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1 Úvod  

  

 V sou�asné dob� m�žeme sledovat vzr�stající zájem odborné i laické ve�ejnosti 

o problematiku správy daní a s tím nedomysliteln� související da�ovou exekuci. Dan�, 

jejich systém a samoz�ejm� jejich správa jsou v centru d�ní zejména pro svou 

nezastupitelnou úlohu p�i pln�ní státního rozpo�tu a nastavení da�ových odvod�

majících vliv na zatížení jak domácností, respektive soukromých fyzických osob, tak i 

podnikatel� – fyzických i právnických osob, které �asto zvažují, zda je pro n� ješt�

výhodné setrvávat a odvád�t dan� v �eské republice. 

 Správa daní je realizována jako projev výkonné moci státu jako jedna z oblastí 

výkonu ve�ejné správy ve�ejných záležitostí. Správu daní tak m�žeme chápat jak ve 

smyslu povinností a oprávn�ní vymezených v zákon� – da�ovém �ádu, tak ve smyslu 

funk�ním.  

 V dob� nedávno minulé jsme mohli sledovat zm�ny v právní úprav�, kdy došlo 

k celkové rekodifikaci základního zákona upravujícího da�ové �ízení a od 1. 1. 2011 

vstoupil v ú�innost zákon nový - da�ový �ád. 

 V dob� zpracovávání této diplomové práce se celá spole�nost s globáln�

provázanými ekonomickými trhy potýká s finan�ní a ekonomickou krizí, státní rozpo�ty 

dosahují nepoznaných deficit�. S tím souvisí nutné budoucí úpravy da�ových systém�, 

kdy bude t�eba nalézt rovnováhu mezi da�ovým zatížením a dobrovolným odvodem 

daní a v p�ípad�, že se tak nestane,  zabezpe�it efektivní a rychlé vymáhací �ízení, 

respektive provedení da�ové exekuce.  

 Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma správy daní se zam��ením na 

vymáhací �ízení, protože jde o téma, které znám z jeho praktické stránky ze své d�ív�jší 

�innosti exekutora finan�ního ú�adu. V diplomové práci zachycuji složitou 

problematiku vzájemných vztah� ú�astník� v rámci da�ového �ízení a zejména v rámci 

�ízení vymáhacího a následn� provád�ných exekucí ve v�ci da�ových nedoplatk�.  

 Cílem práce je podat širší pohled na da�ovou exekuci ze strany správce dan� a 

poukázat na zm�ny, k nimž došlo od 1. 1. 2011 s nabytím ú�innosti da�ového �ádu.  

 Druhá kapitola je v�nována stru�nému historickému exkursu do správy daní a 

berní exekuce. 
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 T�etí a �tvrtá kapitola jsou v�novány minulé právní úprav� podle zákona o 

správ� daní a poplatk�, a to obecnému základu i podrobné úprav� vymáhacího �ízení.  

 V páté kapitole ur�ené specifik�m da�ového �ádu je popsána platforma, z níž 

vycházejí další kapitoly v�nované konkrétním institut�m a odvozeným otázkám 

souvisejícím s touto oblastí. 

 Šestá a sedmá kapitola se podrobn� zaobírají vymáháním da�ových nedoplatk�, 

jednotlivým postup�m správce dan� p�i vymáhání da�ových nedoplatk� jednotlivými 

zp�soby da�ové exekuce, je zde poukázáno na problematické body stávající právní 

úpravy a praxe. 

 Mezinárodní aspekty výkonu rozhodnutí v da�ovém �ízení a podmínky 

mezinárodní spolupráce jsou popsány v kapitole osmé.  

 Devátá kapitola se pak v�nuje krátkému záv�re�nému shrnutí problematiky a 

na�rtnutí návrh� možných postup� do budoucna.  

 Jako bývalý pracovník správce dan� – exekutor – jsem toho názoru, že je t�eba 

nalézt rovnováhu mezi oprávn�ními správce dan�, a odpovídajícími povinnostmi 

da�ových subjekt� tak, aby nedocházelo k „šikanoznímu“ chování ze strany státního 

orgánu a na druhou stranu da�ové subjekty nem�ly p�íležitost ma�it (a pokud možno 

byly minimalizovány jejich d�vody ma�it) da�ové �ízení. S tím souvisí požadavek jak na 

propracovanou právní úpravu, tak na odbornost aparátu pracovník� finan�ních ú�ad�, 

který by m�l mít schopnosti i �as využívat efektivn� všech prost�edk�, které právní 

systém poskytuje, s �ímž souvisí úprava vnit�ní systematiky práce, specializace �innosti, 

odstran�ní tzv. �árkového m��ení kvality práce apod. 
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2 Historie správy daní a da�ové exekuce 

  

 Historii úpravy da�ové exekuce v �eském stát� m��eme sledovat ji� od vzniku 

samostatného �eského státu 28. �íjna 1918. Vymáhání daní, exekuce, byla upravena 

pouze recipovanými výnosy jednotlivých ministerstev z doby Rakousko � Uherské 

monarchie.1 Da�ová exekuce nebyla a� do roku 1927 upravena jednotným právním 

p�edpisem, nebyla upravena dokonce ani na zákonné úrovni. V roce 1927 byl vydán 

zákon �. 76/1927 Sb., o p�ímých daních, kterým byl zaveden jednotný postup vymáhání, 

kdy ú�ad, který da� vym��il, byl i ú�adem vymáhajícím (na�izujícím exekuci a �ádajícím 

o povolení soudní exekuce).2 Zákon o p�ímých daních �áste�n� vycházel z recipovaných 

ministerských výnos� a �áste�n� recipoval úpravu zákona �. 79/1986 �. z., o �ízení 

exeku�ním a zaji��ovacím � exeku�ní �ád. V zákon� o p�ímých daních byla berní � 

da�ová exekuce rozsáhle upravena v ust. §§ 343 � 404 zákona. Vlastní výkon 

rozhodnutí mohl být proveden t�mito zp�soby: 

1) zabavení svr�k�, prodej hmotných movitých v�cí, 

2) zabavení a vybrání pen��ních pohledávek, vyjma pohledávky knihovní, 

3) zabavení a provedení nároku na vydání nebo dodání hmotných movitých v�cí. 

Exekuce prodejem nemovitostí byla sv��ena pouze soudu. 

 Zákon o p�ímých daních byl zru�en k 1. 1. 1953, kdy k tomuto datu byla 

v �eskoslovensku provedena da�ová reforma, v ú�innost vstoupilo celkem deset 

da�ových a poplatkových zákon� (zákon �. 73/1952 Sb., a� 82/1952 Sb.). Výkon 

rozhodnutí a vymáhací �ízení bylo upraveno Vyhlá�kou Ministerstva financí ze dne      

2. 6. 1953 �. 162/1953 Ú.l., kterou bylo upraveno �ízení ve v�cech da�ových a byly 

vydány spole�né p�edpisy k provedení da�ových zákon�. Jako v�t�ina právních p�edpis�

té doby v�ak i úprava �ízení vykonávacího postrádala základní principy právního státu, 

zde konkrétn� princip rovnosti da�ových subjekt�, respektive rovnost da�ových 

dlu�ník� p�ed zákonem, a exekuce byla odli�ná dle druhu subjektu v��i kterému by 

                                                          
1  Zejména Výnos Ministerstva financí ze dne 4. 12. 1858 �. 46.060 �. z., Výnos Ministerstva 
financí ze dne 4. 2. 1878 �. 2702 dopln�ný Výnosem ze dne 11. 4. 1891 �. 31.205  �. z., Výnos 
Ministerstva financí ze dne 14. 5. 1879 �. 76 �. z. 
2  Vybral, V. Nástin �eskoslovenského práva finan�ního. Praha: ORBIS, 1934, s, 45 
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m�la být provedena. Da�ová exekuce byla ozna�ována jako�to exekuce správní a mohla 

být vedena t�mito zp�soby: 

1) exekuce na v�ci movité, 

2) exekuce na plat a pen��ité pohledávky, 

3) exekuce na nároky na vydání nebo dodání movitých v�cí a na tyto vydané nebo 

dodané movité v�ci. 

 Vý�e uvedená vyhlá�ka ministerstva financí z roku 1952 byla zru�ena vyhlá�kou 

ministerstva financí ze dne 15.2.1962 �. 16/1962 Sb., o �ízení ve v�cech daní a poplatk�, 

s ú�inností od 28.2.1962, která upravovala správu daní s ohledem na tehdej�í uspo�ádání 

státu. Da�ová exekuce byla v��i r�zným da�ovým subjekt�m provád�na r�znými 

postupy. Pokud se da�ovým dlu�níkem stala státní hospodá�ská organizace, byl pobo�ce 

Státní banky �eskoslovenské zaslán p�íkaz k vybrání z ú�tu, a to p�íslu�ným národním 

výborem. Pokud dlu�níkem byla rozpo�tová, dru�stevní nebo spole�enská organizace, 

musel p�íslu�ný národní výbor po�ádat o zaplacení nedoplatku organizaci nad�ízenou 

dlu�níkovi. Dále mohla být exekuce vedena t�mito zp�soby: 

1) exekuce prodejem v�cí movitých, 

2) exekuce srá�kami ze mzdy, 

3) exekuce p�ikázáním pohledávky. 

 Uvedené p�edpisy upravovaly postup provedení da�ové exekuce pom�rn�

podrobn�. Dosud nejmlad�í historie � úprava nedávno minulá - zákon �eské národní 

rady �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk� (dále jen �ZSDP�), byl oproti tomu 

úpravou zna�n� stru�nou a obecnou, v�nující úprav� da�ové exekuce pouhé dva 

paragrafy a odkazující p�i provedení výkonu rozhodnutí na p�im��ený postup dle 

ob�anského soudního �ádu, zákon �. 99/1963 Sb.3

 Je v�ak nutno zd�raznit, �e ZSDP p�es svou absenci podrobné úpravy da�ové 

exekuce naprosto nov� stanovil pro da�ovou exekuci jako jeden ze zp�sob� výkonu 

rozhodnutí provést exekuci prodejem nemovitosti. Do té doby byla tato pravomoc 

sv��ena pouze soudu a pokud byly dány d�vody k posti�ení nemovitosti ve vlastnictví 

dlu�níka, musel se vymáhající orgán se �ádostí o výkon rozhodnutí obrátit na soud. 

                                                          
3  blí�e popsáno dále 
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3 Zákon o správ� daní a poplatk�

  

 Ur�ité základní znaky a zásady zákonné právní úpravy správy daní z�stávají v 

moderním pojetí správy stejné. Úprava správy daní je za�azena, ve smyslu �len�ní 

právních odv�tví, v systematice právního �ádu do oboru práva správního a sou�asn�

práva finan�ního. �innost správních orgán� zaji��ujících správu daní je upravena 

p�edpisy správního práva, a to správního práva da�ového. Da�ové právo zahrnuje jak 

hmotn�právní normy upravující jednotlivé dan�, vznik, obsah a zánik da�ových 

povinností, tak i procesní normy upravující da�ové �ízení. Da�ové �ízení je zvlá�tním 

typem �ízení, má sice znaky �ízení správního, ale postupuje se v n�m dle speciálního 

zákona, nikoli dle správního �ádu. 

 Správa daní z�stává oblastí práva ve�ejného, da�ový dlu�ník tedy ze zásady 

nemá rovné postavení se správcem dan�, respektive státem. Da�ová povinnost je dána 

zákonem, stejn� tak celý proces vymáhání da�ového nedoplatku a vztah mezi správcem 

dan� a dlu�níkem je upraven právními p�edpisy. Jeliko� stát stanovuje povinnost platit 

dan�, stanovuje zákonným zp�sobem také prost�edky ke spln�ní, pota�mo vynucení 

t�chto povinností.  

 Co do da�ové exekuce, je tato a� tím nejzaz�ím prost�edkem k vybrání dan�, 

který nastupuje a� v p�ípad�, kdy dlu�ník dobrovoln�, v�as a �ádn� neuhradí da�ový 

nedoplatek.1 Jedná se o �ízení svého druhu, jeho� cílem je zaji�t�ní výkonu 

pravomocného rozhodnutí. 

3.1 Základní právní p�edpisy upravující da�ovou exekuci do 

ú�innosti da�ového �ádu 

 Základním právním p�edpisem upravujícím da�ové �ízení, tedy i �ízení da�ové 

exekuce, byl a� do doby nedávno minulé zákon �. 337/1992 Sb., o správ� daní 

a poplatk�, �ZSDP�.   

                                                          
1  Kobík, J. Správa daní a poplatk� s komentá�em, komplexní pohled na problémy správy daní, 
Olomouc: ANAG, 2005, s. 508 
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 ZSDP umo��oval provád�t výkon rozhodnutí územním finan�ním orgán�m, 

dal�ím správním a jiným státním orgán�m a orgán�m obcí v�cn� p�íslu�ným dle 

zvlá�tních zákon� ke správ� daní. 

 ZSDP v�ak neobsahoval podrobnou úpravu da�ové exekuce ani postupu 

exeku�ního �ízení, normativní úprava byla zakotvena v pouhých dvou ustanoveních §§ 

73, 73a, kde byly stanoveny pouze základní podmínky pro zahájení �ízení a jednotlivé 

zp�soby výkonu rozhodnutí. ZSDP v�ak v ustanovení § 73 odst. 72 stanovil p�im��ené 

pou�ití zákona  �. 99/1963 S.b., ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále 

jen �o.s.�.�), tedy kde ZSDP jako�to lex specialis výslovn� neupravoval zp�sob da�ové 

exekuce, u�ila se pro výkon da�ové exekuce p�íslu�ná ustanovení o.s.�., který byl 

v tomto p�ípad� lex generalis. Z uvedeného vyplývá, �e pokud se úprava nalézala v obou 

právních p�edpisech, p�ednost m�la úprava lex specialis, tedy úprava obsa�ená v ZSDP. 

 Pro výkon da�ové exekuce musel správce dan� p�im��en� pou�ít ustanovení 

o.s.�., zejména jeho �esté �ásti. Bylo nutné dbát zvlá�t� následujících ustanovení o.s.�. 

upravujících : 

1) vymezení okruhu ú�astník� - § 255 o.s.�. 

2) d�vody zastavení výkonu rozhodnutí - § 268 o.s.�. 

3) srá�ky ze mzdy - § 276-286, 291-298 o.s.�. 

4) srá�ky z jiných p�íjm� - § 299�302 o.s.�. 

5) p�ikázání pohledávek - § 303�319 o.s.�. 

6) posti�ení jiných majetkových práv - § 320�320a o.s.�. 

7) v�ci nepodléhající výkonu rozhodnutí - § 321�322 o.s.�. 

8) prodej movitých v�cí - § 323-332 o.s.�. 

9) hotové peníze a jiné v�ci, u nich� nedochází k prodeji - § 333-334a o.s.�. 

10)  prodej nemovitosti - § 335-337h o.s.�. 

11)  prodej spoluvlastnického podílu - § 338 o.s.�. 

12)  prodej zástavy - § 338a o.s.�. 

 Pokud byla ur�itá �ást exekuce upravena jak v ZSDP tak i v o.s.�., m�la v da�ové 

exekuci p�ednost úprava provedená v ZSDP. P�i pou�ití o.s.�. je nutné si uv�domit, �e 

                                                          
2  § 73 ZSDP � Vymáhání da�ových nedoplatk�, odst. 7: Pro výkon da�ové exekuce se pou�ije 
p�im��en� ob�anského osudního �ádu. Ministerstvo v dohod� s Ministerstvem spravedlnosti �eské 
republiky upraví obecn� závazným právním p�edpisem podrobnosti postupu p�i výkonu da�ové exekuce, 
zejména zp�soby �e�ení st�etu exekuce soudní a da�ové. 
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p�i výkonu rozhodnutí dle o.s.�. vystupuje soud, oprávn�ný a povinný, zatímco 

v da�ovém �ízení � v da�ové exekuci  vystupoval pouze oprávn�ný, jím� je správce 

dan�, a povinný � da�ový dlu�ník. Úkony, je� jsou dle o.s.�. sv��eny soudu, provád�l 

p�im��en� p�i da�ové exekuci správce dan�. P�im��ené pou�ití o.s.�. je tedy nutno 

vykládat jako u�ití ustanovení o.s.�. v plném rozsahu, s p�ihlédnutím k: 

1) ZSDP nestanovil výslovn� n�co jiného, 

2) zachování terminologie a postup� stanovených ZSDP, 

3) rozdílné postavení finan�ního orgánu, jako�to orgánu správního  - orgánu 

ve�ejné moci oproti soudu jako�to orgánu moci soudní, 

4) rozdílné procesní postavení správce dan� v rámci da�ové exekuce oproti 

procesnímu postavení soudu (správce dan� byl zárove� oprávn�ný i 

vykonavatel), 

 U�ití o.s.�. lze tedy spat�ovat zejména ve vymezení okruhu ú�astník�, d�vod�

pro zastavení výkonu rozhodnutí a v úprav� jednotlivých zp�sob� výkonu rozhodnutí � 

exekuce.  

 V roce 2009 do�la napln�ní dlouhodobá snaha o vytvo�ení samostatného 

právního p�edpisu, zákon �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ú�inný od 1. 1. 2011, kterým 

byla p�esn�ji a podrobn�ji stanovena pravidla pro da�ovou exekuci. Po mnohaletém 

úsilí byl nalezen kompromis mezi zájmy státu na stran� jedné a da�ových poradc�

zastupujících da�ové subjekty na stran� druhé. Podrobn�ji se tímto právním p�edpisem a 

jeho komparací s ZSDP budu zabývat v 7. kapitole.

3.2 Dal�í právní p�edpisy upravující da�ovou exekuci a s ní 

související  

 Pravomoc vést exeku�ní �ízení - oprávn�ní vymáhat da�ové nedoplatky bylo 

sv��eno správním orgán�m � finan�ním ú�ad�m zákonem �. 531/1990 Sb., o územních 

finan�ních orgánech, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� a celní správ� zákonem �. 185/2004 

Sb., o Celní správ� �eské republiky, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. V ZSDP bylo 

stanoveno, �e dle tohoto zákona postupovaly územní finan�ní orgány, dal�í správní i 

jiné státní orgány �eské republiky, jako� i orgány obcí v �eské republice v�cn�

p�íslu�né podle zvlá�tních právních p�edpis� ke správ� daní, da�ové subjekty, jako� i 



Kapitola III.                                                   Zákon o správ� daní a poplatk�                                        

8

t�etí osoby v ZDSP stanovené. Na základ� v�cné, funk�ní a místní p�íslu�nosti bylo dále 

diferencováno, který z orgán� disponujících uvedenou pravomocí byl oprávn�n vést 

exeku�ní �ízení v konkrétní v�ci. 

 Vzhledem k tomu, �e v reálných situacích �asto dochází k vedení n�kolika 

soub��ných exekucí na tého� dlu�níka na základ� r�zných právních titul� a vedle 

správce dan� tak vede na majetek dlu�níka exekuci té� jiný orgán (soud, soudní 

exekutor, jiný správní orgán � �eská správa sociálního zabezpe�ení), byla zákonem �. 

119/2001 Sb., stanovena pravidla pro p�ípady soub��n� probíhajících výkon�

rozhodnutí, tak aby nedocházelo ke st�etu kompetencí t�chto orgán�. 

 Dal�ími právními p�edpisy majícími vztah k da�ové exekuci jsou zejména: 

1) zákon �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále jen 

�ob�anský zákoník�), 

2) zákon �. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále jen 

�obchodní zákoník�),  

3) zákon �. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti a o zm�n�

dal�ích zákon�, exeku�ní �ád, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále jen �exeku�ní 

�ád�), - správce dan� má mo�nost po�ádat o provedení exekuce soudního 

exekutora, 

4) zákon �. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

(dále jen �ZKV�), 

5) zákon �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �e�ení, insolven�ní zákon, ve 

zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále jen �IZ�), 

6) zákon �. 353/2003 Sb., o spot�ebních daních, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, 

7) zákon �. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci p�i vymáhání n�kterých 

finan�ních pohledávek, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, 

8) na�ízení vlády �. 595/2006 Sb., o zp�sobu výpo�tu základní �ástky, která nesmí 

být sra�ena povinnému z m�sí�ní mzdy p�i výkonu rozhodnutí, a o stanovení 

�ástky, nad kterou je mzda posti�itelná srá�kami bez omezení, ve zn�ní 

pozd�j�ích p�edpis� (dále jen �na�ízení o nezabavitelných �ástkách�), 

9) zákon �. 82/1998 Sb., o odpov�dnosti za �kodu zp�sobenou p�i výkonu ve�ejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným ú�edním postupem a o zm�n� zákona 

�eské národní rady �. 358/1992 Sb., o notá�ích a jejich �innosti (notá�ský �ád), 
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ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, kterým upravuje mo�nosti zhojit protiprávní stav 

zp�sobený neoprávn�ným vymáháním.



Kapitola IV.                  Hlediska vymáhání da�ových nedoplatk� dle ZSDP                                        

101

4 Hlediska vymáhání da�ových nedoplatk� dle ZSDP

4.1 Obecné pojmy 

 Správou dan� se dle ust. § 1 odst. 2 ZSDP rozum�lo právo �init opat�ení 

pot�ebná ke správnému a úplnému zji�t�ní, stanovení a spln�ní da�ových povinností, 

zejména právo vyhledávat da�ové subjekty, dan� vym��it, vybrat, vyú�tovat, vymáhat 

nebo kontrolovat podle tohoto zákona jejich spln�ní ve stanovené vý�i a dob�.1

Z u�itého slova �zejména� vyplývalo, �e v legislativn� upravené správ� dan� byla práva 

správce dan� vyjmenována pouze demonstrativn�, p�esto bylo t�eba up�ít pozornost na 

oprávn�ní správce dan� da� vymáhat. Demonstrativní vý�et práv v�ak nezakládal 

libov�li uplatn�ní jakýchkoli oprávn�ní, správce dan� byl jako�to státní orgán vázán 

zákonem a ve smyslu �l. 2 odst. 3 Ústavy �eské republiky m��e �init pouze to, co mu 

umo��uje zákon.2

4.1.1 Základní zásady da�ového �ízení

 Správce dan�3 provádí vlastní správu daní v procesu da�ového �ízení. Da�ové 

�ízení je postup správce dan�, jednotlivých da�ových subjekt� a t�etích osob, který 

sm��uje k vydávání rozhodnutí, individuálních správních akt�, k jejich p�ezkoumávání 

v rámci �ádných i mimo�ádných opravných prost�edk� a k jejich p�ípadnému nucenému 

výkonu. Základní zásady da�ového �ízení byly p�ímo upraveny v ZSDP, a to v § 2 

tohoto zákona, který je vymezil takto: 

§ 2 ZSDP Základní zásady da�ového �ízení: 

 (1) P�i správ� dan� jednají správci dan� v �ízení o daních (dále jen "da�ové 

�ízení") v souladu se zákony a jinými obecn� závaznými právními p�edpisy, chrání 

zájmy státu a dbají p�itom na zachování práv a právem chrán�ných zájm� da�ových 

subjekt� a ostatních osob zú�astn�ných na da�ovém �ízení. 

                                                          
1  § 1 odst. 2 ZSDP 
2  ústavní zákon �. 1/1993 Sb., Ústava �eské republiky 
3  §1 odst. 3 ZSDP - územní finan�ní orgány a dal�í správní i jiné státní orgány �eské republiky, 
jako� i orgány územních samosprávných celk� v�cn� p�íslu�né podle zvlá�tních zákon� ke správ� daní 
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 (2) Správci dan� postupují v da�ovém �ízení v úzké sou�innosti s da�ovými 

subjekty a p�i vy�adování pln�ní jejich povinností v da�ovém �ízení volí jen takové 

prost�edky, které da�ové subjekty nejmén� zat��ují a umo��ují p�itom je�t� dosáhnout 

cíle �ízení, tj. stanovení a vybrání dan� tak, aby nebyly zkráceny da�ové p�íjmy. 

 (3) P�i rozhodování hodnotí správce dan� d�kazy podle své úvahy, a to ka�dý 

d�kaz jednotliv� a v�echny d�kazy v jejich vzájemné souvislosti; p�itom p�ihlí�í ke 

v�emu, co v da�ovém �ízení vy�lo najevo. 

 (4) Da�ové �ízení je v�dy neve�ejné. 

(5) Jakékoliv osoby, s výjimkou da�ových subjekt� v da�ovém �ízení o 

jejich da�ové povinnosti, které byly jakkoliv zú�astn�ny na da�ovém 

�ízení, jsou povinny zachovávat ml�enlivost o v�em, co se v �ízení nebo 

v souvislosti s ním dozv�d�ly; tato povinnost v�ak nezpro��uje správce 

dan� povinnosti poskytnout údaje osob�, která proká�e, �e je oprávn�na 

tyto údaje získat podle zvlá�tního právního p�edpisu. Této povinnosti 

mohou být zpro�t�ny jen za podmínek stanovených tímto zákonem. 

(6) Da�ové �ízení je povinen správce dan� i z vlastního podn�tu zahájit 

v�dy, jakmile jsou spln�ny zákonné podmínky pro vznik �i existenci 

da�ové pohledávky, a to i v p�ípadech, kdy da�ový subjekt nesplnil v 

tom sm�ru bu� v�bec, nebo �ádn� své povinnosti. 

(7) P�i uplat�ování da�ových zákon� v da�ovém �ízení se bere v úvahu v�dy 

skute�ný obsah právního úkonu nebo jiné skute�nosti rozhodné pro 

stanovení �i vybrání dan�, pokud je zast�ený stavem formáln� právním a 

li�í se od n�ho.  

(8) V�echny da�ové subjekty mají v da�ovém �ízení p�ed správcem dan�

stejná procesní práva a povinnosti. 

(9) Právem i povinností v�ech da�ových subjekt� je úzce spolupracovat se 

správcem dan� p�i správném stanovení a vybrání dan�. P�itom jsou 

povinny dodr�ovat zákony i ostatní obecn� závazné právní p�edpisy.

4.1.2 Základní pojmy

 Jak ji� bylo uvedeno v kapitole 2., da�ová exekuce byla výslovn� upravena 

pouze v § 73 ZSDP. Vzhledem k odkazu § 73 odst. 7 v�ty první ZSDP se o.s.�. pro 
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výkon da�ové exekuce u�il p�im��en�, da�ová exekuce v�ak z�stávala jedním z institut�

ZSDP, který byl vázán zásadami da�ového �ízení. Z t�chto d�vod� bylo nutno v�echny 

skute�nosti, postup a okolnosti v pr�b�hu da�ové exekuce posuzovat zejména 

s ohledem na úpravu ZSDP, pouze podp�rn� s ohledem na úpravu v o.s.�., co� kladlo 

velké nároky na interpreta�ní a aplika�ní schopnosti správce dan�, jako� i ostatních 

subjekt� zú�astn�ných na da�ové exekuci. Da�ová exekuce byla v minulosti a stále 

z�stává a� tím nejzaz�ím prost�edkem k vybrání dan�, který nastupuje a� v p�ípad�, kdy 

dlu�ník dobrovoln�, v�as a �ádn� nehradí da�ový nedoplatek.4 Jedná se o �ízení svého 

druhu, jeho� cílem je zaji�t�ní výkonu pravomocného rozhodnutí. 

Da�ové �ízení

 ZSDP neobsahoval legální definici da�ového �ízení, Bake� ve své práci Finan�ní 

právo � 3.5 da�ové �ízení definuje takto: �Da�ovým �ízením rozumíme právními 

p�edpisy stanovený postup ú�astník� �ízení k zaji�t�ní realizace práv a závazk�

vyplývajících da�ovým subjekt�m z da�ových vztah�.� Da�ové �ízení m��eme rozd�lit 

na n�kolik fází � �ízení p�ípravné, vym��ovací �ízení, �ízení o opravných prost�edcích 

(�ádných a mimo�ádných), inkasní a vymáhací �ízení v�etn� �ízení exeku�ního. 

Správa dan�

 Ustanovení § 1 odst. 2 ZSDP stanovovalo legální definici pojmu správy dan�

tak, �e �správou dan� se rozumí právo �init opat�ení pot�ebná ke správnému a úplnému 

zji�t�ní, stanovení a spln�ní da�ových povinností, zejména právo vyhledávat da�ové 

subjekty, dan� vym��it, vybrat, vyú�tovat, vymáhat nebo kontrolovat podle ZSDP jejich 

spln�ní ve stanovené vý�i a dob�. �

Ú�astníci �ízení

 Ú�astníci da�ového �ízení: správce dan�, da�ový subjekt a t�etí osoby.  

Správcem dan� se v souladu s ust. § 1 odst. 3 ZSDP rozum�ly územní finan�ní 

orgány a dal�í správní i jiné státní orgány �eské republiky, jako� i orgány územních 

                                                          
4  Kobík, J. Správa daní a poplatk� s komentá�em, komplexní pohled na problémy správy daní, 
Olomouc: ANAG, 2005, s. 508 
5  Bake�, M. a kol. Finan�ní právo � 3. Praha: C.H.BECK, 2003, s. 334 
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samosprávných celk� v�cn� p�íslu�né podle zvlá�tních zákon� ke správ� daní, poplatk�, 

odvod�, záloh na tyto p�íjmy a odvod� za poru�ení rozpo�tové kázn�, pokud jsou 

p�íjmem ve�ejného rozpo�tu v�etn� státních fond� a Národního fondu. Územní finan�ní 

orgány vymezoval dále zákon �. 531/1990 Sb., o územních finan�ních orgánech6, 

soustavu územních finan�ních orgán� tvo�í dle § 2 cit. zákona finan�ní ú�ady a finan�ní 

�editelství. P�íslu�né odbory Ministerstva financí �eské republiky �ídily finan�ní 

�editelství, ty dále �ídily pod�ízené finan�ní ú�ady. 

