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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.07.2017
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 14.07.2017 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval následující informace: „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? Zda tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle
daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte
příslušný celní úřad? Zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle
exekučního řádu, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým,
nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého.“
K Vaší žádosti sdělujeme následující. Na Oddělení přestupkovém je vymáháním pověřen pracovník
tohoto oddělení, který zajišťuje činnosti správce daně při vymáhání pokut uložených komisí
pro projednávání přestupků nebo Oddělením přestupkovým. K tomu nejsou využívány ani služby
exekutora ani celního úřadu. Při výkonu vymáhání se správní orgán přestupkového oddělení řídí
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v němž je v ustanoveních
§ 175 a násl. obsažena právní úprava vymáhání daňových nedoplatků a daňové exekuce.
Zbývající odbory Úřadu, které se setkávají s daňovými nedoplatky, je předávají na Odbor právní
a organizační, který pohledávky předává k vymáhání exekutorskému úřadu. V posledních letech
jsou exekuční návrhy podávány k Exekutorskému úřadu Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní
exekutor, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, IČ: 60531355.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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Opětovné poskytnutí informací k žádosti ze dne 14.07.2017
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 09.08.2017 doručena prostřednictvím
datové schránky Vaše stížnost na nevyřízení žádosti o informace dle ust. § 16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „informační zákon“).
Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše žádost ze dne 14.07.2017 byla vyřízena v zákonem
stanovené lhůtě, a to 27.07.2017. Vámi požadované informace jsme zaslali na e-mail
uvedený v žádosti. K tomu Vám v příloze opětovně zasíláme odpověď včetně
protokolu o vypravení. Odpověď na Vaši žádost byla rovněž zveřejněna na webových stránkách
městské části v sekci Informace poskytnuté dle zák. č. 106/1999 Sb.
Pro úplnost pouze k poskytnutým informacím doplňujeme, že nemáme smlouvu s exekutorem.
Tuto informaci Vám poskytujeme v souladu s ust. § 16a odst. 5 informačního zákona.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- poskytnutí informací ze dne 27.07.2017 vč. protokolu

