíše proti důvodům stanovení daně než 

proti exekučnímu příkazu.89
  

Jediným možným obranným mechanismem proti exekučnímu příkazu je podání námitky, 

kterou lze ovšem považovat za legitimní pouze v případě, je-li v ní tvrzeno, že vymáhaná daň je 

již zaplacená nebo že vykonatelný exekuční titul neexistuje. Popřípadě pokud je napadaná 

vykonatelnost exekučního titulu, zákonnost procesního postupu správce daně, běh prekluzivní 

lhůty, přiměřenost způsobu exekuce apod. V jiných situacích, kdy jsou napadány zejména 

skutečnosti vztahující se k nalézacímu řízení, námitku za posuzovatelnou považovat nelze. Obrana 

prostřednictvím námitky je slabší i z toho důvodu, že nezakládá odkladný účinek.90 Výhodu oproti 

předchozí úpravě v zákoně o správě daní a poplatků lze spatřovat ve lhůtě k podání námitky, která 

je stanovena na 30 dní (dříve bylo pouze 15 dní).91 Institut námitky je na základě judikatury 

považován za opravný prostředek, který je nutno v některých případech vyčerpat, aby případná 

následná žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní (dále jen ,,SŘS“), byla přípustná.92 Jde o případy, kdy zákon nepřipouští odvolání. 

V posledním odstavci § 178 jsou taxativně vyčteny způsoby provedení daňové exekuce, 

kterým se budu jednotlivě podrobně věnovat v následující kapitole. Daňový řád dává správci daně 

k dispozici téměř stejné možnosti provedení exekuce jako občanský soudní řád při výkonu 

                                                 
86 Ustanovení § 102 DŘ. 
87 

Ustanovení § 178 odst. 2 DŘ. 
88 Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 

a o změně některých zákonů. 
89 Důvodová zpráva k DŘ. 
90 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 651. 
91 Zákon č. 337/1992 Sb., České národní rady o správě daní a poplatků, § 73 odst. 8. 
92 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 12. 2014, č. j. 15 Af 40/2014-43. 
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rozhodnutí, pouze exekuce prostřednictvím prodeje podniku u daňové exekuce možná není. To lze 

pravděpodobně odůvodnit velkou administrativní náročností a celkovou problematičností tohoto 

institutu. 

3.4.  Formy exekuce 

3.4.1. Daňová exekuce postižením majetkových práv 

U postižení majetkových práv dlužníka je směrodatná existence poddlužníka, vůči kterému 

má daňovou exekucí postižený dlužník určité majetkové právo. Poddlužník je příjemcem 

exekučního příkazu a jeho řádným doručením mu vzniká povinnost plnění, která je v příkazu blíže 

specifikovaná.93 Pokud ji poddlužník nesplní dobrovolně ve lhůtě, správce daně uplatňuje 

nárok podáním poddlužnické žaloby k soudu podle § 315 OSŘ, dle výsledku řízení může 

v krajním případě dojít až k nucenému výkonu rozhodnutí, které by také probíhalo dle OSŘ. 

V takovém řízení by správce daně vystupoval jako oprávněný a původní poddlužník (v rámci 

daňové exekuce) jako dlužník. Původní dlužník může být vedlejším účastníkem. Správce daně ale 

přece jen není oprávněn ke všem standardním úkonům, například nemůže s poddlužníkem uzavřít 

smír ani mu prominout zaplacení pohledávky. Podle terminologie OSŘ nejde o poddlužníka, nýbrž 

o dlužníka povinného,94 fakticky je tím ale myšlena tatáž osoba. Pokud poddlužník splní povinnost 

vůči správci daně, zaniká dlužníkova pohledávka vůči němu.  

Postižení majetkových práv je komentářovou literaturou považováno za nejpřiměřenější 

způsob daňové exekuce, pokud má tedy správce daně možnost, měl by primárně postihovat právě 

majetková práva dlužníka.95 

Daňová exekuce srážkami ze mzdy 

U exekuce prováděné srážkami ze mzdy je dlužníkovým poddlužníkem plátce jeho mzdy, 

kterých může být i více, pokud má dlužník více příjmů postižitelných tímto způsobem. Z možností 

vymáhání daňového nedoplatku jsou srážky ze mzdy nejčastěji používaným způsobem, navzdory 

jeho náročnosti zejména pro plátce mzdy. Poddlužníkova povinnost vůči správci daně vzniká 

doručením exekučního příkazu, čímž je naplněn obsah institutu arrestatoria96 (u více plátců záleží 

vždy na okamžiku doručení každému z nich jednotlivě). Plátcem mzdy pro účely daňové exekuce 

                                                 
93 Ustanovení § 187 DŘ. 
94 Ustanovení § 261 odst. 1 OSŘ. 
95 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 651-655, s. 691. 
96 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1158. 
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může být i osoba, u které dlužníkovi vznikl nárok na mzdu až po nařízení exekuce.97 V případě, 

že je plátců mzdy současně více, nařídí jim správce daně, jakou část základní částky nemají srážet. 

Srážky ze mzdy poddlužník provádí od právní moci exekučního příkazu, o které musí být 

bezodkladně vyrozuměn dokumentem doručeným do vlastních rukou. Postup, dle kterého plátce 

mzdy nevyplácí část mzdy zaměstnanci a tyto prostředky odvádí správci daně za účelem splnění 

účelu daňové exekuce, je někdy pojmenován také jako tzv. úkojné právo98 (podrobněji viz níže).  

Vymezení postihované mzdy 

Nutno uvést, že v rámci srážek ze mzdy si pod termínem mzda nebudeme představovat 

pouze její úzké vymezení zakotvené v pracovněprávních předpisech. Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce (dále jen ,,ZPr“), v ustanovení § 109 odst. 2 mzdu definuje jako plnění 

zaměstnavatele zaměstnanci za vykonanou práci. Pro účely vykonávání exekuce srážkami ze mzdy 

je ale třeba termín mzda pojímat podstatně šířeji podle ustanovení OSŘ, konkrétně dle § 299, ve 

kterém jsou jmenovány další položky, jež je třeba pod termín mzda subsumovat.  

V úvodu ustanovení je zakotveno, že u srážek ze mzdy nebude rozlišován pojem mzda a 

plat. Plat je poskytován jako odměna za práci v pracovněprávních vztazích, ve kterých jako 

zaměstnavatel vystupuje stát, územně samosprávné celky, státní fondy, příspěvkové organizace, 

školská zařízení a další podobné osoby,99 kde finanční prostředky plynou z veřejných rozpočtů. 

Srážky ze mzdy se tedy užijí obdobně na plnění v podobě finanční odměny za práci konanou pro 

veřejného zaměstnavatele. 

Dále se srážky ze mzdy uplatní i na odměny na základě dohod o pracovní činnosti a o 

provedení práce podle ustanovení § 76, 77 ZPr, které se od klasické pracovní smlouvy v některých 

aspektech odlišují. Dohoda o provedení práce je srážkami ze mzdy postižena až od počátku roku 

2016, kdy tak bylo zakotveno v novele OSŘ.100  

Příjmem dlužníka postihovaným srážkami budou také odměny za pracovní nebo služební 

pohotovost, což je činnost zaměstnance, při které sice nevykonává práci podle pracovní smlouvy, 

ale musí být k případnému povolání při naléhavé potřebě připraven.101 Typickým zaměstnáním, u 

                                                 
97 Ustanovení § 187 odst. 4 DŘ. 
98 MATYÁŠOVÁ, L., GROSSOVÁ, M. E., Daňový řád s komentářem a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1. 8. 2015. Praha: Leges, 2015, 1024 s., ISBN 978-80-7502-081-9, s. 702. 
99 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, 1627 s., ISBN 978-80-7400-673-9, s. 1194. 
100 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
101 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, 1627 s., ISBN 978-80-7400-673-9, s. 1194. 
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kterého si lze pohotovost představit, je profese lékaře, pohotovost ovšem lze podle § 95 ZPr sjednat 

v jakémkoliv pracovněprávním poměru.  

Sráženo může být také z odměn poskytovaných územně samosprávnými celky členům svých 

zastupitelstev. To se týká zastupitelů vykonávajících svou funkci na plný úvazek i zastupitelů, 

kteří mají vedle výkonu funkce své zaměstnání, ale jsou jim poskytovány odměny za plnění 

některých úkolů. U zastupitelů na plný úvazek ale nebude postižena náhrada výdělku ušlého 

v souvislosti s výkonem funkce.102 

Pravidelné dávky státní sociální podpory a pěstounské péče budou srážkami postiženy také, 

přičemž pravidelnost je důležitým odlišovacím znakem, jednorázové dávky zůstávají ze srážení 

vyňaty. Srážky se tedy budou týkat přídavku na dítě a rodičovského příspěvku.103 Někdo by mohl 

namítnout, že opakovanou dávkou je ještě příspěvek na bydlení. K závěru, že ten postižen nebude, 

musíme totiž dojít mírnou oklikou. Výjimku nalezneme v § 317 odst. 2 OSŘ, který vylučuje 

příspěvek na bydlení z postižení výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky a na základě 

komentářové literatury104 jsou srážky ze mzdy zvláštním typem přikázání pohledávky, z čehož lze 

vyvodit nepostižitelnost příspěvku na bydlení srážkami ze mzdy. Opakovanými dávkami 

pěstounské péče jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna.105 

Dalším velkým ,,košem“ příjmů dlužníka postihovaných srážkami jsou peněžitá plnění, která 

mají nahrazovat odměnu za práci v situacích, kdy ji není schopen vykonávat. Mezi ně se řadí 

náhrady mzdy podle ZPr (např. dočasná pracovní neschopnost, překážky v práci), dávky hrazené 

z nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství), důchody (starobní, invalidní, 

vdovský, smluvní), studentská stipendia, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, odstupné 

a další plnění postavená na obdobném principu jako odstupné, věrnostní a stabilizační plnění (např. 

zaměstnanecké benefity, náborové příspěvky), náhrada ztráty na výdělku při pracovní 

neschopnosti a po jejím skončení, dávky plynoucí ze smlouvy o výměnku, výsluha vojáků 

z povolání a na závěr speciální kategorie plnění spojená s odškodněním křivd z období 

                                                 
102 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, 1627 s., ISBN 978-80-7400-673-9, s. 1194. 
103 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 17-32. 
104 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, 1627 s., ISBN 978-80-7400-673-9, s. 1194. 
105 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, Hlava II, § 47e-47n. 
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komunistického režimu a války. Poslední dvě jmenované náhrady jsou postihovány srážkami ze 

mzdy až od 1. 9. 2015,106 předtím byly postihovány přikázáním pohledávky.107 

Kromě výčtu v § 299 OSŘ lze jmenovat ještě jeden příjem, který je srážkami ze mzdy 

postihován, a to plnění poskytovaná zaměstnaným osobám ve výkonu trestu odnětí svobody jako 

odměna za tuto vykonanou práci, což vyplývá z § 373 OSŘ a následně je těmto případům věnován 

samostatný prováděcí předpis.108 Fakt, že tento jiný příjem není uveden v § 299 OSŘ, považuji za 

matoucí. Vzhledem k tomu, jak podrobně je ustanovení koncipováno, si myslím, že by tam chybět 

neměl. Stejně jako výše zmíněný příspěvek na bydlení by neměl chybět ve výčtů příjmů, které 

srážkami mzdy postihovány nejsou, a přesto ho nalezneme až v § 317. 

Části příjmů, které postihnout nelze, najdeme také v § 299 v odstavci druhém a třetím. U 

důchodů je to ta jejich část, která se rovná částce potřebné na úhradu pobytu v ústavu sociální péče 

a kapesnému, jež dlužník v ústavu dostává. Z dávky plynoucí ze zaopatřovací smlouvy podle 

občanského zákoníku nelze strhnout v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) soudem 

určenou část, kterou dlužník nutně potřebuje ke svému zaopatření, což je logické vzhledem 

k tomu, že zaopatřovací smlouva by jinak postrádala smysl.  

Předmětem daňové exekuce srážkami ze mzdy je tedy nejen mzda, ale i plat a jiné příjmy 

podle OSŘ. Z toho plyne, že i pojem plátce mzdy je nutno chápat ve smyslu, který zahrnuje i jiné 

osoby vyplácející dlužníkovi jiné příjmy podle zmíněného ustanovení. Exekucí ale může být 

postiženo pouze majetkové právo dlužníka, nelze tedy na základě existence společného jmění 

manželů vyvozovat možnost postižení nároku na mzdu či jiný příjem manžela.109 Další používání 

termínu mzda (viz níže) nechť je tedy chápáno právě v tomto širším smyslu. 

Využití srážek ze mzdy za účelem naplnění účelu daňové exekuce je limitováno stanovením 

,,základní částky“, minimálně ta musí být dlužníkovi vyplácena i při provádění srážek. 

Nezabavitelná částka je použitelná pro všechny druhy exekucí, tedy i pro tu daňovou. Základní 

částka je stanovena jako 2/3 součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na 

bydlení. Životní minimum zůstává již od roku 2012 nezměněno a činí 3 410 Kč, což je vzhledem 

k nezanedbatelnému růstu mezd minimálních a průměrných dost těžko pochopitelné. Pro srovnání 

                                                 
106 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
107 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, 1627 s., ISBN 978-80-7400-673-9, s. 1194. 
108 Vyhláška č. 10/2000 Sb., Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí 

svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných 

zařízení a o úhradě dalších nákladů. 
109 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1642 / 2004. 
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minimální mzda v roce 2012 činila 8 000 Kč a mzda průměrná (hrubá) přibližně 25 000 Kč.110 

V roce 2019 je minimální mzda stanovena na 13 350 Kč111 a mzda průměrná činí 32 699 Kč.112 

Vývoj je tedy nezpochybnitelný, proto by bylo na místě tomu přizpůsobit i výši stanoveného 

životního minima, jelikož ta má vliv na výpočet mnoha dalších částek nejenom v rámci daňové 

exekuce. Normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájmu se určují bez ohledu na to, 

kolik obyvatel má obec, ve které zaměstnanec skutečně žije113 jako u osoby v obci s 50 000 až 99 

999 obyvatel, pro rok 2018 tedy činí 5 928 Kč. Výpočtem zjistíme, že pro rok 2018 je 

nezabavitelná částka stanovena na 6 225,33 Kč pro jednu osobu, pokud by šlo o rodinu (manželka, 

děti), částka by se lišila.114  

Dalším omezením výše částky postižitelné srážkami může být limit, který ad hoc stanoví 

správce daně. Na rozdíl od institutu nezabavitelné částky, která vyplývá ze zákona, správce daně 

může stanovit limit pouze ze závažných důvodů a na návrh dlužníka. Dalším rozdílem je, že 

snížení částky správcem daně trvá pouze společně s příslušnými závažnými důvody, jakmile ty 

pominou, správce daně zruší rozhodnutí o snížení srážek.115 Proti tomuto rozhodnutí stejně jako 

proti rozhodnutí zamítajícímu návrh na snížení srážek dlužník nemá možnost podání opravných 

prostředků.116 

Plátce mzdy provádí srážky z čisté mzdy, tedy až po odečtení zálohy na daň z příjmů 

fyzických osob sráženou z příjmů ze závislé činnosti a povinných pojistných plnění. Z čisté mzdy 

plátce odečte nezabavitelnou částku (viz výše). Je-li zbylá čistá mzda rovna nebo nižší částce 9 338 

Kč, zaokrouhlí se dolů na částku dělitelnou třemi. Je-li zbylá čistá mzda vyšší než částka 9 338 

Kč, je možné částku přesahující tuto hranici strhnout bez omezení.117 Další podmínky určení 

                                                 
110 FINANCE.CZ, Průměrná mzda, minimální mzda, statistiky vývoje průměrné a minimální mzdy [online] 2017 [cit. 

05.02.2019]. Dostupné z: https://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/. 
111 MPSV, Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019 [online] 2002 [cit. 05.02.2019]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34725/Informace_o_MMe_od_1_ledna_2019_na_web_MPSV.pdf. 
112  BĚHOUNKOVI - daně a vzdělávání, Průměrná mzda 2019 [online] 2019 [cit. 05.02.2019]. Dostupné z: 

https://www.behounek.eu/l/prumerna-mzda/. 
113 EPRAVO.CZ, Zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy [online] 1999 [cit. 11.12.2018]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnavatel-provadi-srazky-ze-mzdy-nove-vyssi-nezabavitelne-castky-

nezabavitelne-minimum-pro-rok-2018-1dil-106964.html. 
114 Nařízení č. 407/2017 Sb., vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 

normativních nákladů na bydlení, § 2. 
115 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1185. 
116 Ustanovení § 187 odst. 3 DŘ. 
117 EPRAVO.CZ, Zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy [online] 1999 [cit. 11.12.2018]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnavatel-provadi-srazky-ze-mzdy-nove-vyssi-nezabavitelne-castky-

nezabavitelne-minimum-pro-rok-2018-1dil-106964.html. 
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stržené částky jsou upraveny zákonem.118 Po správném stržení určité částky ze mzdy daňového 

dlužníka převede plátce mzdy peněžní prostředky správci daně. 

Dlužník i plátce mzdy mají oznamovací povinnost vůči správci daně,119 kterou musí splnit 

ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy nastanou vyjmenované skutečnosti. Pro dlužníka se jedná o 

vznik jiného nároku na mzdu či zánik dosavadního nároku, pro plátce mzdy nástup či ukončení 

práce dlužníka u plátce či nástup u jiného plátce mzdy, a navíc z předchozího ustanovení 

vyplývající povinnost oznámit správci, pokud dlužníkův příjem nedosahuje ani výše určené části 

základní částky. Pokud nebude oznamovací povinnost splněna, může být dlužníkovi i plátci mzdy 

uložena pokuta až 50 000 Kč. 

