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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
K Vaší žádosti ze dne 14. 7. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o informacích“), v níž žádáte o
informaci, jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky, zda v případě, že tak činíme
prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, vymáhá daňový nedoplatek odbor magistrátu
nebo o vymáhání požádáme příslušný celní úřad, zda v případě, že tak činíme prostřednictvím
soudního exekutora podle exekučního řádu, máme uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a
pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváme služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého,
sdělujeme následující údaje:
Magistrát města Liberec, Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, správce daně dle § 10
odst. 2, § 11 a § 12 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také
“daňový řád”), vymáhá nedoplatky na místních poplatcích a na pokutách, udělených ve správním
řízení v působnosti Magistrátu města Liberec, v souladu s daňovým řádem. Jedná se o výkon
přenesené působnosti obce.
Formy vymáhání vymezuje daňový řád v odst. 1 § 175: daňová exekuce, vymáhání prostřednictvím
soudního exekutora, popřípadě uplatnění v insolvenčním řízení nebo přihlášení do veřejné dražby.
Odst. 2 § 175 určuje, že správce daně zvolí způsob vymáhání tak, aby výše nákladů spojených
s vymáháním, které bude dlužník povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.
Převážnou část spravovaných pohledávek vymáhá správce daně prostřednictvím úředních osob =
zaměstnanců magistrátu, zároveň využívá možnosti spolupráce s Celní správou České republiky
v oblasti vymáhání pohledávek dle § 105 odst. 1 a § 106 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a předává k vymáhání Celnímu úřadu pro Liberecký kraj, místně
příslušnému obecnému správci daně, neuhrazené blokové pokuty, udělené Městskou policií Liberec.
Z důvodu zintenzivnění vymáhacího procesu byla navázána spolupráce se soudními exekutory.
Rámcová smlouva o provádění exekucí je uzavřena s Mgr. Zdeňkem Pánkem, Exekutorský úřad Děčín,
a s JUDr. Janou Bémovou, Exekutorský úřad Česká Lípa.
S pozdravem
Ing. Hana Hrbková, v. r.
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E–mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec)ID 7c6by6u

KTKI/JM SZ CJ MML 146926/17/2

Stránka 1 z 1

