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.