Výpočet rozsahu srážek ze mzdy se řídí § 277 a násl. OSŘ. Zákonný rozsah není možné 

překročit ani v případě, že by s tím dlužník souhlasil, jelikož by to bylo v rozporu s čl. 30 odst. 2 

ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen ,,Listina“), který 

zakotvuje právo každého na pomoc v hmotné nouzi se zajištěním základních životních podmínek. 

Ačkoli je exekuce srážkami ze mzdy poměrně hojně využívaná, jsem toho názoru, že pro 

plátce mzdy je výpočet srážek a celková administrativní náročnost nepřiměřeně vysoká. Již 

samotný výpočet částky, která má být sražena, je pro zaměstnavatele velkou zátěží a pokud je ještě 

plátců mzdy a postižitelných příjmů dlužníka více, kritizovaná chybovost mi nepřijde 

neodůvodnitelná. Ve výsledku mi přijde fakt, že špatný výpočet a nesprávné sražení mzdy jde na 

vrub zaměstnavateli nepřiměřeně nespravedlivý již z toho důvodu, že on nenese žádnou vinu na 

existenci dluhu. Zákonodárce by měl hledat vhodnější řešení, či alespoň uvažovat o přenesení 

administrace srážek ze mzdy na jinou osobu, nejspíše na správce daně. 

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb 

U přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb je postihována dlužníkova 

pohledávka vůči poskytovateli platebních služeb, která proběhne zjednodušeně odepsáním 

peněžní částky ve výši určené v exekučním příkazu z dlužníkova účtu vedeného u třetí osoby, 

kterou bude nejčastěji banka. Logicky musí být splněna podmínka, že na dlužníkově účtu se 

nachází prostředky ve výši dlužné částky, či alespoň její části, aby mohlo fakticky dojít k úhradě 

dluhu celého, či alespoň jeho části. Z DŘ120 plyne možnost postihnout účet v jakékoliv měně, tedy 

i účty devizové. Ze zařazení tohoto způsobu provedení daňové exekuce mezi způsoby postihující 

majetková práva vyplývá, že i zde se uplatňuje princip vymáhání nedoplatku na poddlužníkovi, 

                                                 
118 Ustanovení § 279 OSŘ. 
119 Ustanovení § 189 DŘ. 
120 Ustanovení § 190 odst. 1 DŘ. 
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kterým v tomto případě je právě banka či jiný peněžní ústav, u kterého je účet veden. Od okamžiku 

doručení exekučního příkazu poddlužník nesmí vyplácet peněžní prostředky, provádět na ně 

započtení, ani s nimi jinak nakládat, a to až do výše vymáhané částky stanovené v exekučním 

příkazu.121 Postižení peněžních prostředků se může vztahovat i na ty, které na účet dojdou ve lhůtě 

půl roku od vyrozumění o právní moci příkazu. Pokud jsou prostředky odepisovány z více účtů, 

musí správce daně stanovit pořadí, v jakém budou postiženy.  

Významným pravidlem je, že exekuční příkaz při vymáhání prostřednictvím postižení účtu 

dlužníka je doručován nejprve poskytovateli platebních služeb, až následně dlužníkovi. Jde o 

poměrně snadný a nenákladný nástroj, jak zabránit případné dlužníkově snaze o vybrání 

prostředků z účtu dříve, než by bylo možné je použít k úhradě daňového nedoplatku.  

Postiženy mohou být i peněžní prostředky ve společném jmění manželů uložené na účtu 

poskytovatele platebních služeb, v takovém případě dokonce nezáleží na tom, na kterého 

z manželů je účet napsán.122 Manželovi dlužníka, jehož majetek je tímto způsobem postižen je 

k dispozici obrana podle civilního práva z pozice účastníka řízení,123 kterou může být například 

excindační žaloba,124 která se bude uplatňovat podle části třetí OSŘ. 

Tímto způsobem exekuce lze postihnout i substituční jmění, ovšem za podmínky, že s ním 

dlužník nemůže sám volně nakládat.125 Pod pojmem substituční jmění se skrývá majetek nabytý 

dlužníkem v dědickém řízení, který má být dále převeden na svěřenského nástupce jako 

následného dědice. V souvislosti s touto výlukou z postižitelného majetku odepsáním prostředků 

z účtu vzniká dlužníkovi oznamovací povinnost vůči správci daně o existenci substitučního jmění, 

kterou musí splnit do 15 dnů od doručení exekučního příkazu. 

Dále nemůže být nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu u částek, které se stanou 

splatnými až v budoucnu.126 

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky 

Daňovou exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky budou vymáhána zbylá majetková 

práva dlužníka, která nemohla být postižena předchozími dvěma způsoby (mzda či jiné příjmy) a 

dále se nejedná ani o jiná majetková práva ve smyslu § 320 OSŘ, vkladní knížky, listy a jiné formy 

vkladů, akcie, směnky, šeky, cenné papíry (podléhající výkonu rozhodnutí podle § 334, 334a 

                                                 
121 Ustanovení § 190 odst. 2 DŘ. 
122 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 705. 
123 Ustanovení § 255 odst. 2 OSŘ. 
124 Ustanovení § 267 OSŘ. 
125 Ustanovení § 185 DŘ. 
126 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, ze dne 7.2.1993, sp. zn. R3/1993: ,,Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 

z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit pro částky, které se stanou splatnými teprve v budoucnu.“ 
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OSŘ).127 Jde tedy o jakési ,,záchytné síto“ pro pohledávky umožňující splnění účelu exekuce, které 

nebyly postižitelné předchozími způsoby. Na rozdíl od postižení dlužníkova účtu u poskytovatele 

platebních služeb může být tento způsob exekuce nařízen i v případě, že pohledávka sice existuje, 

ale dosud není splatná nebo v případě, že na základě existujícího právního důvodu budou postupně 

vznikat dlužníkovi další budoucí pohledávky.128 

Poddlužníkovi vznikají doručením exekučního příkazu stejné povinnosti jako poskytovateli 

platebních služeb, tedy zákaz dlužníkovi pohledávku vyplatit, započíst na ni a jinak s ní nakládat, 

čímž jsou opět vyjádřeny instituty arrestatoria a inhibitoria. Obdobně je stanoveno i primární 

doručení exekučního příkazu poddlužníkovi, vůči kterému může být uplatněn nárok, až poté bude 

doručováno samotnému dlužníku. Správce daně ze zákona disponuje oprávněním činit úkony 

k vyplacení pohledávky, které by jinak byly přiznány dlužníkovi.  

Podle judikatury Nejvyššího soudu vzniká přikázáním jiné peněžité pohledávky správci daně 

tzv. úkojné právo, na základě kterého je poddlužníkovi svěřeno provedení exekuce (výkonu 

rozhodnutí) a je na něm, aby posoudil, zda exekuce může být provedena. Pokud je toho názoru, že 

vůči dlužníkovi danou povinnost nemá, oznámí to správci daně. V případě že poddlužník neplní 

řádně a včas, může správce daně vymáhat dluh vlastním jménem a všemi prostředky, které by měl 

k dispozici dlužník. Hlavním významem úkojného práva je tedy poskytnutí aktivní legitimace 

oprávněnému (v daňové exekuci správci daně) k tomu, aby mohl pohledávku na dlužníkovi 

vymáhat vlastním jménem.129 

U substitučního jmění i zde platí výjimka podle § 185 DŘ stejně jako u přikázání pohledávky 

z účtu poskytovatele platebních služeb, že pokud jde o substituční jmění, se kterým může 

dlužník volně nakládat, nemůže být tento majetek exekucí postižen.130 

 

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv 

Postižení jiných majetkových práv dlužníka je určeno situacím, ve kterých nelze využít 

způsoby předchozí, zejména u postižení práv nepeněžité povahy. Při použití daňové exekuce 

postižením jiných majetkových práv musí být splněny určité podmínky: práva nesmí být spojena 

s osobou dlužníka, nejsou tedy ryze osobní povahy jako například osobní práva podle autorského 

zákona, dále musí být převoditelná, nejde o práva peněžité povahy, ale ve svém důsledku jsou 

                                                 
127 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 713. 
128 Ustanovení § 191 odst. 1 DŘ. 
129 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2012, sp. zn. 20 Cdo 2414/2012; 

         Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.6.2011, sp. zn. 20 Cdo 2784/2009. 
130 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 713. 
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zpeněžitelná a nesmí být primárně postižitelná předchozími způsoby daňové exekuce.131 Může jít 

o právo na vydání určité věci vůči třetí osobě, které dlužníkovi náleží z titulu vlastnictví oné věci, 

například v případě věcí svěřených třetí osobě do úschovy. Dalšími jinými majetkovými právy 

mohou být dlužníkova práva z cenných papírů, kterými disponuje vůči jejich vydavateli, a také 

práva plynoucí z obchodního podílu ve společnosti či družstvu. 

 K provedení daňové exekuce postižením jiných majetkových práv musí být použit takový 

způsob vymáhání, který odpovídá jejich povaze. DŘ výslovně stanovuje postup při vymáhání 

prostřednictvím tohoto druhu exekuce pouze u práva na vydání nebo dodání movitých věcí. 

V takovém případě správce daně exekučním příkazem zakáže poddlužníkovi vydání nebo dodání 

věcí, kterými momentálně disponuje, zpět dlužníkovi a místo toho nařídí jejich vydání či dodání 

přímo správci daně. Za účelem úspěšného provedení exekuce se exekuční příkaz doručí nejdříve 

poddlužníkovi, a až poté dlužníkovi, aby dlužník neměl příležitost vymožení věci zmařit. Správce 

daně ukládá třetí osobě zákazy či příkazy z toho důvodu, že jiná majetková práva nemohou být 

postižena přímo, jinými slovy správce daně nemůže přímo postihnout majetek poddlužníka, pouze 

vůči němu využívá tzv. úkojné právo (viz výše)132 stejně jako u přikázání jiné peněžité 

pohledávky. 

Na rozdíl od přikázání jiné peněžité pohledávky nelze postihnout jiná majetková práva, která 

vzniknou až v budoucnu. U majetkových práv podobajících se svou povahou peněžním 

pohledávkám bude pravděpodobně využito přikázání jiné peněžité pohledávky či přikázání 

pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, například při úschově peněžních prostředků. 

Postižení obchodního podílu ve společnosti či družstvu je možné až od účinnosti novely 

OSŘ č. 30/2000 Sb., která to oproti předchozí platné úpravě připustila.133 

Správce daně může k vymožení jiného majetkového práva využít všechny prostředky, které 

by měl k dispozici dlužník. Na druhou stranu jsou ve vztahu mezi správcem daně a poddlužníkem 

vyloučeny úkony jako uzavření smíru, prominutí splnění pohledávky či započtení poddlužníkovy 

vlastní povinnosti plnění vůči správci daně, které by v primárním vztahu dlužníka a jeho věřitele 

(nyní poddlužníka) strany učinit mohly. Třetí osobě v postavení poddlužníka rovněž nenáleží 

právo podat odvolání proti exekučnímu příkazu, jelikož není účastníkem daňového řízení.  

                                                 
131 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 720. 
132 MATYÁŠOVÁ, L., GROSSOVÁ, M. E., Daňový řád s komentářem a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1. 8. 2015. Praha: Leges, 2015, 1024 s., ISBN 978-80-7502-081-9, s. 742. 
133 Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a některé další zákony. 
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3.4.2. Daňová exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí 

Oddíl 3 DŘ s názvem Daňová exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí obsahuje 

celkem čtyři podnadpisy, a to Dražba, Daňová exekuce prodejem movitých věcí, Daňová exekuce 

prodejem nemovitých věcí a Rozvrhové řízení, přičemž samostatnými způsoby provedení exekuce 

jsou pouze dva prostřední jmenované. Dražba a rozvrhové řízení jsou postupy společné pro prodej 

movitostí i nemovitostí. Na základě toho může být grafické rozčlenění DŘ matoucí, směrodatným 

je pro nás ovšem § 178 odst. 5 DŘ, ve kterém jsou způsoby daňové exekuce taxativně vymezeny.  

Dražba 

Dražba je prostředkem k provedení exekuce prodejem movitých či nemovitých věcí, jejím 

účelem je zpeněžení těchto věcí. Dražba je řízena daňovým exekutorem, který je úřední osobou a 

který o průběhu dražby sepisuje protokol. Jde o zaměstnance pověřeného výkonem daňové 

exekuce.134 

Dražba je způsobem prodeje určité věci. Jejím účelem je najít zájemce, který je ochoten 

zaplatit nejvyšší cenu, tím pádem co největším dílem přispět k úspěšnému vymožení daně. Je 

určena neurčitému okruhu potenciálních zájemců, veřejnosti, která splňuje podmínky stanovené 

pro konkrétní dražbu. Dražbu lze tedy považovat za výjimku ze zásady neveřejnosti správy daní 

výslovně stanovenou zákonem.135 Všechny osoby, které splní podmínky a zároveň se dostaví 

k účasti před zahájením dražby, jsou osobou zúčastněnou na dražbě. V případě dražby nemovité 

věci je třeba splnit ještě jednu podmínku navíc, a to složení dražební jistoty ještě před zahájením 

dražebního jednání. Zúčastněné osoby jsou povinny prokázat svou totožnost a nechat se zapsat do 

seznamu zúčastněných osob, případně používat dražební číslo, pokud je osobě přiděleno.  

Primárně se dražba v rámci daňové exekuce provádí elektronicky, pokud ovšem správce 

daně důvodně uzná jiný způsob provedení dražby za vhodnější, bude použit tento způsob. K tomu 

zpravidla dochází v případech, kdy je okruh dražitelů omezen samotnou povahou dražené věci 

(např. zbraně). 

Dražební vyhláška musí splňovat zákonem stanovené obsahové náležitosti. Kromě obecných 

náležitostí rozhodnutí zakotvených v § 102 odst. 1 DŘ (označení správce daně, číslo jednací, 

podpis úřední osoby a razítko, datum) také všechny náležitosti v § 195 DŘ: datum a čas zahájení 

dražby (i ukončení v případě elektronické dražby), místo konání (ne v případě elektronické 

dražby), označení a popis předmětu dražby, pořadí, pokud je předmětů více, vyvolávací cenu 

předmětu, výši nejnižšího dražebního podání, výši jistiny u nemovitostí, způsob a lhůtu úhrady 

                                                 
134 Ustanovení § 194 odst. 2 DŘ. 
135 Ustanovení § 194 odst. 2 DŘ, věta za středníkem. 
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nejvyššího podání, výzvu k uplatnění pohledávek a jiných práv nepřipouštějících provedení 

exekuce, čas a místo konání prohlídky předmětů a případné vady předmětů dražby a práva s nimi 

spojená. Vyhláška tedy neobsahuje informace o samotném dlužníkovi ani o jeho dluhu, jelikož 

k tomu není důvod, hlavním účelem dražby je získat prostředky k úhradě nedoplatků a k jeho 

splnění není třeba sdělovat osobní údaje dlužníků. Navíc vzhledem k tomu, že dražba je určena 

veřejnosti, by uvedení těchto údajů nepochybně mohlo narušit či poškodit práva a oprávněné 

zájmy dlužníků. Maximální výše dražební jistoty činí tři čtvrtiny nejnižšího dražebního podání.136 

V případě uplatnění práva předkupního či výhrady zpětné koupě musí být o jejich existenci 

rozhodnuto ještě před započetím dražby137 a odvolání proti takovému rozhodnutí není přípustné. 

Předkupní právo je u věcí movitých právem osobní povahy, které není převoditelné na jiné osoby, 

u věcí nemovitých ovšem předkupní právo lze sjednat i jako právo věcné, které je následně 

vymahatelné i na právních nástupcích předkupníka.138 V občanském zákoníku jsou navíc 

stanoveny další případy, kdy zákonné předkupní právo nezanikne (rodinný závod, zemědělský či 

rodinný závod ve spoluvlastnictví atd.). Předkupní právo má v exekučním řízení speciální 

postavení v okamžiku doručování dražební vyhlášky, ta se doručuje i osobě oprávněné 

z předkupního práva k nemovitosti, pokud je předkupní právo věcným právem. Další specialitou 

je, že pokud oprávněný podá nejvyšší podání stejně jako jiný dražitel, má oprávněný 

z předkupního práva či z výhrady zpětné koupě přednost. V případě, že oběma dražitelům bude 

svědčit takové právo, stane se vydražitelem ten, který podal dražební podání jako první. Postup je 

tedy odlišný od situací, ve kterých stejné nejvyšší podání učiní osoby bez takových práv, kdy se 

mezi nimi rozhoduje losem. 

Další práva, jež mohou váznout na předmětu dražby, vyjmenovává DŘ v § 195 odst. 2 písm. 

i) a jsou jimi právo zástavní, zadržovací a zajišťovací převod práva. 

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu dražební vyhláška vydaná v rámci daňové 

exekuce není rozhodnutím ve smyslu § 65 SŘS, jelikož nezakládá, nemění, neruší ani závazně 

neurčuje práva nebo povinnosti žalobce.139 Tento výklad je v souladu s výkladem uznávaným 

odbornou veřejností v oblasti správního práva, tedy že rozhodnutí autoritativně zakládá, mění či 

ruší práva a povinnosti osob, či jejich existenci deklaruje. 