 Ustanovení § 19 o.s.�. uvádí, kdo m��e být ú�astníkem ob�anského soudního 

�ízení. Zp�sobilost být ú�astníkem �ízení v ob�anském soudním �ízení má ten, kdo má 

zp�sobilost mít práva a povinnosti; jinak ten, komu ji zákon p�iznává. S tímto 

zákonným p�iznáním souvisí ustanovení § 1 odst. 2, v�ta druhá ZSDP, které 

zakotvovalo správci dan� p�i vymáhání zp�sobilost být ú�astníkem ob�anského 

soudního �ízení ve v�cech správy daní a v tomto rozsahu mu p�iznávalo procesní 

zp�sobilost. Je v�cí právního názoru, zda tato procesní zp�sobilost správce dan� kryla i 

postavení správce dan� p�i vymáhání pohledávek ve v�cech dle ust. § 1 odst. 4 ZSDP � 

sank�ní odvody, poplatky, pokuty a penále, tedy zda se jednalo o správu daní jako 

takových, proto�e pouze ve v�cech správy daní byla správci dan� procesní zp�sobilost 

                                                          
6  § 1 
 (1) Územní finan�ní orgány jsou správní ú�ady, které 
 a) vykonávají správu daní podle zvlá�tního právního p�edpis�, 
 b) vykonávají finan�ní kontrolu podle zvlá�tního právního p�edpisu, 
 c) provád�jí �ízení o p�estupcích v oboru své p�sobnosti, 
 d) vykonávají kontrolu dodr�ování povinností stanovených zákonem o ú�etnictví a ukládají 
ú�etním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvlá�tního právního p�edpisu, 
 e) vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty podle zvlá�tního právního p�edpisu, 
 f) z pov��ení Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") poskytují podle zvlá�tního právního 
p�edpisu mezinárodní pomoc p�i správ� daní a p�i vymáhání n�kterých finan�ních pohledávek, 
 g) p�evád�jí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou p�íjmem státního rozpo�tu, 
podle zvlá�tního právního p�edpisu, 
 h) vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zvlá�tního právního p�edpisu, 
 i) vykonávají kontrolu 
 1. dodr�ování povinností p�i barvení a zna�kování n�kterých uhlovodíkových paliv a maziv podle 
zvlá�tního právního p�edpisu, 
 2. zda jsou skladovány nebo prodávány pouze zna�ené tabákové výrobky, 
 3. zda je dodr�ován zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobk�, 
 j) vykonávají správu odvod� za poru�ení rozpo�tové kázn�, 
 k) vykonávají kontrolu výkonu správy poplatk�, které jsou p�íjmem státního rozpo�tu, jsou-li k 
jejich správ� v�cn� p�íslu�né jiné orgány, 
 l) vybírají a vymáhají pen��itá pln�ní, která podle tohoto nebo zvlá�tního zákona ulo�ily, 
 m) p�ijímají a evidují splátky návratných finan�ních výpomocí poskytnutých Ministerstvem 
zem�d�lství v letech 1991 a� 1995 v�etn� a p�ípadné úroky z nich vyplývající. 
 n) vykonávají dal�í �innosti, stanoví-li tak zvlá�tní právní p�edpis. 
 (2) P�sobnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a� m) vykonávají územní finan�ní orgány, 
nestanoví-li zvlá�tní právní p�edpis jinak. 
 § 2 Soustavu územních finan�ních orgán� tvo�í finan�ní ú�ady a finan�ní �editelství. 
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v ob�anském soudním �ízení p�iznána. Obecný výklad finan�ních ú�ad� jako�to správc�

dan� byl takový, �e i v takových p�ípadech má správce dan� zp�sobilost být ú�astníkem 

ob�anského soudního �ízení. Oproti tomu existoval i opa�ný právní názor, �e mimo 

správu daní správc�m daní zákon zp�sobilost být ú�astníkem �ízení nep�iznával.7 Dopad 

r�zného výkladu toho, v jakých v�ech �ízeních m�l správce dan� zp�sobilost být 

ú�astníkem �ízení, m��eme nalézt p�i �e�ení otázky, zda správce dan� mohl na�ídit 

da�ovou exekuci �i o její provedení po�ádat soudního exekutora pro v�echny 

pohledávky vzniklé v rámci da�ového �ízení, pop�ípad� podat návrh na výkon 

rozhodnutí soudu ohledn� t�chto v�ech pohledávek, tedy i v�cí uvedených v ust. § 1 

odst. 4 ZSDP.  

Da�ový subjekt byl v ZDSP vymezen  pro pot�eby rozli�ení povinností ve 

vztahu k jednotlivým daním v ust. § 6 ZSDP jako: 

1) poplatník dan�, tedy osoba její� p�íjmy, majetek nebo úkony jsou p�ímo 

podrobeny dani,  

2) plátce dan�, tedy osoba, je� má povinnost vybranou nebo sra�enou da� odevzdat 

správci dan�, a to pod vlastní majetkovou odpov�dností (trestní odpov�dnost dle 

§ 241 zákona �. 40/2009 Sb., trestní zákoník, skutková podstata trestného �inu 

Neodvedení dan�, pojistného na sociální zabezpe�ení a podobné povinné 

platby), 

3) právní nástupce fyzické nebo právnické osoby, která je jako da�ový subjekt 

vymezena zákonem. 

Z terminologie zákona o p�ímých daních byl dále p�evzat pojem da�ový dlu�ník, 

který byl u�íván ve fázi vybírání a vymáhání daní. Dle ust. § 57 ZSDP byl da�ovým 

dlu�níkem ka�dý, kdo byl podle zvlá�tního zákona povinen da� platit nebo vybranou a 

sra�enou da� odvád�t. Ve v�t�in� p�ípad� se jednalo o stejný okruh subjekt� jako u 

da�ového subjektu dle ust. § 6 odst. 1 ZSDP. Postavení ru�itele a ostatních da�ových 

dlu�ník� bylo stejné, proto�e ru�itel byl dle legální definice v ust. § 57 ZSDP da�ovým 

dlu�níkem.8 K tomu, aby m�l da�ový subjekt ve fázi placení daní procesní postavení 

                                                          
7  Kindl, M., Telecký, D., Válková H. Zákon o správ� daní a poplatk�: komentá�. Praha: 
C.H.BECK, 2002, s. 450 
8  Kindl, M., Telecký, D., Válková H. Zákon o správ� daní a poplatk�: komentá�. Praha: 
C.H.BECK, 2002, s. 453 
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da�ového dlu�níka nebylo nutné, aby da� ji� byla stanovena, vym��ena �i ji� byla 

splatná. Da�ová povinnost toti� vznikla ji� okam�ikem, kdy nastala první skute�nost, 

která zalo�ila vznik da�ové povinnosti.  Pojem da�ového dlu�níka tedy nelze 

zam��ovat s pojmem da�ového subjektu, který m�l da�ový nedoplatek. 

Opravné prost�edky

 Opravné prost�edky ZSDP upravoval v ust. §§ 48 a� 56, p�i�em� je d�lil na 

opravné prost�edky �ádné a opravné prost�edky mimo�ádné. 

�ádné opravné prost�edky  jsou procesní úkony, kterými se m��e ú�astník 

da�ového �ízení (zejména tedy da�ový subjekt, ale v �ad� p�ípad� i t�etí osoba) domáhat 

p�ezkoumání vydaných rozhodnutí, která dosud nenabyla právní moci.9 	ádnými 

opravnými prost�edky v da�ovém �ízení byla: 

1) odvolání, 

2) stí�nost, 

3) námitka, 

4) reklamace. 

 Mimo�ádné opravné prost�edky jsou takové úkony ú�astníka da�ového �ízení 

(zejména da�ového subjektu), jejich� podáním se ú�astník domáhá p�ezkoumání 

vydaného rozhodnutí, které je ji� v právní moci. Mimo�ádnými opravnými prost�edky 

dle ZSDP byla: 

1) obnova �ízení, 

2) p�ezkoumávání da�ových rozhodnutí, 

3) prominutí dan�, 

4) oprava z�ejmých omyl� a nesprávností. 

 Prominutí dan� a oprava z�ejmých omyl� a nesprávností se zahrnuje v ZSDP 

mezi mimo�ádné opravné prost�edky, by� nejde o opravný prost�edek ve vlastním 

smyslu slova a znaky mimo�ádných opravných prost�edk� nenapl�ují. Byla zde v�ak 

                                                          
9  Rozhodnutí je v právní moci, jestli�e proti n�mu nelze uplatnit �ádný opravný prost�edek, tedy 
takové: 

-  u n�ho� marn� uplynula odvolací lh�ta a oprávn�ný subjekt odvolání nepodal, 
-  oprávn�ný subjekt odvolání ve lh�t� podal a o odvolání ji� bylo rozhodnuto, 
-  jedná se o rozhodnutí, proti n�mu� není odvolání p�ípustné �i se proti n�mu nelze                   

samostatn� odvolat. 
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systematicky za�azena jako�to rozhodnutí, která se mohou týkat i t�ch rozhodnutí, která 

jsou ji� v právní moci.

  

 Odvolání je základní, nejb��n�j�í �ádný opravný prost�edek, který se pou�il 

v�dy, pokud ZSDP neur�il pro danou fázi da�ového �ízení jiný �ádný opravný 

prost�edek, pop�ípad� pokud není opravný prost�edek vylou�en. Odvolání mohl podat 

ten ú�astník �ízení, který je p�íjemcem rozhodnutí, proti n�mu� odvolání sm��uje. V�dy 

bylo mo�né se odvolat proti rozhodnutím o stanovení základu dan� a dan�, tzn. proti 

platebním vým�r�m i dodate�ným platebním vým�r�m. Proti jiným rozhodnutím a 

úkon�m správce dan� se �lo odvolat pouze tehdy, nebylo-li to ZSDP �i jiným zákonem 

vylou�eno.10 Oproti tomu ZSDP v n�kterých p�ípadech výslovn� stanovil, �e odvolání je 

p�ípustné.11 Proti n�kterým rozhodnutím nebylo mo�né se samostatn� odvolat, �lo o 

taková rozhodnutí, která p�edcházela pravomocnému stanovení da�ového základu a 

dan�.  

Da�ový nedoplatek

 ZSDP neobsahoval definici pojmu da�ový nedoplatek, p�esto�e ho ve svých 

ustanoveních nez�ídka u�íval. Z výkladu ust. § 63 ZSDP12 lze dovodit, �e da�ovým 

nedoplatkem byl stav,  kdy byl da�ový dlu�ník v prodlení, tzn. nezaplatil splatnou 

�ástku dan� nejpozd�ji v den její splatnosti. �lo tedy o stav, kdy byla k danému dni u 

konkrétní dan� splatná vy��í da� ne� da� skute�n� uhrazená. Byl-li da�ový dlu�ník 

v prodlení, po�ítalo se za ka�dý den prodlení po�ínaje dnem následujícím po dni 

splatnosti dan� penále. Správce dan� da�ové nedoplatky vymáhal da�ovou exekucí. 

Da�ové nedoplatky, jejich� vý�e v úhrnu za v�echny dan� nep�esahovala 50,- K� u 

jednoho da�ového dlu�níka a jednoho správce dan�, se nevymáhaly, nestav�la se v�ak 

jejich penalizace.13  

                                                          
10  Odvolání nebylo p�ípustné nap�.proti rozhodnutí o delegaci místní p�íslu�nosti, o prodlou�ení 
lh�ty, o navrácení v p�ede�lý stav, o vylou�ení pracovníka správce dan�, o prodlou�ení lh�ty pro podání 
da�ového p�iznání, o námitce a reklamaci, o prominutí dan�, o prominutí p�íslu�enství dan�,  o povolení 
splátek, o pose�kání dan�, o prominutí da�ového nedoplatku. 
11  Odvolání tak bylo mo�né podat i proti následujícím rozhodnutím �i úkon�m : o ustanovení 
zástupce, o zastavení �ízení, o stí�nosti, o oprav� z�ejmých omyl� a nesprávností, o pou�ití úhrady dan� na 
jinou platbu ne� na jakou ji ur�il da�ový dlu�ník, o stanovení záloh, o zru�ení povinnosti da� zálohovat, o 
stanovení lh�ty pro odvod sra�ené dan� jinak, ne� stanoví ZSDP. 
12  Dle § 63 ZSDP je da�ový dlu�ník v prodlení, nezaplatí-li splatnou �ástku dan� nejpozd�ji v den 
její splatnosti. 
13  Bon�k, V.a kol. Lexikon � da�ové pojmy. Ostrava: Sagit, 2001, s. 81 
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Názor, �e p�íslu�enství dan� (penále, zvý�ení dan�, náklady da�ového �ízení, 

úroky, pokuty ulo�ené dle ZSDP �i jiného da�ového zákona) není daní, vyplývá 

z výkladu ustanovení § 1 odst. 1 ZSDP, které taxativn� ur�ovalo, co daní je, stejný 

výklad je aplikován i odbornou ve�ejností.14 P�íslu�enství dan�, s výjimkou pokut, 

sleduje osud dan�, nestanovil-li správce dan� jinak. Pokud vyjdeme z tohoto 

p�edpokladu a sou�asn� vyslovíme premisu, �e �ízení o p�íslu�enství dan� bylo �ízením 

dle ZSDP, dojdeme k záv�ru, �e i nesplacené �ástky p�íslu�enství dan� spadaly pod 

termín da�ového nedoplatku. Tento názor je podporován ust. § 73 ZSDP, který ve svém 

odst. 1 uvád�l v souvislosti s vymáháním pohledávek splatného da�ového nedoplatku na 

dani také nedoplatky na pokutách ulo�ených dle ZSDP.  

4.1.3 Vymáhání da�ových nedoplatk�

  

Ust. § 73 odst. 1 ZSDP stanovil, �e nezaplatí-li da�ový dlu�ník splatný da�ový 

nedoplatek v�etn� nedoplatku na pokutách ulo�ených podle tohoto zákona v zákonné 

lh�t�, vyzve ho správce dan�, aby da�ový nedoplatek zaplatil v náhradní lh�t�, nejmén�

osmidenní, a upozorní ho, �e po uplynutí této náhradní lh�ty p�ikro�í bez dal�ího 

k vymáhání da�ového nedoplatku. Podle odst. 2 tého� ust. pak bylo mo�né vymáhání 

zahájit i bez výzvy, pokud hrozilo nebezpe�í, �e ú�el vymáhání bude zma�en, 

nep�istoupilo-li se k vymáhání neprodlen�. 

Stanovení náhradní lh�ty nem�lo vliv na vznik penále a jeho výpo�tu ode dne 

následujícího po dni splatnosti dan�. Ve výzv� správce da�ového dlu�níka upozornil, �e 

po marném uplynutí náhradní lh�ty p�ikro�í k vymáhání da�ového nedoplatku bez 

dal�ího. Proti výzv� k zaplacení da�ového nedoplatku bylo mo�no se odvolat, a to ve 

lh�t� patnácti dn� ode dne jejího doru�ení, odvolání v�ak nem�lo odkladný ú�inek, tzn. 

�e správce dan� mohl po marném uplynutí lh�ty za�ít s vymáháním, p�esto�e výzva 

nebyla dosud v právní moci. 

 V p�ípadném odvolání nemohl da�ový dlu�ník namítat �i zpochyb�ovat 

rozhodnutí, jím� byla da� stanovena (nap�. platební vým�r), ale pouze to, �e da�ový 

nedoplatek ur�ený k vymáhání v�bec neexistoval �i existoval v jiné vý�i. 

                                                          
14  Kindl, M., Telecký, D., Válková H. Zákon o správ� daní a poplatk�: komentá�. Praha: 
C.H.BECK, 2002, s. 14  : �Zcela nepochybn� tak p�íslu�enství není daní.� 
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Povahou výzvy k zaplacení da�ového nedoplatku v náhradní lh�t� a jejím 

vlivem na mo�nost soudního p�ezkumu tohoto rozhodnutí, se zabýval i Ústavní soud 

�R, který ve svém usnesení ze dne 17. �ervna 1999 sp. zn. IV ÚS 198/99 vyslovil názor, 

�e: �Ze systematického za�azení § 73 zákona �NR �. 337/1992 Sb., o správ� daní a 

poplatk�, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, lze usuzovat, �e výzva k zaplacení nedoplatku 

dan� v náhradní lh�t� má povahu pouhého procesního rozhodnutí, nebo� ne�e�í ani 

neukládá hmotn�právní povinnosti placení dan�, nýbr� pouze upomíná o zaplacení 

da�ového nedoplatku. Takové rozhodnutí je podle § 248 odst. 2 písm. e) ob�anského 

soudního �ádu rozhodnutím procesní povahy, které nepodléhá soudnímu p�ezkumu.� 

 Jak ji� bylo uvedeno vý�e, za splatný da�ový nedoplatek se pova�ovala jak 

splatná vym��ená da�, její p�íslu�enství a rovn�� splatné zálohy na da�. Správce dan�

�asto je�t� p�ed zasláním písemné výzvy upozornil dlu�níka jiným zp�sobem 

(telefonicky, osobn�, dopisem) da�ového dlu�níka, �e svou da�ovou povinnost v�as 

neuhradil. Toto upozorn�ní na da�ový nedoplatek bylo formou benevolence správce 

dan� v návaznosti na zásadu sou�innosti, jednu ze základních zásad da�ového �ízení. 

Tento zp�sob byl v�ak vhodný pouze v p�ípadech, kdy se jednalo o da�ového dlu�níka, 

který jinak své povinnosti plnil �ádn� a v�as a byl zde d�vodný p�edpoklad, �e se u n�j 

jednalo o pouhé opominutí a dlu�nou �ástku neprodlen� uhradí. Toto upozorn�ní 

nem�lo �ádné procesní d�sledky, nebylo pova�ováno za úkon správce dan�, v d�sledku 

kterého by docházelo k prodlou�ení proml�ecí lh�ty pro vybrání dan� ve smyslu ust. § 

70 odst. 2 ZSDP. Nebyla-li da�ová povinnost ani po upozorn�ní nadále pln�na, správce 

p�i vymáhání pokra�oval standardním zp�sobem dle ust. § 73 ZSDP.  

 V p�ípad�, �e hrozilo nebezpe�í, �e ú�el vymáhání bude ma�en, bylo mo�no 

vymáhání zahájit i bez výzvy. Bylo na uvá�ení správce dan�, aby posoudil, zda uvedené 

nebezpe�í skute�n� hrozilo. Podkladem pro toto uvá�ení byla zejména d�ív�j�í 

zku�enost správce dan� s dot�eným da�ovým subjektem, nap�. pokud se tento ji� d�íve 

pokou�el vyhnout d�sledk�m da�ové exekuce, anebo existovalo d�vodné podez�ení, �e 

�inil kroky k ma�ení da�ové exekuce, nap�. se chystal uzav�ít smlouvu o p�evodu svého 

movitého �i nemovitého majetku. Za nebezpe�í zma�ení ú�elu vymáhání v�ak nebylo 

mo�no pova�ovat, pokud vznikl da�ový nedoplatek v d�sledku tvrzeného 

neoprávn�ného vym��ení, nebo dom��ení dan� a odvolací �ízení dosud nebylo 
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pravomocn� ukon�eno. �astou praxí správc� dan� v�ak bylo vyu�ití postupu dle odst. 2 

cit. ust. v�dy, kdy� se jednalo o v�t�í �ástku da�ového nedoplatku.15

I v p�ípad�, �e vymáhání bylo zahájeno bez výzvy k uhrazení nedoplatku 

v náhradní lh�t�, bylo mo�no podat proti exeku�nímu p�íkazu odvolání, je� nem�lo 

odkladný ú�inek. 

Vymáhání da�ových nedoplatk� se provád�lo da�ovou exekucí. 

 Prokázalo-li se v pr�b�hu vymáhání, �e bylo vymáháno neoprávn�n�16, nále�el 

da�ovému dlu�níkovi za neoprávn�n� vymo�ené �ástky úrok ve vý�i 280 % diskontní 

sazby �eské národní banky vyhlá�ené pro první den kalendá�ního �tvrtletí. Úrok se 

nep�iznal, pokud by �inil mén� ne� 50,- K�. V p�ípad�, �e by skute�ná p�iznaná �koda 

dle zákona �. 82/198 Sb., o odpov�dnosti za �kodu zp�sobenou rozhodnutím orgánu 

státu nebo nesprávným ú�edním postupem a o zm�n� notá�ského �ádu, zp�sobená 

da�ovému dlu�níkovi nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným ú�edním postupem 

správce dan� byla vy��í ne� p�iznaný úrok, tento úrok se na úhradu skute�né �kody 

zapo�etl. Pokud by exekuce v té dob� je�t� trvala, musel by ji správce dan� neprodlen�

z ú�ední povinnosti zru�it, proti rozhodnutí o zru�ení exekuce bylo p�ípustné podat 

námitku.17

 Lze tedy shrnout, �e vymáhání bylo zahájeno bu� výzvou k zaplacení da�ového 

nedoplatku v náhradní lh�t� dle ust. § 73 odst. 1 ZSDP, v od�vodn�ných p�ípadech i bez 

zaslání výzvy postupem dle ust. § 73 odst. 2 ZSDP. V takovém p�ípad� bylo prvním 

úkonem ve v�ci nap�. doru�ení exeku�ního p�íkazu, podání návrhu na výkon rozhodnutí 

soudu, soupis movitých v�cí.  

 Vymáhání bylo ukon�eno úplným zaplacením vymáhaných pohledávek, p�ípadn�

úsp��ným ukon�ením námitky proml�ení práva da�ové nedoplatky vymáhat. Da�ová 

exekuce byla sice samostatnou �ástí vymáhání, byla v�ak na n�m p�ímo závislá, 

respektive nebylo mo�né provést da�ovou exekuci, pokud vymáhání nebylo ji� zahájeno 

                                                          
15  Kobík, J. a kol. Da�ové spory, jejich prevence a �e�ení. Praha: CODEX BOHEMIA, s.r.o., 
1998, s. 182 
16  Správce dan� mohl zahájit vymáhání, p�esto�e rozhodnutí je�t� nemuselo být pravomocné 
(odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný ú�inek). V pr�b�hu da�ové exekuce tedy mohl být exeku�ní 
titul zru�en a provád�ná �i ji� dokonce ukon�ená exekuce se tak dostala do roviny neoprávn�ného 
vymáhání. Absence odkladného ú�inku proti rozhodnutí zabezpe�ovala v�asný a mo�ný odvod dan� do 
státního rozpo�tu, na druhou stranu v p�ípad�, �e byl exeku�ní titul zru�en, a to n�kdy i po vleklých 
soudních sporech, vznikal da�ovému subjektu nárok na vysoké úroky z neoprávn�n� vymo�ené �ástky 
dan� nebo na náhradu �kody za �kodu zp�sobenou p�i výkonu ve�ejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným ú�edním postupem. Ust. § 73 odst. 9 ZSDP upravující mo�nost odkladu výkonu rozhodnutí 
nebylo v praxi správci dan� hojn� vyu�íváno, ji� pro nejistou  budoucí finan�ní situaci da�ových dlu�ník�
po celou dobu, kdy se oprávn�nost exeku�ního titulu �e�ila v p�ípad� odvolání �i �aloby u soudu. 
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�i ji� bylo ukon�eno. Stejn� tak pokud stále probíhala da�ová exekuce, bylo pojmov�

vylou�eno, aby bylo ukon�eno vymáhání jako takové. Nebylo v�ak nezbytné, aby 

v rámci vymáhání byla da�ová exekuce v�bec zahájena pokud dlu�ník sám dobrovoln�

uhradil na základ� výzvy pohledávku, pro ni� bylo vymáhání zahájeno o provedení 

vymáhání. O provedení exekuce mohl správce dan� po�ádat p�íslu�ný soud �i soudního 

exekutora (§ 73 odst. 3 ZSDP).

4.1.4 Da�ová exekuce

  

Da�ová exekuce je procesní �inností správce dan� sm��ující k jedné ze 

základních zásad da�ového �ízení (viz. § 2 odst. 2 ZSDP) a to vybrání dan�, jestli�e 

da�ový subjekt dobrovoln� nesplnil stanovené da�ové povinnosti.  Da�ovou exekuci 

v mnoha p�ípadech p�edcházela realizace zaji��ovacích vztah� � zaji�t�ní úhrady na 

nesplatnou nebo dosud nestanovenou da� (§71 ZSDP), zástavní právo (§ 72 ZSDP), 

ru�itelské vztahy stanovené ve zvlá�tních da�ových zákonech. Exekucí se vymáhají 

splatné da�ové pohledávky v�etn� p�íslu�enství. Dále poplatky na pokutách ulo�ených 

dle ust. § 37 a splatné nedoplatky odvod� a poplatk� sank�ní povahy (viz. § 1 odst. 1 a 4 

ZSDP).  

Da�ovou exekucí provád�l správce dan� vymáhání da�ových nedoplatk�, a to 

ten, u n�ho� byl da�ový subjekt evidován � u n�j� da�ový nedoplatek vznikl. Správce 

dan� mohl o provedení exekuce po�ádat p�íslu�ný soud, v takovém p�ípad� musel soudu 

p�edlo�it návrh s nále�itostmi dle ust. § 261 o.s.�. K da�ové exekuci mohl správce dan�

p�ikro�it, pop�ípad� po�ádat o její provedení soud, pouze tehdy, existoval-li exeku�ní 

titul.  

 Je-li da�ovým dlu�níkem státní podnik, není mo�no da�ovou exekucí postihnout 

majetek zapsaný v obchodním rejst�íku (§2 odst. 5 zákona �. 77/1997 Sb., o státním 

podniku), nebo� tímto majetkem státní podnik neodpovídá za své závazky (§ 16 odst. 5 

tého� zákona). Je-li da�ovým dlu�níkem organiza�ní slo�ka státu, výkon rozhodnutí lze 

vést na majetek, s ním� je tato organiza�ní slo�ka státu p�íslu�na hospoda�it, z její� 

�innosti závazek vznikl, anebo která je p�íslu�na hospoda�it s majetkem, s ním� závazek 

souvisí (§ 43 odst. 2 zákona �. 219/2000 Sb., o majetku �eské republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�). 

                                                                                                                                                                         
17  Bon�k, V.a kol. Lexikon � da�ové pojmy. Ostrava: Sagit, 2001, s. 515 
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 Po prohlá�ení konkursu �i insolvence na da�ového dlu�níka nelze provést výkon 

rozhodnutí na majetek spadající do majetkové podstaty (exekuci lze na�ídit, nelze ji 

v�ak provést). 

4.1.5 Exeku�ní titul

  

Exeku�ní titul vymezuje subjekty, o jejich� prosazení práv �i vynucení 

povinností se p�i výkonu rozhodnutí jedná, ur�uje obsah t�chto práv a povinností, jako� 

i jejich rozsah.18 V da�ovém �ízení lze p�iznávat práva a ukládat povinnosti pouze 

rozhodnutími. Exeku�ní titul je podmínkou výkonu rozhodnutí, má-li být spln�ní 

povinnosti da�ového dlu�níka vynuceno, musí existovat exeku�ní titul, který prokazuje 

povinnost da�ového dlu�níka k úhrad�. Exeku�ní titul musí spl�ovat formální i 

materiální (obsahové) nále�itosti, je� jsou ur�eny právním p�edpisem, dle kterého byl 

exeku�ní titul vydán, jedná se zejména o obsahovou stránku exeku�ního titulu a o 

dodr�ení procesního postupu. 

 Z hlediska formální stránky se vy�aduje, aby rozhodnutí z n�j� se postih 

da�ového dlu�níka odvíjí, bylo zpravidla kone�né, v právní moci a vykonatelné. 

Vykonatelnost je jedním ze základních p�edpoklad� toho, aby rozhodnutí mohlo být 

vykonáno nucen� exekucí. Pouze vykonatelná rozhodnutí jsou exeku�ními tituly. 

Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí, která je �iní zp�sobilým k tomu, aby bylo nucen�

uskute�n�no.19 O vykonatelnosti tedy lze hovo�it pouze u rozhodnutí, která ukládají 

ú�astníkovi �ízení povinnost n�co vykonat, n��eho se zdr�et �i n�co strp�t. Jak se ve 

svém usnesení ze dne 24. dubna 2007 sp. zn. 20 Cdo 1331/2006 vyjád�il Nejvy��í soud 

�R, titul, který není v dob� rozhodování o návrhu na na�ízení výkonu rozhodnutí 

ú�inný, není obecn� zp�sobilým titulem, na jeho� podklad� by mohla být exekuce 

na�ízena a provedena. Obecn� lze stanovit, �e rozhodnutí je vykonatelné: 

1) jestli�e proti n�mu nelze podat �ádný opravný prost�edek a lh�ta 

k dobrovolnému pln�ní stanovená rozhodnutím ji� uplynula, nebo 

2) jestli�e podání �ádného opravného prost�edku nemá odkladný ú�inek a lh�ta 

k pln�ní stanovená rozhodnutím ji� uplynula. 

                                                          
18  Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní, Praha: LINDE, 2006, s. 525  
19  Tripes, A. Exekuce v soudní praxi. Praha: C.H.BECK, 2006, s. 46 
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 Ust. § 32 odst. 7 ZSDP stanovil, �e pokud v rozhodnutí chybí n�která z jeho 

podstatných nále�itostí, mezi n�� pat�í i ur�ení lh�ty k pln�ní, je rozhodnutí neplatné. 

Odborná ve�ejnost v�ak dosp�la k názoru, �e správce dan� má v takovém p�ípad�

mo�nost aplikovat fikci ur�ené lh�ty dle § 261a odst. 2 o.s.�.20 Subsidiární pou�ití o.s.�. 

v�ak dle mého názoru nebylo mo�no v tomto p�ípad� aplikovat, nebo� ZSDP tuto 

otázku výslovn� upravoval a jako lex generalis m�la jeho úprava p�ednost p�ed 

subsidiární úpravou dle o.s.�. 

 V da�ovém �ízení vykonatelnost rozhodnutí zpravidla p�edchází právní moci 

rozhodnutí, nebo� podané odvolání nemá a� na výjimky odkladný ú�inek. Z toho 

vyplývá, �e nap�. pokud uplynula lh�ta stanovená pro pln�ní stanovená platebním 

vým�rem, je toto rozhodnutí, tedy platební vým�r, vykonatelný, a to i v p�ípad�, kdy 

proti n�mu bylo v�as a �ádn� podáno odvolání o n�m� dosud nebylo rozhodnuto. 

