Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/14/2017

Ze dne:

14.07.2017

From: xxxxxxxxxxxxxxx [mailto:xxxx@xxxxxxxx.xx]
Sent: Friday, July 14, 2017 8:17 PM
Subject: Žádost o informace - exekuce

Žádost o poskytnutí 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 xxxx@xxxxxxxx.xx.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem,

xxx xxxxxxxx,
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpověď ze dne:

18.07.2017

Poskytl odbor:

EKO

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
ID datové schránky: b65bfx3
odbor ekonomický - odd. daní a poplatků
tel.:327 710 145, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: malichova@kutnahora.cz , www.mu.kutnahora.cz

MKH/046144/2017

Kutná Hora 18. 7. 2017

Pan
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti Vám sděluji, že Městský úřad Kutná Hora vymáhá daňové nedoplatky nejdříve
svými pracovníky. Místní poplatky jsou vymáhány pracovníky, kteří je taktéž vyměřují. Pokuty jsou
předávány od příslušných odborů na odbor ekonomický. Zde je určený pracovník, který nezaplacené
pokuty vymáhá.
Pokud i tak nejsou pokuty a poplatky zaplaceny do 5 let od splatnosti, předáváme po té tyto
pohledávky Exekutorskému úřadu Plzeň – město, Dominikánská 13/8. S tímto Exekutorským úřadem
spolupracujeme od roku 2011. Daňové pohledávky předáváme pouze jednomu exekutorskému úřadu
z důvodu společných exekučních řízení a tudíž snížení exekučních nákladů pro dlužníky.

Bc. Alena Malichová v.r.
vedoucí oddělení daní a poplatků
otisk razítka