Osoba zúčastněná na dražbě, která učiní alespoň jedno dražební podání, je považována za 

dražitele. Dražitel, který učiní nejvyšší dražební podání a na základě toho je mu udělen příklep, se 

                                                 
136 Ustanovení § 336e odst. 2,3 OSŘ. 
137 Ustanovení § 198 odst. 2 písm. a) DŘ. 
138 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2144. 
139 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.10.2008, č. j. 9 Afs 51/2008-161. 



 

44 

 

 

stává vydražitelem. Ten musí splnit svou povinnost úhrady vydražené věci ve lhůtě, pokud 

tak neučiní řádně a včas, stává se obmeškaným vydražitelem a je povinen uhradit náklady, které 

vznikly státu a dalším účastníkům v souvislosti s porušením jeho povinnosti.140 

Samotný průběh dražby je označován jako dražební rok a je zahájen daňovým exekutorem, 

který podle § 198 odst. 2 DŘ oznamuje, zda bylo uplatněno předkupní právo či výhrada zpětné 

koupě, kdo a v jaké výši přihlásil své pohledávky, zda se dražby účastní i osoby oprávněné z jiných 

exekucí, změny dražební vyhlášky, nejnižší dražební podání a nejnižší možnou výši příhozu. 

Následující fází dražby je licitace, při které dochází k jednotlivým příhozům. Tu vede příslušný 

licitátor, dokud dražitelé činí dražební podání. Učiněním dražebního podání vzniká dražiteli 

povinnost v případě udělení příklepu věc zaplatit.  Licitátor na jednotlivá dražební podání reaguje 

slovy ,,poprvé, podruhé“, během kterých mají dražitelé ještě šanci zvýšit svou nabídku. Jakmile 

licitátor vysloví ,,potřetí“, je tím udělen příklep do té doby nejvyššímu podání. Ještě před udělením 

příklepu licitátor vyzývá zúčastněné osoby k uplatnění výhrad, o těch rozhoduje licitátor okamžitě 

a v případě, že jim vyhoví, dražba pokračuje, jinak učiní příklep.141  

V protokolu o průběhu dražby jsou uvedena nejvyšší dražební podání a rozhodnutí o 

příklepu, dále také musí být uvedeny všechny výhrady proti příklepu a jak o nich bylo rozhodnuto. 

Protokol musí být podepsán daňovým exekutorem a osobami, které učinily výhrady.142 

V ustanovení § 201 DŘ jsou uvedeny osoby, kterým není povoleno dražit. Jedná se o 

daňového exekutora, licitátora a ostatní úřední osoby, dlužníka a manžela či manželku dlužníka, 

pro ty platí zákaz činit dražební podání všeobecně. Dále může být zakázáno dražit určitým osobám 

ve vztahu k předmětu dražby, pokud nejsou oprávněny draženou věc nabýt. Třetím okruhem osob, 

pro které zákaz platí, jsou vydražitelé, kteří nezaplatili za vydražené předměty a z toho důvodu se 

dražba koná znovu (tzv. obmeškaní vydražitelé).143 

Dražba je ukončena, buď pokud došlo k vydražení všech předmětů k tomu určených, nebo 

pokud byly dražbou získány dostatečné prostředky k uhrazení nedoplatků, pro které je dražba 

pořádána. Rozhodnutí o příklepu je vyhotovováno v listinné podobě a po nabytí právní moci a 

uhrazení nejvyššího podání je i dokladem o nabytí vlastnictví k věci. Jednotlivá rozhodnutí o 

příklepu jsou součástí protokolu o průběhu dražby, ve kterém je uveden celý průběh dražby od 

počátku až do konce, tedy do vydání rozhodnutí o příklepu.144 

                                                 
140 Ustanovení § 330 OSŘ. 
141 Ustanovení § 199 odst. 3 DŘ. 
142 Ustanovení § 200 odst. 2 DŘ. 
143 Ustanovení § 336n OSŘ. 
144 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 744. 
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Daňová exekuce prodejem movitých věcí 

Daňová exekuce prodejem movitých věcí se může vztahovat na movité věci ve vlastnictví 

dlužníka či na jeho spoluvlastnický podíl na movité věci. Provedení spočívá v soupisu věcí, které 

je takto možné postihnout, a jejich následném zpeněžení. Seznam věcí nepostižitelných prodejem 

v rámci exekuce nalezneme v § 322 OSŘ, jedná se o věci nezbytné k uspokojování hmotných 

potřeb či k plnění pracovních úkolů a další věci, jejichž postižení by bylo v rozporu s dobrými 

mravy. Vymezení věcí, které už se nachází za ,,hranicí nezabavitelnosti“, se neposuzuje podle 

všeobecného pravidla, ale vždy záleží na konkrétním případě. Podle judikatury Nejvyššího soudu 

je ovšem posuzování nezbytnosti jednotlivých věcí třeba pojímat restriktivně, tedy podřadit pod 

něj pouze věci, které jsou pro dlužníka skutečně nepostradatelné a u kterých by jejich postižení 

exekucí snižovalo lidskou důstojnost. Stejně tak omezení dobrými mravy se vztahuje na věci, ke 

kterým má dlužník skutečně neobvykle silné pouto. Samozřejmě je na místě stanovit omezení, při 

kterých některé věci být zabaveny nemohou, přesto je stále třeba mít na paměti účel exekuce, tedy 

vymožení potřebných prostředků.145 V tomto ohledu souhlasím s judikaturním výkladem, jelikož 

příliš široké pojímání nezbytných potřeb osoby a nepřiměřeně extenzivní výklad by směřoval 

k bezzubosti právní úpravy a faktickému ochromení exekučního aparátu. 

Jako věci, které nejsou postihovány, OSŘ uvádí oděvy, obvyklé vybavení domácnosti, 

studijní a náboženskou literaturu, dětské hračky, školní potřeby, zdravotnické potřeby, domácí 

zvířata atd. V tomto případě jde o druhové určení nepostižitelných věcí, tedy o výčet pouze 

demonstrativní, přičemž u každého konkrétního dlužníka bude třeba hodnotit jeho poměry a 

okolnosti případu individuálně. Komentářová literatura zdůrazňuje, že vynětí těchto věcí 

z možného postihu je třeba vykládat restriktivně a jako hlavní mez považovat skutečně hrozící 

zásah do lidské důstojnosti.146  

U podnikatele nelze vymáhat věci, které nutně potřebuje k výkonu svého podnikání, 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014 vykládá hledisko nezbytně nutné potřeby v tomto 

případě restriktivně, pouze ve vztahu k podnikání vymezenému předmětem jeho podnikatelské 

činnosti a pouze v takové míře, aby byly zachovány prostředky pro výkon podnikání alespoň 

v minimálním rozsahu.147   

                                                 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.7.2010, sp. zn. 20 Cdo 3244/2008. 
146 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, 1627 s., ISBN 978-80-7400-673-9, s. 1275. 
147 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2014, sp. zn. 21 Cdo 238/2013. 
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Dále nelze postihnout věci, které dlužník nabyl jako substituční jmění, což ovšem neplatí, 

pokud s nimi může volně nakládat nebo v případě, že jde o výkon rozhodnutí, stejně jak již bylo 

popsáno v předchozích kapitolách ve vztahu k § 185 odst. 4 DŘ.  

Výčet věcí, které není možné do soupisu zařadit, se vztahuje jak na předměty ve vlastnictví 

dlužníka, tak na věci, které spoluvlastní s dalšími osobami. Omezení postižitelnosti exekucí u 

těchto a dalších věcí ve výčtu se ovšem neuplatní, pokud se jedná o věci, které byly nabyty 

v souvislosti s trestnou činností dlužníka nebo pokud je oprávněným poškozený z trestného 

činu.148  

Provedení soupisu věcí, které budou za účelem uhrazení daňových dluhů dlužníka prodány, 

je jednou z velice důležitých fází daňové exekuce prodejem věcí. S nadsázkou lze říci, že to je 

právě ta část exekuce, kterou si většina laické veřejnosti pod pojmem ,,exekuce“ představí, tedy 

že na dveře zaklepe exekutor a oblepí věci dlužníka hrůzu nahánějícími nálepkami ,,EXEKUČNĚ 

ZABAVENO“. Primárně se sepisují věci, které dlužník nutně nepotřebuje a které se dají snadno 

zpeněžit. Na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí podle OSŘ mohou být podle DŘ sepsány i 

věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka, ale momentálně je drží třetí osoba, jíž vzniká povinnost 

věci odevzdat exekutorovi. 

Součástí soupisu mohou být všechny movité věci ve vlastnictví či spoluvlastnictví dlužníka, 

neměly by být ale sepsány věci nepodléhající exekuci či ty, ke kterým se váže právo exekuci 

nepřipouštějící.149 Není možné sepsat věci, které jsou sice svou povahou věci movité, avšak slouží 

jako příslušenství věci nemovité a věci rychle se kazící se sepisují až v případě, že není k dispozici 

dostatečné množství jiných vhodných věcí, které by mohly zajistit uspokojení dluhu, a pokud je 

možné uskutečnit jejich rychlý prodej, než budou znehodnoceny. Prodej rychle se kazících věcí se 

provede mimo dražbu právě z toho důvodu, aby byl uskutečněn co nejrychleji, jejich cena se určuje 

ihned po soupisu a následuje prodej alespoň za polovinu zjištěné ceny.150 Prodávající osobou bude 

Česká republika, jelikož finanční úřady neoplývají právní subjektivitou.151 Pokud se tyto věci 

prodat nepodaří, vrací se dlužníkovi.  

Některé věci zvláštní povahy, se kterými je spojeno právo neuplatnitelné bez těchto věcí 

(vkladní knížky, platební karty, peníze atd.), daňový exekutor odebere současně s jejich 

sepsáním.152 K okamžitému odebrání může dojít i u jiných věcí zejména v případech, kdy existuje 

                                                 
148 Ustanovení § 322 OSŘ. 
149 Ustanovení § 217 DŘ. 
150 Ustanovení § 214 DŘ. 
151 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1305. 
152 Ustanovení § 206 odst. 4 DŘ. 
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podezření, že by je dlužník či někdo jiný mohl poškodit, zničit, pozměnit, ukrýt či že by mohly 

být odcizeny. Se souhlasem dlužníka je může exekutor uzavřít do vyhrazené místnosti, tu uzamkne 

a opatří úřední uzávěrou.153 

Vedle výše popsaných zvláštních situací, nejčastěji ponechává exekutor označené věci na 

místě, přičemž označení nálepkou či štítkem by nemělo znesnadňovat užívání věcí.154 

Soupis je tvořen věcmi jednotlivými či jejich soubory podle druhu, uvádí se v něm 

popis jejich vlastností a každé věci je přiřazeno pořadové číslo. Sepsané věci se opatří popiskem, 

který zpravidla obsahuje pořadové číslo a stručný popis věci. Dále je kromě obecných náležitostí 

v soupisu zpravidla uváděno, jakého výtěžku se zpeněžením věcí přibližně dosáhne, a jestli to bude 

stačit k uspokojení dluhu, jestli není věc již postižena výkonem jiného rozhodnutí, a stručné 

zhodnocení majetkových a rodinných poměrů dlužníka. Následně se všechny věci zahrnuté do 

soupisu nafotí nebo je o nich pořízen videozáznam zejména z toho důvodu, aby bylo omezeno 

riziko záměny věcí.155 

Je-li to k dosažení účelu daňové exekuce nezbytné, má daňový exekutor i taková oprávnění, 

která výrazně zasahují do některých lidských práv zaručených mimo jiné Listinou. V rámci své 

pravomoci může učinit prohlídku bytu, sídla či jiných míst, kde se mohou nacházet věci, které je 

dlužník povinen vydat, a to i v případě, že dlužník odepře poskytnout součinnost. V takové situaci 

si daňový exekutor může do určitých míst zjednat přístup. Učinit tak smí ale pouze na základě 

důvodné domněnky, že se věci v prostorách skutečně nachází. Jde o místní šetření, obecná 

ustanovení DŘ se proto použijí obdobně, správce daně (daňový exekutor) si může přizvat 

k místnímu šetření třetí osobu, může pořizovat obrazový a zvukový záznam o průběhu místního 

šetření a je povinen o tomto postupu sepsat protokol nebo úřední záznam.156 Při vstupu do obydlí 

si musí exekutor počínat velmi obezřetně i z toho důvodu, že skutečné bydliště se s místem 

hlášeného pobytu nemusí vždy shodovat.157 

Daňový exekutor může provést dokonce i osobní prohlídku dlužníka, domnívá-li se 

důvodně, že u sebe ukrývá věc podléhající exekuci. Osobní prohlídku může provádět pouze úřední 

osoba stejného pohlaví, daňový exekutor tedy může v případě potřeby takovou osobu k úkonu 

přizvat. V těchto případech se jedná o poměrně zásadní zásahy do nedotknutelnosti osoby, jejího 

                                                 
153 Ustanovení § 207 odst. 1,2 DŘ. 
154 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 761. 
155 MATYÁŠOVÁ, L., GROSSOVÁ, M. E., Daňový řád s komentářem a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1. 8. 2015. Praha: Leges, 2015, 1024 s. ISBN 978-80-7502-081-9, s. 777. 
156 Ustanovení § 80 an. DŘ. 
157 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1281. 
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obydlí a soukromí, což jsou nezadatelná lidská práva podle Listiny. Lidská práva mohou být za 

určitých podmínek zákonem omezena, jako je tomu v tomto případě ustanoveními DŘ o místním 

šetření a postupu daňového exekutora, k jejich omezení je však třeba přistupovat nad míru 

obezřetně.  

Z tohoto pohledu se opět přikláním spíše k mírnějšímu hodnocení omezování základních 

práv a svobod, samozřejmě, že takové zásahy je možné činit pouze v zákonem stanovených 

případech a za dodržení podmínek, jejich existence je ovšem k dosažení účelu daňové exekuce 

někdy nezbytná a jako nezbytný prostředek by také v odůvodnitelných případech mělo být 

omezení základních práv pojímáno. 

Ještě před zahájením soupisu při doručení exekučního příkazu dlužníkovi se ho exekutor 

pokusí vyzvat, aby plnil dluh dobrovolně, teprve pokud tak neučiní, začne sepisovat zpeněžitelné 

movité věci. S uvedením věcí v soupisu je pro dlužníka spojen zákaz nakládání s nimi, pokud 

zákaz poruší a uskuteční právní jednání v souvislosti se sepsanými věcmi, je takové jeho jednání 

absolutně neplatné. Tento zákaz nepůsobí ve smyslu omezení dispozice jakožto přemisťování věcí 

do jiných prostor, podstata zákazu dispozice s věcmi tkví v omezení nakládání s nimi způsobem, 

který by znemožnil realizaci exekučního prodeje,158 tedy zejména prodej těchto věcí, jejich 

darování apod. 

Exekutor provádí soupis věcí na místě k tomu vhodném, nejlépe v místě výkonu a zajistí 

podpisy všech zúčastněných osob. Ve výjimečných případech jej může vyhotovit až zpětně sám 

podle svých poznámek, nebo například v případě dobrovolného předání věcí.159 Nemůže tak ale 

učinit, pokud byla přibrána k úkonu osoba nebo bylo-li učiněno prohlášení a tyto třetí osoby mají 

protokol podepsat. Dále tak nesmí učinit, pokud došlo k přijetí peněz či věcí.160 Samotný soupis je 

listina, která je přiložena k protokolu o průběhu soupisu.161 

Dalším krokem k uskutečnění prodeje je po soupisu věcí určení jejich ceny. Věci se 

prodávají za cenu stanovenou, pokud cena stanovena není, odhadne ji v jednodušších případech 

správce daně, popřípadě bude ustanoven soudní znalec, cena určená znalcem se nazývá cenou 

zjištěnou. V případech jednodušších, kdy je dána pravomoc věc ocenit i správci daně, ho v této 

činnosti formálně omezují pouze předpisy určující cenovou politiku, tedy hlavně zákon o 

                                                 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.9.2011, sp. zn. 26 Cdo 955/2011. 
159 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 754. 
160 MATYÁŠOVÁ, L., GROSSOVÁ, M. E., Daňový řád s komentářem a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1. 8. 2015. Praha: Leges, 2015, 1024 s., ISBN 978-80-7502-081-9, s. 793. 
161 Ustanovení § 208 odst. 4 DŘ. 
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cenách,162 měl by ovšem významně přihlížet hlavně ke svým zkušenostem. Správcův odhad ceny 

může být změněn až do okamžiku nařízení dražby. 