Z exeku�ního titulu, jím� se dlu�níkovi ukládá pln�ní, jeho� by m�lo být exekucí 

dosa�eno, musí být z�ejmá vykonatelnost výroku pln�ní, je� se vyzna�uje na rozhodnutí 

jako dolo�ka jeho vykonatelnosti.21 Vykonatelnost je vlastnost exeku�ního titulu, která 

zabezpe�uje mo�nost jeho nuceného výkonu. Pro vykonatelnost musí být sou�asn�

spln�ny materiální i formální znaky vykonatelnosti. Základním materiálním 

p�edpokladem da�ové exekuce je obsahová ur�itost exeku�ního titulu, tedy aby 

vykonatelnost byla reálná, aby práva a povinnosti byly v rozhodnutí, je� má být 

vykonáno, ur�eny p�esným a nepochybným zp�sobem. Ka�dé rozhodnutí tedy musí 

obsahovat p�esnou identifikaci � individualizaci da�ového dlu�níka, p�esné ur�ení 

pln�ní a jeho zp�sobu a p�esn� danou lh�tu k dobrovolnému pln�ní. Pokud exeku�ní 

titul nespl�uje shora uvedené materiální a formální p�edpoklady, není titulem 

vykonatelným a nem��e být podkladem pro exekuci. Pokud by na základ�

                                                          
20  Kindl, M. a kol. Ob�anské právo procesní. Plze�: Vydavatelství a nakladatelství Ale� �en�k, 
s.r.o., 2005, s. 310 
21  Dolo�kou vykonatelnosti opat�uje rozhodnutí, p�íp. výkazy nedoplatk�, p�íslu�ný správce dan� � 
dle § 275 o.s.�. orgán, který rozhodnutí vydal. V dolo�ce vykonatelnosti jsou zpravidla u�ita slova: �Tento 
výkaz nedoplatk� je vykonatelný.� �Toto rozhodnutí je vykonatelné.� �V Plzni dne�� Dolo�ka 
vykonatelnosti se potvrzuje kulatým ú�edním razítkem se státním znakem a podepí�e jej oprávn�ný 
pracovník správce dan�. Pokud je o výkon rozhodnutí po�ádán soud, je oprávn�n dle § 275 odst. 2 o.s.�. 
p�ed vlastním na�ízením výkonu rozhodnutí p�ezkoumat správnost potvrzení vykonatelnosti v�ech titul�
rozhodných pro výkon rozhodnutí.  
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nevykonatelného exeku�ního titulu (rozhodnutí) byla da�ová exekuce p�esto na�ízena, 

musela by být v ka�dém stádiu �ízení i bez návrhu zastavena.22

Exeku�ní tituly pro da�ovou exekuci ZSDP taxativn� vymezil v ust. § 73 odst. 4 

ZSDP, da�ovou exekucí tedy nebylo mo�no provést výkon jiného exeku�ního titulu, 

ne�: 

1) vykonatelný výkaz nedoplatk�, 

2) vykonatelné rozhodnutí, jím� se ukládá pen��ité pln�ní, 

3) splatná �ástka zálohy na da�. 

  

Dle § 6 odst. 1 zákona �. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci p�i vymáhání n�kterých 

finan�ních pohledávek, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�,  se doklad, který je exeku�ním 

titulem pro vymáhání pohledávky ve stát� orgánu, který se mezinárodní pomoci 

do�aduje, ode dne obdr�ení úplné �ádosti o vymáhání, pova�uje bez dal�ího za exeku�ní 

titul i pro vymáhání pohledávky v �eské republice. 

 Exeku�ním titulem tak nemohla být ani dohoda o sjednané dani dle § 31 odst. 7 

ZSDP, by� obsahovala pen��itý závazek da�ového subjektu a byla uzav�ena se 

správcem dan�. Sjednání a stanovení dan� pouze v ústním protokolu je z hlediska 

vykonatelnosti nedosta�ující, pokud sou�ástí ústního protokolu nebylo rozhodnutí 

vyhlá�ené p�i jednání dle § 12 odst. 3 ZSDP.  Tato dohoda by m�la pouze charakter 

d�kazního prost�edku p�i rozhodování o dani. Sjednanou da�, respektive �ástku takto 

ur�enou nelze ani zanést do evidence státních p�íjm� a tedy nelze tuto povinnost 

stanovit ve výkazu nedoplatk�.  

4.2 Procesní aspekty vymáhání a da�ové exekuce

 Co se tý�e úkon� správce dan� provád�ných v rámci vymáhání, m��eme rozli�it 

úkony správce provedené v rámci procesu vymáhání da�ového nedoplatku, tedy úkony 

provedené bez ohledu na to, zda je exeku�ní �ízení zahájeno �i nikoliv a úkony vlastní 

da�ové exekuce. Pojem vymáhání da�ového nedoplatku je pojmem �ir�ím, ne� pojem 

da�ové exekuce. Samotný výkon rozhodnutí � exekuce je toti� pouze etapou vymáhání. 

                                                          
22  Viz ust. § 268 odst. 1 písm. b) o.s.�. 
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Pod vymáhání lze zahrnout i zaslání upozorn�ní na da�ový nedoplatek, respektive výzvy 

k uhrazení nedoplatku v náhradní lh�t�, zji��ování pot�ebných údaj� k da�ovému 

dlu�níkovi a jeho majetku, jako� i vykonání místního �et�ení atd. Jedná se tedy p�evá�n�

o úkony, kterými správce dan� zji��uje finan�ní a majetkovou situaci dlu�níka pomocí 

výzev t�etím osobám a �innost vyhledávací.  

 Da�ovou exekucí se oproti tomu rozumí autoritativní �innost správce dan�

jako�to výkon státní moci, je� sm��uje ke spln�ní ulo�ených povinností za pou�ití 

státního donucení. Da�ová exekuce musí být vedena zákonem stanoveným zp�sobem za 

pou�ití zákonem stanovených a vymezených donucovacích prost�edk�, jejím� cílem je 

spln�ní ulo�ených povinností, které jsou uvedeny v exeku�ním titulu. Obecné právní 

p�edpoklady pro da�ovou exekuci m��eme stanovit takto: 

1) Da�ový dlu�ník nezaplatil splatný da�ový nedoplatek nebo jinou pen��itou 

povinnost, které se provád�ná správcem dan� týká, v zákonné lh�t�. 

2) Da�ový dlu�ník nezaplatil nedoplatek ani v náhradní lh�t�, stanovené pro pln�ní 

správcem dan� ve výzv� k zaplacení da�ového nedoplatku,23 nebylo-li 

rozhodnuto o zahájení exekuce bez výzvy. 

3) Existuje vykonatelný exeku�ní titul. 

4) Právo da� vymáhat nezaniklo a lze se jej domáhat.24

 Vlastním výkonem rozhodnutí � da�ovou exekucí - je pov��en pracovník 

správce dan� � exekutor.  Správce dan� musí v souladu s dodr�ením základních zásad 

da�ového �ízení p�ed na�ízením exekuce uvá�it, zda jsou spln�ny v�echny podmínky 

exekuce, volí její druh a zp�sob.25 P�ed na�ízením exekuce musí správce dan� zjistit a 

zhodnotit: 

1) majetkové pom�ry da�ového dlu�níka, 

                                                          
23  Proti této výzv� je p�ípustné odvolání do 15 dn� ode dne jejího doru�ení. Odvolání v�ak nemá 
odkladný ú�inek a nelze v n�m napadat vý�i da�ové povinnosti, proto�e to m�l da�ový dlu�ník u�init ji� 
v odvolací lh�t� proti platebnímu vým�ru. Lze tedy namítat pouze to, �e na vym��ené dani existuje ni��í 
nedoplatek, ne� má být správcem dan� vymáhán, p�ípadn� �e takový nedoplatek v�bec neexistuje nebo ji� 
byl uhrazen. � Rozsudek NSS sp.zn. 7 Afs 147/2006 
24  Hanu�, J. a kol. Správa daní jak ji neznáte. Ostrava: MIRAGO, 1999, s. 268 
25  Nadm�rné zatí�ení a omezení da�ového subjektu, které je v rozporu s ust.§ 2 odst. 2 ZSDP lze 
spat�ovat nap�. v postupu správce dan�, kdy vymáhá da�ový nedoplatek n�kolika r�znými zp�soby a vydá 
více exeku�ních p�íkaz� (zákon umo��uje), p�i�em� ka�dý z nich zní na celou �ástku v�etn� exeku�ních 
náklad� (zákon nestanoví), s tím, �e v okam�iku, kdy bude dlu�ná �ástka uhrazena, ostatní exekuce 
zastaví. - Kobík, J. a kol. Da�ové spory, jejich prevence a �e�ení. Praha: CODEX BOHEMIA, s.r.o., 
1998, s. 183 
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2) o�ekávaný efekt da�ové exekuce, tedy to, zda lze o�ekávat, �e výt��ek bude 

odpovídat vý�i da�ových nedoplatk� a náklad� exeku�ního �ízení, 

3) který z exeku�ních prost�edk� bude ú�inný a dosáhne cíle �ízení bez nadm�rného 

zatí�ení a omezení da�ového dlu�níka.26

4.2.1 Zp�soby da�ové exekuce 

 Pro zji�t�ní majetkových a finan�ních pom�r�, na základ� jejich� zhodnocení je 

volen i zp�sob na�ízené exekuce, správce vyu�ívá povinnosti sou�innosti t�etích osob ve 

smyslu ust. § 34 ZSDP.27, 28

 Da�ovou exekuci bylo mo�no provést29 vydáním exeku�ního p�íkazu ve smyslu 

ust. § 73 odst. 6 ZSDP s p�im��eným pou�itím ust. § 251 a násl. o.s.�. na: 

1) p�ikázání pohledávky na pen��ní prost�edky da�ových dlu�ník� na ú�tech 

vedených u bank nebo jiné pohledávky, 

2) srá�ku ze mzdy, jiné odm�ny za závislou �innost nebo náhrady za pracovní 

p�íjem, d�chody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod., 

3) prodej movitých v�cí, 

4) prodej nemovitostí. 

 ZSDP ve svém ust. § 73 odst. 7 v�t� první odkazoval na p�im��ené u�ití o.s.�., 

celé �ízení je v�ak nutno posuzovat optikou ZSDP � jednalo se o �ízení dle ZSDP. 

Z vysoké obecnosti úpravy ZSDP v�ak vyplývalo, �e p�i vlastním provád�ní exekuce se 

ú�astníci �ízení museli v konkrétnostech �ídit úpravou o.s.�. Správce dan� si mohl zvolit, 

provede-li exekuci sám s postavením vykonávacího orgánu, v tom p�ípad� se jednalo o 

                                                          
26  Grossová, M. Exekuce na pen��ité pln�ní v sou�asné právní praxi. Praha: LINDE, 2007, s. 132 
27  Správce dan� m��e �ádat o informace z evidence t�etích osob v rozsahu obsa�eném ve 
zvlá�tních zákonech � nap�. zákon �. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v�cných práv 
k nemovitostem, zákon �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, zákon �. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpo�e, zákon �. 551/1991 Sb., o VZP �R � o informací poskytovaných zdravotními poji��ovnami �asto 
dochází ke konfliktu, nebo� jejich ml�enlivost je prolomena pouze v�i správci dan� z p�íjm�. 
28  Obdobným institutem se jeví institut prohlá�ení o majetku dle ust. §§ 260a � 260h o.s.�., kdy 
správce dan� jako�to v��itel m��e v rámci ob�anského soudního �ízení navrhnout soudu, aby p�edvolal 
povinného (da�ového dlu�níka) a vyzval ho k prohlá�ení o majetku. Pohledávka proti dlu�níkovi musí být 
v takovém p�ípad� podlo�ena vykonatelným rozhodnutím �i jiným exeku�ním titulem a musí být 
osv�d�eno, �e pohledávka nebyla nebo nemohla být uspokojena výkonem rozhodnutí p�ikázáním 
pohledávky z ú�tu, a to ani za pomoci soudu postupem dle § 260 odst. 2 o.s.�. Pravdivost a úplnost údaj�
v prohlá�ení dlu�níka o majetku je právn� zaji��ována jeho trestní odpov�dností. P�edvolání k jednání je 
nutno dlu�níkovi doru�it do vlastních rukou alespo� deset dn� p�ed jednáním, p�i�em� dle § 260h o.s.�. 
jsou právní úkony dlu�níka ohledn� jeho majetku u�in�né po doru�ení p�edvolání, v��i správci dan�, 
který podal návrh, neú�inné. - Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní, Praha: LINDE, 2006, s. 531 
29  Reáln� se nejedná o celé provedení da�ové exekuce, ale pouze o její zahájení. 
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da�ovou exekuci ve vlastním slova smyslu, p�ípadn� po�ádal o výkon rozhodnutí soud 

nebo soudního exekutora. Je tedy na volb� správce dan�, kdo bude povinnost da�ového 

dlu�níka stanovenou exeku�ním titulem vykonávat, sou�asn� mohl ovlivnit �i p�ímo 

ur�it zp�sob, kterým byla exekuce provedena. Pokud provedl exekuci sám správce dan�, 

byla volba jejího zp�sobu pouze jeho uvá�ením. Správce dan� v�ak byl ve volb�

zp�sob� provedení exekuce omezen, nebo� mohl volit pouze ze �ty� zp�sob� uvedených 

shora pod body 1) a� 4). Soudy i soudní exekuto�i mají oproti správci dan� �ir�í paletu 

mo�ných výkon� rozhodnutí, exeku�ních prost�edk�. Správce dan� nemohl nap�. 

provést exekuci prodejem podniku �i jeho �ásti, nem��e z�ídit soudcovské zástavní 

právo. Pokud by cht�l správce dan� vyu�ít t�chto exeku�ních zp�sob�, musel by o 

provedení exekuce po�ádat soudního exekutora �i soud.  

 Volba správce dan�, který zp�sob exekuce bude na�ízen v�ak nezále�í na jeho 

libov�li, správce dan� je povinen volit exeku�ní prost�edek v souladu se zásadou 

p�im��enosti. Stejn� tak soud z ú�ední povinnosti zkoumá, zda správcem navr�ený 

zp�sob výkonu rozhodnutí není v daném p�ípad� z�ejm� nevhodný - § 264 odst. 1 o.s.�. 

Posouzení se d�je zejména (nikoli v�ak pouze) v rovin� porovnání vý�e vymáhané 

pohledávky a hodnoty v�ci, z ní� má být dosa�eno uspokojení pohledávky. Jak v�ak 

judikoval Nejvy��í soud �R ve svém usnesení ze dne 29. 8. 2000 sp. zn. 20 Cdo 

1919/2001, v p�ípad�, �e jiným zp�sobem nelze pohledávku oprávn�ného v�bec nebo 

v p�im��ené dob� uspokojit, není navrhovaný zp�sob z�ejm� nevhodný ani tehdy, 

jestli�e cena p�edm�tu, z n�ho� má být uspokojení pohledávky dosa�eno, zna�n�

p�evy�uje vý�i pohledávky. 

 Dle ust. §§ 263 a 264 o.s.�. lze výkon rozhodnutí dle t�chto ustanovení na�ídit 

jen v takovém rozsahu, který posta�í k uspokojení oprávn�ného, tedy ve vý�i, která 

posta�í k uhrazení da�ového nedoplatku a náklad� exekuce.
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5 Zákon �. 280/2009 Sb., da�ový �ád 

 Dne 1. 1. 2011 vstoupil v ú�innost zákon �. 280/2009 Sb., da�ový �ád (dále jen 

�R), který nahradil ZSDP, jeho� aplikace ji� prakticky nebyla mo�ná bez znalosti 

související judikatury a metodických pokyn�. P�edkladatelem návrhu D� bylo 

Ministerstvo financí �R, které si vzalo za cíl �e�ení otázek upravených dosud pouze na 

základ� judikatury (zanesení ustálených právních názor� do normativního textu 

v souladu s principy právního státu), zkvalitn�ní upravované oblasti co do jednotné 

terminologie, logické a p�ehledné systematiky a vnit�ní bezrozpornosti.  

Ministerstvo financí se rozhodlo vytvo�it nový da�ový �ád, který srozumiteln� a 

p�ehledn� upraví zásady da�ového procesu. Na jeho vzniku se podílela jak laická, tak 

odborná ve�ejnost, a to v podob� expertní skupiny, kterou tvo�ili zástupci podnikatel�, 

soud�, da�ové správy, Komory da�ových poradc�, akademické obce a ministerstva 

financí. Snahou expert� bylo vytvo�it jasnou, srozumitelnou právní normu, která umo�ní 

da�ovým poplatník�m i ú�edník�m lep�í orientaci v dané problematice. P�ed samotným 

p�ijetím da�ového �ádu odborná ve�ejnost vedla diskusi o pot�eb� nové kodifikace, kdy 

�ást odborník�, zejména z �ad soudc� Nejvy��ího správního soudu �R a da�ových 

poradc� zastávala názor, �e s ohledem na pot�ebu zachování provázanosti právní úpravy 

a zachování vytvo�ených a ustálených právních názor� by bylo vhodn�j�í u�init 

rozsáhlou novelizaci ZSDP, oproti naprosto nové kodifikaci. Nakonec v�ak p�evá�il 

názor, �e by se jednalo pouze o polovi�até �e�ení, nebo	 zm�ny systematiky a 

zp�ehledn�ní textu by ne�lo vytvo�it na platform� ZSDP. Otázka podp�rného u�ití 

správního �ádu byla zamítnuta, nebo	 by to v d�sledku znamenalo nutnost �ídit se t�emi 

právními p�edpisy zárove� a da�ový �ád by byl vlastn� pouhým souhrnem výjimek, kdy 

a pro� nelze správní �ád pou�ít. D� má v�ak v sob� základní zásady správního �ízení z 

moderního správního �ádu zakomponovány. V této souvislosti je zajímavé, �e v rámci 

celního �ízení správní �ád vylu�ován není.  

Co se tý�e struktury, rozsahu a �len�ní, je zákon �len�n do cca 250 paragraf�, 

co� je oproti úprav� ZSDP více jak dvojnásobný nár�st. Zákon, který je �len�n do více 

paragraf� a odstavc�, je p�ehledn�j�í a srozumiteln�j�í. Dále se zákonodárce sna�il 

p�esn� definovat jednotlivá ustanovení tak, aby v jednom odstavci byly soust�ed�ny 

v�ty, které spolu souvisejí a zárove� se také sna�il o to, aby se co nejmén� odkazovalo 
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na p�edchozí ustanovení, která komplikují u� tak velmi legislativn� náro�nou normu. Co 

se tý�e rozsahu, zde do�lo k podstatnému roz�í�ení, z d�vod� rozpracování �ásti týkající 

se da�ové exekuce, která není v ZSDP v takovém rozsahu �e�ena a správce dan� musel 

ve v�ci exekuce postupovat podle o.s.�.1  

Definovaným cílem D� dle § 1 odstavce 2 je správné zji�t�ní a zaplacení dan�

ve vztahu k ve�ejným rozpo�t�m, co� je oproti úprav� ZSDP p�esn�j�í, ne� pouhé 

nekrácení da�ových p�íjm�. Dále byly provedeny pozitivní kroky ve v�ci elektronizace 

správy dan� a poplatk�.  

5.1   Zásadní zm�ny úpravy Da�ového �ádu oproti Zákonu o Správ�

Daní a Poplatk�

Zm�na prekluzivní lh�ty pro stanovení dan�

Do února 2009 byla dle státní správy prekluzivní lh�ta �ty�letá od konce roku, za 

který se da� vym��uje. Podle nálezu Ústavního soudu �R ze dne 2. prosince 2008, sp. 

zn. I. ÚS 1611/07 je prekluzivní lh�ta jen t�íletá. Spor t�íletá vs. �ty�letá je ozna�ován 

jako spor teorií 3+0 �i 3+1 a má sv�j základ v nejasné terminologii ZSDP. Zákonodárce 

                                                          
1  Cíle kodifikace:  

1)  vymezení a up�esn�ní pou�itých pojm� a jejich vazeb, co� by m�lo pozitivn� ovlivnit 
spory o výklad procesního p�edpisu a posílit právní jistotu adresát� normy,  

2)  vytvo�it uspo�ádaný a p�ehledný text, který umo�ní snadnou orientaci,  
3)  roz�í�it základní interpreta�ní zásady uplat�ující se p�i správ� daní v souladu s ústavním 

po�ádkem a judikaturou,  
4)  zkvalitnit výkon da�ové správy a podpo�it klientský p�ístup,  
5)  zm�nu v systému opravných a dozor�ích prost�edk�,  
6)  zavedení transparentních pravidel pro vedení spisu a nahlí�ení do n�j, které p�isp�je ke 

zkvalitn�ní kontakt� mezi správci dan� a ve�ejností, atd. 
 V pr�b�hu projednávání a p�ipomínkového �ízení se ozývaly námitky jak ze strany správc� dan�, 
tak ze strany odborné ve�ejnosti, prezentované zpravidla da�ovými poradci. Ze strany správc� dan� byly 
sly�et výhrady, �e nový da�ový �ád zhor�í výb�r daní. Mezi da�ovými poradci pak zaznívalo, �e da�ový 
�ád naopak zhor�í pozici da�ového subjektu. Hmotn� právní da�ové p�edpisy mají, stejn� jako ZSDP, 
sv�j p�vod v roce 1992, kdy se nová da�ová soustava vytvá�ela. Od té doby byly jak hmotn� právní 
p�edpisy, tak i ZSDP mnohokrát novelizovány. Samotný ZSDP byl novelizován cca �edesátkrát a n�kdy 
ryze kazuisticky. Stejn� kazuisticky jsou pak novelizovány i hmotn�právní da�ové p�edpisy. Ve 
skute�nosti má právní p�edpis z�stat co nejobecn�j�í a pot�ebnou kazuistiku mu dodává a� judikatura, 
která �e�í praktické problémy konkrétních, specifických p�ípad�. Zp�sob tvorby právních p�edpis�, ve 
kterých p�evládá kazuistické �e�ení problém�, vede k tomu, �e ve�ejnost ztrácí schopnost interpretovat 
obecná ustanovení, s nimi� se v da�ových p�edpisech ji� skoro nelze setkat. Domnívám se, �e v tomto 
jsou základy pro obavy z p�edpisu, který práv� nechce být kazuistický. Práv� naopak, p�i jeho p�íprav�
bylo dbáno na jeho obecnost v co nejvy��í mo�né mí�e. Obavy da�ového subjektu spo�ívají v tom, �e 
apriori nev��í, �e ú�edníci budou obecný p�edpis interpretovat rozumn�. Pro ú�edníky da�ové správy lze 
obavy vypozorovat ze strachu, �e da�ové subjekty budou naopak obecný p�edpis jen zneu�ívat.  
 Pátek, V. Nový da�ový �ád. zdroj: http://pravniradce.ihned.cz, stav k 6.6.2010 
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jednozna�n� nevymezil, od jakého okam�iku se prekluzivní lh�ta odvozuje. V únoru 

2009 se k teorii 3+0 p�idala i da�ová správa,2 kdy� da� vym��ovala nejpozd�ji do konce 

t�í let od konce roku, za který se daná da� vym��uje.  

Podle § 148 da�ového �ádu je sice lh�ta pro stanovení dan� op�t t�i roky, po�ítá 

se v�ak od jiného okam�iku ne� dle ZSDP. Prekluzivní lh�ta za�ne b��et dnem, v n�m� 

uplynula lh�ta pro podání �ádného da�ového tvrzení, nebo v n�m� se da� stala splatnou, 

ani� zde byla sou�asn� povinnost podat �ádné da�ové tvrzení. To znamená, �e t�íletá 

lh�ta ZSDP po�ínající b��et od konce roku, za který se vym��uje, se prodlou�ila na t�i a 

�tvrt, resp. t�i a p�l roku. Podle ZSDP dle teorie 3+1 za�ínala prekluzivní lh�ta b��et a� 

dlouho poté, co mohla být da� ji� stanovena a podle teorie 3+0 po�ínala b��et je�t� p�ed 

vym��ením dan�. Pro praxi v�ak je významné, �e do�lo k zakotvení taxativního vý�tu 

úkon�, které prekluzivní lh�tu p�eru�ují a nov� té� prodlu�ují a staví. Prekluzivní lh�ta 

tak je prodlou�ena o jeden rok, pokud nap�. v posledních dvanácti m�sících p�ed jejím 

uplynutím bude podáno dodate�né da�ové tvrzení. Nov� je mo�né stanovit da� i po 

prekluzivní lh�t�, pokud je vydáno pravomocné rozhodnutí o spáchání da�ového 

trestného �inu. Je také umo�n�no podat po prekluzivní lh�t� dodate�né da�ové tvrzení a 

tvrzenou da� zaplatit a tím docílit zánik trestnosti da�ového trestného �inu z d�vodu 

ú�inné lítosti. 

Odkladný ú�inek odvolání  

Podle ZSDP platilo, �e dom��ená da� je splatná, i p�esto, �e da�ový subjekt 

podal v �ádném termínu odvolání proti da�ovému vým�ru. Podle D� nemusí subjekt, 

který podá odvolání, dom��enou da� zaplatit ani nem��e být z tohoto titulu exekuován, 

a to v pr�b�hu odvolacího �ízení. Na jeho ú�tu tedy nebude evidován nedoplatek, 

proto�e v tomto p�ípad� má odvolání odkladný ú�inek. Splatnost dom��ené dan� je 

patnáct dní po skon�ení odvolacího �ízení. Podle D�, je-li da� vym��ená správcem dan�

vy��í ne� da� tvrzená da�ovým subjektem, je rozdíl splatný ve lh�t� patnácti dn� od dne 

právní moci platebního vým�ru. To znamená, �e taková dodate�ná da� je splatná teprve 

pokud bude odvolání proti platebnímu vým�ru zamítnuto nebo nebude v�bec podáno (tj. 

dnem doru�ení rozhodnutí o zamítnutí odvolání, vzdání se práva na odvolání, uplynutím 

lh�ty pro podání odvolání), na rozdíl od úpravy ZSDP, kdy byla dodate�ná da� splatná 

                                                          
2  Stanovisko Ministerstva financí ze dne 2. února 2009, �. j. 43/14 314/2009-431, jako reakce na 
rozhodnutí Ústavního soudu �R ze dne 2. prosince 2008 sp. zn. I. ÚS 1611/07. 
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okam�it� po jejím dodate�ném vym��ení, resp. doru�ení platebního vým�ru. D� sice 

nepou�ívá formulaci odkladný ú�inek odvolání, ten lze ale odvodit z ustanovení, které 

upravuje splatnost dan� na dobu po nabytí právní moci platebního vým�ru. Posun 

splatnosti dle D� není jen u platebních vým�r�, které jsou vystaveny na základ� da�ové 

kontroly, ale jakýchkoliv platebních vým�r�, které vym��ují (i prvn�) da� ve vy��í 

�ástce, ne� je da� tvrzená da�ovým subjektem. Posun splatnosti se v�ak v t�chto 

p�ípadech týká pouze rozdílu mezi daní tvrzenou a daní vy��í vym��ovanou správcem 

dan�. Splatnost dan� tvrzené se pak na dobu právní moci platebního vým�ru 

neposouvá.3

Zkrácení lh�ty pro zaplacení splatné dan�

Podle D� musí být da� na ú�tu správce dan� nejpozd�ji poslední den lh�ty, kdy 

vzniká da�ovému subjektu povinnost podat da�ové p�iznání, tzn. 31. b�ezna nebo 30. 

�ervna. Dle ZSDP bylo dosta�ující, kdy� se k poslednímu dni lh�ty peníze odepsaly z 

bankovního ú�tu. D� umo��uje správci dan� disponovat s vybranými da�ovými p�íjmy 

d�íve, ne� tomu bylo dle ZSDP.  

Institut vstupu do obydlí

Do�lo ke zvý�ení práv kontrolovaných osob, nebo	 ZSDP umo��oval správci dan�

vstup bez ohledu na souhlas �i nesouhlas dot�ené osoby. D� popisuje situaci, kdy tento 

souhlas není ud�len, a to tak, �e stanoví zp�ísn�né podmínky pro vstup do prostor 

da�ového subjektu.4

Výzva k odstran�ní pochybností  

Za�átek t�icetidenní lh�ty byl v ZSDP vázán na den podání, které vyvolalo 

pochybnosti správce dan�. Dle D� m��e lh�ta zapo�ít nejd�íve od posledního dne lh�ty 

stanovené pro podání �ádného da�ového tvrzení nebo dodate�ného da�ového tvrzení. 

Po�adí platby da�ových nedoplatk�  

Dle ZSDP se platby na ú�et da�ového subjektu p�ipisují v po�adí:  

1) náklady �ízení,  

                                                          
3  Pátek, V. Nový da�ový �ád. zdroj: http://pravniradce.ihned.cz, stav k 6.6.2010 
4  zdroj: www.epravo.cz/top/clanky/novy-danovy-rad, stav k 7.6.2010 
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2) pokuty a penále,  

3) zvý�ení dan�,  

4) nejstar�í nedoplatky daní,  

5) b��né platby daní,  

6) úrok.  

Tento postup vedl k tomu, �e se nedoplatky na daních dále úro�í.  

Podle D� mají úhrady v rámci jednoho da�ového ú�tu následující prioritu:  

1) nedoplatky na dani,  

2) nedoplatky na p�íslu�enství dan�,  

3) vymáhané nedoplatky na dani,  

4) vymáhané nedoplatky na p�íslu�enství dan�.  

Díky tomu se prioritn� zaplatí nedoplatky na dani a dále se ji� neúro�í. 

Pokuta za pozdní podání da�ového p�iznání  

Dle ZSDP mohla �init a� 10 % zvý�ení dan� v p�iznání uvedené. Dle D� má být 

sankce po�ítána za ka�dý den prodlení sazbou 0,05 % (u da�ové ztráty 0,01 %). 

