
Zpráva pro 14. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 24. září 2020 

___________________________________________________________________________ 
 
4.04 Odpis daňových pohledávek 
 
 
Předkládá:  Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 
            vedoucí ekonomického odboru 
 
 
Odůvodnění:  
Jedná se o odpis pohledávky ve výši 78.000 Kč dvou dlužníků. Dlužníci zemřeli, z výsledku 
dědického řízení bylo zjištěno, že zůstavitelé nezanechali žádný majetek a dědická řízení byla 
zastavena dle § 153 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
Při vymáhání pohledávky bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy a byly 
vyčerpány všechny dostupné možnosti k vymožení dlužné částky, tj. zaslány výzvy 
k zaplacení nedoplatku a k poskytnutí součinnosti orgánům veřejné moci a ostatním osobám 
(bankám, zdravotním pojišťovnám atd.). Jelikož správce daně neměl možnost vydat daňovou 
exekuci, byla pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi. Ke dni úmrtí dlužníků 
nebyla vymožena ani část předmětné pohledávky.  
 
Pokuta uložena odborem správních agend a dopravy ve výši 1.500 Kč.  
Pokuta uložena odborem správních agend a dopravy ve výši 35.000,00 Kč a náklady řízení ve 
výši 1.000,00 Kč.  
Pokuta uložena odborem dopravy, ve výši 12.000,00 Kč a náklady řízení ve výši 1.000,00 Kč.   
Pokuta uložena odborem dopravy ve výši 500,00 Kč.   
Pokuta uložena komisí k projednávání přestupků ve výši 2.000,00 Kč.   
Pokuta uložena komisí k projednávání přestupků ve výši 1.000,00 Kč.   
Pokuta uložena komisí k projednávání přestupků ve výši 2.000,00 Kč.   
Pokuta uložena obecním živnostenským úřadem ve výši 1.000,00 Kč a náklady řízení ve výši 
1.000,00 Kč.  
Pokuta uložena obecním živnostenským úřadem ve výši 4.000,00 Kč a náklady řízení ve výši 
1.000,00 Kč.  
Pokuta uložena obecním živnostenským úřadem ve výši 10.000,00 Kč a náklady řízení ve 
výši 1.000,00 Kč.  
Pokuta uložena obecním živnostenským úřadem ve výši 3.000,00 Kč a náklady řízení ve výši 
1.000,00 Kč.  
Pokuta uložena obecním živnostenským úřadem ve výši 1.000,00 Kč.  
 
 
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.    
 


