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Žádost o informaci - zp ůsob vymáhání da ňových nedoplatk ů 
 
 
Dne 17.7.2017 jsme e-mailem obdrželi žádost o poskytnutí informace dle zákona                         
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, evidovanou pod čj. 
EO 3347/6262/2017 pod číslem pořadovým 5/2017.  
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, Vám sdělujeme následující: 
 
• daňové nedoplatky vymáháme prostřednictvím pracovnice Odboru ekonomického podle 

ustanovení §10 a §175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, dále jen 
„daňový řád“, s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  
v platném znění, dále jen „občanský soudní řád“. V souladu s ustanovením §190 
daňového řádu a na základě ust. §178 odst. 1 téhož zákona s přiměřeným použitím ust. 
§303 a násl. občanského soudního řádu provádí tatáž pracovnice exekuce na bankovní 
účty. V souladu s ustanovením §178 odst. 1 daňového řádu, s přiměřeným použitím 
občanského soudního řádu provádí exekuce na mzdy, v souladu s ustanovením §187                  
a §177 odst. 1 daňového řádu s přiměřeným použitím §277 a následujících občanského 
soudního řádu provádí srážky ze mzdy a jiných příjmů. 

 
• město Šluknov využívá na základě smluvního vztahu advokátku JUDr. Hanu Záveskou, 

která je oprávněna činit za město veškeré právní kroky směřující k vymožení splatných 
pohledávek za dlužníky formou exekučního vymáhání pohledávek podle exekučního 
řádu. 

 
• příslušný celní úřad o vymáhání nežádáme. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jana Kociánová 
vedoucí Odboru ekonomického 
Městský úřad Šluknov 
 

 