Minimáln� bude vym��ena za prodlení del�í ne� 5 pracovních dn� pokuta 500,- K�, 

maximáln� 300.000,- K�. 5

Zm�ny da�ové exekuce

 D� co do kvantity upravil oblast da�ové exekuce oproti ZSDP velmi výrazn�, 

kdy odkazem na o.s.�. byl správce dan� nucen interpretovat sám sebe jako�to soud � 

soudce a oprávn�ného zárove�. D� p�iná�í jednozna�né nastavení pravomocí správce 

dan� tam, kde je v pozici soudu, av�ak nenormuje duplicitn� oblasti, kde jsou upravena 

práva oprávn�ného, dlu�ník� a poddlu�ník�. O.s.�. tak je nadále podp�rn� vyu�íván, 

av�ak pouze v omezeném rozsahu. Dále do�lo ke sjednocení re�imu dra�by v�ci movité 

a nemovité, zjednodu�ení rozvrhového �ízení, zavedení mo�nosti �init dra�bu 

elektronicky. Ve vymáhacím �ízení byl opu�t�n institut výzvy k úhrad� nedoplatku dle 

ust. § 73 odst. 1 ZSDP, kdy toto formalistické, nutn� písemné rozhodnutí s mo�ností 

odvolání bylo nahrazeno flexibiln�j�í formou upozorn�ní, jí� se ji� d�íve vyu�ívalo, 

av�ak bez opory v procesním postupu dle zákona. Místo odvolání zde je mo�né podat 
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námitky. Ochrana práv da�ového subjektu a jeho soudní ochrana je zaji�t�na mo�ností 

odvolání se proti exeku�nímu p�íkazu.6

P�ínosy Da�ového �ádu: 

1) v�t�í p�ehlednost a lep�í systematická uspo�ádanost nového zákona 

2) jasn�j�í a jednotné vymezení pojm�

3) zkvalitn�ní zásad da�ového procesu 

4) v�t�í podpora elektronizace da�ové správy 

5) jasná pravidla pro doru�ování 

6) jasná pravidla pro vedení da�ového spisu a nahlí�ení do n�j 

7) lep�í provázanost ve vztahu k p�ezkumu provád�nému v rámci správního 

soudnictví 

8) odstran�ní omezení p�i volb� zástupce 

9) mo�nost odpustit úrok z prodlení p�i pose�kání ji� p�i vydání rozhodnutí o 

pose�kání 

10) mo�nost dokon�ením da�ové kontroly a da�ové exekuce p�vodním správcem 

dan� i po zm�n� místní p�íslu�nosti 

11) roz�í�ení mo�nosti podání dodate�ných da�ových p�iznání na ni��í da� na úkor 

obnovy �ízení 

12) posunutí splatnosti dan� ve vý�i, která byla stanovena nad rámec tvrzení 

da�ového subjektu, a� po rozhodnutí o odvolání, pokud bude podáno 

13) zavedení po�adavku od�vod�ovat ka�dé rozhodnutí 

14) p�ed�azení priority úhrady dan� p�ed její p�íslu�enství 

15) stanovení jednozna�ných pravidel pro opakování da�ových kontrol a jejich 

omezení 

16) zkrácení obecné lh�ty, po jejím� uplynutí je mo�né se bránit p�ed ne�inností ze 

�esti na t�i m�síce 

17) jednozna�né nastavení lh�ty pro stanovení dan�

18) v �ízení o mimo�ádném opravném �i dozor�ím prost�edku nebude vznikat úrok z 

prodlení 

                                                                                                                                                                         
5  zdroj: www.zivnostnik.cz/1/1/novy-danovy-rad-od-roku-2011 
6  �imek, K. Da�ový �ád: K procesu vzniku nového zákona. Dan� a Finance, 2009, �. 11, s.7 
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19) ve�keré pravomoci správce dan� vystupujícího v pozici soudu jsou zakotveny v 

da�ovém �ádu, tudí� nebude do budoucna nutné, aby se p�im��enou aplikací 

ob�anského soudního �ádu do role soudu dosazoval, kdy� zárove� má je�t�

pozici oprávn�ného 

20) zavedení pravidla, podle n�ho� je nutné p�i volb� zp�sobu vymáhání dbát toho, 

aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúm�rné k vý�i vymáhaného 

nedoplatku. 

21) p�ehledná úprava dra�eb v�cí movitých i nemovitých a s tím souvisejícího 

rozvrhového �ízení 

5.2 K Da�ovému �ádu obecn�

 Da�ové právo procesní je odv�tvím práva, které upravuje práva a povinnosti 

správc� dan�, da�ových subjekt� a dal�ích osob zú�astn�ných na správ� daní tak, aby 

byl napln�n základní cíl správy daní, kterým je p�edev�ím správné zji�t�ní a stanovení 

dan�, jako� i zaji�t�ní její úhrady. Da�ové právo procesní navazuje na da�ové právo 

hmotné a spole�n� tvo�í jednotný celek.7 Da�ový �ád má v sob� zakomponovanou 

ustálenou judikaturu Nejvy��ího správního soudu �R i Ústavního soudu �R, do�lo k 

p�esn�j�í, transparentn�j�í úprav� postupu správy daní, sní�ení administrativní zát��e 

správc� daní, jako� i zvý�ení mo�ností vyu�ívání moderních elektronických zp�sob�

vedení �ízení a komunikace s da�ovými subjekty. Správce dan� vede jednotlivá da�ová 

�ízení, p�i kterých se uskute��uje da�ová povinnost jako�to základní zdroj p�íjm�

státního fisku, za tím� ú�elem správce dan� uplat�uje procesní postupy da�ového �ádu � 

nap�. místní �et�ení a da�ovou kontrolu. Správa daní jako taková je v�ak ovlivn�na 

spolup�sobením i dal�ích osob, od správce dan� odli�ných, a to zejména da�ového 

subjektu, který pln�ním �i nepln�ním svých povinností zásadn� ovliv�uje celý pr�b�h 

da�ového �ízení. Správa daní stojí na zásad�, �e da�ový subjekt je povinen tvrdit svou 

da�ovou povinnost, nese b�emeno tvrzení, je povinen tvrdit vý�i své dan� správn� a je 

zárove� povinen da� uhradit � �ádn� a v�as. Da�ový �ád zavedl pojem ��ádné da�ové 

                                                          
7  Kratochvíl, J., �ustr, A. Pr�vodce novým da�ovým �ádem. Linde, Praha, 2011, s. 9 

 �imek, K. Da�ový �ád: K procesu vzniku nového zákona. Dan� a Finance, 2009, �. 11, s.7 
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tvrzení� jako�to zkratku pro instituty da�ového p�iznání, hlá�ení nebo vyú�tování, a 

pojem �dodate�né da�ové tvrzení� jako�to zkratku pro instituty dodate�ného vyú�tování 

a následného hlá�ení. 

 V da�ovém �ádu je zd�razn�na jeho subsidiarita ke zvlá�tním zákon�m, proto�e 

se jeho p�íslu�ná ustanovení pou�ijí pouze tehdy, pokud zvlá�tní p�edpis neobsahuje 

vlastní právní úpravu pro správu daní, která by byla odli�ná od da�ového �ádu. 

 Správcem dan� je ka�dý správní orgán, p�ípadn� i jiný orgán, pokud jej zvlá�tní 

právní p�edpis v p�íslu�ném rozsahu zmoc�uje k výkonu správy daní. Postavení správce 

dan� tak mohou mít vedle standardních finan�ních orgán� i dal�í orgány v p�ípadech, �e 

zvlá�tní právní p�edpis stanoví procesní postup p�i správ� dal�ích pen��itých pln�ní 

nebo jejich placení podle p�edpisu upravujícího správu daní, a tak se nemusí jednat 

výlu�n� o orgány správní � kup�íkladu soudy v rámci agendy soudních poplatk� a tzv. 

justi�ních pohledávek v rámci d�lené správy. 

5.3.  Základní zásady da�ového �ízení

 V pr�b�hu správy daní se uplat�ují zásady, které platí pro celou správu daní, 

tedy i pro úkony a postupy konané mimo vlastní �ízení. Zásady jako�to základní 

interpreta�ní pravidla jsou d�le�itým prost�edkem ke správnému výkladu v�ech 

ustanovení da�ových zákon� a p�i jejich aplikaci je nutno mít jejich význam stále na 

mysli. Mezi nejzákladn�j�í pat�í tyto zásady da�ového �ízení: 

1)  Zásada zákonnosti � vyplývá ze základních ústavních zásad, a to zásady 

zakotvené v �l. 11 odst. 5 zákona �. 2/1993 Sb., Listina základních práv a 

svobod (dále jen �LZPS�), kde je stanoveno, �e dan� a poplatky lze ukládat jen 

na základ� zákona a zásady dle �l. 2 odst. 2 LZPS, který stanoví, �e státní moc 

lze uplat�ovat jen v p�ípadech a v mezích stanovených zákonem a zp�sobem, 

kterým zákon stanoví. Zásada zákonnosti je takté� stanovena p�ímo v �l. 2 odst. 

3 zákona �. 1/1993 Sb., Ústava �eské republiky (dále jen �Ústava�), který 

stanoví, �e státní moc slou�í v�em ob�an�m a lze ji uplat�ovat jen v p�ípadech, 

v mezích a zp�soby, které stanoví zákon. Nicmén� je t�eba podotknout, �e práva 

a povinnosti nejsou da�ovým subjekt�m p�iznávána / ukládána jen zákony, ale 

mohou jim té� vyplývat z mezinárodní smlouvy, která se stala sou�ástí právního 

�ádu �eské republiky, i z akt� Evropských spole�enství, respektive Evropské 
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unie. Z této zásady vyplývá povinnost správce dan� jednat p�i své �innosti 

v souladu se zákony a jinými obecn� závaznými právními p�edpisy, chránit 

zájmy státu a dbát na zachovávání práv a právem chrán�ných zájm� da�ových 

subjekt� a ostatních osob zú�astn�ných na �ízení.  

2) Zásada enumerativnosti státních pretenzí, legální licence a zákazu zmocnit orgán 

ve�ejné moci k libov�li, co� ozna�uje skute�nost, �e správce dan� má postavení 

státního orgánu a m��e tak �init pouze to, co mu zákon výslovn� dovoluje nebo 

výslovn� umo��uje.  

3) Zásada sou�innosti � vymezuje povinnost správce dan� postupovat v da�ovém 

�ízení co do procesních práv a procesních povinností v úzké spolupráci a 

sou�innosti s da�ovými subjekty, tedy správce dan� i da�ový subjekt mají 

povinnost i právo vzájemn� spolupracovat. Správce dan� musí da�ovému 

subjektu umo�nit aktivní ú�ast v da�ovém �ízení. Sou�innost je právem i 

povinností osob zú�astn�ných na správ� daní. Tato zásada nabývá na významu 

v situacích, kdy správce dan� aplikuje své správní uvá�ení.   

4) Zásada proporcionality � správce dan� p�i vy�adování pln�ní povinností 

da�ových subjekt� v da�ovém �ízení musí volit takové prost�edky, které da�ový 

subjekt co nejmén� zat��ují, ale sou�asn� je�t� umo��ují dosáhnout cíl �ízení 

(stanovení a vybrání dan� tak, aby nebyl da�ový p�íjem státu krácen). Správce 

dan� tedy musí volit prost�edky p�im��ené. Vyjad�uje �et�ení práv osob v��i 

nim� sm��uje pravomoc správce dan�, které ov�em nem��e být v rozporu se 

základním cílem správy daní. 

5) Zásada pou�ovací � odpovídá ústavnímu právu na právní pomoc v �ízení p�ed 

orgánem ve�ejné moci. 

6) Zásada volného hodnocení d�kaz� � p�edlo�ené d�kazní prost�edky jsou 

správcem dan� hodnoceny do síly svého d�kazu ka�dý jednotliv� a sou�asn�

v�echny v jejich vzájemných souvislostech, je p�ihlí�eno ke v�emu, co v �ízení 

vy�lo najevo. Hodnocení, respektive uvá�ení správce dan� nem��e být právn�

upraveno a vychází z odborných znalostí a obecných zku�eností da�ového �ízení. 

N�které z d�kaz� tak m��e správce dan� vylou�it z podklad� pro své 

rozhodování, je v�ak jeho povinností se se v�emi p�edlo�enými d�kazy �ádn�

vypo�ádat a své rozhodnutí od�vodnit, aby byla vylou�ena mo�nost svévolného 

hodnocení d�kaz� a sou�asn� bylo jeho rozhodnutí �ádn� p�ezkoumatelné. 
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7) Zásada neve�ejnosti � da�ové �ízení je neve�ejné, jako�to prost�edek právní 

ochrany da�ových subjekt� proti zneu�ití poskytnutých informací nepovolanými 

osobami. 

8) Zásada ml�enlivosti � stejn� jako zásada neve�ejnosti zakotvuje právní ochranu 

da�ových subjekt� bránící zneu�ití informací o jejich majetkových pom�rech. 

Osoby zú�astn�né na da�ovém �ízení jsou povinny zachovávat ml�enlivost o 

skute�nostech, o nich� se v �ízení nebo v souvislosti s ním dozv�d�ly, vyjma 

da�ového subjektu v da�ovém �ízení o jeho vlastní da�ové povinnosti.  

9) Zásada oficiality � pokud jsou spln�ny zákonné podmínky pro vznik nebo 

existenci da�ové pohledávky, je správce dan� je povinen v�dy zahájit da�ové 

�ízení. �ízení je zahájeno jakýmkoli úkonem u�in�ným v��i da�ovému subjektu. 

10)Zásada dispozi�ní � da�ové �ízení je zahájeno z podn�tu da�ového subjektu 

nebo jiné osoby, navrhovatel má právo dispozice s �ízením. 

11)Zásada neformálnosti � právní úkon je hodnocen dle svého obsahu nikoli dle 

svého formálního ozna�ení, tato zásada tak odrá�í i p�ednost materiální pravdy 

p�ed pravdou formální. 

12)Zásada rovnosti � da�ové subjekty mají p�ed správcem dan� v da�ovém �ízení 

zásadn� stejné postavení, stejná procesní práva a povinnosti. Vztah da�ového 

subjektu a správce dan� v�ak rovný není, správce dan� má v da�ovém �ízení jiná 

práva a povinnosti ne� da�ový subjekt a vystupuje v��i n�mu v pozici 

vrchnostenské. 

13)Zásada vst�ícnosti, slu�nosti dobré správy � p�edpokládá tzv. Klientský p�ístup 

správce dan� i jeho ú�edních osob v��i zú�astn�ným osobám, p�i�em� p�i 

nespln�ní této zásady je nap�íklad mo�nost podat stí�nost proti chování 

jednotlivých ú�edních osob. 

14)Zásada hospodárnosti, procesní ekonomie � oprav�uje za ur�itých podmínek 

správce dan� k provedení úkon� pro r�zná �ízení spole�n� v p�ípad�, �e je tento 

postup hospodárný z hlediska správy daní. 

15) Zásada legitimního o�ekávání � správní orgán má povinnost rozhodovat ve skutkov� obdobných 

p�ípadech obdobn�.
 8 9

                                                          
8  Grossová, M. Exekuce na pen��ité pln�ní. Praha: LINDE Praha, a.s., 2002, s.28-30 
9  Kobík, J. Správa daní a poplatk� s komentá�em komplexní pohled na problémy správy daní. 
Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2001 
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6 Vymáhání daní dle Da�ového �ádu obecn�

6.1  Obecná hlediska  

  

 K zabezpe�ení výb�ru dan� slou�í vícero institut�, úhrada nedoplatk� je 

realizována prost�ednictvím vymáhání daní. Právní úprava vymáhání daní, tuto relativn�

samostatnou �ást �ízení m��eme pro stru�nost ozna�it jako�to vymáhací �ízení, je 

spole�n� s úpravou evidence daní, vybírání daní a s úpravou d�lené správy zakotvena v 

�ásti zákona �Placení daní�, která je sou�ástí správy daní. P�esto�e se úprava 

vymáhacího �ízení oproti ZSDP zna�n� roz�í�ila, nejedná se o úpravu komplexní a 

nadále je nutno subsidiárn� aplikovat o.s.�. Subsidiarita u�ití o.s.�. znamená, �e tento se 

neu�ije, bude-li se jednat o pravomoci správce dan�, nebo pokud da�ový �ád má úpravu 

speciální. Správci dan� tak z�stává dvojrole v��itele a exeku�ního orgánu, nep�sobí 

v�ak ji� v postavení soudu. Vymezení práv a povinností ú�astník� �ízení ponechává 

da�ový �ád p�evá�n� úprav� o.s.�., a to zejména z d�vodu jednotnosti. 

6.2 Vymezení základních pojm�

Da�ový subjekt � je nejd�le�it�j�ím subjektem vymáhacího �ízení. Podle D� je 

da�ovým subjektem ta osoba, kterou za da�ový subjekt ozna�í da�ový zákon. Nej�ast�ji 

p�jde o zákon p�evá�n� hmotn�právního charakteru.1 Pou�ije-li da�ový zákon pro 

ozna�ení osoby povinné k dani pojmu �poplatník� nebo �plátce dan�,� má se obecn� za 

to, �e tato osoba má postavení da�ového subjektu. Da�ovým subjektem je rovn�� právní 

nástupce, na rozdíl od nap�. insolven�ního správce, tj.osoby, která zaji��uje pln�ní 

da�ových povinností dlu�níka p�i prohlá�ení konkursu. A�koli má toti� insolven�ní 

správce práva a povinnosti da�ového subjektu, jedná svým jménem na ú�et dlu�níka � 

da�ového subjektu bez své p�ímé majetkové odpov�dnosti.  

Správce dan� � p�íslu�ný správce dan� je dal�ím subjektem správy daní. Jde o orgán 

ve�ejné moci, jeho� p�sobnost � okruh vymezených úkol�, a pravomoc � sv��ené právní 

                                                          
1  nap�. zákon o dani silni�ní, zákon o místních poplatcích, celní zákon, horní zákon, zákon o 
ochran� ovzdu�í. 
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prost�edky, je ur�ena p�edev�ím kompeten�ními zákony. Správu daní vykonává 

prost�ednictvím ú�edních osob p�ímo anebo nep�ímo na základ� zákonné delegace na 

jiné subjekty ve�ejné správy2, na základ� zákona � da�ového �ádu. 

Dlu�ník � podle D� se dlu�níkem stává da�ový subjekt a� od prvního dne existence 

jeho nedoplatku, �ili dnem následujícím po dnu splatnosti da�ové pohledávky, kterou 

správce dan� eviduje a která není uhrazena.

Poddlu�ník � D� definuje jako osobu, která je oprávn�na nakládat s majetkovým 

právem dlu�níka. M��e jím být nap�. plátce mzdy �i poskytovatel platebních slu�eb, co� 

je legislativní zkratka pro subjekty poskytující platební slu�by3 dle zákona �. 284/2009 

Sb., o platebním styku.

Da�ový exekutor � D� definuje jako ú�ední osobu , která je správcem dan� pov��ena 

výkonem da�ové exekuce. K pov��ení dochází pouze u takových zp�sob� da�ové 

exekuce, u nich� chybí osob poddlu�níka. K zaji�t�ní �ádného pr�b�hu dra�by da�ový 

�ád zmoc�uje správce dan� k pov��ení dal�ích ú�edních osob, jako nap�. licitátora, 

zapisovatele, pokladníka. 

Tzv. t�etí osoby � lze je takté� pova�ovat za subjekty správy daní. Tvo�í je subjekty 

odli�né od da�ových subjekt�, které mají práva a povinnosti p�i správ� daní, nebo 

jejich� práva a povinnosti mohou být správou daní dot�ena. Do této skupiny tak lze 

za�adit i ji� zmín�ného insolven�ního správce, správce d�dictví, jako� i osoby, které 

správce dan� vyzve podle § 57 a násl. D� k poskytnutí údaj� nutných pro správu daní. 

T�etí osobou p�i vymáhání daní m��e být nap�.znalec, poddlu�ník, v��itel p�ihlá�ený do 

dra�by, spoluvlastník p�edm�tu dra�by, osoba s p�edkupním právem k p�edm�tu dra�by. 

Do postavení t�etí osoby se m��e dostat i orgán ve�ejné moci, p�i�em� nedisponuje 

vrchnostenským postavením. Pro souhrnné ozna�ení t�etích osob a da�ového subjektu 

zavedl D� ve svém § 5 odst. 3 legislativní zkratku � osoby zú�astn�né na správ� daní.  

                                                          
2 Obce a vy��í územn� samosprávné celky je� vykonávají správu místních poplatk� v p�enesené 
p�sobnosti. 
3 § 57 odst. 3 D�
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Mezi subjekty, které se ú�astní procesu správy daní, pat�í bezpochyby také soud nebo 

soudní exekutor, o kterých se da�ový �ád zmi�uje a� v souvislosti se zp�soby  vymáhání 

daní. 

Nedoplatek � da�ový �ád obsahuje definici tohoto pojmu, a to jako �ástku dan�, která 

není uhrazena a uplynul den splatnosti této dan�. P�esto�e pojem da� zahrnuje rovn�� 

p�íslu�enství dan�, zákon jeho neuhrazenou �ást výslovn� pod pojem nedoplatek 

pod�azuje spole�n� s neuhrazenou �ástkou zaji�t�né dan� z d�vodu právní jistoty. Pro 

navázání na terminologii insolven�ního zákona je pojem nedoplatek nahraditelný 

pojmem splatná da�ová pohledávka, by� se nejedná o pojmy toto�né. Splatná da�ová 

pohledávka je pojem �ir�í, nebo� zahrnuje da�ovou pohledávku i v den její splatnosti, 

nedoplatkem se stává a� dnem následujícím.

P�eplatek � je �ástka, o kterou úhrn plateb p�evy�uje úhrn p�edpis� da�ových 

povinností na osobním da�ovém ú�tu da�ového subjektu. Da�ový subjekt m��e s tímto 

p�eplatkem disponovat v souladu se zákonem4 pouze v p�ípad�, �e se jedná o vratitelný 

p�eplatek. Vratitelný je p�eplatek za situace, kdy správce dan� neeviduje na �ádném 

osobním da�ovém ú�tu nedoplatek a sou�asn� neeviduje �ádost jiného správce dan� o 

jeho p�evedení na nedoplatky jím evidované. Této podmínce nepodléhá p�eplatek, který 

vznikl v d�sledku na�ízení n�kolika exeku�ních �ízení pro tý� nedoplatek. Pouze v 

takovém p�ípad� je takový p�eplatek pova�ován bez dal�ího za vratitelný a správce dan�

jej musí do 15 dn� od jeho vzniku i bez �ádosti vrátit.5 Nakládání s p�eplatky vzniklými 

v pr�b�hu insolven�ního �ízení je stanoveno speciální úpravou § 242 D�.

6.3 Nedoplatek 

 D� neobsahuje oproti ZSDP institut formalizované výzvy k úhrad� nedoplatku v 

náhradní lh�t�. D�vodem jeho vypu�t�ní byla zejména vysoká administrativní zát�� 

související se zasíláním výzvy do vlastních rukou. Výzvu D� nahradil informativním 

upozorn�ním, jeho� ú�el z�stává stejný � informovat da�ový subjekt na existenci jeho 

                                                          
4 § 155 odst. 1 a odst. 2 D� m��e da�ový subjekt po�ádat o p�evedení vratitelného p�eplatku na 
úhradu nedoplatku u jiného správce dan�, nebo na úhradu nedoplatku tého� nebo jiného správce dan�, 
nebo o jeho vrácení. 
5 § 185 odst. 2 da�ového �ádu 
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nedoplatku a na mo�né následky spojené s jeho neuhrazením. Upozorn�ní podle § 153 

odst. 3 D� je vhodné zejména tam, kde lze o�ekávat dobrovolnou úhradu.  

 Upozorn�ní dle D� není oproti výzv� dle ZSDP rozhodnutím ve smyslu § 101 

D�. Prost�edkem ochrany proti upozorn�ní tak ji� není odvolání, nebo� to je mo�né 

podat pouze proti rozhodnutí, ale námitka, jeliko� se jedná o úkon správce dan� p�i 

placení daní, proti n�mu� zákon nep�ipou�tí odvolání.6 Odvolání je oproti tomu 

p�ipu�t�no proti exeku�nímu p�íkazu, v��i n�mu� se dle ZSDP uplat�ovala námitka. 

Odvolání bylo mo�né podat pouze pokud nebyla vydána p�edchozí výzva k úhrad�

nedoplatku. Upozorn�ní dle D� nemá p�edepsanou formu a jeho pou�ití a forma tak 

závisí na uvá�ení správce dan�. M��e tak mít podobu telefonické informace, jako� i 

listinné �i elektronické písemnosti.  

�asové rozmezí, ve kterém lze realizovat dobrovolnou nebo nedobrovolnou 

úhradu nedoplatku, nazývá D� lh�ta pro placení dan�.7 Po�íná b��et dnem splatnosti, 

p�ípadn� náhradním dnem splatnosti dan�, a kon�í uplynutím �esti let od tohoto dne. 

Úkony správce dan� mající vliv na b�h této lh�ty jsou v D� taxativn� vymezeny. Tyto 

úkony jsou rozd�leny do dvou skupin, p�i�em� první skupina úkon� správce dan� b�h 

prekluzivní doby pro placení dan� p�eru�uje, tj. zp�sobí její op�tovný b�h od po�átku, 

druhá skupina úkon� lh�tu pro placení daní staví, tzn. �e tato po ur�itou dobu neb��í. V 

obou p�ípadech tak ale fakticky dojde k jejímu prodlou�ení. Prodlu�ovat dobu pro 

placení dan� v�ak nelze neustále, ale pouze do uplynutí 20 let od prvního dne, kdy 

po�ala b��et poprvé. Nedoplatek v�ak m��e být zaji�t�n zástavním právem zapsaným do 

p�íslu�ného ve�ejného registru8, p�i�em� právo vybrat a vymáhat nedoplatek pak zaniká 

a� uplynutím 30 let ode dne tohoto zápisu. V hypotetickém p�ípad� tak délka lh�ty pro 

placení dan� m��e u nedoplatku zaji�t�ného zástavním právem zapsaným do ve�ejného 

registru t�sn� p�ed uplynutím dvacetileté lh�ty �init tém�� 50 let. 

 Oproti ZSDP jde o lh�tu prekluzivní, p�i neuplatn�ní práva ve stanovené lh�t�

toto propadá a jakákoli pozd�j�í úhrada by byla nep�ípustná a jednalo by se o 

bezd�vodné obohacení ve smyslu ob�anského zákoníku, nebo� by se jednalo o pln�ní z 

právního d�vodu, který odpadl9. Do�lo tak k opu�t�ní koncepce ZSDP, kdy do�lo po 

uplynutí �esti let k proml�ení a k prekluzi a� po 20 letech. Je nutné zmínit, �e podle 

                                                          
6 § 159 da�ového �ádu 
7 § 160 da�ového �ádu 
8 Katastr nemovitostí, letecký rejst�ík, námo�ní rejst�ík, plavební rejst�ík. 
9 Se zánikem nedoplatku dle § 153 odst. 4 da�ového �ádu zaniká pravomoc správce dan�
nedoplatek vybrat, zajistit a vymáhat. 



Kapitola VI.                               Vymáhání daní dle Da�ového �ádu obecn�

4141

p�echodných ustanovení zákona D�, konkrétn� § 264 bod 5. D�, se b�h a délka lh�ty 

pro proml�ení práva vybrat a vymáhat da�ový nedoplatek, která zapo�ala p�ed ú�inností 

D� a dosud neskon�ila, posuzuje s ú�inností od 1.1.2011 podle pravidel obsa�ených v 

D� pro lh�tu pro placení dan�. Z textu tohoto p�echodného ustanovení v�ak výslovn�

nevyplývá, zda se tímto stává z p�vodn� proml�ecí lh�ty lh�ta prekluzivní. Ov�em 

vzhledem ke skute�nosti, �e p�echodná ustanovení D� ji� nepo�ítají s tím, �e by se po 

p�echodnou dobu aplikovala ustanovení o uplat�ování námitky proml�ení, § 70 ZSDP, 

je z�ejmé, �e cílem p�echodu ze systému lh�t dle ZSDP na úpravu D� bylo i sjednocení 

jejich povahy. Ji� proml�ené lh�ty dle ZSDP se tak ú�inností D� staly lh�tami 

prekluzivními a správce dan� tak ji� nem��e vybírat ani vymáhat nedoplatky, které v 

t�chto lh�tách nebyly zaplaceny. Okam�ik prekluze má mj. Zásadní význam i pro 

evidenci daní. D� toti� s tímto okam�ikem spojuje i zánik nedoplatku. 

 Jedním z úkon� správce dan�, který lh�tu pro placení dan� staví, je p�ihlá�ení 

da�ové pohledávky do insolven�ního �ízení. �asovým okam�ikem od n�ho� lh�ta 

neb��í je den doru�ení p�ihlá�ky insolven�nímu soudu, tedy den, kterým se správce dan�

stal jako�to v��itel ú�astníkem �ízení dle o.s.�. Není-li da�ová pohledávka ú�inn�

pop�ena, je správce dan� ú�astníkem �ízení a� do nabytí právní moci usnesení soudu o 

ukon�ení insolven�ního �ízení a po celou dobu lh�ta pro placení dan� neb��í. Nejde tedy 

jen o okam�ik podání p�ihlá�ky, nýbr� se jedná o celou dobu p�ihlá�ení do 

insolven�ního �ízení. Dnem, který následuje po nabytí právní moci usnesení 

insolven�ního soudu o ukon�ení insolven�ního �ízení, za�íná b��et nová �estiletá lh�ta 

pro placení dan� k neuspokojené �ásti pohledávky.  

 N�které úkony správce dan� mají dvojí právní ú�inek, tj. lh�tu pro placení daní 

jak zastaví, tak sou�asn� i p�eru�í. Takovými úkony jsou zahájení exekuce podle o.s.�.   

z podn�tu správce dan� a zahájení da�ové exekuce srá�kami ze mzdy. Dnem vydání 

exeku�ního p�íkazu správcem dan�  a dnem doru�ení návrhu na na�ízení exekuce soudu 

�i soudnímu exekutorovi se lh�ta zastaví, respektive neb��í po celou dobu co tato �ízení 

probíhají. V p�ípad�, �e po jejich ukon�ení z�stává vymáhaný nedoplatek i nadále 

neuhrazen, za�íná b��et nová �estiletá lh�ta pro placení dan�.

6.4 Prohlá�ení o majetku 

 Institut prohlá�ení o majetku dle § 180 D� není v �eském právním �ádu 

novinkou, ale obdobou institut prohlá�ení o majetku jak je znám z úpravy o.s.�. 
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P�edstavuje seznam ve�kerého majetku dlu�níka, v�etn� majetku pat�ícího do 

spole�ného jm�ní man�el�. K podání prohlá�ení o majetku vyzve správce dan� dlu�níka 

rozhodnutím � výzvou, v��i které se nelze samostatn� odvolat.10 Výzvu v�ak nelze 

vydat kdykoli, ale pouze za podmínky, �e da�ová exekuce p�ikázáním z ú�tu u 

poskytovatele platebních slu�eb nemohla být na�ízena11 nebo její na�ízení nevedlo k 

celkové úhrad� nedoplatku po právní moci exeku�ního p�íkazu. Nepodané prohlá�ení o 

majetku nebo podané nepravdivé nebo zkreslující prohlá�ení je trestním zákoníkem 

kvalifikováno jako trestný �in12, a proto není správce dan� ohledn� této skute�nosti 

vázán povinností ml�enlivosti.  