Pokud je stanovena cena příslušných věcí, nic nebrání konání dražebního jednání, tzv. 

dražebního roku. Movité věci se mohou dražit jednotlivě, či jako jednotný soubor, pokud se 

však nepodaří vydražit soubor věcí jako celek, přistupuje se k dražbě jednotlivostí. Nejnižší možné 

dražební podání činí jednu třetinu zjištěné ceny a nejvyšší dražební podání, které uskutečnil 

vydražitel, musí být zaplaceno okamžitě (případně v maximální lhůtě 10 dnů u dražby 

elektronické),163 jinak se dražba bude opakovat. Na základě zaplacení ceny vydá správce daně 

potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu podle zákona o veřejných dražbách.164 Pokud se daná 

věc neprodá v dražbě nebo pokud nedojde k uhrazení nejvyššího podání vydražitelem, správce 

daně může dražbu opakovat. V případě neúspěšného prodeje, při kterém vůbec nedošlo 

k vydražení věci (první jmenovaný případ), tak ale může správce učinit pouze v případě, má-li 

důvod očekávat, že bude věc v opakované dražbě prodána. Pokud se nepodaří zpeněžit věc ani 

v dražbě opakované, správce daně ji vyloučí ze soupisu a vrátí ji dlužníkovi. Není-li možné tyto 

věci dlužníkovi vrátit nebo odmítne-li ten jejich převzetí, může být rozhodnuto o jejich propadnutí 

státu,165 které se provede prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

potažmo jeho územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v Praze. Propadnutí 

věcí státu je nutno považovat za nejzazší možnost, jelikož jde o velký zásah do dlužníkových 

majetkových poměrů.166 

Věci neobchodovatelné, tzv. res extra commercium, jakými jsou například zbraně, se 

prodávají mimo samotnou dražbu a vždy pouze osobám, které jsou oprávněny je nabýt. Minimální 

cenou takové věci je polovina ceny zjištěné. Kulturní památky a další podobné věci určité kulturní 

hodnoty jsou nabízeny organizačním složkám státu a osobám, které se podobným hodnotám 

v rámci své činnosti prokazatelně věnují. Takovými osobami jsou zpravidla muzea, galerie apod. 

U těchto věcí musí určit jejich cenu vždy znalec a nelze je prodat za nižší částku než jím 

zjištěnou.167 

                                                 
162 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. 
163 Ustanovení § 211 DŘ. 
164 Zákon 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, § 31. 
165 Ustanovení § 217 DŘ. 
166 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1312. 
167 Ustanovení § 212, 213 DŘ. 
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Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí 

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí se stejně jako u výše popsaného prodeje věcí 

movitých může vztahovat pouze na nemovitosti dlužníka či na jeho spoluvlastnický podíl na 

takové věci. Vlastnictví dlužníka je třeba spolehlivě prokázat (zpravidla listem vlastnictví, kupní 

smlouvou atd.), bez toho není možné nemovitost za účelem uspokojení nároku správce daně 

prodat.168 Výhodou u tohoto způsobu exekuce nepochybně je, že velká část nemovitostí je zapsána 

v katastru nemovitostí, kde jsou o nich zaznamenány údaje podle katastrálního zákona,169 což 

provedení daňové exekuce značně usnadňuje. 

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu170 lze exekuci (výkon rozhodnutí) rozdělit na 

několik fází: 1) nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), 2) určení ceny nemovitosti a jejích 

neodstranitelných závad, 3) vydání dražební vyhlášky, 4) prodej nemovitosti v dražbě, 5) rozvrh 

podstaty. Jelikož mi struktura exekuce prodejem nemovitostí podle Nejvyššího soudu připadá 

přehledná, použiji ji i pro účely své práce. 

ad 1) Exekuce se podle DŘ nařizuje okamžikem vydání exekučního příkazu (viz výše). 

Od tohoto momentu, respektive od momentu, kdy byl dlužníkovi exekuční příkaz oznámen, pro 

něj platí zákaz nemovitou věc zcizit či jinak zatížit. Tento zákaz se vztahuje i na majetek, který 

byl dlužníkem nabyt až po doručení exekučního příkazu.171 Pokud tak přesto učiní, je takové 

jednání stejně jako v předchozích případech neplatné. Dále tímto okamžikem vzniká dlužníkovi 

oznamovací povinnost do 15 dnů dát správci daně na vědomí všechna existující práva, která danou 

nemovitou věc zatěžují. Sankcí za nesplnění oznamovací povinnosti je odpovědnost za škodu, 

kterou dlužník porušením této povinnosti způsobí. Postup v souvislosti s právy třetích osob 

vztahujících se k exekucí postižené věci je stejný jako u prodeje věcí movitých, tedy že tato práva 

musí být uplatněna do zahájení dražby a také další pravidla pro tato práva se použijí obdobně 

(viz výše).  

Exekuční příkaz musí splnit určité formální náležitosti, kterými jsou především přesné 

označení nemovitosti podle katastrálního zákona a dalších příslušných předpisů172 a řádné 

doručení dlužníkovi, spoluvlastníkům postihované nemovitosti a katastrálnímu úřadu, v jehož 

                                                 
168 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 780. 
169 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 8. 
170 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2006/2006; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

10. 1. 2008, sp. zn. 20 Cdo 2769/2006; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.01.2009, sp. zn. 20 Cdo 901/2008; 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.04.2016, sp. zn.20 Cdo 607/2016. 
171 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.1.2007, sp. zn. 20 Cdo 1813/2006. 
172 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí; Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí; Vyhláška č. 

358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. 
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evidenci je příslušná nemovitá věc zapsána.173 Podle judikatury Nejvyššího správního soudu musí 

být nemovitost postihovaná daňovou exekucí ve formě jejího prodeje jasně identifikovaná, 

zejména materiálně tak, aby dlužník nemohl mít pochybnosti, které věci se daňová exekuce 

týká.174 Materiální pojetí označení nemovitosti považuji za vhodnější, pokud by bylo 

upřednostněno formální pojetí, mohlo by to vést k absurdním situacím, kdy by bylo naprosto 

jednoznačné, o jakou nemovitost se jedná, a přesto by nebyly naplněny formální požadavky, což 

by vedlo k nepřiměřenému formalismu mařícímu účel exekuce a ochromujícímu exekuční aparát. 

Princip nepostižitelnosti věcí nezbytně potřebných k výkonu podnikání platí s výjimkami 

u věcí nemovitých obdobně jako u postihování věcí movitých. Je třeba ho ale také vykládat 

restriktivně, jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu: zemědělské pozemky, i když 

slouží zemědělské výrobě, nemusí být bez dalšího vyloučeny z daňové exekuce prodejem 

nemovitých věcí, pokud podnikatel neprokáže či dostatečně neargumentuje, že prodej takového 

pozemku mu podnikání znemožní.175 

Stejná nemovitost nemůže být předmětem více řízení o výkonu rozhodnutí prodejem 

nemovitosti. Taková situace se řeší přistoupením oprávněného k již dříve započatému výkonu 

rozhodnutí a přihlášením pohledávky do rozvrhového řízení (pokud přistoupivší oprávněný 

požaduje uspokojení pohledávky prodejem téže nemovitosti).176 

ad 2) Další nezbytnou fází směřující k prodeji nemovité věci je její ocenění. Nemovité 

věci na rozdíl od věcí movitých musí vždy ocenit znalec, možnost odhadu ceny správci daně již 

v tomto případě není dána, což je vzhledem k zpravidla významně vyšším hodnotám nemovitostí 

odůvodnitelné. Ustanovený znalec ocení věc, její příslušenství a jednotlivá práva a závady s ní 

spojené podle zákona o oceňování majetku,177 a to na základě použití institutu ceny obvyklé (jak je 

stanoveno v § 2 zákona). 

Zjištění ceny proběhne na základě místního šetření, které je dlužník povinen umožnit. O 

konání úkonu správce daně dotčené osoby vyrozumí alespoň 8 dní předem. Možnost upustit od 

ocenění nemovitosti je dána podle OSŘ v případě, že ke zjištění ceny došlo do jednoho roku od 

nabytí právní moci usnesení o výkonu rozhodnutí a současně pokud nebyly změněny okolnosti 

ocenění.178 

                                                 
173 Ustanovení § 220 odst. 2 DŘ. 
174 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.2.2008, č. j. Afs 10/2008-64. 
175 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.6.2008, č. j. 7 Afs 39/2007-46. 
176 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.5.2011, sp. zn. 20 Cdo 3710/2009. 
177 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
178 Ustanovení § 336 odst. 4 OSŘ. 
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Správce daně na základě ocenění věci znalcem stanovuje cenu nemovitosti s příslušenstvím, 

práva a závady s ní spojené, závady, které prodejem nezaniknou a na závěr výslednou cenu,179 ke 

které dojde odečtením práv a závad od zjištěné ceny nemovitosti. Rozhodnutí správce daně o 

stanovení této výsledné ceny nelze napadnout žalobou, jelikož nejde o rozhodnutí ve smyslu 

SŘS,180 soud žalobu proti tomuto rozhodnutí v případě jejího podání zamítne, což bylo potvrzeno 

judikaturou Nejvyššího správního soudu.181  

Nejnižší možné podání, tedy vyvolávací cena, bude činit dvě třetiny výsledné ceny, o které 

bylo rozhodnuto správcem daně. V případě opakování dražby bude vyvolávací cena určena jako 

polovina výsledné ceny.182 Z takto stanovené vyvolávací ceny bude odvozena dražební jistota, 

která nesmí být vyšší než její polovina. Dražební jistota se vydražiteli započítává na úhradu 

vydražené věci, ostatním zúčastněným osobám a dražitelům se jistota vrací ve lhůtě 30 dní, 

popřípadě ve lhůtě 15 dní ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání, pokud bylo podáno.183 

Nejnižší podání ani stanovená výsledná cena však nemají vliv na nejvyšší dražební podání 

učiněné vydražitelem, za které bude věc v dražbě prodána. Vydražitel se tedy zpětně nemůže 

odvolávat na fakt, že výsledná cena byla nepoměrně nižší než nejvyšší uskutečněné podání, to je 

výsledkem svobodného rozhodnutí dražitelů o tom, kolik jsou ochotni za věc nabídnout.184 

ad 3) Po ocenění věci následuje vydání dražební vyhlášky, které se významně 

neodchyluje od obecné úpravy průběhu dražby (viz výše). 

ad 4)  Prodej nemovitosti v dražbě probíhá podobně jako dražba věci movité. Odlišností 

je, že při dražbě nemovité věci mohou být dražební podání zvyšována vždy nejméně o 1 000 Kč.185 

Vydražitel nabývá nemovitost se závadami, které byly zjištěny v rámci ocenění jako ty 

nezanikající bez dalšího snížení ceny, jelikož tyto závady byly již zohledněny ve stanovené 

výsledné ceně věci. Vydražiteli může být případně přiznána náhrada za ostatní závady, které na 

věci budou váznout i po změně vlastníka, ale až rozhodnutím o rozvrhu v rozvrhovém řízení.186 

Vydražitel nemovité věci se stane jejím vlastníkem v případě, že rozhodnutí o příklepu 

nabyde právní moci a uhradí-li své nejvyšší podání, na základě kterého se vydražitelem stal.187 

                                                 
179 Ustanovení § 211 DŘ. 
180 Ustanovení § 65 SŘS. 
181 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2008, č. j. Afs 86/2008-42;  

 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 1.2.2013, č. j. 59 Af 31/2012-27. 
182 Ustanovení § 225 odst. 2 DŘ. 
183 Ustanovení § 224 DŘ. 
184 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.6.2006, sp. zn. 20 Cdo 3080/2005. 
185 Vyhláška č. 37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a 

krajské soudy, § 62. 
186 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol., Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 938 s., 

ISBN 978-80-7400-604-3, s. 806. 
187 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, § 30. 
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Vlastnictví se bude datovat zpětně ke dni vydání rozhodnutí o příklepu. Požadavek nabytí právní 

moci rozhodnutí je zde z toho důvodu, že by bylo podáno odvolání a bylo mu odvolacím orgánem 

vyhověno.188 

Opakování dražby věcí nemovitých je možné po uplynutí tří měsíců od neúspěšné dražby 

v několika případech: pokud nikdo neučinil ani nejnižší dražební podání, pokud bylo vyhověno 

odvolání proti rozhodnutí o příklepu a pokud nebylo uhrazeno nejvyšší podání ve lhůtě stanovené 

v rozhodnutí o příklepu a na základě toho bylo rozhodnutí zrušeno. Dražební vyhláška o 

opakované dražbě je doručována i vydražiteli původní dražby, který neuhradil nejvyšší podání, a 

to nikoliv z důvodu jeho účasti na další dražbě, ta mu umožněna není, ale proto, že správce daně 

následně vydá rozhodnutí o náhradě, kterou bude muset za zmařenou dražbu uhradit.189  

U nemovitých věcí bude nové nejnižší podání činit polovinu výsledné ceny stanovené 

správcem daně, pokud od té doby nedošlo k takovým změnám okolností, za kterých by byla 

výsledná cena jiná, pak by musela být nově stanovena i výsledná cena. Pokud ani při opakované 

dražbě nedojde k úspěšnému zpeněžení věci, může správce daně přistoupit k dalšímu opakování 

dražby pouze za důvodného předpokladu, že tentokrát již k úspěšnému zpeněžení věci dojde 

(stejně jako je tomu u opakované dražby věcí movitých). 

ad 5) Po zpeněžení věci následuje poslední fáze dražby, tedy rozvrh podstaty, které se 

budu věnovat v samostatné kapitole. 

Rozvrhové řízení 

Rozvrhové řízení je fáze daňové exekuce prodejem movitých či nemovitých věcí, která 

následuje po úspěšné dražbě, tedy pokud skutečně došlo ke zpeněžení dražené věci. To znamená, 

že rozvrh podstaty proběhne, pokud byl udělen příklep, a bylo-li zaplaceno nejvyšší dražební 

podání uskutečněné vydražitelem, neboli pokud došlo ke složení výtěžku z dražby. Po nabytí 

právní moci rozhodnutí o udělení příklepu vyzve správce daně přihlášené a neodmítnuté věřitele 

a také další osoby, v jejichž prospěch jsou s vydraženou věcí spojená určitá práva (věcná břemena, 

výměnky, nájemní a pachtovní práva, o kterých bylo rozhodnuto, že nezanikají), aby svou 

pohledávku nebo náhradu za práva spojená s věcí vyčíslili ve lhůtě 15 dní. Neučiní-li tak, 

k nevyčísleným pohledávkám se nadále nebude přihlížet a u práv spojených s věcí se má za to, že 

souhlasí s trváním těchto práv i po změně majitele věci.190 Mají-li podání věřitelů vady, může 

                                                 
188 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2012, sp. zn. 33 Cdo 485/2011. 
189 Ustanovení § 227 odst. 1 DŘ. 
190 Ustanovení § 228 DŘ. 
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správce daně v některých případech sám učinit jejich nápravu, pokud je toho na základě svého 

uvážení za daných okolností schopen.191  

Účelem rozvrhového jednání je uspokojení oprávněných pohledávek. Účastní se ho osoby, 

které vyslyšely výzvu správce daně a vyčíslily svou pohledávku nebo sdělily správci, že požadují 

náhradu za svá práva spojená s vydraženou věcí. Dalšími účastníky budou vydražitel věci a 

dlužník, což lze vyvodit z ustanovení OSŘ.192 Rozvrhové řízení je řízením nesporným, z čehož 

vyplývá, že pohledávky mohou být během jednání popřeny co do jejich výše, pořadí i zařazení do 

skupiny kterýmkoli z účastníků. To je potvrzeno i starším, ale stále použitelným rozsudkem 

Krajského soudu v Brně z roku 1981, ze kterého plyne, že rozvrhové řízení nemá povahu sporu, a 

tudíž je nutno jednat se všemi osobami, o jejichž právech se v rozvrhu jedná, nejen s povinným a 

oprávněným.193 Dalším rozhodnutím potvrzujícím nespornost rozvrhu je usnesení Nejvyššího 

soudu z roku 2012, které se v tomto směru vyjadřuje souhlasně a dále navazuje, že k takovému 

popření může dojít před zahájením samotného rozvrhu i v jeho v průběhu, vždy však musí být 

náležitě odůvodněno. Pokud nedojde k popření do skončení jednání, v dalším řízení (odvolacím) 

již k popření dojít nemůže.194 

Pořadí uspokojování nároků při rozvrhovém řízení je stanoveno v § 229 DŘ, primárně budou 

uspokojeny exekuční náklady, následně věřitelé pohledávek zajištěných zadržovacím právem a 

zbytek pohledávek podle jejich pořadí, které závisí na různých skutečnostech v odstavci druhém 

§ 229 (datum vydání exekučního příkazu, datum přihlášení pohledávky, datum vzniku práv s věcí 

spojených). Pokud dojde na situaci, že některé pohledávky budou mít pořadí stejné, uspokojují se 

poměrně.  

Rozhodnutí o rozvrhu výtěžku dražby spočívá v přiznání nároků oprávněným věřitelům 

podle pořadí jejich pohledávek a dále v případném rozhodnutí o zániku určitých práv s věcí 

spojených, pokud k němu dojde. Proti rozhodnutí o rozvrhu lze podat odvolání, které bude mít 

odkladný účinek.195 Lhůta pro podání odvolání činí 30 dnů. Existence dalších práv spojených 

s věcí, u kterých oprávněný nesdělil správci daně, že za ně žádá náhradu, čímž by jinak zanikla, 

nadále trvá a vydražitel se stává novým povinným z těchto závazků. Na základě toho mu bude 

vyplacena z rozvrhu náhrada. Pouze pro připomenutí, mezi tato práva nelze počítat ty, o kterých 

                                                 
191 BAXA, J. a kol., Daňový řád. Komentář. II. díl. (§125 až 266). 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 1880 

s. (s. 765 – 1537), ISBN 978-80-7357-564-9, s. 1352. 
192 Ustanovení § 336q odst. 3 OSŘ. 
193 Rozsudek Krajského soudu v Brně, ze dne 8.12.1981, sp. zn. R 21/1981. 
194 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2012, sp. zn. 20 Cdo 2147/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

20.2.2013, sp. zn. 20 Cdo 4192/2011. 
195 Ustanovení § 230 odst. 1 DŘ. 
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bylo již v rámci ocenění věci rozhodnuto, že v dražbě nezaniknou. Za ty se vydražiteli náhrada 

nevrací, jelikož k nim bylo přihlíženo již při stanovení ceny.  

