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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne:  26.01.2021 
 
  MUNAX00Q21HS 
Sp.zn.:  KS513/2021/KT 
Čj.(Če.): MUNAC7882/2021/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum:  01.02.2021 
 
Poskytnutí informací  o vymáhání pohledávek 
 
Vážení, 

dne 26.01.2021 byla Městskému úřadu Náchod doručena Vaše žádost o informace o způsobech, jakými 
město Náchod vymáhá místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady dle zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, po poplatnících, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí. Požádali jste též 
o informace, jak jsou vymáhány i jiné pohledávky na těchto osobách. 

Podklady pro požadované informace poskytl odbor  správy majetku a financování zdejšího městského 
úřadu, do jehož kompetence správa poplatků a jiných pohledávek města patří.    

Níže pro přehlednost citujeme doslova kurzívou jednotlivé body Vaší žádosti a k nim příslušné odpovědi. 

Konkrétně jste požádali o informace spočívající ve sdělení 

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému 
shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích 
poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření 
poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních 
řízeních u konkrétního exekutora; 

Městský úřad Náchod tento způsob vymáhání místních poplatků vůbec nevyužívá, počet takových 
exekucí je tedy nula. Vůči poplatníkům místního poplatku, kteří jsou nezletilí, exekuci ani vést nemůže. 
Řídí se ustanovením § 12 výše citovaného zákona o místních poplatcích, podle kterého platí, cit.: 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti 
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází 
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo 
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.   

 

2) počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší 
obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době 
vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době 
nařízení exekuce) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, 
který je vymáhá; 

 Ani daňovou exekuci nemůže Městský úřad Náchod vůči nezletilému poplatníkovi vést – viz odkaz na 
ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích citované k bodu 1) Vaší žádosti. 

 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Šafaříkova 635/24 
120 00 Praha 2 - Vinohrady 
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3) zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu 
výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému 
shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení 
této smlouvy;  

Takovou smlouvu město Náchod neuzavřelo. 

 

4) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
vedených Vaší obcí v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za 
provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, 
kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení o jaký typ 
pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora. 

Město Náchod vůči nezletilým žádné pohledávky k dnešnímu dni nemá.  
 

 

S pozdravem  

Mgr. Hana Mílová 
tajemnice Městského úřadu Náchod 
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