 Zakotvení tohoto institutu do úpravy D� p�edstavuje jednu ze dvou zásadních 

zm�n da�ového �ízení, je� by m�ly zvý�it vymahatelnost nedoplatk�. Touto cestou by se 

m�l správce dan� relativn� snadno a v krátké dob� dozv�d�t o majetku, který by jinak 

sám zjistil pouze obtí�n� nebo v�bec, ale doru�ením výzvy k prohlá�ení o majetku se 

navíc dlu�níkovi zakazuje disponovat s majetkem mimo rámec b��né obchodní �innosti, 

uspokojování základních �ivotních pot�eb a správy majetku dlu�níka. Sankcí za 

poru�ení tohoto zákazu je neú�innost úkon� vedoucích k poru�ení zákazu po doru�ení 

výzvy vyplývající p�ímo ze zákona, co� znamená, �e správce dan� nemusí �ádat soud o 

deklaratorní rozhodnutí, aby se mohl domáhat úhrady da�ové pohledávky v��i osob�,na 

ni� byl majetek dlu�níka neú�inn� p�eveden. Exekuce se bude proto na�izovat p�ímo 

proti osob�, na kterou byl tento majetek dlu�níkem neú�inn� p�eveden, s tím, �e 

p�ílohou exeku�ního p�íkazu by m�l být stejnopis doru�ené výzvy k prohlá�ení majetku 

dlu�níkovi.

6.5 Aspekty da�ové exekuce 

 Vymáhání daní m��e být podle situace realizováno nejen da�ovou exekucí, ale 

také prost�ednictvím soudu nebo soudního exekutora. Nov� se za vymáhání daní 

pova�uje rovn�� p�ihlá�ení nedoplatku do insolven�ního �ízení a p�ihlá�ení nedoplatku 

do dra�by, která je ve�ejná � tedy dra�ba dle o.s.�. nebo dle zákona o ve�ejných 

dra�bách, zákon �. 26/2000 Sb. Pokud nejde o p�ípad da�ové exekuce, není správce 

dan� exeku�ním orgánem, ale pouze oby�ejným v��itelem.  

                                                          
10 § 109 odst. 2 da�ového �ádu 
11 Nap�.nebyl zji�t�n ú�et dlu�níka,nebo byla zji�t�n jeho ú�et ov�em se zanedbatelnou �ástkou. 
12 §227 trestního zákoníku 
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 Opomíjení základních princip� správy daní, zejména zásady proporcionality, 

ukon�ilo výslovné ustanovení § 175 odst. 2 D�, které stanoví, aby správce dan� volil 

takový zp�sob vymáhání, jeho� náklady nebudou ve zjevném nepom�ru k vý�i 

vymáhaného nedoplatku.  

 Jedním ze zp�sob� vymáhání je da�ová exekuce, kterou lze provést pouze 

n�kolika taxativn� vymezenými zp�soby. Jedná se o da�ovou exekuci srá�kami ze 

mzdy, p�ikázáním pohledávky z ú�tu u poskytovatele platebních slu�eb, p�ikázáním jiné 

pen��ité pohledávky, posti�ením jiných majetkových práv, prodejem movitých v�cí 

nebo prodejem nemovitosti. Zapov�zena je da�ová exekuce prodejem podniku �i 

zástavy. Výkon rozhodnutí prodejem podniku nebo zástavy dle o.s.�. V�ak lze realizovat 

prost�ednictvím soudu, v p�ípad� prodeje podniku i prost�ednictvím soudního 

exekutora. 

 Da�ová exekuce, jako�to díl�í da�ové �ízení, je zahájena na rozdíl od obecné 

úpravy § 91 odst. 1 D�, ji� vydáním rozhodnutí13, tj. exeku�ního p�íkazu. Tímto 

okam�ikem je zahájeno i exeku�ní �ízení, jeho� délka se bude pov�t�inou shodovat s 

délkou da�ové exekuce. Výjimkou je situace kdy je vedeno rozvrhové �ízení. 

 Krom obecných nále�itostí rozhodnutí dle § 102 odst. 1 D� musí exeku�ní 

p�íkaz obsahovat také informaci o vý�i nedoplatku, zp�sob provedení da�ové exekuce, 

vý�i exeku�ních náklad�14, odkaz na exeku�ní titul a vymezení úrok� z prodlení, který 

se zvy�uje po na�ízení exekuce. Vý�i budoucího úroku z prodlení v�ak nelze dop�edu 

stanovit, proto se má nahradit uvedením zp�sobu jeho výpo�tu. Z povahy v�ci by m�l 

být exeku�ním p�íkazem posti�en i ji� vzniklý úrok z prodlení. D�vodem pro zavedení 

této koncepce byla jednak aplikace hospodárnosti, zvý�ení efektivity vymáhání a soulad 

s civiln�právní úpravou dle ob�anského zákoníku, nebo� dle § 517 ob�anského 

zákoníku má v��itel právo po�adovat od dlu�níka vedle pln�ní i úroky z prodlení, jde-li 

o prodlení s pln�ním pen��itého dluhu. Úrok z prodlení vzniklý po na�ízení exekuce tak 

bude mít po�adí pevn� vy�íslené �ásti exekuovaného nedoplatku. S ohledem na 

skute�nost, �e dle § 166 odst. 1 D� je dnem platby den, kdy je platba p�ipsána na ú�et 

správce dan�, nebo �e k úhrad� jistiny m��e dojít i jinou cestou, nelze v praxi ponechat 

výpo�et úrok� z prodlení v p�ípad� postihu majetkových práv pouze na poddlu�níkovi. 

                                                          
13 Dle § 101 odst. 2 D� je rozhodnutí vydané okam�ikem u�in�ní úkonu sm��ujícího k jeho 
doru�ení � expedice. Okam�ik vydání m��e da�ový subjekt zjistit ze spisu, nebo� nem��e být obsahem 
rozhodnutí. 
14 U hotových výdaj� z�ejm� posta�í pouze informace o tom, �e se exeku�ní �ízení na�izuje rovn�� 
pro hotové výdaje, budou-li stanoveny. 
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Jednou z mo�ností �e�ení této situace by bylo z�ejm� mo�né neformální sd�lení správce 

dan� o kone�né vý�i neuhrazeného výroku z prodlení zaslané poddlu�níkovi 

bezprost�edn� po úhrad� jistiny. 

 Podle da�ového �ádu m��e být exeku�ním titulem bu	 vykonatelné rozhodnutí, 

kterým je stanovena povinnost k úhrad� pen��itého pln�ní, nebo vykonatelný výkaz 

nedoplatk�, který nemá povahu rozhodnutí, ale jakéhosi seznamu právních titul�, ze 

kterých vyplývají nedoplatky ke dni vydání tohoto výkazu. Stejn� jako u rozhodnutí 

da�ový �ád taxativn� stanovuje obligatorní nále�itosti výkazu nedoplatk�. Exeku�ní titul 

musí být p�ílohou exeku�ního p�íkazu. 

 Proti exeku�nímu p�íkazu je p�ipu�t�n �ádný opravný prost�edek, odvolání ve 

lh�t� 15 dn� od jeho doru�ení. Jedná se o zásadní zm�nu oproti ZSDP. Nov� mohou 

odvolání podat v�ichni p�íjemci rozhodnutí. D�vodem zm�ny prost�edku obrany je 

zejména vypu�t�ní institutu formalizované výzvy k úhrad� nedoplatku a zachování 

principu dvojinstan�nosti v p�ípad�, �e da�ový subjekt proti vymáhání brojí. 

 Obdobn� jako v úprav� § 255 o.s.�. je i podle D� man�el dlu�níka osobou 

zú�astn�nou na správ� daní v p�ípad�, �e je da�ovou exekucí posti�en majetek ve 

spole�ném jm�ní man�el� v rozsahu stanoveném v ust. §262a o.s.�. Rozdílem v�ak je, 

�e v takovém p�ípad� má man�el dlu�níka p�i správ� daní dle § 185 odst. 1 D�

postavení dlu�níka, tzn. má stejná procesní práva a povinnosti jako dlu�ník, a to 

dokonce i v p�ípad�, kdy má správce dan� pochybnosti, zda exekucí postihovaný 

majetek je �i není sou�ástí spole�ného jm�ní man�el�. Touto úpravou je zaji�t�no, �e 

ve�keré písemnosti doru�ované podle da�ového �ádu dlu�níkovi, budou doru�eny i  

man�elovi dlu�níka, aby tak p�ípadn� mohl brojit proti rozhodnutí správce dan�, kterým 

by bylo neoprávn�n� zasa�eno do jeho práv. Oba man�elé tak jsou p�íjemci rozhodnutí 

se samostatným právem odvolání. Explicitní vymezení man�ela dlu�níka p�i ka�dém 

vý�tu osob, kterým se písemnosti p�i da�ové exekuci doru�ují, by tak bylo nadbyte�né. 

6.6 Odklad a zastavení da�ové exekuce

 Mezi pravomoci správce dan� p�i vymáhání daní spo�ívá ve vydání rozhodnutí o 

odlo�ení, zastavení nebo pokra�ování da�ové exekuce ve smyslu § 181 D�. Vý�et 

d�vod� po odlo�ení nebo zastavení da�ové exekuce je demonstrativní, nebo´t pouze tak 

lze zajistit, aby bez neustálých zm�n zákona bylo mo�no aplikovat tyto instituty na 

r�zné a p�edem nep�edvídatelné reálné situace. 
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 Dva ze t�í zákonem vymezených d�vod� pro odklad da�ové exekuce jsou 

shodné s d�vody dle o.s.�. Jedná se o situaci, ve které lze o�ekávat, �e da�ová exekuce 

bude zastavena, nebo zji��ují-li se zatím podmínky pro povolení pose�kání nebo úhradu 

dan� ve splátkách15 . Dal�ím d�vodem je, �e správce dan� �et�í skute�nosti rozhodné pro 

vylou�ení p�edm�tu exekuce z da�ové exekuce, a� u� v �ízení zahájeném námitkou 

da�ového subjektu proti zahrnutí p�edm�tné v�ci do soupisu v�cí p�i da�ové exekuci 

prodejem movitých v�cí, nebo v �ízení ve v�ci vylou�ení majetku z da�ové exekuce 

podle ustanovení § 179 D�. Je-li zahájeno �ízení podle tohoto ustanovení, není nutné 

odkládat da�ovou exekuci, jeliko� po dobu �ízení ve v�ci vylou�ení z majetku z da�ové 

exekuce nelze ze zákona tento majetek prodat.16 K odkladu da�ové exekuce m��e dojít i 

ze zákona, tímto zákonem m��e být i da�ový �ád17 s insolven�ním zákonem, podle 

nich� zahájení insolven�ního �ízení brání dal�ímu provád�ní na�ízené exekuce, 

respektive exekuce m��e být na�ízena, ale nesmí dojít k jejímu výkonu.18

 Odklad da�ové exekuce p�edstavuje pouze p�echodnou fázi, která je vázána na 

existenci d�vod�, pro n�� k odlo�ení do�lo. Pominutí t�chto d�vod� bude mít za 

následek rozhodnutí správce dan� bu	 o pokra�ování v exeku�ním �ízení, nebo o 

zastavení da�ové exekuce. Jeliko� zákon proti rozhodnutí o odlo�ení, pokra�ování a 

zastavení da�ové exekuce nep�ipou�tí z d�vodu jejich ryze procesního charakteru �ádný 

opravný prost�edek, m��e jakákoli osoba zú�astn�ná na správ� daní a poplatk� uplatnit 

do 30 dn� ode dne, kdy se o úkonu správce dozv�d�la, námitku. Pokud správce dan�

rozhodnutím zamítne návrh na odlo�ení da�ové exekuce, odvolání  je p�ípustné. 

 D�vody pro zastavení da�ové exekuce jsou v D� vymezeny �irokým 

demonstrativním vý�tem, není proto nutné, ji� z povahy v�ci, postupovat podle 

obecného ustanovení § 106 odst. 1 D� o zastavení �ízení, jeho� d�vody jsou taxativn�

dány a odpovídá svému za�azení v obecné �ásti zákona. D�vodem pro zastavení da�ové 

exekuce je v�dy nap�. povolení pose�kání úhrady nedoplatku, vylou�ení ve�kerého 

exekucí posti�eného majetku z da�ové exekuce, zánik �i úhrada nedoplatku. �áste�ná 

úhrada nedoplatku, pota�mo prekluze n�kterého z nedoplatk�, pro n�� byla da�ová 

exekuce na�ízena, jsou d�vodem pro její zastavení �áste�né. 

                                                          
15 §156 D� jako jeden z d�vod�, pro který lze povolit pose�kání �i úhradu dan� ve splátkách je 
ohro�ení vý�ivy da�ového subjektu nebo jeho rodiny z d�vodu neprodlené úhrady dan�. Podle § 226 odst. 
1 o.s.�. Je d�vodem pro odlo�ení výkonu rozhodnutí skute�nost, �e by pro povinného a jeho rodinu mohl 
mít zvlá�t� nep�íznivé následky. 
16 § 179 odst. 2 da�ového �ádu 
17 § 243 odst. 1 da�ového �ádu 
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6.7 Vylou�ení majetku z da�ové exekuce

 Právní jistotu osob zú�astn�ných na správ� daní, jejich� majetek se stal 

neoprávn�n� p�edm�tem da�ové exekuce zásadn� zvy�uje institut vylou�ení majetku z 

da�ové exekuce dle ustanovení § 179 D�, který je ve své podstat� obdobou excinda�ní 

�aloby podle § 267 o.s.�. P�i da�ové exekuci v�ak lze �ízení o vylou�ení z majetku z 

da�ové exekuce zahájit nejen na návrh, ale takté� z moci ú�ední. 

 Návrh lze podat bu	 ve lh�t� 15 dn� od doru�ení exeku�ního p�íkazu, nebo do 

15 dn� ode dne, kdy se dot�ená osoba, které se exeku�ní p�íkaz nedoru�uje a která má 

za to, �e posti�ený majetek nem��e být p�edm�tem da�ové exekuce, o na�ízení da�ové 

exekuce dozv�d�la. Z povahy v�ci lze takovýto návrh podat nejdéle do zahájení dra�by 

�i jiného zp�sobu zpen��ení. Tato lh�ta je prekluzivní na rozdíl od po�ádkové 

t�icetidenní lh�ty, ve které musí správce o návrhu na vylou�ení majetku rozhodnout. 

 Po celou dobu �ízení o vylou�ení majetku z da�ové exekuce nelze tento majetek 

prodat. Explicitní zákaz prodeje se tak dotýká jakéhokoli majetku, který se stal 

p�edm�tem tohoto �ízení, na rozdíl od úpravy dle o.s.�., která se omezuje pouze na 

nemovitosti. 

6.8 Náklady exekuce

 Náklady exekuce neboli exeku�ní náklady jsou náklady exeku�ního �ízení 

související s da�ovou exekucí, které je povinen hradit dlu�ník, pokud nebyla da�ová 

exekuce provedena neoprávn�n�. Tato povinnost vyplývá nejen z ustanovení § 182 D�, 

ale takté� z obecného ustanovení § 107 D�, které je sou�ástí obecné �ásti zákona 

spole�né pro v�echna �ízení p�i správ� daní. Exeku�ní náklady p�edstavuj náklady za 

na�ízení da�ové exekuce, náklady za výkon prodeje a hotové výdaje vzniklé p�i 

provád�ní da�ové exekuce. Hotové výdaje, které na místo dlu�níka nejprve hradí 

správce dan� ze svých rozpo�tových prost�edk�, budou po zpen��ení p�edm�tu da�ové 

exekuce z vymo�ené �ástky hrazeny správci dan� jako první v po�adí. Následn� se 

uhrazují zbylé dva druhy exeku�ních náklad� a teprve poté exeku�ním p�íkazem 

vymáhané nedoplatky v�etn� p�ípadného vzniklého úroku z prodlení, který nar�stá a� do 

uhrazení jistiny. Takovýto postup vyplývá z § 184 odst. 3 D�, který je speciálním 

ustanovením k ustanovení § 152 D�, které stanoví po�adí úhrad obecn�. 

                                                                                                                                                                         
18 § 109 odst. 1 písm. c) insolven�ního zákona 
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 Na�ízená exekuce se vede i pro budoucí úrok z prodlení, který vzniká do 

uhrazení jistiny. Jeliko� v�ak objektivn� nelze stanovit vý�i exeku�ních náklad� z 

budoucího úroku z prodlení a jejich pozd�j�í stanovení by mohlo být procesn� i 

technicky obtí�né, stanovila se právní fikce, �e exeku�ní náklady z budoucího úroku z 

prodlení nevznikají. To ov�em platí za podmínky, �e úrok z prodlení p�irostlý po 

na�ízení exekuce bude uhrazen a nebude se tedy na�izovat dal�í da�ová exekuce pro ji� 

vzniklý, ale neuhrazený úrok z prodlení. 

 Vý�e hotových výdaj� se odvíjí od skute�né vý�e, kterou musí správce dan�

vynalo�it, aby mohla být da�ová exekuce provedena prodejem movitých v�cí nebo 

nemovitostí. Oproti tomu vý�e náklad� za na�ízení da�ové exekuce a náklad� za výkon 

prodeje se stanovuje v závislosti na vý�i vymáhaného nedoplatku. Procentuáln�

vyjád�ená �ástka z�stává v porovnání s ZSDP stejná, tj. 2% z vymáhaného nedoplatku, 

m�ní se v�ak vý�e minimální �ástky a maximální �ástka má svou hranici. Vý�e náklad�

za na�ízení da�ové exekuce a náklad� za výkon prodeje tak bude stanovena v rozmezí 

500,- K� a� 500.000,- K�, p�i�em� pro tý� nedoplatek ml�e být po�adována pouze 

jednou. Stanoveny mohou být bu	 p�ímo exeku�ním p�íkazem, nebo samostatným 

rozhodnutím19, v��i n�mu� je odvolání p�ípustné v obecné lh�t� 15 dn� od jejich 

doru�ení. 

 Co se tý�e náklad� za na�ízení da�ové exekuce, vzniká povinnost k jejich úhrad�  

vydáním exeku�ního p�íkazu �i samostatného rozhodnutí o vý�i exeku�ních náklad�. 

Povinnost úhrady náklad� za výkon prodeje nastává okam�ikem zahájení dra�by �i 

zpen��ením p�edm�tu da�ové exekuce mimo dra�bu, u hotových výdaj� je to den 

doru�ení rozhodnutí o jejich vý�i.

                                                          
19 Vý�e hotových náklad� je stanovena v�dy v samostatném rozhodnutí. 
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7 Jednotlivé zp�soby da�ové exekuce 

Vymáhání daní upravuje da�ový �ád ve svém dílu 5, §§ 175 � 232. Jednotlivé 

zp�soby provedení da�ové exekuce d�lí na 2 základní skupiny, a to: 

a) da�ová exekuce posti�ením majetkových práv, kam pat�í: 

1) srá�kami ze mzdy 

2) p�ikázáním pohledávky z ú�tu u poskytovatele platebních 

slu�eb 

3) p�ikázáním jiné pen��ité pohledávky 

4) posti�ením jiných majetkových práv 

b) da�ová exekuce prodejem movitých v�cí a nemovitostí, kam pat�í: 

5) prodejem movitých v�cí 

6) prodejem nemovitostí 

7.1  Da�ová exekuce majetkových práv

Majetkovým právem, které lze da�ovou exekucí postihnout, je právo na mzdu 

a jiné p�íjmy1, právo k pen��ním prost�edk�m na ú�tu u poskytovatele platebních 

slu�eb, právo na jinou pen��itou pohledávku2 a jiné majetkové právo3. 

Spole�ným znakem pro da�ovou exekuci majetkových práv je existence 

poddlu�níka, který je v�dy p�íjemcem exeku�ního p�íkazu a bezodkladn� má být 

správcem dan� vyrozum�n o nabytí právní moci tohoto p�íkazu. Okam�ik vyrozum�ní 

toti� aktivuje jeho povinnost ulo�enou mu exeku�ním p�íkazem nebo zákonem. 

Spln�ním této ulo�ené povinnosti se poddlu�ník zprostí své povinnosti v��i dlu�níkovi 

v rozsahu pln�ní správci dan�. Naopak jejím nespln�ním získává správce dan�

pravomoc k podání �aloby k soudu, která mu umo�ní hradit nedoplatek dlu�níka z 

prost�edk� poddlu�níka, maximáln� v�ak v rozsahu, který odpovídá jeho povinnosti 

v��i dlu�níkovi. Poddlu�ník je po celou dobu exeku�ního �ízení informován o v�ech 

                                                          
1 Tzv. Jiné p�íjmy jsou taxativn� stanoveny v § 229 o.s.�., pat�í do nich nap�. podpora v 
nezam�stnanosti, starobní d�chod, rodi�ovský p�ísp�vek, nemocenská. 
2 Jde o pohledávku v��itele v��i dlu�níkovi, která ji� vznikla, je p�evoditelná, jejím p�edm�tem je 
pen��ité pln�ní rozdílné od mzdy �i pen��ními prost�edky u poskytovatele platebních slu�eb. 
3 Práva mající majetkovou povahu, p�evoditelná na jinou osobu, rozdílná od p�edchozích. 
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d�le�itých zm�nách, jako� kup�íkladu o zm�n� místní p�íslu�nosti správce dan�, o 

zm�n� exeku�ního titulu4 a zejména o odlo�ení �i zastavení da�ové exekuce.5

Ustanovení §§ 191 odst. 3 a 192 odst. 2 D� se týkají stanovení pravomocí 

správce dan� k provedení úkon�, které jsou pot�ebné pro vyplacení pohledávky nebo 

pro prodej �i uplatn�ní majetkového práva dlu�níka. 

7.2  Exeku�ní p�íkaz na p�ikázání pohledávky z ú�tu u 

poskytovatele platebních slu�eb

Jedná se o jeden z nej�ast�ji u�ívaných prost�edk� exekuce. V p�ípad�, �e je 

nalezen ú�et da�ového dlu�níka s dostate�ným mno�stvím finan�ních prost�edk�, je 

tento zp�sob nejrychlej�í, nejefektivn�j�í a nejhospodárn�j�í jak pro správce dan� tak 

pro da�ového dlu�níka. Exekucí se postihuje pohledávka, ji� má dlu�ník v��i t�etí 

osob� (bance, pobo�ce zahrani�ní banky, spo�itelnímu dru�stvu, stavební spo�iteln�) 

z titulu vedení jeho ú�tu u tohoto pen��ního ústavu a z této pohledávky se uspokojuje 

da�ový nedoplatek. Pen��ní ústav se tak ocitá v roli poddlu�níka, kterému jsou 

exeku�ním p�íkazem stanoveny povinnosti a zákazy. Exekuce p�ikázáním pohledávky 

lze na�ídit pouze na pohledávku da�ového dlu�níka z jeho b��ného, vkladového nebo 

jiného ú�tu vedeného v jakékoli m�n� u pen��ního ústavu p�sobícího v �R. Tento 

zp�sob exekuce nelze u�ít, jednalo-li by se o vklady na vkladních kní�kách a vkladních 

listech. Nelze postihnout ani sm�nky a �eky, v t�chto p�ípadech se postupuje exekucí 

prodejem movitých v�cí. 

 Zahájením da�ové exekuce je vydání exeku�ního p�íkazu a jeho doru�ení bance 

a da�ovému dlu�níkovi.  

 Na�ídil-li správce dan� exekuci z více ú�t� dlu�níka, musí v exeku�ním p�íkazu 

uvést po�adí, v jakém z nich bude pohledávky odepsána.  

 V souladu s názorem Nejvy��ího soudu �R publikovaném ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek �. 7-8/2002 pod �. 75/2002, lze exekuci na�ídit pouze na 

pen��ní prost�edky na ú�tu, jeho� majitelem je da�ový dlu�ník. Pohledávky z jiného ú�tu 

není zp�sobilým p�edm�tem této exekuce, i kdyby na ú�tu byly ulo�eny prost�edky 

da�ového dlu�níka. Takové prost�edky by bylo mo�no postihnout exekucí dle § 320 o.s.�. 

Tento právní názor vychází ze skute�nosti, �e vznik ú�tu je odrazem závazkového vztahu 

                                                          
4 § 169 da�ového �ádu 
5 Boráková, S. Vymáhání daní podle da�ového �ádu. Dan� a právo v praxi, 4/2011, s.31-40 
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mezi bankou a majitelem ú�tu, p�i�em� majitelem ú�tu je osoba, pro kterou bank ú�et 

z�ídila. Ú�et sám o sob� není majetkovou hodnotou. Banka musí p�ijmout na ú�et 

finan�ní prost�edky bez ohledu na to, kdo je jejich majitel. Exeku�ní p�íkaz se vztahuje 

na pohledávku dlu�níka ve vý�i, v jaké byly pen��ní prost�edky na ú�tu v okam�iku 

doru�ení exeku�ního p�íkazu bance, jako� i na dal�í prost�edky p�ibyv�í na ú�et a� do 

�esti m�síc� ode dne doru�ení vyrozum�ní o nabytí právní moci exeku�ního p�íkazu dle 

ust. § 305 bance, �i a� do vý�e vymáhaného nedoplatku.

 Vydaný exeku�ní p�íkaz se doru�í pen��nímu ústavu a da�ovému dlu�níkovi, 

p�i�em� da�ovému dlu�níkovi nesmí být doru�en d�íve ne� pen��nímu ústavu. 

Doru�ením exeku�ního p�íkazu bance se jí p�ikazuje (tzv. arrestatorium), aby od 

doru�ení exeku�ního p�íkazu nevyplácela z ú�tu dlu�níka pen��ní prost�edky, a to a� do 

vý�e vymáhaného nedoplatku, neprovád�la na n� zapo�tení a ani jinak s nimi 

nenakládala. Výjimku tvo�í ú�elov� ur�ené prost�edky, podle kterého p�edpisy 

vylu�ující nebo omezující pou�ití pohledávek z ú�tu u pen��ního ústavu k jinému ne� 

stanovenému ú�elu, nejsou dot�eny ustanoveními o p�ikázání pohledávky z ú�tu u 

pen��ního ústavu. Prost�edky, které mohou být dlu�níkovi vyplaceny dle ust. § 304a 

o.s.�. i po doru�ení exeku�ního p�íkazu bance, jsou prost�edky ur�ené pro výplatu mezd, 

náhrad mezd a dal�ích pln�ní, která nahrazují odm�nu za práci dlu�níkovým 

zam�stnanc�m, splatných ve výplatním termínu nejblí�e následujícím po dni doru�ení 

exeku�ního p�íkazu bance. Banka peníze dlu�níkovi peníze vydá, pokud jí p�edlo�í své 

písemné prohlá�ení s ú�elem platby, celkovou �ástku, jména zam�stnanc�

s jednotlivými vý�emi jejich mzdy. Výplatu bank oznámí správci dan�, kterému je 

dlu�ník povinen vyplacení zam�stnanc�m dolo�it.  

 Povinnému, tedy da�ovému dlu�níkovi, je okam�ikem doru�ení exeku�ního 

p�íkazu bance od�ato právo v rozsahu uvedeném v exeku�ním p�íkazu se z�statkem na 

ú�tu nakládat (jedná se o tzv. inhibitorium). Tento zákaz zbavuje dlu�níka mo�ností 

disponovat se svými pen��ními prost�edky na ú�tu, a to a� do vý�e vymáhané 

pohledávky a jejího p�íslu�enství.  

 Po nabytí právní moci exeku�ního p�íkazu o této skute�nosti správce dan�

vyrozumí da�ového dlu�níka a banku, provede p�edání pen��ních prost�edk� správci 

v den, který následuje po doru�ení o vyrozum�ní o právní moci exeku�ního p�íkazu. 

 Pen��ní ústav, banka, je odpov�dný za to, �e bude p�i výkonu rozhodnutí 

postupovat v souladu se zákonem. V p�ípad�, �e banka poru�í své povinnosti, je správce 
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dan� oprávn�n domáhat se u obecného soudu banky ve sporném �ízení poddlu�nickou 

�alobou, aby banka zaplatila �ástku, na kterou by m�l správce dan� nárok, kdyby banka 

postupovala �ádn�, a to i kdy� na ú�tu dlu�níka ji� není dostatek prost�edk�. 

7.3 Exeku�ní p�íkaz na p�ikázání jiné pen��ité pohledávky 

 Jinou pohledávkou se rozumí nárok da�ového dlu�níka na pen��ité pln�ní v��i 

t�etí osob�. Jedná se o dv� pen��ité pohledávky, kdy jednu má správce dan� za da�ovým 

dlu�níkem a druhou da�ový dlu�ník za svým dlu�níkem. Tato t�etí osoba vystupuje v��i 

správci dan� jako poddlu�ník, na kterého je výkon rozhodnutí veden.6  

 Exekuce se týká jak ji� pohledávky splatné, tak i pohledávky, její� splatnost 

nastane teprve v budoucnu (faktura s pozd�j�í dobou splatnosti), stejn� tak, pokud 

da�ovému dlu�níkovi budou na základ� tého� právního d�vodu díl�í pohledávky teprve 

vznikat (nájemné). Pohledávka v�ak musí v dob� vydání exeku�ního p�íkazu existovat, 

existence pohledávky je v p�ípad� nejasnosti �e�ena jako otázka p�edb��ná. Pohledávka, 

jí� se exekuce týká, musí být v exeku�ním p�íkazu jednozna�n� specifikována. Exekuce 

postihuje pohledávku da�ového dlu�níka do vý�e vymáhaného nedoplatku. I zde 

exeku�ní p�íkaz obsahuje tzv. inhibitorium, tedy zákaz dlu�níkovi, aby se svou 

pohledávkou jakkoli disponoval a sou�asn� tzv. arrestatorium, zákaz poddlu�níkovi 

vyplatit pohledávku dlu�níkovi.  

 Exeku�ní p�íkaz je nutno pro nabytí jeho ú�ink� doru�it dlu�níkovi, 

poddlu�níkovi, ru�iteli, p�ípadn� v�em dal�ím osobám, jim� na jeho základ� ulo�eny 

povinnosti, p�i�em� dlu�níkovi nesmí být doru�eno d�íve ne� poddlu�níkovi. 