Po nabytí právní moci rozhodnutí o výtěžku dražby dojde k vyplacení částek přiznaných 

v rozvrhovém řízení, což zdůrazňuje mimo jiné judikatura Nejvyššího soudu ve svém usnesení sp. 

zn. 20 Cdo 1640/2012, které se věnuje okamžiku uspokojení pohledávky: ,,Při exekuci prodejem 

nemovitosti tedy k uspokojení k rozvrhu přihlášené pohledávky oprávněného dojde jejím 

vyplacením po právní moci rozvrhového usnesení a nikoli již zpeněžením nemovitosti v dražbě, 

jak povinná nesprávně namítá.“196 Pokud i po vyplacení těchto částek z rozvrhu výtěžku dražby 

něco zbyde, stává se tento přebytek přeplatkem dlužníka a bude mu stejně jako u vratitelného 

přeplatku podle § 185 odst. 2 DŘ vrácen, a to do 15 dnů i bez podání žádosti. Tato lhůta počíná 

běžet ode dne, kdy rozhodnutí o rozvrhu výtěžku nabylo právní moci.197 

Pokud byla mezi pohledávkami přihlášenými do rozvrhového řízení i pohledávka z jiné než 

daňové exekuce, která byla přerušena, o rozvrhu výtěžku z dražby rozhodne soud. Tomu správce 

daně podá návrh na provedení rozvrhového řízení a společně s ním mu předá potřebné podklady o 

dosavadním průběhu daňové exekuce. Soud vydá rozhodnutí o rozvrhu výtěžku v podobě 

usnesení, na jehož základě provede úhradu oprávněných pohledávek opět správce daně. Ten bude 

také vyplácet dlužníkovi případný přeplatek. Podle judikatury Nejvyššího soudu u oprávněných 

z jiných exekucí platí pro uplatnění své pohledávky v rámci daňové exekuce u prodeje nemovitých 

věcí stejný režim jako pro ostatní pohledávky, musí se tedy přihlásit nejpozději do počátku 

dražebního jednání. Pořadí jejich pohledávky však zůstává nezměněno. Stanovení nejzazšího 

termínu podání přihlášky platí podle Nejvyššího soudu u dražby prodejem nemovitosti, na rozdíl 

od prodeje movitých věcí, kde takové výslovné omezení neshledává.198 

3.5. Odklad a zastavení exekuce 

Odklad a zastavení daňové exekuce jsou upraveny v § 181 DŘ. Správce daně může o 

odkladu exekuce rozhodnout jak na návrh dlužníka, tak i z moci úřední a odložit lze exekuci zcela 

i jen částečně. V pokračování prvního odstavce jsou demonstrativně vyjmenovány případy, ve 

kterých je odklad na místě, a to pokud probíhá šetření za účelem případného zastavení exekuce, 

šetření o vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí nebo šetření pro posečkání úhrady 

nedoplatku. Možnost odložení exekuce je v těchto případech na místě, protože zde existuje reálná 

možnost, že se exekuce nakonec neuskuteční. I z toho důvodu shledávám praktickou možnost 

                                                 
196 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.10.2012, sp. zn. 20 Cdo 1640/2012. 
197 Ustanovení § 230 odst. 5 DŘ. 
198 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2012, sp. zn. 20 Cdo 3755/2011. 
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správce daně odložit exekuci ex offo, aby sám mohl zabránit vzniku zbytečných nákladů a počkat 

až do okamžiku, kdy bude jasné, zda se exekuce bude konat. 

Právní účinky již provedených úkonů zůstávají i po odložení exekuce v platnosti, pokud 

správce daně nestanoví jinak. Správce daně musí tedy při rozhodování o odkladu vzít v úvahu 

mimo jiné také vhodnost zachování účinků exekučních úkonů dosud vykonaných. Pokud nestanoví 

jinak, ze zákona jsou tyto účinky ponechány v platnosti.199 

V případě, že pominou důvody pro odklad a současně exekuce nebude zastavena, správce 

daně rozhodne o pokračování v exekuci. Podání návrhu na odklad exekuce nemá odkladné účinky. 

Druhý odstavec § 181 se týká zastavení daňové exekuce, ke kterému může dojít stejně jako 

u odkladu na návrh i z moci úřední, zcela nebo částečně. Dále je uveden demonstrativní výčet 

důvodů pro zastavení exekuce: nebyly splněny zákonné podmínky pro její nařízení, odpadl důvod 

exekuce, správce povolil posečkání, byl postižen majetek nepřipouštějící či nepodléhající exekuci, 

zaniklo právo vymáhat nedoplatek, předpokládaný výtěžek by nestačil ani ke krytí nákladů 

exekuce, pokračování v exekuci by znamenalo nepoměrné obtíže, bylo nařízeno více daňových 

exekucí a postačí pouze některá či na základě jiného důvodu. Opravný prostředek není možný 

u žádného rozhodnutí ve věci odložení či zastavení exekuce.200 Výjimkou je zamítavé rozhodnutí 

správce daně o žádosti na zastavení exekuce z důvodu promlčení, resp. prekluze práva vymáhat 

daňový nedoplatek. Takové rozhodnutí podle judikatury Nejvyššího správního soudu není 

rozhodnutím ve věci odložení či zastavení exekuce, tudíž se proti němu odvolat lze.201  

3.6.  Vyloučení majetku z exekuce 

Z daňové exekuce může být vyloučen majetek nepřipouštějící exekuci, tedy majetek, který 

není ve vlastnictví dlužníka, ale patří třetí osobě či je spoluvlastněn třetími osobami a dlužníkem. 

Takový majetek se může nedopatřením dostat do soupisu věcí postižených exekucí, pokud se 

například nachází v domě dlužníka, či v jiných prostorech, v podobných situacích může dojít 

k označení majetku cizí osoby poměrně snadno. Za třetí osoby jsou v souladu s § 22 DŘ 

považovány ti, kteří tvrdí, že jsou vlastníkem předmětného majetku a doloží nabývací titul k věci, 

v němž je výslovně potvrzen přechod vlastnického práva a úplné zaplacení ceny věci.  

Obranou třetích osob je v takovém případě právě návrh na vyloučení majetku z daňové 

exekuce. K rozhodnutí o vyloučení může dojít i v řízení z moci úřední, ale ve většině případů se 

jedná o řízení na návrh dotčené osoby. Pokud osobě podávající návrh skutečně svědčí právo 

                                                 
199 Ustanovení § 181 DŘ. 
200 Ustanovení § 181 odst. 3 DŘ. 
201 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2012, č. j. 1 Afs 14/2012-24. 
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k majetku v exekuci, správce daně vydá rozhodnutí o vyloučení majetku z exekuce. Správce má 

povinnost rozhodnout o návrhu do 30 dnů a proti vydanému rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 

dnů od jeho doručení. Na obranu oprávněných osob je stanoveno, že po dobu řízení o návrhu není 

možné dotčený majetek prodat, což lze přirovnat k excindační žalobě v § 267 OSŘ. Z toho důvodu 

je zpravidla vhodné daňovou exekuci odložit.202 Lhůta k podání návrhu na vyloučení majetku 

z exekuce je stanovena na 15 dnů pro osoby, kterým je exekuční příkaz doručován. Pro osoby, 

kterým příkaz doručován není, je stanovena na 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděly o tom, že na 

jejich majetek byla nařízena exekuce, nejdéle do zahájení dražebního jednání (u předmětů dražby), 

jinak nejdéle do dne provedení daňové exekuce.  

3.7.  Střet daňové exekuce s jinou exekucí 

Exekuce je termín, který v českém právním řádu není spojován pouze s vymáháním 

daňových nedoplatků, ale také s výkonem rozhodnutí jiného orgánu, jenž takovou pravomocí 

oplývá. Podle právního předpisu, v jehož režimu primárně daná exekuce probíhá, je můžeme 

rozčlenit na exekuci podle daňového řádu, exekuci podle občanského soudního řádu a exekuci 

podle exekučního řádu.  

Exekuce podle DŘ, čili daňová exekuce jako taková, je předmětem této práce, nepovažuji 

tudíž za předmětné ji rozsáhleji popisovat v této kapitole. Pouze zdůrazním, že podle daňového 

řádu probíhá nejen vymáhání nedoplatků na daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých 

plněních, ale také vymáhání pokut a dalších plnění sankční povahy, které směřují do státního nebo 

obecního rozpočtu či rozpočtu státního fondu. Dále bude exekuce probíhat podle DŘ při vymáhání 

pokut uložených živnostenskými úřady podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(dále jen ,,živnostenský zákon“), v neposlední řadě také při vymáhání peněžitých plnění vzniklých 

na základě individuálních správních aktů správních orgánů. U exekucí prováděných podle DŘ je 

možné použít subsidiárně i určitá ustanovení OSŘ.203 

Exekuce podle OSŘ, konkrétně dle jeho části šesté, vykonávají v rámci své působnosti 

samotné soudy, přičemž podkladem této exekuce je vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodčích 

komisí, státních notářství, notářské zápisy a další rozhodnutí podle § 274 OSŘ.204 Exekuci mohou 

soudy provést způsoby obdobnými jako u exekuce daňové (srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, 

příkaz k výplatě z účtu, prodej movitých a nemovitých věcí), ale mohou také využít způsoby u 

daňové exekuce nepřípustné, a to prodej podniku a zřízení soudcovského zástavního práva. 

                                                 
202 Ustanovení § 179 DŘ. 
203 MATYÁŠOVÁ, L., GROSSOVÁ, M. E., Daňový řád s komentářem a judikaturou. 2. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1. 8. 2015. Praha: Leges, 2015, 1024 s., ISBN 978-80-7502-081-9, s. 854. 
204 Ustanovení § 274 OSŘ. 
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Subsidiarita OSŘ, kterou lze využít u daňové exekuce, opačně samozřejmě neplatí, jelikož DŘ je 

vůči OSŘ předpisem speciálním. Soud při výkonu rozhodnutí bude tedy postupovat pouze podle 

ustanovení OSŘ. To vyplývá z faktu, že OSŘ je v oblasti výkonu rozhodnutí obsáhlejší a 

podrobnější, výskyt nedostatků a mezer, kdy by bylo třeba použít jiný předpis, se zde 

nepředpokládá.  

Exekuce podle EŘ je prováděna státem zmocněnými osobami – exekutory, které provádí 

nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva, neboli 

,,exekutorskou činnost“, a další úkony, které stanoví zákon.205 Jde tedy obsahem o činnost téměř 

totožnou s činností soudů v rámci výkonu rozhodnutí. Na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí 

se ale jejich činnost primárně řídí exekučním řádem, který je zvláštním předpisem vůči obecným 

pravidlům pro exekuci, jinými slovy OSŘ se použije subsidiárně stejně jako u daňové exekuce. 

Vzájemná specialita a subsidiarita byla potvrzena mimo jiné rozsudkem Nejvyššího soudu, sp. zn. 

Cpjn 200/2005.206 K provedení exekuce je exekutor pověřen soudem. Exekutor vykonává 

exekuční a jinou činnost podle EŘ jako své zaměstnání, za úplatu a může k určitým činnostem 

zmocnit i své zaměstnance.  

Výše popsané členění v českém právním řádu považuji zejména z pohledu terminologického 

za poněkud nešťastné. Je někdy obtížné v konkrétních situacích správně porozumět pojmům, když 

k záměně některých termínů může dojít velice snadno. Například u pojmů ,,soudní exekutor“ a 

,,soudní vykonavatel“, ,,exekuce“ a ,,výkon rozhodnutí“, zvlášť když z jazykového i historického 

hlediska jsou tyto a další termíny totožné. Bohužel nelze tvrdit, že by terminologie byla matoucí 

pouze pro laickou veřejnost, problémy vyvolává i v kruzích, kde se již očekává určitá znalost a 

odbornost, změna a ujasnění by z dlouhodobého hlediska byly nasnadě. Vzhledem k tomu, že 

k rozsáhlé novelizaci exekučního řádu došlo s účinností od ledna 2013, takto podstatná 

terminologická změna není však v bližší době příliš pravděpodobná.  

Zásadní je rozlišovat rozdíl mezi souběhem a střetem více exekucí. Souběh exekucí je 

bezproblémový, jde o více souběžně probíhajících exekucí, které ovšem nepostihují tytéž objekty, 

nedochází tedy k překryvu. Každá exekuce postihuje odlišné předměty, tudíž každá z nich bude 

uspokojena zvlášť z různých předmětů, nedochází zde ke kolizi. Problém nastává v okamžiku, kdy 

je více exekucemi postižen jeden jediný objekt či více objektů, kde tedy k problémovému překryvu 

již dojde. Všechny exekuce sledují stejný záměr, a to zpeněžení určitého předmětu, což je problém, 

jelikož není možné v několika exekucích prodat stejnou věc. Je třeba vyřešit pořadí, v jakém 

v rámci exekucí dojde k uspokojení. 

                                                 
205 Ustanovení § 1 EŘ. 
206 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.2.2006, sp. zn. Cpjn 200/2005. 
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Střetové situace jsou upraveny zákonem č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro 

případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen ,,ZSPVR“). Pro účely následujících 

odstavců bude stejně jako v ZSPVR pod pojem exekuce zahrnuta exekuce podle EŘ, soudní výkon 

rozhodnutí podle OSŘ, daňová exekuce podle DŘ a exekuce prováděná správním orgánem podle 

DŘ.207  

Základní pravidlo zakotvené v ZSPVR lze shledat v časové prioritě. Přednost má tedy ta 

exekuce, u níž byl úkon zásadní pro daný typ exekuce učiněn jako první, ostatní exekuce se dnem 

právní moci jejich nařízení přerušují.208 Zásadní úkon se liší podle druhu exekuce, u exekuce 

prodejem movitých věcí je jím sepsání věci, u prodeje nemovitých věcí nařízení exekuce, u 

přikázání pohledávky a srážek ze mzdy je tímto úkonem doručení usnesení o nařízení exekuce 

peněžnímu ústavu či plátci mzdy. U prodeje podniku musím zmínit určitá specifika, pokud je 

exekuce prodejem podniku nařízena u dvou exekucí (soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce, u 

daňové exekuce použít tento způsob nelze), bude mít přednost stejně jako u předchozích případů 

ta exekuce, která byla nařízena dříve. Pokud jsou postiženy jednotlivé věci patřící k podniku jinou 

exekucí až po nařízení exekuce prodejem podniku, nemohou být jednotlivé věci postiženy, což je 

stále obdobné uplatnění pravidla časové priority jako u předchozích případů. Pokud však byla 

exekuce na jednotlivé věci provedena dříve, než se ten, kdo ji provádí, dozvěděl o postižení věcí 

v souboru prodejem podniku, zůstávají již provedené účinky exekuce zachovány.209  

3.8.  Exekuční náklady 

Povinnost hradit vyčíslené a předepsané náklady vzniká zásadně dlužníkovi okamžikem 

nařízení daňové exekuce. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy daňová exekuce proběhla 

bezdůvodně, tedy ze strany správce daně neoprávněně. Do náhrady nákladů jsou zahrnuty náklady 

na nařízení exekuce, náklady za výkon prodeje a hotové výdaje, což je nová koncepce zavedená 

daňovým řádem. Hotové výdaje vznikají při provádění exekuce a jde o náklady, které musely být 

vynaloženy k provedení potřebných činností, například soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, 

jízdné, stravné, nocležné, poštovné apod.210 Jejich výši stanovuje správce daně vždy samostatným 

rozhodnutím, na rozdíl od ostatních exekučních nákladů, které mohou být stanoveny 

jak samostatným rozhodnutím, tak již v exekučním příkazu. Proti samostatnému rozhodnutí je 

přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů. Povinnost uhradit náklady za výkon prodeje vzniká dlužníkovi 

                                                 
207 Ustanovení § 2 písm. a) ZSPVR. 
208 Ustanovení § 14 ZSPVR. 
209 Ustanovení § 16 odst. 3 ZSPVR. 
210 KASÍKOVÁ, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., ISBN 978-80-

7400-630-2, s. 581. 
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vždy, pokud byla zahájena dražba a byla zapsána úvodní věta dražebního protokolu, nezáleží na 

tom, zda nakonec skutečně došlo ke zpeněžení předmětu.211  

Pokud dlužník nesouhlasí s výší stanovených nákladů, může se bránit prostřednictvím 

odvolání, které je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení samostatného rozhodnutí o 

nákladech či exekučního příkazu, v němž je stanovení nákladů obsaženo. Exekuční náklady se 

evidují stejně jako daňové nedoplatky na osobním daňovém účtu a společně s nedoplatky se i 

vymáhají.  

Výše nákladů na nařízení exekuce a nákladů na výkon prodeje je stanovena na 2 % 

z příslušného daňového nedoplatku (2 % u obou kategorií samostatně), nejméně však mohou být 

náklady vyčísleny na 500 Kč a nejvýše na 500 000 Kč. U nákladů za nařízení vzniká dlužníku 

povinnost k úhradě okamžikem vydání exekučního příkazu či samostatného rozhodnutí a u 

nákladů za výkon prodeje okamžikem zahájení dražby či zpeněžením předmětu exekuce. Obě tyto 

kategorie nákladů lze na dlužníku nárokovat pouze jednou v rámci řízení pro jeden nedoplatek, 

zaokrouhlují se na celé stokoruny dolů. 

