
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k vymáhání daňových nedoplatků ze dne 

14.07.2017  
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
Dobrý den, 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – 
pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte 
služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 
Sb., exekuční řád? 
Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové 
exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu 
nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad? 
Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního 
exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním 
exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, 
a pokud ano, jakého. 
Žádám o zaslání informace na e-mail petr@kocourek.me. 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 
 

Způsob poskytnutí informace:  
Odpověď zaslána e-mailem. 
 

Dne: 20.07.2017 
 

Odpověď na žádost: 
Dobrý den, ve vazbě na Vaši žádost o informace ze dne 14. 7.  2017 sděluji, že Město 
Moravská Třebová vymáhá daňové nedoplatky jak pomocí daňové exekuce podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, tak prostřednictvím služeb soudního exekutora. 
Daňové nedoplatky vymáhají zejména odbory městského úřadu, v některých případech 
žádáme i příslušný celní úřad. 
Se soudním exekutorem nemáme uzavřenou smlouvu, v rámci vymáhání pohledávek z 
hlavní činnosti města využíváme služeb Exekutorského úřadu Svitavy (soudní exekutor 
JUDr. Igor Olma), v rámci hospodářské činnosti města (správa bytového fondu) pak 
využíváme služeb Exekutorského úřadu Pardubice (soudní exekutor Mgr. Tomáš 
Voborník). 
 

Jméno, příjmení: Dana Buriánková 
Funkce, odbor: vedoucí odboru finančního 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
Datum zveřejnění informace: nutno zveřejnit do 15 dnů od data poskytnutí informace 