Dlu�níkovi a poddlu�níkovi se doru�uje do vlastních rukou. Dnem doru�ení exeku�ního 

p�íkazu poddlu�níkovi ztrácí dlu�ník právo na vyplacení pohledávky. 

 Inhibitorium a arrestatorium jsou obsa�eny ve výrokové �ásti exeku�ního 

p�íkazu, která dále obsahuje uvedení exeku�ního titulu, ze kterého exeku�ní p�íkaz 

vychází, jednozna�nou identifikaci da�ového dlu�níka a dlu�níka da�ového dlu�níka, 

nezam�nitelné ozna�ení pohledávky, je� je exekucí posti�ena.  

 Po doru�ení o vyrozum�ní o nabytí právní moci exeku�ního p�íkazu je 

poddlu�ník povinen vyplatit splatnou pohledávku správci dan�, v p�ípad�, �e její 

splatnost teprve nastane, dnem následujícím po dnu její splatnosti, a to a� do vymáhané 
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vý�e. Výplatou správci se poddlu�ník zpro��uje v rozsahu poskytnutého pln�ní své 

povinnosti v��i da�ovému dlu�níkovi.  

 Nevyplatil-li poddlu�ník správci dan� pohledávku bez odkladu poté, kdy mu 

bylo doru�eno rozhodnutí o nabytí právní moci exeku�ního p�íkazu, nebo kdy� se stala 

pohledávka splatnou, m��e se správce dan� domáhat vlastním jménem na 

poddlu�níkovi vyplacení p�edm�tné pohledávky, a to poddlu�nickou �alobou ve 

sporném �ízení u obecného soudu poddlu�níka.7 Nesmí s poddlu�níkem na úkor 

da�ového dlu�níka uzav�ít smír nebo prominout její zaplacení, poddlu�ník není 

oprávn�n zapo�íst si vlastní pohledávku v��i správci dan�. Neuplatní-li správce dan�

v�as pohledávku da�ového dlu�níka v��i poddlu�níkovi nebo neoznámí-li dlu�níkovi, 

�e ji uplat�uje, odpovídá  dlu�níkovi za �kodu, je� by mu tím vznikla. 

7.4  Exekuce na jiná majetková práva

Lze na�ídit i exekuci posti�ením jiných majetkových práv. Exekuci tedy lze 

na�ídit i na posti�ení majetkového práva, které není pen��itou pohledávkou, není 

posti�itelné jiným výkonem rozhodnutí, je p�evoditelné, není vázáno pouze na osobu 

da�ového dlu�níka a je zpen��itelné. V praxi se tak m��e jednat nap�. o právo na vydání 

movitých v�cí v��i t�etí osob�, pen��ní prost�edky dlu�níka ulo�ené na ú�tu jeho 

man�ela, právo na dodání zbo�í z obchodn� závazkového právního vztahu, práva 

licen�ní, patentová.  

 V p�ípad�, �e tímto zp�sobem dojde k zániku ú�asti dlu�níka v obchodní 

spole�nosti �i dru�stvu se zru�ením spole�nosti, postihuje exekuce pohledávku 

da�ového dlu�níka z práva na vypo�ádací podíl �i na likvida�ním z�statku.

7.5 Exeku�ní p�íkaz na srá�ku ze mzdy

 Exekuce srá�kami ze mzdy, jiné odm�ny za závislou �innost nebo náhrady za 

pracovní p�íjem, d�chody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. (dále jen 

�srá�ky ze mzdy�) je postavena na principu posti�ení nároku na vyplacení pen��ních 

prost�edk�, který má dlu�ník v��i t�etí osob� a jeho prost�ednictvím je umo�n�na 

úhrada vymáhaného nedoplatku. Jde o prost�edky, které by v p�ípad� nena�ízení exekuce 

                                                                                                                                                                         
6  Usnesení NS �R ze dne 25. 3. 2004 sp. zn. 20 Cdo 1680/2002 - Exekuci lze na�ídit i v p�ípad�, 
�e da�ový dlu�ník má pohledávku v��i �eské republice, pokud povinnost plnit na ni má jiná organiza�ní 
jednotka ne� na�izující správce dan�. 
7  Grossová, M. Exekuce na pen��itá pln�ní v sou�asné právní praxi. Praha: Linde , 2007, s. 177 
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t�etí osoba vyplácela p�ímo da�ovému dlu�níkovi. Rozsah srá�ky je limitován, není 

v�ak ur�ena maximální doba, po kterou mohou srá�ky trvat. 

 Za mzdu je pova�ována odm�na za práci dle zákoníku práce, tedy odm�na za 

vykonanou práci zam�stnance v pracovním pom�ru i jiné druhy odm�ny za vykonanou 

práci (plat, slu�né). Mzdové p�edpisy definují mzdu jako pen��ité pln�ní  nebo jiné 

pln�ní pen��ité hodnoty poskytované zam�stnavatelem za práci. Za mzdu nelze 

pova�ovat jiná pln�ní poskytované zam�stnanci v souvislosti s jeho pracovním 

pom�rem jako cestovní náhrady, stravné, slevy. Vedle mzdy m��e být exeku�n�

posti�en obdobný dlu�ník�v p�íjem nahrazující mzdu, tedy plat, pracovní odm�na �lena 

dru�stva, d�chod, nemocenské dávky, stipendium, odm�na osoby z výkonu trestu, 

hmotné zabezpe�ení uchaze�e o práci, odm�na z dohody o pracovní �innosti apod., 

oproti tomu p�íjem plynoucí z dohody o provedení práce je t�eba exekuovat jako jinou 

pen��itou pohledávku.  

 Obecn� lze pro tyto pohledávky stanovit znak op�tujícího se pln�ní, kdy právo 

na tuto pohledávku m��e vzniknout pouze fyzické osob� a sou�asn� je mo�no srá�et 

pouze ze mzdy da�ového dlu�níka.  

 Vzhledem k tomu, �e ze mzdy jsou hrazeny základní �ivotní pot�eby dlu�níka a 

jeho rodiny, nesmí být exekucí posti�en celý tento p�íjem. Tzv. zabavitelná �ást mzdy, 

výpo�et vý�e srá�ky je ur�ena v ust. §§ 277-279 o.s.�. Velikost srá�ky je závislá na 

velikosti p�íjmu, po�tu osob odkázaných na vý�ivu dlu�níkem i na charakteru vymáhané 

pohledávky.8

 Vydaný exeku�ní p�íkaz se doru�uje plátci mzdy a dlu�níkovi do vlastních 

rukou.9 Správce dan� p�ikazuje plátci mzdy provád�t ve lh�tách splatnosti mzdy na 

                                                          
8  Plátce mzdy se musí p�i výpo�tu srá�ek �ídit platnými právními p�edpisy (na�ízením vlády), 
které ur�uje výpo�et �ástky, která ze mzdy nesmí být sra�ena a sou�asn� stanoví výpo�et �ástky, nad 
kterou m��e být sra�eno bez omezení. Srá�ky se provád�jí z �isté mzdy, která se vypo�te tak, �e se od 
mzdy ode�te záloha na da� z p�íjm� fyzických osob sra�ená z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních 
po�itk�, pojistné na sociální zabezpe�ení, pojistné n ve�ejné zdravotní poji�t�ní a p�ísp�vek na státní 
politiku zam�stnanosti. Tyto �ástky se vypo�tou dle podmínek a sazeb platných v m�síci, za který se �istá 
mzda zji��uje. Z �isté mzdy, která zbude po ode�tení základní nezabavitelné �ástky, je mo�no srazit 
k vydobytí da�ového nedoplatku jednu t�etinu.Na p�ednostní pohledávky dle § 279 odst. 2 o.s.�. lze srazit 
z uvedené �ástky dv� t�etiny. Jinou p�ednostní pohledávkou je dle § 278 odst. 2 písm. d) o.s.�. i 
pohledávka daní a poplatk�, lze k vydobytí da�ového nedoplatku srazit dv� t�etiny. Vy��í srá�ky nejsou 
p�ípustné, ani kdyby s nimi dlu�ník souhlasil. 
9  Co se tý�e soudního p�ezkumu exeku�ního p�íkazu na srá�ky ze mzdy, vyjád�il sv�j názor ve 
svém nálezu ze dne 12. 10. 2000sp. zn. III. ÚS 358/99 Ústavní soud tak, �e da�ová exekuce na majetek 
da�ového dlu�níka je vá�ným zásahem do subjektivních práv tohoto ú�astníka správního �ízení, a proto 
musí být takovéto rozhodnutí v�dy p�ezkoumatelné p�íslu�ným obecným soudem v re�imu správního 
soudnictví podle �ásti páté o.s.�., pokud tento ú�astník �ízení své postavení da�ového dlu�níka v da�ovém 
�ízení zpochyb�uje a uvádí konkrétní skute�nosti, o n�� své d�vody opírá. Odmítnutím soudního 
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úhradu vymáhaného nedoplatku srá�ky ze mzdy da�ového dlu�níka a� do vý�e 

uvedeného nedoplatku v�etn� p�íslu�enství, v�etn� exeku�ních náklad�. Povinnost 

provád�t srá�ky ze mzdy dlu�níka vzniká plátci dnem doru�ení exeku�ního p�íkazu 

spole�n� se zákazem vyplácet stanovené srá�ky dlu�níkovi � arrestatorium. Inhibitoirum 

sm��uje v��i dlu�níkovi, kterému zakazuje s posti�enou �ástí jeho mzdy jakkoli 

nakládat. Výrok exeku�ního p�íkazu tedy obsahuje jednak arrestatorium, dále 

inhibitorium, ozna�ení exeku�ního titulu, ze kterého exeku�ní p�íkaz vychází, p�esné 

stanovení vý�e da�ového nedoplatku, identifikaci da�ového dlu�níka a plátce mzdy.  

 Po nabytí právní moci exeku�ního p�íkazu o tom správce dan� vyrozumí plátce 

mzdy a ten je povinen vyplácet sra�ené �ástky mzdy správci dan�. Exekuce se vztahuje i 

na p�ípadného nového plátce mzdy, pokud dlu�ník nap�. zm�ní svého zam�stnavatele. 

Zm�nu zam�stnavatele, respektive plátce mzdy musí dlu�ník oznámit správci dan� do 8 

dn�. Stejn� tak plátce mzdy musí správci dan� ve lh�t� 8 dn� sd�lit, �e u n�j dlu�ník 

p�estal pracovat a vyú�tuje provedené a vyplacené srá�ky.  Zjistí-li nový plátce mzdy, �e 

jeho zam�stnanci byla na�ízena exekuce srá�kami ze mzdy, oznámí to bez odkladu 

správci dan�, který tuto exekuci na�ídil. Povinnost provád�t srá�ky vzniká novému 

plátci mzdy dnem, kdy se od dlu�níka i správce dan� dozví, �e tato exekuce byla 

na�ízena, nejpozd�ji dnem, kdy mu bylo doru�eno vyrozum�ní správce dan� o na�ízené 

exekuci srá�kami ze mzdy. V tomto vyrozum�ní seznámí plátce s dosavadním 

pr�b�hem exekuce, vý�í nedoplatku, po�adím a vyzve jej, aby ve srá�kách ze mzdy 

pokra�oval a upozorní ho na jeho povinnosti jako�to plátce mzdy.  

 Nesplní-li plátce mzdy n�kterou ze svých povinností, m��e se správce dan�

domáhat, aby mu plátce vyplatil �ástky, na které by m�l nárok, kdyby plátce mzdy �ádn�

splnil svou povinnost. 

 Pobírá-li dlu�ník u více plátc�, vztahuje se na�ízení exekuce na v�echny tyto 

mzdy. Správce ur�í ka�dému plátci mzdy, jakou �ást základní �ástky nemá srá�et.  

                                                                                                                                                                         
p�ezkumu takového rozhodnutí správního orgánu s odvoláním na jeho procesní povahu, by ú�astník 
správního �ízení z�stal bez soudní ochrany, �ím� by do�lo k poru�ení jeho ústavn� zaru�eného práva dle 
�l. 36 odst. 1 a 2 LZPS. Na tento právní názor navázal NSS �R ve svém rozhodnutí ze dne 26. 10. 2005 
sp. zn. 8 Afs 4/2005, který uvedl, �e soudní p�ezkum v t�chto p�ípadech nem��e zpochyb�ovat 
souslednost a provázanost jednotlivých fází da�ového �ízení. Námitkami proti exeku�nímu p�íkazu proto 
nelze ú�inn� brojit proti samotnému da�ovému nedoplatku, stanovenému samostatným správním 
rozhodnutím, a rovn�� následný soudní p�ezkum m��e být zam��en zejména na vhodnost proporcionalitu 
zp�sobu a rozsahu provedení exekuce, na vykonatelnost exeku�ního titulu, na jeho právní ú�innost v��i 
povinnému apod., nikoli na ji� p�ezkum d�vodnosti samotného exeku�ního titulu. Soudní p�ezkum lze 
v t�chto p�ípadech ozna�it do ur�ité míry za omezený a koncentruje se na p�ípadné vybo�ení z �ádné a na 
principu proporcionality zalo�ené da�ové exekuce. 



Kapitola VII.                                          Jednotlivé zp�soby da�ové exekuce       

555

 Správce dan� m��e exekuci odlo�it, v takovém p�ípad� plátce mzdy neprovádí 

srá�ky ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o odkladu doru�eno a� do dne, kdy mu bude 

doru�en p�íkaz správce dan� v exekuci pokra�ovat. Ji� sra�ené �ástky se dlu�níkovi 

nevyplácí, k jejich výplat� dlu�níkovi by do�lo v p�ípad�, �e by byla exekuce zastavena. 

Na návrh dlu�níka nebo plátce mzdy správce dan� zastaví exekuci srá�kami ze mzdy, 

pokud dlu�ník po dobu del�í jednoho roku nepobírá mzdu v�bec, nebo v takové vý�i, ze 

které by mohly být srá�ky provedeny. 

7.6 Exeku�ní p�íkaz na prodej movitých v�cí

7.6.1  Exekuce prodejem movitých v�cí � obecn�  

 Úprava da�ové exekuce movitých v�cí a nemovitostí obsahuje druhou zásadní 

zm�nu  vymáhacího �ízení provedenou da�ovým �ádem, která zvy�uje vymahatelnost 

nedoplatk�. Soupis v�cí p�i da�ové exekuci prodejem movitých v�cí nebo oznámení 

exeku�ního p�íkazu na prodej nemovitosti aktivuje zákaz disponovat s exekucí 

posti�eným majetkem. Za poru�ení tohoto zákazu hrozí sankce, která v p�edchozí 

úprav� dle ZSDP odkazující na o.s.�. chyb�la. Sankce má podobu neplatnosti právního 

úkonu, kterým k poru�ení zákazu do�lo, a to ex lege � ze zákona. Exekucí posti�ený 

majetek tak m��e zm�nit vlastníka a� na základ� rozhodnutí správce dan� o p�íklepu 

ud�leného p�i dra�b� nebo na základ� protokolu o p�ímém prodeji sepsaných v�cí,10

nebude-li v�ak da�ová exekuce d�íve zastavena. Nejzaz�í okam�ik pro její zastavení je 

den nabytí právní moci rozhodnutí o p�íklepu, byla-li provedena dra�ba, nebo den 

uskute�n�ní p�ímého prodeje. Jedním z d�vod� pro zastavení da�ové exekuce bude 

úplná úhrada exeku�ním p�íkazem vymáhaných nedoplatk�. Ta v�ak v souladu s 

ustanovením § 152 D� bude mo�ná a� v p�ípad�, kdy správce dan� nebude mít v 

evidenci jiné, exeku�ním p�íkazem dosud nevymáhané, nedoplatky, a to i tehdy, kdy by 

�lo o nedoplatky mlad�í. 

 Zpen��ování p�i da�ové exekuci prodejem movitých v�cí a nemovitostí probíhá 

nej�ast�ji prost�ednictvím na�ízené ve�ejné dra�by. V�ci, které se rychle kazí, se 

zpen��ují p�ímým prodejem, a to libovolnému zájemci, který u�iní nejvy��í nabídku, 

minimáln� v�ak ve vý�i poloviny zji�t�né ceny, kterou ur�il da�ový exekutor odhadem 

                                                          
10 §214 D� � prodej v�cí, je� se rychle kazí; §213 � v�ci kulturní hodnoty; §212 � v�ci, jejich� 
prodej je zakázán, nebo které nejsou obchodovatelné bez povolení. 
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p�i soupisu v�cí. P�ímý prodej je realizován také v p�ípad� prodeje v�cí kulturní 

hodnoty, o jejich� koupi projevila zájem p�íslu�ná organiza�ní slo�ka státu, av�ak p�i 

spln�ní podmínky, �e nabídnutá ceny není ni��í, ne� cena zji�t�ná znalcem dle § 209 

odst. 2 D�. K p�ímému prodeji dochází také u v�cí, jejich� prodej je zakázán, nebo 

nejsou obchodovatelné bez povolení, a to osob, která je oprávn�na k jejich nákupu, nebo 

prost�ednictvím osoby oprávn�né k obchodu s nimi. V tomto p�ípad� musí prodejní cena 

�init nejmén� polovinu zji�t�né ceny11

 K výkonu exekuce  prodejem movitých v�cí ve vlastnictví dlu�níka je p�íslu�ný 

správce dan�, u n�j� je dlu�ník evidován. Mezi movité v�ci obvyklé se �adí i cenné 

papíry (bude podrobn�ji popsáno ní�e), zlato12, um�lecké p�edm�ty, �ivá zví�ata, 

zem�d�lské produkty, zásoby, které mohou p�edstavovat vysokou majetkovou hodnotu. 

 Pod pojem v�c se pro pot�eby da�ové exekuce �adí hmotné v�ci ve vlastnictví 

dlu�níka, je� jsou ovladatelné a u�ite�né, zpen��itelné. P�itom je t�eba  vylou�it v�ci 

nemovité (samostatná exekuce), tedy pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem a v�ci, které výkonu rozhodnutí nepodléhají (v�ci, které dlu�ník nezbytn�

pot�ebuje k uspokojování hmotných pot�eb svých a své rodiny, nebo k pln�ní svých 

pracovních úkol�, jako� i jiné v�ci, jejich� prodej by byl v rozporu s morálními 

pravidly). Z výkonu rozhodnutí jsou tedy vylou�eny v�ci osobní pot�eby � b��né od�vní 

sou�ásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné p�edm�ty obdobné povahy, 

zdravotní pot�eby, které dlu�ník pot�ebuje vzhledem ke své nemoci, hotové peníze do 

�ástky odpovídající dvojnásobku �ivotního minima jednotlivce podle zvlá�tního 

právního p�edpisu a zví�ata, u nich� hospodá�ský efekt není hlavním ú�elem chovu a 

která slou�í �lov�ku jako jeho spole�ník. 

 M��eme tak stanovit dv� skupiny movitých v�cí vylou�ených z výkonu 

rozhodnutí, a to skupinu v�cí jejich� prodej je vylou�en ze zákona, objektivn�, a 

skupinu v�cí, které by výkonu rozhodnutí obecn� podléhaly, ale pro subjektivní vztah 

dlu�níka je nastolen zákonný d�vod jejich vylou�ení. U druhé skupiny je t�eba striktn�

                                                          
11 §212 da�ového �ádu 
12  Vkladní kní�ky, vkladní listy a jiné formy vklad� , listinné cenné papíry jako akcie, sm�nky, 
�eky, je� je t�eba p�edlo�it k uplatn�ní práva z nich, tvo�í zvlá�tní skupinu movitých v�cí podléhajících 
exekuci prodejem movitých v�cí. Tyto v�ci se sice sepí�í stejn� jako jiné movité v�ci, av�ak jejich prodej 
se neuskute�ní p�i dra�b� movitých v�cí dlu�níka. V p�ípad� vkladní kní�ky �i obdobné formy vkladu 
správce dan� p�edlo�í bance a vybere �ástku, na kterou by m�l nárok da�ový dlu�ník. Jedná-li se o listinné 
cenné papíry nebo jiné listiny, jich� je t�eba p�edlo�it k uplatn�ní práva, správce dan� dle povahy listiny 
vyzve toho, kdo má plnit, aby pln�ní odevzdal p�ímo jemu, nebo listinu zpen��í. Postupuje p�im��en� dle 
exekuce p�ikázání pohledávky, p�i�em� úkony, je� by k uplatn�ní práva m�l provád�t da�ový dlu�ník 
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posuzovat konkrétní p�ípad.13 Dal�í omezení se týkají p�ípadu, kdy je da�ový dlu�ník 

podnikatelem. Tehdy se exekuce nem��e týkat v�cí, které dlu�ník nezbytn� pot�ebuje 

k výkonu své podnikatelské �innosti, to neplatí, jde-li o vymo�ení pohledávky správce 

dan�, která je zaji�t�na zástavním právem váznoucím na t�chto v�cech. Pro posouzení, 

které v�ci jsou nezbytné pro výkon podnikatelské �innosti dlu�níka je rozhodující, aby 

byla zachována mo�nost této �innosti, by� m��e být podstatn� sní�ena, nesmí v�ak být 

vylou�ena.  

  Pro tento druh exekuce je charakteristický po�adavek na její rychlost, nebo�

v�t�ina movitých v�cí �asem spí�e na své hodnot� ztrácí. Stejn� tak se u této exekuce 

dostává do pop�edí po�adavek na proporcionalitu úkon� správce dan�, nebo� správce 

dan�, respektive jeho pov��ený pracovník � da�ový exekutor, p�i úkonech na míst�

výskytu movitých v�cí nez�ídka zna�n� zasahuje do oblasti základních práv da�ového 

subjektu. Stejn� tak je d�le�ité zvá�it efekt tohoto zp�sobu exekuce, tedy zda 

p�edpokládaný výt��ek z prodeje movitých v�cí pokryje náklady na jeho realizaci a 

vymáhaný da�ový nedoplatek. 

 Exekuce prodejem movitých v�cí lze provést pouze proti v�cem ve vlastnictví 

da�ového dlu�níka. Vzhledem k charakteru movitých v�cí (snadná p�emístitelnost) je 

ur�it jejich vlastnictví n�kdy obtí�né. Výhodou je v tomto p�ípad� exekuce vedená na 

podnikatele, nebo� údaje o vlastnictví lze �erpat z jeho ú�etní evidence. Da�ový 

exekutor je oprávn�n v souvislosti s da�ovým �ízením provád�t místní �e�ení jak u 

da�ového dlu�níka tak i u jiných osob, �ádat kopie z ú�etních doklad�, informace 

zaznamenané na technických nosi�ích dat apod. O provedení místního �e�ení sepí�e 

exekutor dle povahy v�ci ú�ední záznam nebo protokol. P�i exekuci na movité v�ci u 

fyzické osoby nepodnikatele, exekutor zpravidla zapí�e do seznamu v�echny movité 

v�ci nalézající se na míst� s pouhým záznamem o tvrzení osob k vlastnictví v�cí a 

ponechá na dlu�níkovi �i t�etí osob�, aby prokázali neoprávn�nost zápisu konkrétní 

movité v�ci do seznamu. 

 V p�ípad� spoluvlastnictví movité v�ci dlu�níkem a t�etí osobou, doru�í správce 

dan� tomuto spoluvlastníkovi exeku�ní p�íkaz p�i provedení soupisu, nebo poté, co 

zjistí, �e je v�c ve spoluvlastnickém podílu a oznámí mu dra�ební rok. U�iní-li následn�

                                                                                                                                                                         
provede správce dan�. Právní re�im se �ídí zákonem �. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�.  
13  Nap�. prodej automobilu u dlu�níka bydlícího ve m�st� oproti dlu�níkovi bydlícího s rodinou na 
samot�. 
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p�i dra�b� spoluvlastník stejné nejvy��í podání jako jiný dra�itel, ud�lí se mu p�íklep. 

Spoluvlastnický vztah tak spoluvlastníkovi p�iznává p�ednostní postavení mezi dra�iteli. 

 Specifické, by� b��né, situace nastávají v p�ípadech, kdy je movitá v�c ve 

spole�ném jm�ní man�el�. Dle �eské právní úpravy je taková v�c cele ve vlastnictví 

ka�dého z man�el�, a proto musí být man�elovi da�ového dlu�níka p�iznáno postavení 

ú�astníka �ízení. Za majetek pat�ící do spole�ného jm�ní man�el� se pro ú�ely exekuce 

pova�uje té� majetek, který do spole�ného jm�ní man�el� (dále jen �SJM�) nepat�í 

pouze proto, �e byl smlouvou mezi man�ely zú�en zákonem stanovený rozsah SJM, 

nebo proto �e byl vznik SJM smlouvou vyhrazen ke dni zániku man�elství. P�i exekuci 

se dále nep�ihlí�í ke smlouv�, kterou byl zú�en zákonný rozsah SJM o majetek, který do 

SJM pat�il v dob� vzniku pohledávky. Stejn� se postupuje v p�ípad�, �e bylo SJM 

roz�í�eno o majetek dlu�níka, který nepat�il do SJM v dob� vzniku pohledávky. Man�el 

dlu�níka se m��e vylu�ovací �alobou domáhat u soudu ochrany v p�ípad�, �e byl 

exekucí posti�en majetek v SJM, p�esto�e závazek dlu�níka vznikl za trvání man�elství 

jen jednomu z man�el� � da�ovému dlu�níkovi p�i pou�ívání majetku, který dle 

smlouvy o zú�ení o SJM nebo dle smlouvy o vzniku SJM ke dni zániku man�elství 

nepat�il do SJM, a oprávn�nému byl obsah smlouvy v dob� vzniku pohledávky znám, 

nebo p�i pou�ívání majetku, který nále�el výhradn� da�ovému dlu�níkovi (nabyl jej 

p�ed man�elstvím, darem, d�dictvím, za majetek nále�ející do jeho výlu�ného majetku, 

restitucí, m�l p�ed man�elstvím, byl mu vydán jako právnímu nástupci p�vodního 

vlastníka, slou�í dle své povahy pouze jeho osobní pot�eb�). 

 Jak ji� bylo podrobn�ji rozebráno vý�e, vzhledem k tomu, �e man�el da�ového 

dlu�níka má postavení dlu�níka, je t�eba mu v�dy doru�it vyrozum�ní o provedení 

soupisu, a které v�ci byly sepsány. Jsou-li posti�eny v�ci pat�ící do SJM, je t�eba mu 

doru�it exeku�ní p�íkaz, a to a� po provedení soupisu. 

7.6.2 Exeku�ní p�íkaz a jeho doru�ení

 Da�ová exekuce je zahájena vydáním exeku�ního p�íkazu na prodej movitých 

v�cí. V exeku�ním p�íkazu správce dan� zaká�e da�ovému dlu�níkovi, aby nakládal 

s v�cmi, které exekutor sepí�e. Zákaz dispozice14 se sepsanými v�cmi (v�cmi 

uvedenými v soupisu) brání tomu, aby byl zma�en ú�el vymáhání � uspokojení 

da�ového nedoplatku. Exekutor p�i soupisu upozorní da�ového dlu�níka a dal�í osoby 
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p�ítomné p�i provád�ní výkonu rozhodnutí, �e nesmí se sepsanými v�cmi nakládat od 

okam�iku jejich zahrnutí do soupisu movitých v�cí. Poru�ení tohoto zákazu zakládá 

trestní odpov�dnost osoby. 

 Exeku�ní p�íkaz je nutno doru�it da�ovému dlu�níkovi, ru�iteli a dal�ím 

osobám, kterým jsou jím ukládány povinnosti, v p�ípad� soupisu v�cí pat�ících do SJM i 

man�elu da�ového dlu�níka. Exeku�ní p�íkaz se dlu�níkovi o jeho man�elu doru�uje a� 

p�i samotném provád�ní výkonu rozhodnutí. Není-li p�i provád�ní výkonu rozhodnutí 

da�ový dlu�ník p�ítomen, doru�í se mu exeku�ní p�íkaz a� poté sou�asn�

s vyrozum�ním o tom, �e byl proveden soupis v�cí movitých, a které v�ci byly do 

soupisu zahrnuty. Ú�elem je zamezit dlu�níkovi, aby v�ci p�ed vlastním soupisem skryl 

a bránil výkonu rozhodnutí.  

7.6.3 Provedení exekuce

 Výkon exekuce prodejem v�cí movitých probíhá zpravidla v n�kolika fázích: 

1) �innost správce p�ed na�ízením exekuce, 

2) provedení soupisu v�cí, 

3) odhad ceny v�cí, 

4) dra�ba, 

5) rozvrh výt��ku dra�by. 

ad 1) � �innost správce p�ed na�ízením exekuce

 Správce dan�, respektive da�ový exekutor, zpravidla zji��uje movité v�ci ve 

vlastnictví da�ového dlu�níka. Zji�t�ní vlastnictví movitostí provádí správce dan�

nej�ast�ji pomocí vyt��ení informací z registr�, nap�. registru silni�ních vozidel, registr 

zbraní, Centrální depozitá� cenných papír�, a.s., plavební, námo�ní �i letecký rejst�ík, 

dále vlastní �inností, místním �et�ením. 

 ad 2) � provedení soupisu v�cí

 Exekuce je zahájena, jakmile exekutor oznámí dlu�níkovi nebo jeho zástupci 

p�í�inu svého p�íchodu a po�ne psát protokol o soupisu v�cí. Bezprost�edn� p�ed 

soupisem movitých v�cí vyzve exekutor dlu�níka k dobrovolnému pln�ní. Nebyl-li 

dlu�ník zasti�en, dotá�e se p�ítomné zletilé osoby �i pov��eného zam�stnance, jsou-li 

                                                                                                                                                                         
14  V�c nesmí být zcizena, odstran�na, zni�ena, po�kozena, zatajena, u�in�na nepot�ebnou, nesmí 
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ochotni plnit za dlu�níka. Pokud dlu�ník dobrovoln� neplní, nebo plní pouze �áste�n�, 

exekutor za�ne zapisovat movité v�ci do protokolu o soupisu. Tvrdí-li dlu�ník, �e ji� na 

nedoplatek ji� plnil, tuto skute�nost exekutor do protokolu poznamená, v�etn� p�ilo�ení 

hodnov�rného dokladu o zaplacení, jeho� kopii po�ídí. Soupis se provádí jen do vý�e, 

která zbývá k plnému uspokojení vymáhaného da�ového nedoplatku v�etn� náklad�

exekuce za výkon zabavení, a to i náklad� p�edpokládaných (nap�. odm�na znalce). 