Exekuční náklady se hradí v pořadí před samotným nedoplatkem, zaplacení hotových výdajů 

je navíc upřednostňováno i před ostatními exekučními náklady. Tuto prioritu hotových výdajů 

zakotvuje § 184 DŘ, který je speciálním k § 152 DŘ, jenž stanovuje obecné pořadí úhrady daně.212 

Pokud správce daně již může předpokládat výši hotových výdajů, má pravomoc v té výši 

očekávané hotové výdaje předčasně zadržet z výtěžku exekuce. Správce je v některých případech 

platí z vlastních rozpočtů, načež se následná úhrada od dlužníka převede zpět do rozpočtu správce 

daně.  

  

                                                 
211 Ustanovení § 182 odst. 5 DŘ. 
212 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kolektiv.: Daňový řád. Komentář. 3. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

938 s., ISBN 978-80-7400-604-3, s. 686. 
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4. Vyhodnocení zjištění z dotazníku 
Cílem závěrečné kapitoly je analyzovat průběh jednotlivých druhů vymáhání daní v praxi. 

Po dlouhém zvažování, jakou formu zpracování aktuální praktické situace daňové exekuce zvolit, 

jsem se rozhodla pro vytvoření dotazníku a jeho pomocí jsem jednotlivě oslovila respondenty 

z cílových skupin. I přes veškeré obavy, které jsem na počátku měla, se mi po několika měsících 

podařilo nasbírat dostatečný počet odpovědí a seskupit tak potřebné podklady pro vyhodnocení 

uskutečněného šetření. Vytyčila jsem si cíl shromáždit reakce alespoň sta respondentů, aby byl 

výstup statisticky významný a bylo možné na jeho základě vyvodit relevantní závěry. Tento cíl se 

mi nakonec podařilo dokonce mírně přesáhnout, celkový počet shromážděných odpovědí 

respondentů je 107. 

Při vytváření dotazníku jsem se snažila zapracovat otázky z několika okruhů, zároveň jsem 

ovšem cílila na stručnost a jasnost dotazů, aby bylo reálné od respondentů odpovědi získat. 

Málokdo by byl ochoten reagovat, pokud by mu to mělo zabrat příliš mnoho času. Výsledkem byl 

tedy dotazník obsahující 11 uzavřených otázek, u kterých stačilo pouze zvolit vhodnou odpověď 

z nabízených možností, a jednu otázku otevřenou. Dotazy cílily zejména na tyto oblasti: současná 

právní úprava vymáhání daní (daňový řád) a její efektivita, vhodnost, efektivnost, rychlost, 

nákladnost jednotlivých způsobů vymáhání daní, problematické aspekty srážek ze mzdy a 

zajišťovacího příkazu a vliv konkrétních osob správců daně na úspěšnost vymáhání.  

Cílovou skupinu respondentů jsem se rozhodla rozdělit na dvě části, abych mohla porovnat 

odlišnosti odpovědí: první skupinou byli zaměstnanci finanční správy ČR, kteří mají ztělesňovat 

pohled správce daně a jejichž cílem je daňový nedoplatek úspěšně vybrat, druhou skupinou byli 

daňoví poradci, kteří měli vyjádřit náhled na věc spíše z druhé strany, očima dlužníků, kteří jsou 

jejich klienty a jejichž zájmy hájí často v opozici vůči správcům daně. Počet respondentů z každé 

skupiny byl přibližně srovnatelný, u finanční správy se mi podařilo získat odpovědi 56 osob, 

účastnících se daňových poradců bylo 51. 

Dotazník byl v rámci ochrany osobních údajů samozřejmě anonymní, jediným údajem a 

zároveň rozlišovacím znakem oslovených byla příslušnost buď k finanční správě, či k daňovým 

poradcům. Respondenty jsem oslovovala převážně telefonicky a při vyjádření kladného stanoviska 

k vyplnění dotazníku jsem jim ho zaslala e-mailem. Dotazník byl zpracován interaktivní formou, 

odpovědi mi byly zasílány zpět automaticky přes internet.  

Ačkoli jsem ke shromáždění podkladů potřebovala více času, než jsem původně 

předpokládala, považuji za úspěch, že se mi podařilo získat vzorek, který jsem si dala za cíl, 
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celkem tedy 107 odpovědí. V následujících odstavcích se pokusím rozebrat samostatně odpovědi 

na jednotlivé otázky. 

 

1. otázka 

 Zlepšila se celková efektivita vymáhání daňových nedoplatků s daňovým řádem (2009)? 

Hned na úvod dotazníku jsem respondentům položila otázku směřující ke srovnání předchozí 

právní úpravy vymáhání daňových nedoplatků a té současné v podobě daňového řádu. 

Většina respondentů z oblasti finanční správy (dále také ,,FS“) odpověděla SPÍŠE ANO, 

39,3 %, odpověď ANO zvolilo 26,8 %. Odpovědi SPÍŠE NE 8,9 % a NE 3,6 % byly ve výrazné 

menšině, což lze považovat za potvrzení zlepšení efektivity vymáhání nedoplatků od účinnosti 

nového DŘ. Odpověď NEVÍM zvolilo 21,4 % respondentů. Procento respondentů z oblasti 

daňových poradců (dále také ,,DP“) přiklánějících se k tomu, že efektivita vymáhání s DŘ 

vzrostla, bylo ještě vyšší než u FS: možnost ANO zvolilo 18,4 %, SPÍŠE ANO 51 %, SPÍŠE NE 

22,4 % a NE 8,2 % respondentů. 

Z odpovědí na první otázku evidentně vyplývá, že k nárůstu efektivity vymáhání daňových 

nedoplatků s novou právní úpravou došlo, převaha kladných odpovědí je na první pohled jasná. 

Přesto však určité procento negativních odpovědí svědčí i o existenci nedostatků, což mě mírně 

překvapilo, předpokládala jsem, že alespoň minimální posun kupředu potvrdí většina 

dotazovaných. Negativní postoj ke zvýšení efektivity vymáhání daňových nedoplatků přikládám 

z velké části poměrně vysoké míře komplikovanosti daňového řádu. Ačkoli je účinný již řadu let, 

jeho výklad je v některých aspektech stále problematický a nejasný. Dle mého názoru by mohla 

efektivita v následujících několika letech ještě růst, zejména vyjasněním problémových pasáží a 

zvýšením právní jistoty ohledně vymáhání. 

Dalším, pro mě nečekaným výstupem, bylo, že více než 20 % respondentů z FS zvolilo 

možnost NEVÍM. Vzhledem k tomu, že otázka je srozumitelná a jasná, nevidím příčinu v tom, že 

bych v rámci průzkumu zacházela příliš do hloubky, ale spíše to přikládám faktu, že velká část 

zaměstnanců tuto zkušenost zkrátka nemá, takže nemůže posun v efektivitě zhodnotit. Přeci jen 

od účinnosti DŘ uběhlo více než 8 let, což se zřejmě v odpovědích projevilo například právě tím, 

že část FS nemůže právní úpravy srovnávat. To, že u daňových poradců se odpověď NEVÍM vůbec 

nevyskytla, přikládám zejména rozdílnosti mezi soukromým a veřejným sektorem. V tomto 

případě jde čistě o nepodloženou spekulaci, ale mám pocit, že obecně je u daňových poradců míra 

znalosti právní úpravy vyšší než u státních zaměstnanců. Jednoduše proto, že v soukromém 

sektoru je v jejich vlastním zájmu nabídnout klientům co nejkvalitnější služby, s čímž je 

neodmyslitelně svázána určitá informovanost a patřičné vědomosti. Ačkoli to považuji za velice 
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nežádoucí, odpovědi tak na mě působily v rámci celého dotazníku, což může potvrzovat i fakt, že 

celkově u žádné z otázek dotazníku se u poradců odpověď NEVÍM nevyskytovala, na rozdíl od 

zaměstnanců veřejné správy. 

 

 

2. otázka 

Máte dojem, že cíle daňového řádu vyplývající z důvodové zprávy byly naplněny? (větší 

srozumitelnost, právní jistota, transparentnost, univerzalita, stabilita, snížení administrativní 

náročnosti) 

Také druhá otázka mířila na hodnocení daňového řádu, zde konkrétně k naplnění cílů, které 

byly výslovně jmenovány v důvodové zprávě k DŘ. Kladné a záporné odpovědi byly u 

respondentů z FS poměrně vyrovnané: ANO 8,9 %, SPÍŠE ANO 33,9 %, SPÍŠE NE 32,1 % a NE 

14,3 %. Odpověď NEVÍM zvolilo 10,7 %. Z toho vyplývá, že v oblasti FS nepanuje ohledně 

naplnění cílů DŘ shoda. Oproti tomu u respondentů z oblasti DP jsou odpovědi téměř ze tří čtvrtin 

negativní: ANO 2 %, SPÍŠE ANO 28,6 %, SPÍŠE NE 40,8 %, NE 28,6 %. 

Z odpovědí na druhou otázku lze vyvodit závěr, že zatímco z pohledu FS nepanuje shoda na 

míře naplnění cílů DŘ, u respondentů z oblasti daňových poradců k naplnění cílů spíše nedošlo. 

Ve srovnání s výsledky první otázky lze tedy konstatovat, že efektivita výběru daňových 

nedoplatků sice vzrostla, naplňování cílů deklarovaných důvodovou zprávou k DŘ však stále 

pokulhává. 

Finanční správa 1 

Daňoví poradci 1 
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Velký rozptyl odpovědí u zaměstnanců finanční správy bych opět přisuzovala zejména 

rozdílným zkušenostem jednotlivců, jelikož řada z nich stejně jako u první otázky s předchozí 

právní úpravou nemusela vůbec přijít do styku. Odpověď NEVÍM je zde ale zastoupena v menší 

míře než u předchozí otázky, což hodnotím kladně, jelikož to může svědčit o vyšším povědomí 

zaměstnanců zaprvé vůbec o existenci vytyčených cílů a zadruhé o jasnějším názoru na jejich 

naplnění. 

Silně negativně ovšem hodnotím opravdu vysoké procento záporných odpovědí daňových 

poradců. Vzhledem k tomu, že při pohledu na vytyčené cíle by jejich naplnění mělo svědčit 

zejména daňovým dlužníkům, tak špatná zkušenost poradců je podle mě velkým problémem 

současné praxe. Zejména srozumitelnost, transparentnost a právní jistota by měly být jedněmi 

z nejpodstatnějších znaků všech právních úprav. To, že poradci tyto cíle považují za převážně 

nenaplněné, podle mého názoru úzce souvisí s nedostatečnou obeznámeností veřejnosti s právní 

úpravou (viz následující otázka) a také s již zmiňovaným komplikovaným výkladem. Zapracovat 

na tomto problému je možné zejména vydáváním srozumitelných metodických pokynů úřady a 

jiných snáze pochopitelných a dobře formulovaných postupů. Také jejich náležité zveřejnění ve 

sdělovacích prostředcích s dostatečným dosahem a na úředních deskách považuji za klíčové. 

 

 

 

 

Finanční správa 2 
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3. otázka 

Myslíte si, že ohledně právní úpravy vymáhání daní panuje v rámci široké veřejnosti alespoň 

dostačující znalost? 

I třetí otázka směřovala na právní úpravu, tentokrát již však ne konkrétně na DŘ, ale obecně 

na právní předpisy upravující oblast vymáhání daní. Cílem bylo zjistit, jak je na tom veřejnost se 

znalostí zákona, zda je dostatečně obeznámena s relevantními právními předpisy. 

Odpovědi FS byly poměrně jednoznačné: SPÍŠE ANO 5,4 %, SPÍŠE NE 60,7 %, NE 

32,1 %, odpověď NEVÍM zvolilo 1,8 % respondentů. Podobně jasné výsledky jsem obdržela od 

odpovídajících DP: SPÍŠE ANO 2,1 %, SPÍŠE NE 45,8 %, NE 52,1 %.  

Naprostá absence možnosti ANO u obou skupin již sama o sobě vypovídá o tom, že znalost 

právní úpravy u veřejnosti je nevalná. Následná zdrcující převaha negativních odpovědí na otázku 

je jasným důkazem toho, že všeobecně převažující neznalost předpisů v oblasti vymáhání 

daňových nedoplatků je v současnosti velkým problémem. Dle mého názoru zákonodárce na tento 

faktor často zapomíná. Zatímco se stále snaží hledat co nejlepší a nejefektivnější legislativní 

úpravu, snaha o seznámení veřejnosti s ní, celková konzistentnost a stabilita zůstávají opomíjeny. 

Časté změny, i když vedené dobrým úmyslem, nemusí ve výsledku vždy vést k pozitivním 

důsledkům právě z důvodu zvyšující se zmatečnosti. Veřejnost se těžko orientuje v právní úpravě, 

a to může být mimo jiné také významnou příčinou vzniku jednotlivých daňových nedoplatků. 

V žádném případě není mým úmyslem ospravedlňovat daňové neplatiče, ale je na místě realisticky 

připustit, že určité procento dluhů může být skutečně způsobeno nevědomostí či nedbalostí, nikoli 

úmyslným jednáním. V tomto ohledu by měl zákonodárce udělat maximum pro to, aby takovým 

případům v co největší míře předcházel. 

Řešením může být dle mého názoru zaměření zákonodárce na kvalitní, jednoduchou a 

stručnou právní úpravu, kterou nebude třeba tak často novelizovat. Vhodnější mi přijde ponechat 

prostor pro podzákonné pružnější dotváření předpisů tam, kde je to možné. Tento cíl je často 

omílaný, přesto bohužel stále nenaplněný, a to nejen v oblasti daňového práva, ale i v předpisech 

jiných. Kromě požadavků na zákonodárce, jejichž naplnění je bohužel během na dlouho trať, lze 

opět jako u přechozích otázek apelovat na úřady, aby častěji vydávaly srozumitelné a snadno 

pochopitelné metodické pokyny a účinně s nimi seznamovaly veřejnost, jak jsem již podotkla u 

předchozí otázky. 
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4. otázka 

Jaký způsob provedení exekuce považujete za nejšetrnější vůči dlužníkovi vzhledem k jeho 

sociálním vazbám s jeho okolím? 

Otázka číslo 4 byla první v pořadí z těch, které se zaměřovaly na volbu způsobů provedení 

daňové exekuce podle různých kritérií. Kritériem u otázky 4 byla co největší šetrnost vůči 

dlužníkovi a jeho sociálním vazbám s okolím.  

Poměrně jasně u FS zvítězily se 48,2 % srážky ze mzdy následované přikázáním pohledávky 

z účtu dlužníka se 46,4 %. Tyto dva způsoby v šetrnosti tedy jasně dominovaly, pouze 1,8 % 

zaměstnanců FS zvolilo přikázání jiné peněžité pohledávky, ostatní způsoby v odpovědích vůbec 

zastoupeny nebyly, 3,6 % respondentů zvolilo možnost NEVÍM. Stejný vítěz byl zvolen i u DP, 

srážky ze mzdy za nejšetrnější způsob zvolilo 55,1 % poradců, následovalo přikázání pohledávky 

z účtu se 28,6 %, třetí místo obdržel prodej movitých věcí se 8,2 %, pro postižení jiných 

majetkových práv hlasovalo 4,1 % a po 2 % obdrželo přikázání jiné peněžité pohledávky a prodej 

nemovitých věcí. 

Z odpovědí obou skupin vyplývá, že nejšetrnějším způsobem vymáhání nedoplatků na 

daních jsou jednoznačně srážky ze mzdy, druhou v pořadí je přikázání pohledávky z účtu, 

následující možnosti jsou považovány za méně šetrné.  

Finanční správa 3 

Daňoví poradci 3 
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Tento výsledek byl v rámci průzkumu celkem předvídatelný, nejšetrnějším způsobem se 

samozřejmě zdají být srážky ze mzdy. Sebrat někomu peníze, které fakticky ještě neměl ve své 

dispozici, ačkoli si je již náležitě odpracoval, je nejmenším zásahem do sféry dlužníka obecně. 

Hrozícím nebezpečím zde ovšem je, aby dlužník nenabyl dojmu, že i když bude poctivě pracovat, 

stejně si nic nevydělá. K tomu by mohlo dojít, pokud by byla srážená částka příliš vysoká. Obnos, 

který by dlužníkovi ze mzdy zůstal, by byl nepřiměřeně nízký a jeho motivace k práci by poklesla. 

Tím by se logicky zmenšila dlužníkova snaha vydělávat peníze, umořit dluh, ale i míra uspokojení 

správce daně. Z toho důvodu je třeba výši srážené částky nastavit skutečně obezřetně i s ohledem 

na psychologickou stránku zúčastněných osob. 

 

 

 

5. otázka 

Jaký způsob provedení exekuce považujete na nejefektivnější – procento úspěšnosti vymožení 

daně tímto způsobem je nejvyšší? 

Kritériem výběru způsobu vymáhání u otázky 5 byla efektivita vymožení daně. Od 

FS získalo nadpoloviční většinu hlasů přikázání pohledávky z účtu, celkem 58,9 %. S 25 % 

následovaly srážky ze mzdy, prodej nemovitých věcí zvolilo 5,4 % a prodej movitých věcí 1,8 %, 

8,9 % respondentů zvolilo možnost NEVÍM. Ve druhé cílové skupině, u daňových poradců, se 

odpovědi více různily, největší počet hlasů také získalo přikázání pohledávky z účtu, ale zde již 

Finanční správa 4 

Daňoví poradci 4 
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jen 40,8 %, druhé místo obsadily srážky ze mzdy se 26,5 %, třetí příčku získal prodej nemovitých 

věcí se 24,5 % a prodej movitých věcí obdržel stejně jako postižení jiných majetkových práv, oba 

po 4,1 %.  