Dlu�ník m��e dobrovoln� plnit po celou dobu pr�b�hu soupisu �i i po jeho skon�ení do 

rukou exekutora, s takovým pen��itým pln�ním se nakládá stejn� jako s �ástkou 

nalezenou p�i soupisu. 

 Pro samotnou mo�nost soupisu je nutné zabezpe�it exekutorovi vlastní p�ístup 

k movitým v�cem dlu�níka. Z tohoto d�vodu má ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, 

exekutor, oprávn�n u�init osobní prohlídku dlu�níka15 a prohlídku bytu, sídla �i místa 

podnikání a jiných místností, jako� i sk�íní nebo jiných schránek v nich umíst�ných, kde 

má dlu�ník sv�j majetek. Za tím ú�elem je oprávn�n zjednat si do bytu �i do jiné 

místnosti p�ístup, uzam�ené sk�ín� �i schránky otev�ít. Da�ový dlu�ník je povinen 

exekutorovi umo�nit p�ístup na v�echna místa, kde má sv�j majetek, stejn� tak ka�dý, 

v jeho� objektu jsou místnosti dlu�níkem u�ívané musí strp�t prohlídku t�chto místnosti 

exekutorem. Exekutor je oprávn�n zjednat si do t�chto míst p�ístup.  

 Exekutor sepí�e - s p�ihlédnutím ke kritériím obvyklosti a nezbytnosti (viz. 

vý�e � skute�nost, �e ur�ité v�ci tvo�í obvyklé vybavení domácnosti neznamená, �e jde 

o v�ci nezbytn� pot�ebné  - zejména hotové peníze, cennosti, drahé kovy, um�lecké a 

staro�itné p�edm�ty a v�ci, které lze snadno p�enést a zpen��it, a sou�asn� které m��e 

dlu�ník a jeho rodina nejspí�e postrádat. V�ci podléhající rychlé zkáze se sepí�í jen 

tehdy, není-li jiných vhodných v�cí a lze zajistit jejich rychlý prodej. Pokud byla do 

soupisu zahrnuta v�c, k jejímu� u�ívání je pot�eba p�íslu�ný doklad (nap�. technický 

pr�kaz), nechávají se tyto doklady nadále u dlu�níka, jen pokud nebylo provedeno 

zaji�t�ní této v�ci.  

 Zapsané v�ci se ponechají na míst� s výjimkou pen�z, drahých kov�, p�edm�t�

z drahých kov� a cenných papír�. Sou�asn� upozorní dlu�níka a ostatní osoby, �e se 

                                                                                                                                                                         
s ní být nakládáno �ádným zp�sobem, který by ma�il výkon rozhodnutí. 
15  P�i osobní prohlídce je t�eba postupovat s nále�itým �et�ením práv prohlí�ené osoby, zejména je 
t�eba, aby prohlídku provedla vhodná zletilá osoba stejného pohlaví, pou�ená o povinnosti zachovávat 
ml�enlivost a právních d�sledcích jejího poru�ení. O úkonu se sepí�e protokol, který prohlí�ející osoba 
podepí�e. 
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sepsanými v�cmi nesmí nijak nakládat a sepsané v�ci ozna�í tak, aby bylo z�ejmé,  

jakým správcem dan� byly sepsány a v jaké v�ci. 

 Tvrdí-li dlu�ník, jeho man�el nebo jiná osoba, �e na v�ci vázne zástavní nebo 

jiné právo, exekutor v�c sepí�e, není-li jiné vhodné v�ci posta�ující k úhrad�

nedoplatku. Exekutor tvrzení osoby zaznamená do protokolu o soupisu s uvedením 

jména, p�íjmení, zam�stnání a bydli�t� osoby a právního d�vodu, ze kterého je 

uplat�ováno právo na vylou�ení v�ci z exekuce. Exekutor je zárove� povinen pou�it 

osoby, jakým zp�sobem lze tvrzená práva uplatnit. 

 Po skon�ení prohlídky se sk�ín�, je-li to mo�né, op�t uzav�ou, dve�e od bytu �i 

jiných místností a prostor se v�dy uzamknou a klí�e se p�edají dot�eným osobám 

(dlu�ník, man�el, zam�stnanec, osoba blízká apod.), p�ípadn� se vyrozumí o tom, kde si 

mohou klí�e vyzvednout. 

 Protokol musí být sepsán nejpozd�ji p�i skon�ení úkonu a zpravidla na míst�

úkonu. Krom� exekutora protokol podepisuje da�ový dlu�ník a osoby p�ítomné úkonu. 

Odep�e-li n�kdo podepsat protokol, do protokolu se o tom u�iní poznámka s uvedením 

d�vodu odep�ení podpisu. 

ad 3) � odhad ceny v�cí

 Sepsané movité v�ci se prodají v dra�b�, jejím� p�edpokladem je mimo jiné i 

stanovení odhadní ceny. Pro její ur�ení jsou stanoveny t�i postupy. Jednak m��e jít o 

v�ci, u kterých je cena stanovena ú�edn�16, dále proveden odhad ceny správce dan�, a 

pokud v jednotlivých p�ípadech tento odhad nesta�í (nap�. um�lecké dílo), p�ibere se 

k ur�ení ceny znalec. Správce dan� p�i svém odhadu ceny postupuje s ohledem na své 

zku�enosti z p�edchozích dra�eb a obecné situace prodeje daných v�cí. Prodej v dra�b�

zaru�uje, �e i p�ípadný nízká odhadní cena a z ní se odvíjející ceny vyvolávací bude 

posléze navý�ena jednotlivými podáními dra�itel�. Stanovení ceny nemá povahu 

rozhodnutí a p�ípadné námitky mohou dot�ené osoby uplatnit v rámci námitek proti 

rozhodnutí o na�ízení dra�ebního jednání. Odhadní cena je základem pro stanovení 

nejni��ího podání, které v p�ípad� dra�by movitých v�cí �iní 1/3 odhadní nebo ú�edn�

stanovené ceny. 

 P�ed na�ízením dra�by je t�eba zjistit, zda n�které ze sepsaných v�cí 

nepodléhají zvlá�tnímu re�imu a nemají být nabídnuty ke koupi institucím, jejich� 

                                                          
16  zákon �. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�; § 328 o.s.�. 
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úkolem je pé�e o památky. Správce dan� doru�í nabídku ke koupi jednotlivým 

institucím, které mají t�icetidenní lh�tu na své vyjád�ení, jinak v�c bude prodána 

v dra�b�.17

ad 4) � dra�ba

 Dra�ba je prodej, p�i n�m� se ur�itá movitá v�c nabízí ke koupi neur�itému 

po�tu zájemc� � dra�itel� a prodá se ud�lením p�íklepu tomu, kdo nabídne nejvy��í 

cenu.18

 Správce dan� oznámí dra�ební rok da�ovému dlu�níkovi (jeho man�elovi) a 

orgánu obce, v jejím� obvodu bude dra�ba konána a v jejím� obvodu má dlu�ník 

bydli�t�, doru�ením dra�ební vyhlá�ky.19 Krom� toho se dra�ební rok zve�ejní 

zp�sobem v míst� obvyklým (zpravidla ú�ední deska správce dan� a obce). Uve�ejn�ní 

dra�ební vyhlá�ky je jedním ze základních p�edpoklad� provedení dra�by a její 

úsp��nosti, proto je vhodné zve�ejnit dra�ební vyhlá�ku i jiným zp�sobem, nap�. 

tiskovinou, rozhlasem.  

 Místem konání dra�by jsou zpravidla vhodné prostory správce dan�, nebo jiné 

vhodné místo � kde se movité v�ci nacházejí. Dra�bu provádí pov��ený pracovník 

správce dan�, exekutor, z dra�by jsou jako�to dra�itelé vylou�eni zam�stnanci správce 

dan� a jejich rodinní p�íslu�níci, da�ový dlu�ník a jeho man�el.20 O dra�b� se sepisuje 

protokol.  

                                                          
17  Jedná se o zvlá�� významná díla a památky; rukopisy zvlá�� významných literárních d�l; osobní 
památky a korespondence zvlá�� významných spisovatel� a kulturních �initel�, jako� i jiné upomínkové 
p�edm�ty muzeální povahy po t�chto osobách; p�edm�ty v�t�í kulturní historické hodnoty a jejich 
soubory. 
18  Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. Praha: C.H.BECK, 2003 
19  Dra�ební vyhlá�ka musí obsahovat zejména: 

1)  místo, datum a �as zahájení dra�by, 
2) �as pro registraci dra�ebníka, podmínky ú�asti na dra�b�, 
3)  místo, datum a �as prohlídky dra�ených v�cí, 
4)  ozna�ení a popis p�edm�tu dra�by, práv a závazk� na p�edm�tu dra�by váznoucích a 

s ním spojených, pokud podstatným zp�sobem ovliv�ují hodnotu p�edm�tu dra�by, popis stavu, 
v n�m� se p�edm�t dra�by nachází, 

5)  je-li p�edm�tem dra�by kulturní památka, tuto skute�nost, 
6)  odhadní a ú�edn� stanovenou cenu, jednotku nebo mno�ství, nejni��í podání = 

vyvolávací cenu a stanovený minimální p�íhoz, který m��e dra�itel u�init, 
7)  upozorn�ní pro ú�astníky dra�by, �e se dra�í za hotové a nejvy��í podání je nutno 

uhradit hned na míst�, 
8)  podmínku, �e ú�astnit se dra�by p�edm�tu, pro jeho� dr�ení je nutné právním p�edpisem 

stanovené oprávn�ní, m��e jen dr�itel takového oprávn�ní, 
9)  oznámení, zda se jedná o dra�bu první nebo op�tovnou. 

20  K provedení dra�by správce dan� �asto ustanoví ze svých zam�stnanc� dra�ební komisi � 
vedoucí dra�ební komise, licitátor, pokladník, zapisovatel, po�ádková slu�ba, pomocný personál. 
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 Exekutor po uplynutí stanoveného �asu pro po�átek dra�ebního jednání vyhlásí 

ukon�ení mo�nosti p�ihlásit se do dra�by, oznámí, kdo dra�bu provádí, seznámí 

dra�itele stru�n� s obsahem dra�ební vyhlá�ky. Licitátor zahájí dra�bu p�edm�t� dra�by 

dle po�adí ur�eného dra�ební vyhlá�kou, tak �e vyvolá p�edm�t dra�by, popí�e jej, sd�lí 

ú�edn� stanovenou nebo odhadní cenu, uvede nejni��í podání, které �iní 1/3 odhadní 

ceny, minimální p�íhoz, upozorní na skute�nost, �e dra�itelem je i spoluvlastník v�ci. 

Následn� licitátor vyzve dra�itele, aby �inili své nabídky k vydra�ení. Dra�itel �iní 

k vyvolávací cen� nabídku ve stejné vý�i anebo p�íhozem vyvolanou cenu zvý�í 

hlasitým vyvoláním vý�e nabídky nebo p�íhozu s viditelným vzty�ením svého 

dra�ebního �ísla. Dra�ba pokra�uje dokud dra�itelé na licitátorovu výzvu �poprvé� �i 

�podruhé� �iní své nabídky. Není-li dal�ích nabídek �i p�íhoz�, licitátor upozorní 

dra�itele, �e nebude-li u�in�n dal�í p�íhoz, ud�lí po vyzvání slovy �pot�etí� p�íklep tomu 

dra�iteli, který p�íhozem u�inil nejvy��í podání. Dra�itel musí p�íhoz u�init do zvolání 

�pot�etí�. Pokud nabídku ve stejné vý�i u�iní více dra�itel�, licitátor po výzv� �pot�etí� 

dra�bu p�eru�í a ur�í losem, kterému dra�iteli bude p�íklep ud�len. Dra�itelé jsou svými 

podáními vázáni do doby, ne� je u�in�no podání vy��í. Vý�e ceny vydra�ené v�ci není 

omezena cenovými p�edpisy. 

 Po ud�lení p�íklepu musí vydra�itel v�ci p�iklepnuté nejvy��í podání ihned 

zaplatit a vydra�enou v�c p�evzít. Nezaplatí-li, dra�í se v�c znovu, bez ú�asti p�vodního 

vydra�itele. Vlastnictví v�ci p�echází na vydra�itele ud�lením p�íklepu a zaplacením 

tohoto nejvy��ího podání. P�echodem vlastnictví na vydra�itele zaniká zástavní a 

zadr�ovací právo, jako� i dal�í právní vady na v�ci váznoucí. Dra�ba kon�í, jakmile  

výt��ek posta�uje k uspokojení vymáhaného nedoplatku s p�íslu�enstvím a 

p�edpokládaných náklad� �ízení. Dra�ba také kon�í vydra�ením v�ech p�edm�t�, by�

nedo�lo k plnému uspokojení správce dan�. Nebyli-li n�které p�edm�ty vydra�eny, 

správce dan� na�ídí op�tovnou dra�bu. Pokud se v�c neprodá ani v op�tovné dra�b�, 

m��e správce dan� poté v�c p�evzít do majetkové evidence správce dan�. prodej 

uskute�n�ný p�evzetím má tyté� ú�inky jako prodej v dra�b�. Nep�evzaté p�edm�ty 

dra�by správce vylou�í ze soupisu a vrátí je dlu�níkovi. 

 O pr�b�hu dra�by je t�eba bezodkladn� po jejím skon�ení sepsat protokol.21

                                                          
21  Protokol o pr�b�hu dra�by obsahuje zejména: 

1)  ozna�ení správce dan�, 
2)  datum, místo a �as provedení dra�by, 
3)  zda se jedná o první nebo op�tovnou dra�bu, 
4)  ozna�ení p�edm�t� dra�by a jejich stav, 



Kapitola VII.                                          Jednotlivé zp�soby da�ové exekuce       

646

ad 5) � rozvrh výt��ku dra�by

 Pouze p�i da�ové exekuci movitých v�cí a nemovitostí je mo�né, aby i jiný 

v��itel, ne� jen správce dan�, který exekuci na�ídil, mohl �ádat o spokojení své 

pohledávky z majetku dlu�níka v rámci rozvrhového �ízení podle § 228 a násl. D�. 

Musí v�ak být spln�ny zákonem stanovené podmínky. P�edn� musí být pohledávka 

p�ihlá�ena v�as, tj. do zahájení dra�by nebo p�ímého prodeje, a do té doby musí být i 

dolo�ena p�íslu�nými listinami. Dal�í podmínkou je, �e p�ihla�ovaná pohledávka musí 

mít alespo� jednu z vlastností stanovených zákonem � musí být zaji�t�na zástavním 

nebo zadr�ovacím právem, nebo musí jít o pohledávku jiného správce dan�., ne� toho, 

který exekuci na�ídil. Nespln�ní alespo� jedné podmínky má za následek odmítnutí 

návrhu na p�ihlá�ení pohledávky rozhodnutím správce dan�, v��i n�mu� nelze uplatnit 

opravné prost�edky. 

 Pohledávku p�iznanou soudem nelze a� na jednu výjimku uplatnit. Touto 

výjimkou je situace, kdy do rozvrhového �ízení p�ihlásí svou pohledávku p�iznanou 

soudem takový v��itel, který má ohledn� tého� exekuovaného majetku postavení 

oprávn�ného z exekuce podle zvlá�tního právního p�edpisu.22 v této situaci pak provádí 

rozvrhové �ízení na návrh správce dan� podle úpravy o.s.�. soud, podle jeho� 

pravomocného usnesení o rozvrhu správce dan� vyplatí výt��ek dra�by. Provádí-li 

rozvrhové �ízení správce dan�, uhradí z výt��ku dra�by nejprve exeku�ní náklady, 

následn� pohledávku v��itele zaji�t�nou zadr�ovacím právem, teprve poté ostatní 

pohledávky podle jejich po�adí.23 S výsledkem rozvrhového �ízení jsou v�echny dot�ené 

osoby seznámeny prost�ednictvím rozhodnutí o rozvrhu, v��i n�mu� má odvolání 

odkladný ú�inek. 

 Nep�ihlásí-li platn� svou pohledávku �ádný v��itel a neváznou-li na p�edm�tu 

exekuce závady, rozvrhové �ízení se nebude provád�t a da�ová exekuce bude �asov�

splývat s exeku�ním �ízením. V opa�ném p�ípad� bude v rámci exeku�ního �ízení 

probíhat nejprve da�ová exekuce ve smyslu dosa�ení výt��ku, a poté �ízení rozvrhové, 

                                                                                                                                                                         
5)  jméno a p�íjmení exekutora, p�ípadn� dra�ební komise, 
6)  stru�né vylí�ení pr�b�hu dra�by dra�ených p�edm�t�, 
7)  dosa�ené ceny za vydra�ené p�edm�ty, 
8)  u vydra�itele jméno, p�íjmení, bydli�t�, rodné �íslo, u podnikatel� název, sídlo/místo 

podnikání, I�, p�id�lená dra�ební �ísla. 
 Protokol o dra�b� podepisuje v�dy exekutor, licitátor, p�ípadn� vedoucí dra�ební komise. 

22 Zákon �. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro p�ípady soub��n� probíhajících výkon�
rozhodnutí. 
23 §229 odst. 2 da�ového �ádu 
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a´t u� provád�né správcem dan� nebo soudem. Právní mocí usnesení o rozvrhu je 

rozvrhové, a tedy i exeku�ní �ízení jako takové, ukon�eno. 

 Cílem rozvrhu je stanovit, kolik z rozd�lované podstaty � z výt��ku dra�by, 

p�ipadne na úhradu nedoplatku po srá�ce náklad� �ízení. Nedoplatek uvedený 

v exeku�ním p�íkaze m��e být uhrazen jen z výt��ku prodeje vydra�ených p�edm�t�, 

které byly sepsány ve prosp�ch tohoto exeku�ního p�íkazu. P�evy�uje-li dosa�ený 

výt��ek dra�by da�ový nedoplatek v�etn� úhrady náklad� exekuce, vyplatí se zbytek 

výt��ku da�ovému dlu�níkovi.  

 Byla-li v dra�b� prodána v�c, je� na ní� vázlo zadr�ovací právo k zaji�t�ní 

závazku da�ového dlu�níka ve prosp�ch jeho v��itele, správce dan� vyplatí nejprve 

výt��ek z prodeje v�ci tomuto v��iteli. Co se tý�e v��itele, jeho� pohledávka byla 

zaji�t�na zástavním právem na v�ci dlu�níka, nebo p�evodem práva a sou�asn� správce 

dan�, který v�c sepsal, postupuje se p�i výplat� t�chto v��itel� dle po�adí.  Pro po�adí 

zástavního práva a zaji��ovacího p�evodu práva je rozhodný den jejich vzniku.   

7.7 Exeku�ní p�íkaz na prodej nemovitosti

 Exekuce posti�ením nemovitosti ve vlastnictví dlu�níka je posledním ze 

zp�sob� exekuce, je� má správce dan� pln� ve své dispozici. Exekuce prodejem 

nemovitosti vzhledem k p�edpokládaným vy��ím hodnotám nemovitosti umo��uje 

úhradu i vy��ích �ástek da�ových nedoplatk�.Výhodou tohoto zp�sobu exekuce je 

snaz�í ur�ení vlastnictví nemovitosti, díky evidenci vedené p�íslu�ným katastrálním 

ú�adem. Na druhou stranu bude nutné v�dy d�kladn� zvá�it, zda se ve vztahu 

k vymáhanému da�ovému nedoplatku jedná o vhodný a p�im��ený prost�edek, jak 

pohledávku uhradit.  

 Za nemovitost se pova�uje pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným 

základem, exekuce prodejem nemovitosti se vztahuje nemovitost se v�emi jejími 

sou�ástmi a p�íslu�enstvím, v�etn� movitých v�cí, je� se staly p�íslu�enstvím 

nemovitosti (nap�. vestavné klimatizace, sk�ín�). Sou�ástí v�ci je v�e, co k ní dle povahy 

v�ci nále�í a nem��e být od v�ci odd�leno, ani� by se v�c znehodnotila. P�íslu�enstvím 

v�ci jsou v�ci, které nále�ejí vlastníkovi v�ci hlavní a jsou jím ur�eny k tomu, aby byly 

s v�cí hlavní trvale u�ívány. 

 Realizace exekuce je koncipována jako soubor jednotlivých fází tohoto �ízení, 

kdy jedna fáze následuje a� poté, co p�edchozí pravomocn� skon�ila. V pr�b�hu výkonu 
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rozhodnutí o.s.�. p�edpokládá �adu rozhodnutí � o na�ízení dra�ebního jednání, o cen�, o 

p�íklepu, o ustanovení znalce, rozvrhové apod. Jediné �ízení je pro p�ehlednost mo�no 

rozd�lit do t�chto fází: 

1) �innost správce p�ed na�ízením da�ové exekuce, 

2) na�ízení da�ové exekuce, 

3) ur�ení ceny nemovitosti a jejího p�íslu�enství, 

4) dra�ba, 

5) rozvrh výt��ku dra�by. 

ad 1) � �innost správce p�ed na�ízením da�ové exekuce

 P�edpokladem zahájení exekuce prodejem nemovitosti je zji�t�ní, �e da�ový 

dlu�ník je vlastníkem nemovitosti. Publicita vlastnických a jiných v�cn�právních vztah�

k nemovitostem v katastru nemovitostí uleh�uje správci dan� zji��ování této informace. 

Vlastnictví dlu�níka bude zpravidla dolo�eno výpisem z katastru nemovitostí, av�ak 

vzhledem k tomu, �e výpis z katastru nemusí ve výjime�ných p�ípadech odpovídat 

faktickému vlastnickému stavu, je mo�no vlastnictví prokázat i jinak � nap�. 

pravomocným rozhodnutím soudu. I v p�ípad� této exekuce je na míst� zvá�it výzvu 

správce dan� k uhrazení da�ového nedoplatku v náhradní lh�t�, kdy je tak ponechán 

teoretický prostor, aby dlu�ník zcizil nemovitost ve svém vlastnictví t�etí osob� a ma�il 

tak vymo�ení úhrad svého nedoplatku (správce dan� by musel podat odp�r�í �alobu na 

neplatný právní úkon dlu�níka).  

 V p�ípad�, �e je da�ový dlu�ník spoluvlastníkem nemovitosti, stává se dal�í 

spoluvlastník osobou zú�astn�nou na �ízení, jí� se doru�uje exeku�ní p�íkaz a dra�ební 

vyhlá�ka a  je� má právo se odvolat proti dra�ební vyhlá�ce a proti rozhodnutí o 

p�íklepu. Zú�astní-li se spoluvlastník dra�by a u�iní nejvy��í podání spole�n� s jiným 

dra�itelem, je p�íklep ud�len spoluvlastníkovi.  

 Dlu�ník m��e být vlastníkem více nemovitostí. V takovém p�ípad� je na volb�

správce dan�, kterou nemovitost svou exekucí postihne, p�i�em� je vázán základními 

zásadami da�ového �ízení, z nich� v tomto p�ípad� vyvstává do pop�edí zásada 

p�im��enosti. Volbu správce dále bezesporu ovlivní, pokud na n�které z nemovitostí 

váznou zástavní práva jiných v��itel� s lep�ím po�adím a k jakému ú�elu je která 

nemovitost dlu�níkem vyu�ívána.
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ad 2) -  na�ízení da�ové exekuce

 Po zji�t�ní a volb� nemovitosti je správcem dan� vydán exeku�ní p�íkaz na 

prodej nemovitosti (p�ípadn� spoluvlastnického podílu na nemovitosti).  Dnem zahájení 

exekuce je den, kdy je dlu�ník vyrozum�n o prvním úkonu, který v��i n�mu v �ízení 

správce u�inil, v tomto p�ípad� jde o doru�ení exeku�ního p�íkazu. V p�ípad� da�ové 

exekuce je správce dan� doru�uje exeku�ní p�íkaz da�ovému dlu�níkovi, jeho man�elu 

a katastrálnímu ú�adu (vyzna�í tzv. plombu). Po právní moci se exeku�ní p�íkaz dále 

doru�uje osobám, o nich� je známo, �e mají k nemovitosti p�edkupní právo, v�cné 

právo, nájemní právo, spoluvlastníkovi nemovitosti a sou�asn� je exeku�ní p�íkaz 

vyv��en na ú�ední desce. O nabytí právní moci se vyrozumí katastrální ú�ad. 

 Krom� obecných nále�itostí rozhodnutí, musí exeku�ní p�íkaz obsahovat 

stanovení vý�e nedoplatku a jeho p�íslu�enství, exeku�ní titul a dobu, kdy se stal 

vykonatelným, výrok, �e se na�izuje prodej nemovitosti v dra�b�, p�edm�t nemovitosti, 

jí� se exekuce týká, její p�esné ozna�ení, zákaz dlu�níkovi, aby nemovitost p�evedl na 

jiného nebo ji zatí�il a p�íkaz, aby dlu�ník do 15 dn� oznámil, kdo má k nemovitosti 

p�edkupní právo, výrok o exeku�ních nákladech. 

ad 3) - ur�ení ceny nemovitosti a jejího p�íslu�enství

 Poté, co exeku�ní p�íkaz nabude právní moci, je správcem dan� ustanoven 

znalec k ur�ení ocen�ní nemovitosti a jejího p�íslu�enství, ocen�ní práv a závad na 

nemovitosti váznoucích. Rozhodnutí o ustanovení znalce se doru�uje dlu�níkovi a jeho 

man�elu, podání znaleckého posudku je vázáno právní mocí rozhodnutí o ustanovení 

znalce. Da�ový dlu�ník, p�ípadn� i dal�í osoby jsou povinny umo�nit prohlídku 

nemovitosti a jejího p�íslu�enství. V p�ípad� nutnosti provést ohledání nemovitosti, je 

nutno den ohledání nemovitosti stanovit rozhodnutím tak, aby toto mohlo být 

v p�edstihu doru�eno v�em adresát�m � znalci, dlu�níkovi, jeho man�elu. P�i ohledání 

by m�ly být vzneseny návrhy a poznámky mající vliv na ocen�ní. Pokud povinné osoby 

odmítnou správci dan� pot�ebnou sou�innost, lze poru�ení této povinnosti sankcionovat.   

 Jestli�e nemovitost byla ocen�na v dob� jednoho roku p�ed nabytím právní moci 

exeku�ního p�íkazu a nezm�nily se skute�nosti rozhodné pro její ocen�ní, m��e správce 

od nového ocen�ní upustit. Podle výsledku znaleckého ocen�ní správce ur�í cenu 

nemovitosti, cenu jednotlivých práv a závad na ní váznoucích, ur�í závady, které jejím 

prodejem zaniknou a které nikoli (jejich cena se ode�ítá od ceny nemovitosti) a z toho 
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se odvíjející výslednou cenu. Rozhodnutí o výsledné cen� se doru�uje dlu�níkovi a 

p�ípadnému spoluvlastníkovi. Závady, je� nemohou prodejem v dra�b� zaniknout, jsou 

v�cná b�emena, o nich� to stanoví zvlá�tní p�edpisy (nap�. vodní zákon, energetický 

zákon) a nájem bytu. O zániku ostatních v�cných b�emen a nájemních vztah� rozhoduje 

správce dan� vzhledem k okolnostem konkrétního p�ípadu s m��ítkem zájmu 

spole�nosti na tom, aby nemovitost dále zat��ovala �i nikoli. Rozhodnutí o cen�

nemovitosti správce dan� od�vodní a doru�í jej dlu�níkovi, jeho man�elu a osobám, o 

nich� mu je známo, �e v jejich prosp�ch váznou na nemovitosti práva nebo závady. 

ad 4) - dra�ba 

 Dra�ba se na�izuje vydáním rozhodnutí o na�ízení dra�ebního jednání � dra�ební 

vyhlá�ky.24 Termín dra�by musí být stanoven tak, aby dra�ební vyhlá�ka byla vydána 

alespo� t�icet dn� p�ed termínem konání dra�ebního jednání. Dra�ební vyhlá�ka se 

doru�uje dlu�níkovi, jeho man�elu, osobám s p�edkupním, jiným v�cným �i nájemním 

právem, osobám, je� p�ihlásily své vymahatelné pohledávky nebo své pohledávky 

zaji�t�né svým zástavním právem a p�íslu�nými listinami jej prokázaly a dále 

katastrálnímu ú�adu, aby ji zve�ejnil na své ú�ední desce. Správce dan� vyv�sí dra�ební 

vyhlá�ku na ú�ední desce a po�ádá obecní ú�ad v jeho� obvodu se nemovitost nachází, 

aby vhodným zp�sobem zve�ejnil její obsah. dra�ební vyhlá�ka je té� doru�ována té� 

finan�ním a obecním ú�ad�m, orgán�m vybírajícím pojistné na sociální zabezpe�ení, 

p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na ve�ejné zdravotní poji�t�ní.  

                                                          
1) 24  �as a místo dra�ebního jednání 
2)  ozna�ení nemovitosti a jejího p�íslu�enství 
3)  výsledná cena 
4)  vý�e nejni��ího podání 
5)  vý�e jistoty a zp�sob jejího zaplacení 
6)  práva a závady váznoucí na nemovitosti 
7)  závady, které prodejem nemovitosti nezanikají 
8)  p�edpoklady, za kterých vydra�itel m��e p�evzít vydra�enou nemovitost a za kterých se 

stane vlastníkem 
9)  upozorn�ní, �e p�i rozvrhu podstaty se mohou dal�í v��itelé dlu�níka domáhat 

uspokojeních svých vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zaji�t�ných zástavním právem, 
jestli�e je p�ihlásí nejpozd�ji do zahájení dra�ebního jednání 

10)  výzvu, aby ostatní v��itelé povinného, kte�í po�adují uspokojení svých pohledávek p�i 
rozvrhu podstaty, správci dan� sd�lili, zda �ádají zaplacení svých pohledávek s upozorn�ním, �e 
nepo�ádají-li o zaplacení p�ed zahájením dra�ebního jednání, m��e vydra�itel dluh povinného 
v��i nim p�evzít 

11)  výzvu, aby ka�dý, kdo má právo, které nep�ipou�tí dra�bu, je uplatnil u soudu a aby 
takové uplatn�ní práva prokázal nejpozd�ji p�ed zahájením dra�ebního jednání, s upozorn�ním, 
�e jinak k jeho právu nebude p�i provedení výkonu rozhodnutí p�ihlí�eno 

12)  upozorn�ní, �e osoby, které mají k nemovitosti p�edkupní právo, je mohou uplatnit jen 
v dra�b� jako dra�itelé a �e ud�lením p�íklepu p�edkupní právo zaniká. 
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 Nejni��í podání m��e být stanoveno ve vý�i 2/3 výsledné ceny, vý�e jistoty je 

t�eba stanovit dle okolností konkrétního p�ípadu, nejvý�e v�ak v �ástce nep�evy�ující ¾ 

nejni��ího podání. Jistota musí být slo�ena p�ed po�átkem dra�ebního jednání. 

S po�átkem dra�ebního jednání spojuje o.s.�. dal�í okolnosti. P�ed zahájením dra�ebního 

jednání má dlu�ník poslední mo�nost plnit dobrovoln� na vymáhaný nedoplatek.  

 Dlu�ník se nesmí dra�by jako dra�itel ú�astnit. 

 Dra�bu vede správce dan�, respektive jeho pov��ení pracovníci, dra�ební 

komise. 

 Dra�í se osobn�, nebo prost�ednictvím zástupce a pouze ti, kdo� v�as slo�ili 

jistotu. Slo�ená jistota se dra�iteli zapo�te na jeho nejvy��í podání. Vlastní pr�b�h 

dra�by je obdobný jako pr�b�h dra�by v�cí movitých, který byl rozebrán v této kapitole 

vý�e, proto se nyní zam��ím pouze na odli�nosti. Licitátor p�ed po�átkem dra�by ov��í, 

které osoby splnily p�edpoklady pro ú�ast ve dra�b� s p�ihlédnutím ke specifik�m 

dra�by nemovitosti, ov��í, zda nebyla podána vylu�ovací �aloba, ov��í uplatn�ní 

p�edkupního práva atd. Licitátor uvede vyvolávací cenu (nejmén� 2/3 výsledné ceny)  a 

minimální vý�i p�íhozu. P�ed ud�lením p�íklepu se licitátor dotá�e p�ítomných, zda mají 

proti ud�lení p�íklepu námitky. Námitky dra�itele nebo dlu�níka se uvedou v protokolu. 

Neshledá-li licitátor námitky za oprávn�né, rozhodne o nich ihned do protokolu, jinak 

odep�e vzhledem k d�vodné námitce p�íklep a pokra�uje v dra�b� vyvoláním 

p�edposledního podání. Pokud byl p�íklep vydra�iteli ud�len, dra�ba kon�í. 

V rozhodnutí o p�íklepu správce dan� stanoví vydra�iteli lh�tu k zaplacení, která po�ne 

b��et dnem právní moci rozhodnutí o p�íklepu a nesmí být del�í dvou m�síc� (správce 

poté m��e je�t� stanovit dodate�nou lh�tu ne del�í jednoho m�síce). Pokud vydra�itel 

v�as nezaplatí, opakuje se dra�ba s p�vodními pravidly. Tzv. obme�kanému vydra�iteli 

je pak z jeho jistoty sra�ena �ástka tvo�ící rozdíl mezi nejvy��ím podáním p�vodní a 

opakované dra�by a náklady opakované dra�by. Sou�asn� je tento obme�kaný vydra�itel 

z opakované dra�by vylou�en. 

 Jestli�e dra�itel podal proti rozhodnutí o p�íklepu námitky, vrátí se mu jistota a� 

po právní moci rozhodnutí o p�íklepu. Rozhodnutí o p�íklepu se doru�uje dlu�níkovi, 

vydra�iteli a dra�itel�m, kte�í proti p�íklepu vznesli námitky. Tito osoby mohou podat 

proti rozhodnutí o p�íklepu odvolání.  

 Pokud v dra�b� nebylo u�in�no ani nejni��í podání, správce dan� dra�bu skon�í. 

Dal�í dra�ba je na�ízena nejd�íve po uplynutí t�í m�síc�, kdy je nejni��í podání 
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stanoveno sní�eno na polovinu výsledné ceny, pokud správce dan� nena�ídí dal�í 

dra�bu, exekuci zastaví. 

 Po ud�lení p�íklepu se vydra�itel ujímá dr�by nemovitosti. Vlastnické právo na 

n�j p�echází po nabytí právní moci rozhodnutí o p�íklepu  a po zaplacení nejvy��ího 

podání (s ú�inky ex tunc - ke dni rozhodnutí o p�íklepu).  

 Pravomocné rozhodnutí o p�íklepu je t�eba doru�it katastrálnímu ú�adu jako 

podklad pro zápis do katastru nemovitostí, a to a� po plném uhrazení nejvy��ího podání.

ad 5) � rozvrh výt��ku dra�by

 Jde o záv�re�nou fázi exekuce prodejem nemovitosti, tzv. vyú�tování dra�by, 

která nastává po právní moci rozhodnutí o p�íklepu a po zaplacení nejvy��ího podání 

vydra�itelem. Správce dan� na�ídí k rozvrhu rozd�lované podstaty jednání, k n�mu 

p�edvolá dlu�níka, vydra�itele, platn� p�ihlá�ené v��itele a osoby, jejich� práva 

k nemovitosti mají právní mocí o rozvrhu zaniknout. Cílem jednání je zejména ur�ení 

nárok� a  jejich po�adí. P�i rozvrhu se toti� uplat�ují pravidla, dle kterých mají n�které 

pohledávky p�ednostní po�adí, zatímco u jiných zále�í na dob� jejich vzniku. Ve smyslu 

ust. § 337c odst. 1 o.s.�. jsou pohledávky a nároky na uspokojení z rozd�lované podstaty 

rozd�leny do �esti skupin. Pohledávky v ka�dé skupin� se �adí dle svého po�adí.25

Pohledávky té�e skupiny a stejného po�adí se uspokojí pom�rn�. 

                                                          
25  § 337c o.s.�. 
 (1) Podle výsledk� rozvrhového jednání se z rozd�lované podstaty uspokojují postupn� podle 
t�chto skupin:  
 a) pohledávky náklad� �ízení vzniklých státu v souvislosti s provád�ním dra�by, nové dra�by 
nebo dal�í dra�by,  
 b) pohledávky z hypote�ních úv�r� nebo �ásti t�chto pohledávek slou�ící ke krytí jmenovité 
hodnoty hypote�ních zástavních list�,  
 c) pohledávka oprávn�ného, pohledávka toho, kdo do �ízení p�istoupil jako dal�í oprávn�ný, 
pohledávky zaji�t�né zástavním právem a náhrada za v�cná b�emena nebo nájemní práva s výjimkou t�ch, 
o nich� bylo rozhodnuto, �e prodejem nemovitosti v dra�b� nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)],  
 d) pohledávky nedoplatk� vý�ivného,  
 e) pohledávky daní a poplatk�, pojistného na ve�ejné zdravotní poji�t�ní a pojistného na sociální 
zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, pojistného na úrazové poji�t�ní, pokud nebyly 
uspokojeny podle písmena c),  
 f) ostatní pohledávky. 
 (2) Nelze-li pln� uspokojit v�echny pohledávky pat�ící do té�e skupiny, uspokojí se podle po�adí; 
pohledávky pat�ící do té�e skupiny, které mají stejné po�adí, se uspokojí pom�rn�.  
 (3) Nesplatné pohledávky zaji�t�né zástavním právem se pova�ují p�i rozvrhu za splatné.  
 (4) Úroky, úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení za poslední t�i roky p�ed rozvrhovým 
jednáním, jako� i náhrada náklad� �ízení se uspokojují v po�adí jistiny. Nesta�í-li rozd�lovaná podstata, 
uhradí se p�ed jistinou. Pokud ke krytí jmenovité hodnoty hypote�ních zástavních list� slou�í jen �ást 
pohledávky z hypote�ního úv�ru, uspokojují se nároky uvedené ve v�t� první pom�rn�.  
 (5) Pro po�adí je rozhodující  
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 Ka�dý z v��itel� p�ítomných p�i jednání je povinen vy�íslit svou pohledávku 

v�etn� p�íslu�enství ke dni rozvrhového jednání a uvést do jaké skupiny pat�í v�etn�

skute�ností ur�ujících její po�adí. Pohledávky p�ihlá�ených v��itel�, kte�í se na jednání 

nedostaví, se ur�í dle spisového materiálu.  

 P�ípadné námitky a pop�ení pohledávek je nutno zaznamenat do protokolu, který 

podepisují v�ichni ú�astníci rozvrhového jednání. 

 Po skon�ení rozvrhového jednání vydá správce dan� rozvrhové rozhodnutí, 

v n�m� vy�íslí rozd�lovanou podstatu, rozhodne, které z pohledávek z ní budou 

uspokojeny a v jaké vý�i, v jaké skupin� a po�adí, p�izná úhradu pohledávek, které 

vydra�itel p�evzal, p�izná vydra�iteli náhradu za v�cné b�emeno nebo nájemní právo, 

pokud s tím osoba jí� toto právo sv�d�í souhlasila.  

 Po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvrhu správce dan� vyplatí �ástky p�iznané 

rozvrhovým rozhodnutím a vyrozumí p�íslu�ný katastrální ú�ad, která zástavní práva 

zanikla a která p�sobí v��i vydra�iteli a která v�cná b�emena zanikla a která nikoli. 

                                                                                                                                                                         
 a) u pohledávky oprávn�ného den, kdy k soudu výkonu do�el jeho návrh na na�ízení výkonu 
rozhodnutí,  
 b) u pohledávky toho, jen� do �ízení p�istoupil jako dal�í oprávn�ný, den, který se pova�uje za 
p�istoupení k �ízení,  
 c) u p�ihlá�ené pohledávky den, kdy k soudu do�la p�ihlá�ka,  
 d) u pohledávky zaji�t�né zástavním právem den vzniku zástavního práva,  
 e) u náhrad za v�cná b�emena den vzniku v�cného b�emene,  
 f) u náhrad za nájemní práva den vzniku nájemního práva.  
 Po�adí pohledávky se stanoví podle toho hlediska, které je pro ni výhodn�j�í.  
 (6) Po úhrad� v�ech pohledávek, které mají být uspokojeny, se zbytek rozd�lované podstaty 
vyplatí povinnému. 
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8 Mezinárodní prvek p�i výkonu rozhodnutí v da�ovém �ízení 

  

8.1  Historický exkurz

P�ed vstupem �eské republiky do Evropské unie byla úprava mezinárodní 

spolupráce v tomto odv�tví realizována pouze na základ� mezinárodních smluv, a to 

p�evá�n� smluv o zamezení dvojího zdan�ní. Se vstupem �eské republiky do Evropské 

unie se spolupráce v oblasti mezinárodní správy daní roz�í�ila, a dochází tak 

k usnadn�ní práce p�i zji��ovaní velkého mno�ství údaj� o da�ových subjektech. 

   O mezinárodní pomoci p�i správ� daní m��eme hovo�it v n�kolika sm�rech. 

Jednak tuto problematiku nalezneme v p�edpisech Evropských spole�enství, 

jednak v úprav� vnitrostátní. Mezinárodní pomocí p�i správ� daní se takté� zabývají 

n�které mezinárodní organizace.

Právo Evropských spole�enství upravuje mezinárodní spolupráci p�i správ� daní 

zejména sm�rnicí Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi 

p�íslu�nými orgány �lenských stát� v oblasti p�ímých a nep�ímých daní. Uvedená 

sm�rnice byla p�ijata za ú�elem zamezení da�ovým únik�m, které p�esahují teritoriální 

p�sobnost jednotlivých zemí a p�ispívají ke zna�ným rozpo�tovým ztrátám, k pop�ení 

zásady da�ové spravedlnosti a mohou naru�it pohyb kapitálu a podmínky hospodá�ské 

sout��e. D�vodem zd�raz�ujícím pot�ebu sjednocující regulace byla také skute�nost, �e 

spolupráce mezi da�ovými správami pouze na základ� dvoustranných smluv ji� 

nedosta�uje pro odhalování nových forem da�ových delikt�.1

 Dal�í významnou sm�rnicí je sm�rnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. b�ezna 

1976 o vzájemné pomoci p�i vymáhání pohledávek vyplývajících z n�kterých dávek, 

cel, daní a jiných opat�ení. Stejn� jako sm�rnice p�edchozí, i tato byla implementována 

do na�eho právního �ádu. Problematika mezinárodní správy daní a potírání da�ových 

únik� je v na�í vnitrostátní právní úprav� zakotvena jednak v zákon� �. 253/2000 Sb., o 

mezinárodní pomoci p�i správ� daní, a o zm�n� zákona �.  531/1990 Sb., o územních 

finan�ních orgánech ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále jen �zákon o mezinárodní 

pomoci p�i správ� daní), jím� je upraven postup p�i vým�n� informací získávaných p�i 

správ� daní a obdobných platebních povinností a podmínky, za kterých orgány �eské 
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republiky poskytují, do�adují se nebo p�ijímají za ú�elem správného vym��ení a placení 

daní mezinárodní pomoc p�i jejich správ� a to ve vztahu k jiným �lenským stát�m 

Evropské unie a p�ípadn� na základ� mezinárodní smlouvy, jí� je �eská republika 

vázána a která byla vyhlá�ena. Jménem �eské republiky jedná Ministerstvo financí �R, 

pop�ípad� jím pov��ený správce dan�. P�i poskytování pomoci p�íslu�nému ú�adu 

smluvního státu se postupuje dle ZSDP.  

 A� do 1. ledna 2012 upravoval problematiku mezinárodní správy daní a potírání 

da�ových únik� zákon �. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci p�i vymáhání n�kterých 

finan�ních pohledávek, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (dále jen �zákon o mezinárodní 

pomoci p�i vymáhání�). Tento zákon se vztahoval na dan� p�ímé (dan� z p�íjm�, dan� z 

nemovitostí, dan� d�dické, dan� darovací a dan� z p�evodu nemovitostí, v ostatních 

státech stejných nebo podobných daní, které mají charakter dan� z p�íjmu nebo dan�

z majetku), ale takté� na dan� z pojistného.  

8.2  Nová právní úprava

 Dne 16.3.2010 byla schválena sm�rnice Evropské unie �. 2010/24/EU (dále jen 

�nová sm�rnice�) s cílem odstranit nedostatky dosavadní úpravy a sjednotit postupy 

�lenských stát� p�i vymáhání pohledávek, implementována do �eského právního �ádu 

byla zákonem �. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci p�i vymáhání n�kterých 

finan�ních pohledávek, s ú�inností od 1.1.2012.  

 Nová sm�rnice stanovuje svoji p�sobnost p�i vymáhání pohledávek z cel, 

ve�kerých daní a poplatk� v�etn� souvisejících pokut, úrok� a penále, dále náhrad 

intervencí a dal�ích opat�ení Evropského zem�d�lského záru�ního fondu a Evropského 

zem�d�lského fondu rozvoje venkova, jako� i dávek �i jiných poplatk� v rámci spole�né 

organizace trh� v odv�tví cukru.2

 Jedním z praktických problém� p�edchozí úpravy spo�íval v tzv. automatické 

uznatelnosti dokladu o vykonatelnosti státem do�ádaného orgánu, co� fakticky 

znamenalo, �e doklad, který byl exeku�ním titulem pro vymáhání pohledávky ve stát�

do�adujícího orgánu, musel být bez dal�ího pova�ován za exeku�ní titul pro vymáhání 

                                                                                                                                                                         
1  Mrkývka P. a kol. Finan�ní právo a finan�ní správa � 2.díl. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 
s. 113. 
2 Vztahuje se tak nap�.na pokutu za opo�d�né tvrzení dan�, penále, úrok z prodlení atd. dle D�, 
nedále se nevztahuje na finan�ní pohledávky vzniklé z pojistného na v�eobecné zdravotní poji�t�ní a 
sociální zabezpe�ení. 
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pohledávky ve stát� do�ádaném. Toto pojetí bylo proto novou sm�rnicí opu�t�no a byl 

zaveden jednotný titul pro vymáhání finan�ních pohledávek, formulá� jednotného 

dokladu o vymahatelnosti s p�edepsanými obsahovými nále�itostmi, které jsou nedílnou 

sou�ástí ka�dé �ádosti o vymáhání. Jednotný doklad o vymahatelnosti pak musí být 

do�ádanému orgánu zaslán v jednom z ú�edních jazyk� do�ádaného �lenského státu. 

 Ve vazb� na rozsudek Soudního dvora Evropské unie - Evropského soudního 

dvora ve v�ci Kyrian3 nová sm�rnice výslovn� specifikuje, �e spory týkající se platnosti 

doru�ení nále�í do pravomoci soudu �lenského státu, ve kterém má sídlo do�ádaný 

orgán, jsou oprávn�ny ov��it, �e byl exeku�ní titul dlu�níkovi �ádn� doru�en. Nadále 

v�ak platí, �e p�ezkumnou pravomoc ve vztahu k akt�m napadajícím pohledávku nebo 

doklad o vymahatelnosti mají výhradn� orgány �lenského státu, ve kterém má sídlo 

orgán do�adující. 

 Byl zaveden nový procesní institut �ádost o p�edb��né opat�ení, pou�itelný v 

situaci, kdy je pohledávka v do�adujícím �lenském stát� v dob� podání �ádosti 

napadena nebo se na pohledávku je�t� nevztahuje akt umo��ující její vymáhání. Do 

�eského právního �ádu se p�íslu�ná ustanovení promítla v podob� zaji�t�ní pohledávky. 

Pokud tedy �eský správce dan� vystupuje v pozici do�ádaného orgánu, m��e vyu�ít 

pouze takové prost�edky zaji�t�ní, jaké mu umo��uje da�ový �ád � institut zástavního 

práva dle § 170 D�. 

 Obdobn� jako v p�ípad� vymáhání, byl zaveden jednotný doklad pro doru�ení, u 

n�j� byly stanoveny pouze minimální obsahové nále�itosti. Tento jednotný formulá� má 

zajistit, aby se adresát doru�ovaného dokumentu mohl seznámit se v�emi informacemi 

pot�ebnými k efektivní obran� svých práv, musí být doru�ován v ú�edním jazyce státu, v 

n�m� je doru�ován. 

 Orgánem odpov�dným za kontakty s Evropskou komisí p�i provád�ní 

mezinárodní pomoci je ministerstvo financí. Vlastní komunikaci s orgány jiných 

�lenských stát� p�i provád�ní mezinárodní pomoci pak zaji��uje kontaktní orgán. Jako 

úst�ední kontaktní orgán v �eské republice bylo pov��eno Generální finan�ní �editelství. 

V praxi pak naprostou v�t�inu úkon� p�i poskytování mezinárodní pomoci zaji��uje 

                                                          
3 Kyrian, C 233/08, http://curia.europa.eu, z rozsudku ESD vyplynulo, �e p�edchozí úprava v 
zásad� neumo��ovala do�ádanému orgánu zpochybnit platnost a vykonatelnost aktu nebo rozhodnutí, 
jeho� doru�ení po�aduje do�adující orgán, nicmén� soudy �lenského státu, ve kterém má sídlo do�ádaný 
orgán, mají pravomoc ov��it, zda byl exeku�ní titul dlu�níkovi �ádn� doru�en. Z rozsudku ESD lze dále 
dovodit, �e exeku�ní titul musí být dlu�níkovi doru�en v jazyce, kterému rozumí. 
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pov��ený správce dan�. V této souvislosti byla �e�ena i komunikace mezi kontaktními 

orgány jednotlivých �lenských stát�, p�i�em� k zaji�t�ní co nejefektivn�j�ího procesu 

mezinárodní spolupráce striktn� nastavuje po�adavek elektronické komunikace 

prost�ednictvím existující komunika�ní sít� Evropské unie CCN v oblasti daní a cel. 

Ve�kerá komunikace mezi kontaktními orgány se pak musí odehrávat v jednacím jazyce 

do�ádaného orgánu, fakultativn� pak v jazyce, který si p�íslu�né kontaktní orgány mezi 

sebou dohodly. 

 V�t�í pozornost je v�nována i problematice lh�t, otázce proml�ení. Rozhodující 

je stav lh�ty dle právní úpravy do�adujícího �lenského státu, pokud lh�ta pro vymáhání 

finan�ní pohledávky v do�adujícím stát� uplynula, je tento povinen o této skute�nosti 

bez zbyte�ného odkladu do�ádaný �lenský stát informovat, aby byl proces vymáhání 

zastaven. Tedy v podmínkách, �e do�adujícím státem bude �eská republika, je 

rozhodná lh�ta pro placení dan� dle § 160 D�. B�h lh�ty k vymáhání nicmén� ovliv�ují 

úkony do�ádaného orgánu. Bylo stanoveno základní pravidlo, �e úkon provedený 

do�ádaným orgánem je zp�sobilý p�eru�it, prodlou�it �i stav�t lh�tu k vymáhání v 

do�adujícím stát� za p�edpokladu, �e ú�inek, který úkon do�ádaného orgánu vyvolal v 

do�ádaném stát�, je mo�ný i podle právní úpravy do�adujícího státu. Pokud úkon 

provedený do�ádaným orgánem nemá dle právních p�edpis� do�ádaného státu na b�h 

lh�ty �ádný vliv, nicmén� v p�ípad�, �e by jej provedl do�adující orgán by dle rpávní 

úpravy do�adujícího státu ú�inky na b�h lh�ty m�l, z hlediska ú�ink� na b�h lh�ty se 

úkon provedený do�ádaným orgánem posuzuje jakoby jej provedl do�adující orgán. 

Nová sm�rnice zavedla i dal�í nové nástroje spolupráce, jedním z nich je p�ímá 

spolupráce ú�edních osob p�i procesu zaji�t�ní, respektive vymáhání, tj. pov��ená osoba 

z orgánu do�adujícího �lenského státu se m��e p�ímo ú�astnit úkonu na území 

do�ádaného státu, který zde �iní orgán do�ádaný.  

 Byl zachován koncept z úrok� z prodlení, který vzniká dlu�níkovi v do�ádaném 

stát� podle právní úpravu do�ádaného státu od okam�iku,kdy do�ádaný orgán obdr�í 

bezchybnou �ádost o vymáhání, do ukon�ení vymáhacího �ízení. 

 Stejn� jako v p�edchozí úprav� ponechala nová sm�rnice na úvaze kontaktního 

do�ádaného orgánu, zda p�istoupí k vymáhání pohledávky ni��í 1.500 Eur, co� bylo 

pln� p�ejato do § 19 zákona �. 471/2011 Sb. 
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 Rovn�� tak nadále platí, �e do�ádaný orgán není povinen �ádost o poskytnutí 

mezinárodní pomoci p�ijmout v p�ípad�, �e mezi dnem, kdy se finan�ní pohledávka 

stala ve stát� do�adujícího orgánu splatnou, a dnem podání první �ádosti o poskytnutí 

mezinárodní pomoci vztahující se k této finan�ní pohledávce, uplynulo více ne� 5 let4. 

                                                          
4 Bur�ík, R., Krakovi�ová, M. Mezinárodní vymáhání da�ových pohledávek ve sv�tle nové právní 
úpravy. Dan� a právo v praxi. 2/2012, s. 20-23 
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9 Shrnutí, záv�ry a doporu�ení  

  

 Da�ová exekuce má nezastupitelnou úlohu p�i vymáhání dobrovoln�

neuhrazených da�ových nedoplatk�. Aplika�ní a interpreta�ní problémy je� p�etrvávaly 

ve staré právní úprav� byly odstran�ny novým da�ovým �ádem ú�inným od 1. 1. 2011, 

kde je postavení správce dan� jako�to vykonávajícího subjektu ji� p�esn� zakotveno 

p�ímo a normativní úprava da�ové exekuce jako takové v tomto p�edpise získala 

podrobn�j�í úpravu. A je bezesporu kladem, �e úprava da�ové exekuce je ú�eln�

rozvíjena v rámci da�ového �ádu. 

 P�i vlastním výkonu da�ové exekuce je t�eba trvat na odborném, rychlém a 

efektivním postupu správce dan�, aby bylo zabezpe�eno dosa�ení ú�elu exekuce p�i 

dodr�ení procesních postup� a základních zásad �ízení. 

 Jedním z dal�ích aspekt� ovliv�ujících v �ím dál vy��í mí�e správu daní a jejich 

vymáhání je mezinárodní prvek. Je kladen �ím dál v�t�í d�raz na mezinárodní 

spolupráci mezi berními orgány jednotlivých stát�, a to z d�vodu nar�stající integrace 

jednotlivých státních trh�, respektive v rovin� Evropské unie hovo�íme o jednotném 

trhu, �emu� v�ak nedopovídá jednotný právní systém. M��eme tedy dosp�t 

k doporu�ení, �e z budoucího pohledu bude t�eba zam��it se i na oblast mezinárodní 

spolupráce a trvat na d�sledném vyu�ívání v�ech mo�ností, je� nám právní systém a 

mezinárodní dohody dávají. 

 Rovn�� je t�eba zd�raznit po�adavek na dodr�ování a aplikaci zásad vzájemné 

sou�innosti a p�im��enosti da�ového �ízení, je� by nem�ly z�stat prázdnými teoreticko-

filosofickými formulacemi, ale praxe by m�la nacházet �ím dál více cest k jejich 

reálnému vyu�ití, tak aby do�lo k protnutí zájm� správce dan� (státu) a da�ových 

subjekt�.  

 Pova�uji za nutné podotknout, �e �ádný by� sebedokonalej�í právní p�edpis sám 

o sob� není schopen zajistit �ádné fungování oblasti právních vztah� jím upravovaných. 

Nutnou podmínkou d�sledné aplikace práva je nezbytn� zvý�ený d�raz kladený na jeho 

vymahatelnost. To platí jak v rovin� obecné, tak v oblasti práva da�ového, tím spí� pak 

v da�ové exekuci samé. 

 Mo�ností, jak vylep�it výb�r a vymáhání daní je jist� více. Za v�echny mohu 

zmínit ú�inn�j�í boj proti karuselovým obchod�m a podvod�m s DPH, posílení a 
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roz�í�ení pravomocí da�ové exekuce v duchu nedávných úprav ob�anského soudního 

�ádu a exeku�ního �ádu (viz správa nemovitosti, posti�ení bankovního ú�tu �i mzdy 

man�ela, posti�ení podniku atd., zde jist� rovn�� stojí za zamy�lení d�vodnost zna�né 

r�znosti n�kolikeré úpravy exekuce v na�em právním �ádu), zvý�ení efektivity práce 

finan�ní správy nebo, a to p�edev�ím, obecn� pevn�j�í zakotvení postavení státních 

ú�edník� p�ijetím zákona o státních ú�ednících. Takovou úpravu dosud �eská republika 

nemá jako jediný stát Evropské unie. Na její p�ijetí je vázáno �erpání dotací v hodnot�

zhruba 500 miliard korun a týkat se má tém�� 70.000 státních zam�stnanc�. 

Odpolitizování ú�ednického aparátu, za konkrétn� vymezených kritérií  jasn� stanovený 

slu�ební postup s dostate�ným finan�ním ohodnocením ú�edník�, zvý�ení nárok� na 

jejich kvalifikaci a z toho plynoucí odpov�dnost jednotlivých zam�stnanc� by m�ly být 

základními stavebními kameny a zárove� vyt�enými cíly nového právního p�edpisu. 

 Malá decentralizovaná pracovi�t� finan�ní správ jist� mají své výhody ve v�t�í 

znalosti místních pom�r� a podnikatelského prost�edí. P�iná�í s sebou ale i 

nedostate�nou efektivitu kontrolních a vymáhacích proces�. Dochází ke kumulaci 

pracovních �inností zam�stnanc�, nedostate�né specializaci, extrémní vytí�enosti, 

poddimenzování n�kterých pracovi�� a jejich úsek� a naopak k nesmysln�

nadstandardní personální saturaci jiných pracovi��. Pr�b��ná optimalizace by jist� byla 

na míst�. Nesmí v�ak za �ádných okolností p�er�st ke zborcení a rozkladu fungujícího 

systému v systém nefunk�ní. Naopak by m�lo být jejím cílem na dané podmínky            

z pr�m�rn� fungujícího systému vytvo�it systém fungující výborn�.  

 Posledním p�edpokladem pro zdravé fungování da�ové politiky státu, je� by  

kv�li své spole�enské d�le�itosti m�lo být prioritou ka�dé vlády, je stabilita právního a 

politického prost�edí a d�sledná aplikace a vymahatelnost práva jak v rovin� úpravy 

práva da�ového tak na úrovni mo�ných sank�ních postih� vrcholících uplatn�ním práva 

trestního. 
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Summary 

 This thesis is focused on analysis of tax procedure specifically on the procedure 

of the tax enforcement which is a particular issue of law and regulated with special rule. 

The status of the tax administrator who acts in the tax enforcement as an exacting body 

as well as a beneficiary body is specific and therefore it is regulated with special rule as 

well � Tax Procedure Code.  

 The basic condition for the beginning and the order of a tax enforcement 

execution is an existence of the enforceable executory title. There are several ways of 

the tax enforcement and they are enumerative specified, the tax administrator can carry 

out enforcement by these instruments mentioned by law. Another possibility is to 

request enforcement at the court or the judicial distrainer.  

 The tax debtor has to pay back payment but also costs of execution are included. 

The beginning of the tax enformcement is situation when the tax debtor does not pay his 

payable tax. The tax administrator can appeal tax debtor to pay the debt in an alternative 

term, but the tax execution can be carry into effect without this call. Before the tax 

administrator chooses one of the forms of enforcement he has to find out the property of 

debtor. The purpose of enforcement is fast and effective gap of taxes. 

 The Act No. 280/2009 Coll., Tax Procedure Code, brings to law of tax procedure 

more accurate taxonomy, modern terminology and more elaborate description of the tax 

execution. 

  The thesis itself is divided into nine chapters. The first one is more like general 

preface of the thesis. The second chapter deals with historical context of the tax 

procedure issue. The third and fourth part are focused on the past legislation, the Act 

No. 377/1992 Coll., Administration of Taxes and Charges. The content of the fifth 

chapter is a description of general institutes and basic platforms of Tax Procedure Code. 

Concrete means of tax enforcement are described in the sixth and seventh chapter in 

detail. The eight chapter deals with international aspects of tax enforcement and the last 

part of the thesis includes final recapitulation, reflection and possible proposals for 

future. 
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