Na nejefektivnějším způsobu vymáhání exekuce se tedy obě skupiny shodly, je jím přikázání 

pohledávky z účtu, poměry byly ovšem odlišné. Druhé místo obsadily také shodně srážky ze mzdy, 

u DP na rozdíl od FS ovšem velká skupina respondentů považovala za nejefektivnější prodej 

nemovitých věcí.  

Efektivita přikázání pohledávky z účtu mi připadá pochopitelná, jde pravděpodobně o 

nejsnazší způsob z pohledu administrativní náročnosti a také riziko zmaření vymožení je zde 

poměrně malé, vzhledem k tomu, že k přikázání dlužníkovy pohledávky dojde ještě před 

vyrozuměním dlužníka o zahájení exekuce. Dalším důvodem nejvyšší efektivity u přikázání 

pohledávky z účtu je dle mého názoru fakt, že aktuálním trendem je stále se zvyšující procento 

bezhotovostního styku a ukládání peněz u finančních institucí. Tím, že lidé většinu svých 

peněžních prostředků uchovávají na svých účtech, usnadňují jejich postižení v případě vzniku 

daňových dluhů, což je z hlediska vymáhání daní nepochybným přínosem. 

Efektivita srážek ze mzdy silně souvisí s nutností přiměřeně stanovené srážené částky, 

jak jsem vysvětlila u předchozí otázky. Pokud by byla nepřiměřeně vysoká, dlužník by ztrácel 

motivaci vydělávat peněžní prostředky poctivou prací, a to by nepochybně vedlo ke snížení 

efektivity vymáhání daní prostřednictvím srážek. 

Poměrně překvapujícím je pro mě opět znatelné procento odpovědí NEVÍM u zaměstnanců 

finanční správy. Efektivita jednotlivých způsobů vymáhání daňových nedoplatků by měla být 

jedním z důležitých kritérií při volbě způsobu vymáhání dluhů, proto je podle mého názoru 

znepokojující, že část zaměstnanců FS vůbec nemá povědomí o jejich různé efektivitě. Stejně tak u 

následujících otázek se odpověď NEVÍM u zaměstnanců FS vyskytovala pravidelně, což 

potvrzuje jejich nevědomost i ohledně ostatních kritérií výběru způsobu vymáhání. Tento fakt 

hodnotím silně negativně, připisuji ho laxnosti jejich přístupu, která se mimo jiné potvrdila i 

v závěru dotazníku, kde řada daňových poradců potvrdila neosobní přístup správců daně a 

nedostatečný zájem o osoby dlužníků. Na toto zjištění by dle mého názoru měly reagovat nadřízené 

orgány veřejné správy, ať již obezřetnějším přístupem při výběru svých zaměstnanců, či 

rozsáhlejšími vzdělávacími programy pro zaměstnance. V rámci školení by správci daně měli tyto 

a další údaje nezbytné pro výběr vhodného způsobu vymáhání získávat pravidelně. 

Nulový výskyt odpovědi NEVÍM u respondentů z řad daňových poradců opět dle mého 

názoru souvisí s rozdílností v přístupu ke svým ,,klientům“ v oblasti veřejné a soukromé sféry, 

jak jsem zmínila výše. 
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6. otázka 

Jaký způsob provedení exekuce považujete na nejrychlejší? 

Jednoznačně nejrychlejším způsobem provedení exekuce je podle odpovědí zaměstnanců 

finanční správy přikázání pohledávky, které za nejrychlejší zvolilo 85,7 % odpovídajících. Pouze 

8,9 % respondentů vybralo srážky ze mzdy a ostatní způsoby se v odpovědích neobjevily vůbec. 

5,4 % zaměstnanců FS zvolilo možnost NEVÍM. Daňoví poradci za nejrychlejší považují shodně 

přikázání pohledávky, tuto možnost vybralo 63,3 % z nich, větší procento hlasů ale obdržely i 

srážky ze mzdy, pro které jako pro nejrychlejší hlasovalo 30,6 %. U daňových poradců se ve 

výsledcích objevil navíc ještě jeden způsob vymáhání, a to prodej nemovitých věcí, který za 

nejrychlejší považuje 6,1 % DP. 

Opět tedy lze konstatovat, že i na nejrychlejším způsobu vymáhání daňových nedoplatků se 

finanční správa s daňovými poradci shodne, je jím přikázání pohledávky, druhé místo při volbě 

podle kritéria rychlosti u obou skupin obsadily srážky ze mzdy. 

Rychlost způsobu vymáhání opět souvisí s rozvíjejícími se technologiemi a systémy 

bezhotovostního platebního styku, což přispívá jak efektivitě, rychlosti, celkovému zjednodušení 

vymáhání, tak i snížení nutných nákladů při provádění přikázání pohledávky (viz další otázka). 

Finanční správa 5 
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V podstatě tak dělá z tohoto způsobu vymáhání často možnost univerzální a nejvhodnější 

s ohledem na více kritérií. 

 

 

 

 

7. otázka 

Jaký způsob provedení exekuce považujete na nejméně nákladný? 

Posledním kritériem, podle kterých byly v rámci dotazníku způsoby vymáhání nedoplatků 

hodnoceny, byla nákladnost. Vzhledem k tomu, že finanční náročnost považuji za objektivně 

sledovatelný a obvykle pečlivě dokumentovaný údaj, čekala jsem, že se odpovědi budou spíše 

shodovat, přesto jsem ve výsledcích zaznamenala odlišnosti.  
U finanční správy respondenti volili za nejméně nákladné pouze dva způsoby, a to většinou 

přikázání pohledávky z účtu, které vybralo 73,2 %, a dále srážky ze mzdy, pro které hlasovalo 

17,9 % odpovídajících. 8,9 % zvolilo možnost NEVÍM. Daňoví poradci shodně volili také pouze 

mezi těmito dvěma způsoby, ale poměr odpovědí byl vyrovnanější, 51 % vybralo přikázání 

pohledávky z účtu a 49 % zvolilo srážky ze mzdy. 

 Na základě odpovědí lze konstatovat, že nejméně nákladným způsobem vymáhání je 

přikázání pohledávky z účtu dlužníka, druhým nejméně nákladným způsobem jsou srážky ze 

mzdy. Ačkoli jsem očekávala, že u této otázky bude vybrán jednoznačně jeden způsob, hlasy byly 

celkem rovnoměrně rozděleny mezi způsoby dva. To, že vysoká procenta obdržely přikázání 

pohledávky i srážky ze mzdy, přičítám tomu, že náklady budou pravděpodobně srovnatelné. 
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Z mého pohledu odpovědi ovšem nereflektují fakt, že srážky ze mzdy mohou být finančně náročné 

pro zaměstnavatele, kteří musí srážky provádět, proto bych ve výsledku na základě své úvahy za 

méně nákladné považovala přikázání pohledávky z účtu dlužníka. Nesledovanými náklady 

zaměstnavatelů jsou mimo jiné nutné výdaje na vzdělávání sebe a svých zaměstnanců v dané 

oblasti, aby byli vůbec schopni srážky ze mzdy správně určit, a pak rozsáhlé další náklady 

vznikající v souvislosti s jejich výpočtem (zaplacení kompetentních účetních) apod. 

 

 

 

8. otázka 

Je podle Vás využití srážek ze mzdy porušením práva na spravedlivou odměnu za práci? 

Na rozdíl od předchozích otázek hodnotících jednotlivé způsoby vymáhání jsem u otázky 

číslo 8 a následujících dvou očekávala, že se odpovědi budou více různit, jelikož jsou koncipovány 

poměrně subjektivně a zaměřují se zejména na aspekty lidskoprávní, tedy hlavně ochranu 

základních práv dlužníka. Právo na spravedlivou odměnu za práci je jedním ze základních práv 

zakotvených v Listině,213 jejichž výklad je často sporný a vždy záleží na konkrétní osobě 

interpreta. Hodnocení zásahů do těchto práv je někdy velice problematické, proto jsem i 

v odpovědích očekávala projev jednotlivých subjektivních názorů. 
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Všichni zaměstnanci finanční správy odpověděli na otázku negativně, převážná většina 

87,5 % zvolila rozhodně NE, 12,5 % respondentů odpovědělo SPÍŠE NE, z čehož jasně vyplývá, 

že podle nich právo na spravedlivou odměnu za práci porušeno není. Daňoví poradci již takto 

jednoznačné stanovisko nezaujali, větší část sice také odpověděla negativně, objevily se ale i hlasy, 

že k porušení práva dochází, pro NE hlasovalo 44,9 %, SPÍŠE NE odpovědělo 34,7 %, SPÍŠE 

ANO zvolilo 14,3 % a ANO vybralo 6,1 %.  

 Přestože u obou skupin převažoval názor, že právo na spravedlivou odměnu porušováno 

není, výskyt kladného stanoviska u daňových poradců nebyl zanedbatelný. Přisuzuji to tomu, že 

poradci hájí zájmy svých klientů, často dlužníků, a proto ve srážkách mohou shledávat porušení 

práva na spravedlivou odměnu spíše než zaměstnanci finanční správy, jejichž hlavním cílem je 

úspěšně vymoci daňový nedoplatek. Druhou možností výkladu absence kladných odpovědí 

zaměstnanců finanční správy může být opět již zmiňovaný laxní a neosobní přístup správců daně, 

kteří se o dlužníky příliš nezajímají, a tím pádem nemají povědomí ani o případném porušování 

jejich práv. Ráda bych se přiklonila spíše k první variantě, bohužel mám na základě celého průběhu 

šetření a jeho výsledků dojem, že pravděpodobnější je varianta druhá. 

Dále bych ráda zdůraznila, že tato otázka úzce souvisí s psychologickým aspektem 

dostatečné motivace k práci u dlužníků, kterou jsem zmiňovala v rámci vyhodnocení výsledků 

otázek na začátku dotazníku. Tam jsem se věnovala zejména vlivu dostatečné motivace na 

efektivitu vymáhání u srážek ze mzdy, ale právě pocit dlužníků, že jejich právo na spravedlivou 

odměnu za práci je porušováno, má negativní účinek na jejich motivaci k poctivé práci. Pocit 

křivdy při nadhodnocení srážek je negativní pro obě strany. 
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9. otázka 

Je podle Vašeho názoru výše nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy příliš nízká?  

Stejně jako předchozí otázka i otázka 9 je značně subjektivní a zaměřená zejména na ochranu 

lidských práv dlužníka, odlišné odpovědi jsem tedy očekávala a byla jsem zvědavá, zda se můj 

předpoklad naplní. Má predikce se zde potvrdila a podle odpovědí lze opět sledovat trend, že 

správci daně cílí spíše na úspěšné vymožení nedoplatku na rozdíl od daňových poradců, kteří stojí 

spíše na straně dlužníků. 

Většina respondentů z oblasti FS se přiklonila k názoru, že výše nezabavitelné částky není 

příliš nízká, 26,8 % zvolilo možnost NE, 32,1 % odpovědělo SPÍŠE NE, odpověď ANO vybralo 

19,6 % a 3,6 % zaměstnanců FS zvolilo ANO. Poměrně velké procento respondentů zvolilo 

možnost NEVÍM, 17,9 %. U odpovědí DP se poměr kladných a záporných odpovědí obrátil, ANO 

zvolilo 20,4 %, nejčastější odpovědí bylo SPÍŠE ANO se 40,8 %, 26,5 % odpovědělo SPÍŠE NE 

a 12,2 % respondentů zvolilo možnost NE. 

Potvrdil se tedy předpoklad, že daňoví poradci odpovídají spíše ve prospěch dlužníků, 

v tomto případě by se hranice nezabavitelné částky podle jejich většinového názoru měla spíše 

zvýšit. Oproti tomu dle odpovědí zaměstnanců finanční správy hranice není příliš nízká, což svědčí 

Finanční správa 8 

Daňoví poradci 8 



 

74 

 

 

zájmu postihnout co největší objem finančních prostředků dlužníka za účelem vymožení daňového 

nedoplatku. Opět to ale může dosvědčovat nezájem správců daně o jednotlivé osoby dlužníků.  

Nezanedbatelné procento odpovědi NEVÍM u zaměstnanců finanční správy zde 

natolik negativně nehodnotím. Ve značně subjektivní lidskoprávní oblasti nepovažuji 

nerozhodnost za tak velký prohřešek, na rozdíl od předchozích otázek, kde by dostatečnou znalostí 

jednotlivých způsobů vymáhání měli správci daně rozhodně oplývat, aby byli schopni ten správný 

způsob zvolit. 

 

 

 

10. otázka 

Omezuje zajišťovací příkaz práva dlužníka příliš?  

Otázka 10 je poslední ze série těch zaměřených na lidskoprávní problematiku zásahů do 

práv dlužníka a stejně jako dvě předchozí se její zodpovězení dvěma cílovými skupinami 

podstatně liší. U zaměstnanců FS převažují odpovědi negativní, tedy že k nadměrnému omezování 

práv dlužníka nedochází, 31,5 % zaměstnanců FS odpovědělo NE, 25,9 % SPÍŠE NE a kladné 

odpovědi SPÍŠE ANO a ANO získaly shodně každá po 14,8 %. 13 % respondentů FS vybralo 

odpověď NEVÍM. Oproti tomu u daňových poradců jsou odpovědi v drtivé většině kladné, 

odpovědí 59,2 % poradců bylo rozhodně ANO, 34,7 % z nich vybralo zdrženlivější SPÍŠE ANO 

a pouze 6,1 % odpovědělo SPÍŠE NE, odpověď NE se zde vůbec nevyskytovala. 

Finan 
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 Naprosto jasně vyjádřený názor daňových poradců, že zajišťovací příkaz omezuje práva 

dlužníků příliš v kontrastu s názory zaměstnanců finanční správy, kteří se přiklánějí spíše ke 

stanovisku, že práva dlužníků nadměrně porušována nejsou, vyjadřuje problematičnost a 

diskutabilnost aktuální úpravy zajišťovacího příkazu. Zároveň je zde potvrzena má predikce 

rozdílného náhledu DP a FS. Na rozdíl od předchozích otázek, kde jsem rozdílnost odpovědí 

přikládala spíše neosobnímu přístupu zaměstnanců finanční správy a jejich nezájmu a neznalosti, 

zde si je natolik kriticky hodnotit nedovolím. Zajišťovací příkaz totiž budí rozporuplné reakce i 

v rámci odborné veřejnosti, kdy proti sobě stojí ti, kteří tento prostředek považují za 

adekvátní k dosažení účelu vymáhání daní, a proti nim zastánci názoru, že již příliš zasahuje do 

sféry dlužníka. Různý názor na zajišťovací příkaz tedy nelze spatřovat pouze mezi sledovanými 

skupinami (FS a DP), nýbrž neshoda je patrná všeobecně.  

 Hranice je zde velice tenká a nelze tedy i kvůli názorovému rozrůznění objektivně říci, zda 

je zajišťovací příkaz přiměřeným prostředkem, či nikoliv. Já osobně se přikláním k názoru, že 

přiměřeným je, a považuji ho za akceschopný a legitimní nástroj k úspěšnému vymáhání daňových 

nedoplatků. To ovšem nemění nic na faktu, že čím akceschopnějším zajišťovací příkaz je, tím 

nebezpečnější může být jeho nenáležité použití, proto je zde obezřetnost při rozhodování 

nepochybně na místě. Pokud totiž dojde k neoprávněnému či nevhodnému užití zajišťovacího 

příkazu, zásah do sféry jedince může být silně protiprávní. 
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11. otázka 

Myslíte si, že úspěšnost vymáhání nedoplatků závisí i na přístupu konkrétního pracovníka 

správce daně (míra pečlivosti, schopnosti…)?  

Poslední uzavřená otázka dotazníku směřovala na vliv konkrétní osoby správce daně na 

úspěšnost vymožení nedoplatku, zde jsem již takovou odlišnost odpovědí jako u předchozích 

otázek neočekávala. Nadpoloviční většina odpovědí FS byla ANO, celkem 51,8 %, SPÍŠE ANO 

odpovědělo 35,7 %, kladné odpovědi tedy byly v jednoznačné převaze, SPÍŠE NE odpovědělo 

pouze 7,1 % a NE 5,4 %. Odpovědi daňových poradců byly velmi podobné, procenta se lišila 

pouze minimálně, ANO odpovědělo 55,1 % poradců, SPÍŠE ANO 38,8 %, negativních odpovědí 

bylo opět pomálu, SPÍŠE NE zvolilo 4,1 % a NE 2 % poradců. 

 Závěr vyplývající z této otázky je tedy evidentní, a to takový že na úspěšnosti vymáhání 

má velký podíl jednání konkrétního zaměstnance správce daně. Tato informace pouze posílila můj 

názor, že výběru zaměstnanců finanční správy by měl být přikládán nemalý význam a postupy 

vedoucí k obsazení těchto pozic by měly být voleny velice pečlivě i s přihlédnutím k vlastnostem 

a předpokladům konkrétních osob. Ačkoli se pracovní pozice v rámci veřejné správy již teď 

obsazují přísnějšími postupy, doporučila bych ještě rozšířit požadavky na jednotlivé osoby 

vykonávající úřad správce daně. Kvalita pracovníků se ovšem významně odvíjí od jejich platového 

ohodnocení a vzrůstající kvalita zaměstnanců FS by musela být nepochybně vykoupena zvýšením 

nákladů na jejich platová ohodnocení, což je pěkná vize, realizace je už obtížnější. 

Tento výstup je v souladu s celkovým zjištěním dotazníku, a to že osobní, pečlivý a přívětivý 

přístup správců daně není vždy samozřejmostí, od čehož se mohou odvíjet další problematické 

situace v procesu vymáhání daní. 
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12. otázka 

Jaká je podle Vašeho názoru největší slabina daňové exekuce podle české právní úpravy (jedním 

i více slovy)?  

Poslední otázka dotazníku byla otevřená a nemusela být zodpovězena povinně, respondenti 

tedy mohli a nemuseli odpovídat. Zmíním některé problematické faktory, které se v odpovědích 

opakovaly, opět odděleně u finanční správy a daňových poradců. 

Nejčastěji se opakujícími problémy vymáhání daní byly v odpovědích zaměstnanců 

FS zdlouhavost a přemíra byrokracie, tyto dva aspekty spolu dle mého názoru blízce souvisejí, 

proto je uvádím společně. Řešením by mohla být celková reforma systému, která je ale 

pravděpodobně očekávatelná spíše v delším časovém horizontu, a kde také bude velice záležet na 

politickém vedení, zda ji dokáže prosadit. Prozatím bych hledala východisko ve volbě co 

nejrychlejších prostředků, které jsou k dispozici (rychlejší způsoby vymáhání viz výše). 

Dalším zmiňovaným problémem je složitost právní úpravy, které jsem se již věnovala, v této 

oblasti lze asi jen apelovat na zákonodárce, aby se k tomuto požadavku pokusil přihlížet. 

Převedení úkonů finanční správy do interaktivní formy a celková elektronizace je také velice 

podstatným prvkem, který by výrazně snížil administrativní náročnost a finanční nákladnost 

vymáhání daňových nedoplatků. V tomto směru nelze upřít zákonodárci, že určité snahy jsou 
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postupně prosazovány, ovšem dle mého názoru jsou pokroky příliš pomalé. Konkrétně rozvíjení 

e-governmentu považuji za jeden ze základních pilířů snižování administrativní i finanční 

náročnosti do budoucna. 

Opakovaně se vyskytovaly odpovědi spatřující velký problém v nekontaktnosti dlužníků a 

nízké postižitelnosti účelových převodů majetku dlužníků. Tyto těžkosti pravděpodobně nelze 

odstranit zcela, částečně by tomu ale dle mého názoru mohlo napomoci právě zkvalitnění 

elektronické evidence, a tím pádem i rychlejší předávání informací mezi oprávněnými subjekty. 

U daňových poradců se některé z problematických aspektů výše zmíněných u odpovědí 

FS opakovaly, ty odlišné bych chtěla rozvést samostatně. Nejčastěji byl daňovými poradci 

shledáván problém v nedostatečně osobním přístupu správců daně k dlužníkům, v čemž vidím 

souvislost s otázkou č. 11. Konkrétně je pracovníkům správce daně vytýkán nedostatek empatie, 

ochoty, upřímnosti, akceschopnosti, selského rozumu a celkově nekorektní postup a 

vrchnostenský přístup. Dále je také zdůrazňována možnost libovůle a zneužívání pravomoci 

zaměstnanců FS. K tomuto bodu se vztahuje moje stanovisko, že zaměstnanci finanční správy by 

měli být vybíráni skutečně pečlivě i s ohledem na jejich osobní vlastnosti (viz výše). 

 Dalším problematickým prvkem je možnost existence mnoha exekucí vedených vůči 

jednomu dlužníku, přičemž prováděním jednotlivých exekucí může být pověřeno 

několik exekutorských úřadů. Následně dochází k nedorozuměním a také k ještě většímu zatížení 

zaměstnavatele dlužníka, který má provádět srážky ze mzdy, jež jsou využívány poměrně často. 

Co se týče srážek ze mzdy jsem svůj názor vyjádřila již výše, myslím si, že administrativní 

náročnost jejich provádění je pro zaměstnavatele nepřiměřená a legislativní úprava by se v této 

věci měla určitě změnit. Zmíněná mnohost exekucí tuto náročnost ještě znásobuje.   

 

4.1. Závěrečné zhodnocení šetření 

Provedení a počet zodpovězených dotazníků považuji za úspěch, navzdory velké časové 

náročnosti jsem toho názoru, že se mi podařilo získat kvalitní a statisticky významný 

vzorek odpovědí (celkem 107 respondentů) a vyvodit z něj poměrně relevantní a vypovídající 

závěry. Pro zajímavost mohu uvést, že celkem bylo ke shromáždění odpovědí zapotřebí přes 6 

hodin provolaného času a oslovených respondentů bylo dohromady přes 650. 

Predikce, kterou jsem si stanovila, že odpovědi zaměstnanců finanční správy a daňových 

poradců se budou v některých oblastech na základě jejich odlišného postavení při vymáhání 

daňových nedoplatků značně lišit, lze po vyhodnocení výsledků považovat za potvrzenou. Navíc 

z výsledků vyplynulo, že kromě odlišného postavení dvou cílových skupin má podstatný vliv na 
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odlišnost odpovědí také míra znalostí z dané oblasti. Zatímco u daňových poradců se projevila 

obstojná znalost právní úpravy i statistik výsledků vymáhání u jednotlivých způsobů, u 

zaměstnanců finanční správy nezanedbatelné procento odpovědí NEVÍM svědčí o opaku. Dalším 

aspektem odlišnosti odpovědí je na základě odpovědí ne vždy dostatečně individuální přístup 

správců daně, což z výsledků také jasně vyplynulo. 

Odlišný pohled na praktickou situaci v oblasti vymáhání daní považuji za významný 

problém, jelikož právě neshody mezi těmito skupinami mohou být často příčinou 

komplikovanějšího průběhu vymáhání daní. Mělo by být v zájmu finanční správy i daňových 

poradců, potažmo samotných dlužníků, splácet dluhy na daních, proto by spolupráce mezi nimi 

byla na místě.  Případná možná řešení problematických poznatků, která z výsledků vyplynula, 

jsem se pokusila nastínit v hodnocení jednotlivých odpovědí.  
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Závěr  
V rámci úvodní části této práce bylo cílem srozumitelně, jasně a stručně popsat současnou 

právní úpravu vymáhání daňových nedoplatků a daňové exekuce, která spočívá hlavně v daňovém 

řádu. Tento záměr byl dle mého názoru naplněn, zároveň jsem se snažila zejména v úvodu, ale i 

v následujících částech práce doplnit srovnání s předchozí právní úpravou v podobě zákona o 

správě daní a poplatků, kde jsem to považovala za relevantní. V závěru první části jsem se 

věnovala základním zásadám činnosti správce daně, jelikož podle mého názoru je to průřezový 

aspekt, který ovlivňuje všechny části daňového procesního práva, včetně vymáhání daňových 

nedoplatků a daňové exekuce. 

V několika případech jsem narazila na terminologické prvky či legislativní zkratky, které mi 

přišlo na místě podrobněji rozebrat, proto lze v práci najít odstavce zaměřené na výklad pojmů, 

ačkoliv přímo nesouvisejících s hlavním tématem práce. Šlo například o termíny daňové tvrzení, 

vyměření a doměření daně, přerušení a stavení lhůt apod.  

První část je ve výsledku mnohem popisnější, než jsem zamýšlela. Pozitivistické objasnění 

právní úpravy mi přesto přišlo přiléhavé a v rámci tématu vhodné obzvláště z toho důvodu, že 

v dalších částech práce z popisného úvodu mnohokrát vycházím a odkazuji na něj. 

Úvod druhé části je opět spíše výkladový, ale v tomto případě jsem si vysvětlení rozdílu 

mezi vymáháním daňových nedoplatků a daňovou exekucí opravdu odpustit nemohla, jelikož jde 

o hlavní téma práce. Následně jsem se zaměřila na kritéria výběru vhodného způsobu vymáhání 

daňových nedoplatků, z nichž nejdůležitějším je šetření práv a zájmů dlužníka a minimalizace jeho 

nákladů na provedení exekuce, což je potvrzeno mimo jiné uvedenou ustálenou judikaturou.  

V následujících kapitolách jsem popsala postupy vymáhání daňových nedoplatků 

prostřednictvím soudního exekutora, které probíhají podle exekučního řádu a vymáhání v rámci 

insolvenčního řízení, ve kterém správce daně uplatňuje svou pohledávku stejně jako ostatní 

věřitelé. Průběhu těchto alternativ vymáhání jsem se věnovala zejména optikou případů, kdy jako 

oprávněný vystupuje správce daně, nešlo tedy o komplexní vyhodnocení právní úpravy 

exekučního řádu a insolvenčního zákona. Na některých místech jsem zdůraznila specifika a 

významné rozdíly mezi jednotlivými způsoby vymáhání včetně daňové exekuce. 

Daňovou exekuci, jež měla být od počátku hlavním tématem práce, jsem rozebrala ve třetí 

části. Jak jsem předjímala na počátku, věnovala jsem jí největší prostor a jde tedy o část 

nejrozsáhlejší a nejpodrobnější. Zpracovala jsem právní podmínky konání exekuce, zejména 

vykonatelný exekuční titul, a poznatky jsem podepřela judikaturou související s tímto tématem, 
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například vztahující se k možnostem obrany dlužníka proti exekučnímu titulu a následně proti na 

základě titulu vydanému exekučnímu příkazu.  

Jedním z cílů v úvodu práce vytyčených bylo detailně rozebrat jednotlivé formy provedení 

exekuce. Doufám, že se mi podařilo srozumitelně a souvisle zpracovat právní úpravu jednotlivých 

forem i judikaturu a praxi s touto oblastí související. Zejména srážky ze mzdy jsem se pokusila 

zpracovat dosti do hloubky, jelikož jejich právní úpravu, složité výpočty nutné ke stanovení 

postihované mzdy a celkovou administrativní náročnost nejvíce zatěžující zaměstnavatele 

považuji za jeden z největších deficitů současné právní úpravy daňové exekuce.  

Další způsoby postižení majetkových práv dlužníka, přikázání pohledávky z účtu u 

poskytovatele platebních služeb, přikázání jiné peněžité pohledávky a postižení jiných 

majetkových práv jsem sice zpracovala trochu stručněji než srážky ze mzdy, přesto doufám, že 

v dostatečném rozsahu. Poznatky jsem opět podpořila relevantní judikaturou, zejména 

v souvislosti s tzv. úkojným právem správce daně. 

V závěru třetí části jsem již stručněji zpracovala situace, které mohou v průběhu daňové 

exekuce nastat, avšak nejsou pravidlem. Konkrétně případy odkladu či zastavení exekuce, 

vyloučení majetku a střetu daňové s jinou exekucí. U střetu více exekucí jsem v textu popsala 

řešení takové situace upravené zejména zákonem č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro 

případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Je na místě zdůraznit, že jde o odlišnou situaci, 

než je obsahem části druhé, ve které jsou upraveny různé způsoby vymáhání daňových nedoplatků 

(prostřednictvím soudního exekutora, insolvenční řízení), ne střet různých exekucí.  

Cílem čtvrté části bylo vyhodnocení a zpracování poznatků získaných na základě 

zodpovězení vytvořeného dotazníku dostatečným množstvím respondentů. Záměrem sledovaným 

při koncipování otázek dotazníku bylo formulovat stručné a jasné dotazy, přičemž odpovědi na ně 

budou zároveň o dané problematice vypovídat dostatečné množství informací, abych měla 

relevantní podklad pro vyhodnocení výsledků. Myslím si, že dotazník se mi podařilo sestavit tak, 

aby jej účastníci šetření byli ochotni vyplnit a zároveň já získala kýžené poznatky. Respondenti 

byli rozděleni do dvou skupin, na zaměstnance finanční správy a daňové poradce. Každá skupina 

vystupuje v rámci vymáhání daňových nedoplatků v odlišné pozici a na tomto základě byla 

postavena predikce, že jejich odpovědi se v některých směrech budou znatelně lišit. Ta se po 

vyhodnocení všech odpovědí potvrdila, úsilí vynaložené při shromažďování dat od účastníků tedy 

považuji za účelné. 

Celkově hodnotím naplnění cílů jmenovaných v úvodu práce kladně. Na některých místech 

jsem popisné části rozpracovala do větší hloubky, než bylo původním záměrem, vždy jsem to ale 

považovala za podstatné k vytvoření dostatečného obrazu o následném praktickém hodnocení. 
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Zejména závěrečnou část práce, vlastní dotazníkové šetření, považuji za úspěšné. Myslím si, že ze 

získaných podkladů se dalo mnohé vyvodit, a proto jsem se je snažila analyzovat důkladně a 

následně i vyslovit možná řešení a návrhy na zlepšení problematických zjištění. 

 V průběhu zpracování práce se mi podařilo dohledat další relevantní zdroje, zejména 

internetové, ale i některé publikace, které vyšly až v době zpracování textu (2019). Aktualitu 

zdrojů jsem se tedy snažila udržovat po celou dobu psaní i při závěrečném hodnocení vlastního 

šetření.  
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Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je zpracování tématu vymáhání daňových nedoplatků a 

daňové exekuce, což jsou oblasti, jež je třeba kvalitně legislativně řešit ve všech demokratických 

právních státech. Mým záměrem však od počátku bylo věnovat se kromě rozboru samotné právní 

úpravy i praktickým otázkám, problémům a jejich možným řešením. Práci jsem rozčlenila na čtyři 

části, které se dále dělí do kapitol a podkapitol. 

První část práce je celá věnována současné právní úpravě vymáhání daňových nedoplatků, 

která je převážně zakotvena v daňovém řádu. V některých bodech, kde došlo s účinností tohoto 

zákona k významným změnám, jsem provedla srovnání s právní úpravou předchozí. 

Vymáhání daňových nedoplatků ve významu pojmu zastřešujícího různé způsoby vymáhání 

včetně daňové exekuce je upraveno v části druhé. Zde jsem se zaměřila na zákonem stanovené 

postupy při vymáhání nedoplatků prostřednictvím soudního exekutora a vymáhání pohledávky 

správce daně vůči daňovému dlužníku v insolvenčním řízení. Vzhledem k tomu, že tyto dva 

postupy se primárně řídí jinými zákony než daňová exekuce, snažila jsem se zdůraznit zejména 

odlišnosti mezi používanými způsoby vymáhání. U obou jsem se omezila na případy vymáhání 

daňových pohledávek, ačkoli v těchto řízeních mohou být vymáhány i pohledávky jiné. 

Hlavním tématem práce a obsahem třetí části je daňová exekuce a zejména její jednotlivé 

formy. Zde jsem se snažila pojmout způsoby provedení exekuce opravdu detailně, jedná se tedy o 

nejpodrobněji zpracovanou oblast v rámci této diplomové práce. Rozebrala jsem všechny způsoby 

provedení daňové exekuce postižením majetkových práv i prodejem movitých a nemovitých věcí, 

přičemž nejpečlivěji z nich jsem se věnovala srážkám ze mzdy, které mě osobně zajímají nejvíce. 

Nejvíce praktickou a nejméně popisnou je část čtvrtá, v níž jsem se snažila vyhodnotit vlastní 

šetření. Průzkum byl proveden prostřednictvím dotazníku, který jsem vytvořila speciálně pro účely 

této práce. Na počátku jsem sestavila predikci zaměřenou na praktickou stránku vymáhání 

daňových nedoplatků a daňové exekuce, kterou se mi na základě odpovědí oslovených 

respondentů podařilo potvrdit. Díky poznatkům získaným vyhodnocením odpovědí jsem 

identifikovala a analyzovala nejčastější problémy vznikající při faktickém průběhu vymáhání a u 

některých z nich jsem se pokusila navrhnout možná řešení. 

Klíčová slova:  

Daňová exekuce, správce daně, daňový řád. 
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Recovery of tax arrears and tax execution 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is the processing of the topic of tax arrears recovery and tax 

execution, which are crucial areas in the legislation of all democratic rule of law. My original 

intention was to focus on the analysis of legislation, but also on practical issues, real problems and 

their possible solutions. I divided the thesis into four parts, which are further divided into chapters 

and subchapters. 

The first part of the thesis is devoted to the current legal regulation of the recovery of tax 

arrears, which is largely embodied in the Rules of Tax Procedure. In several cases significant 

changes have occurred with the legal effect of this Act, in such cases the comparison with the 

previous legislation was made. 

Recovery of tax arrears in the meaning of the term covering various ways of recovery 

including tax execution is modified in the second part of this thesis. In this part the major focus 

was given on the statutory procedures during the recovery of arrears through a bailiff and during 

the recovery of the tax administrator's claim against the tax debtor in insolvency proceedings. 

Since these two ways are primarily governed by different laws than tax execution, I particularly 

tried to emphasize the differences between the methods of recovery that could be used. For both 

alternative methods of recovery, I have restricted my processing to cases of recovering tax claims, 

although others may be recovered in these proceedings. 

Tax execution and especially its individual forms are the areas investigated in the third part 

of my thesis. In this specific part I tried to enlighten the ways of tax execution really in detail, it 

is therefore the most comprehensive part of this thesis. I have described all the ways of executing 

tax execution by affecting property rights and selling of movable and immovable assets and my 

major focus was given on the deductions from wages that I personally care most about. 

The fourth part is the most practical and the least descriptive due to the effort to evaluate my 

own investigation in it. I conducted the survey using a questionnaire designed specifically for 

this thesis. Initially, I compiled a prediction aiming on the practical side of tax arrears recovery 

and tax execution, which I later verified on the basis of the respondents' answers. Based on the 

results obtained from the answer evaluation, I have identified and analysed the most common 

problems arising during the actual recovery process and for several of them I proposed possible 

solutions. 
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