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Příloha č. 1

Závazné názvy dokladových řad pro výkaz pohledávek v systému IRES:
a) pro pohledávky
Dokladová
řada

Název

51

Náklady civilního řízení

52

Vymáhání předepsaných záloh

53

Soudní poplatky

531

Soudní poplatky - omylové platby

539

Soudní poplatky - z návrhu

54

Peněžité tresty předepsané před novelou zák. č. 152/1995 Sb. a pokuty

541

Peněžité tresty a pokuty - omylové platby

549

Peněžité tresty - předepsané po novele zák. č. 152/1995 Sb.

55

Náhrady za ustanovené advokáty

56

Náklady trestního řízení

61

Notářské poplatky za úkony

62

Notářské poplatky z dědictví

63

Notářské poplatky registrační

64

Notářské poplatky z prodlení

65

Notářské poplatky - omylové platby

41

Ostatní pohledávky (např. pohledávky z náhrady škod, ze smluvních závazků

b) pro závazky
538

Vrácené soudní poplatky

částka 9

Sdělení č. 31, příloha č. 2

strana 221

Příloha č. 2

………………………………………………………..
správce daně - soud
č. j. ……………………………………………………………..
tel: ………………………………………………………………

Dlužník:

RČ/IČ:

VÝZVA
k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Na základě usnesení ze dne ………………………………………………….., č. j. …………………………………………,
v právní věci navrhovatele: ………………………………………………………………………………………………..……..
proti odpůrci: …………………………………………………………………………………………………………………….,
Vás vyzýváme k zaplacení nedoplatku na soudním/notářském poplatku*) ve výši ………………………………………….. Kč
v náhradní lhůtě do 8 dnů ode dne doručení této výzvy na účet č. …………………………………………………., u pobočky
banky ……………………………. v ……………………………………, variabilní symbol ………………………………
Poučení: Nevyhovíte-li této výzvě a uvedený nedoplatek nezaplatíte ve stanovené náhradní lhůtě, může být tento nedoplatek bez dalšího vymáhán daňovou exekucí podle § 73 zákona o správě daní a poplatků. Proti této výzvě lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.
Odvolání nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků).
V ……………………………………….. dne ………………………...

…………………………………………..
otisk úředního razítka

______________________________________________________

…………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 3

Promlčení pohledávek
1. Soudní poplatky
a) Podle § 13 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSP“), nelze poplatek resp. doplatek poplatku vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se stal splatným.
Příklad: Poplatek se stal splatným 5. 6. 1999. Tříletá lhůta počíná běžet 1. 1. 2000 a skončí 1. 1. 2003.
b) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník písemně uvědomen o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo
vymáhání poplatku (doplatku poplatku) anebo v němž předseda soudu povolil posečkání poplatku nebo jeho zaplacení ve
splátkách, běží nová tříletá lhůta (§ 13 odst. 2 ZSP). Úkonem k vymáhání poplatku (doplatku poplatku) je též písemná upomínka na zaplacení poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi (§ 13 odst. 3 ZSP).
Příklad: Poplatek se stal splatným 5. 6. 1999. Dne 12. 2. 2000 byla poplatníkovi doručená písemná upomínka na zaplacení poplatku. Nová tříletá lhůta začíná běžet 1. 1. 2001 a končí 1. 1. 2004.
c) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon
dokončen, uplynulo deset let, ve kterých mohlo fakticky dojít k vymáhání, nikoliv však 10 po sobě jdoucích kalendářních let
(§ 13 odst. 4 ZSP). Tato lhůta stanoví omezení pro opakované prodlužování tříleté promlčecí lhůty podle písm. b). Uplatněním pohledávky u soudu (podáním návrhu na výkon rozhodnutí) v promlčecí době a řádným pokračováním zahájeného
vymáhacího řízení (není úmyslně protahováno) vymáhající úřednicí promlčecí doba od podání návrhu na výkon rozhodnutí
do právní moci usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí neběží. Totéž platí v případě přihlášení pohledávky do konkursu,
stavení běhu promlčecí doby nastává až přihlášením pohledávky do konkursu (§ 20 odst. 8 zákona o konkursu a vyrovnání).
Příklad 1: Řízení bylo skončeno 1. 8. 1999. Desetiletá lhůta začíná běžet 1. 1. 2000 a končí 1. 1. 2010. Promlčecí lhůta
skončí tedy 1. 1. 2010, i kdyby nová tříletá lhůta podle písm. b) měla skončit později.
Příklad 2: Řízení bylo skončeno 1. 8. 1999. Desetiletá lhůta začíná běžet 1. 1. 2000. Dne 1. 8. 2008 bude zahájen výkon
rozhodnutí. Promlčecí doba tedy neskončí 1. 1. 2010, ale až po ukončení exekuce. Po dobu exekuce promlčecí doba neběží (staví se).
2. Bývalé notářské poplatky
Podle § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, a § 34 odst. 2, 3 a 4 zákona ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona č.
201/1990 Sb., poplatek (doplatek poplatku) nelze vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se státní
notářství dovědělo o skutečnosti, která je předmětem poplatku. Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od státního notářství resp.soudu dověděl o úkonu provedeném k vymáhání poplatku (doplatku poplatku), běží nová tříletá lhůta.
Poplatek (doplatek poplatku) nelze vymáhat, uplynulo-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která je
předmětem poplatku, deset let.
Příklad: Pro počítaní promlčecích lhůt platí obdobně ustanovení o počítání promlčecích lhůt u soudních poplatků.
3. Peněžité tresty předepsané před novelou zákona č. 152/1995 Sb.
a) Podle § 68 odst. 1 písm. d) a § 68 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění před novelou zákona č.
152/1995 Sb. (dále jen „TZ“), uložený trest nelze vykonat po uplynutí pětileté promlčecí doby, která počíná právní mocí
rozsudku. Podle § 89 odst. 18 TZ se do promlčecí doby nezapočítává den, kdy nastala událost určující její začátek.
Příklad: Peněžitý trest byl uložen rozsudkem, jenž nabyl právní moci dne 5. 6. 1994. Promlčecí doba počíná běžet
dnem následujícím tj. 6. 6. 1994 a končí dne 6. 6. 1999.
b) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody (§ 68 odst. 2
TZ), a to bez ohledu na to, byl-li uložen vedle předmětného peněžitého trestu nebo jde o trest odnětí svobody uložený
v jiném řízení.
Příklad: Peněžitý trest a trest odnětí svobody byly uloženy jedním rozsudkem, jenž nabyl právní moci dne 5. 6. 1994.
Promlčecí doba pro výkon peněžitého trestu počíná běžet dnem následujícím tj. 6.6.1994 a měla by skončit
dne 6. 6. 1999. Od 1. 7. 1994 do 1. 7. 1998 byl vykonáván trest odnětí svobody. Výkon peněžitého trestu se
promlčí 6. 6. 2003 (k pětileté promlčecí době se přičte doba po kterou je vykonáván trest odnětí svobody).
c) Podle § 68 odst. 3 a 4 TZ se promlčení výkonu trestu přerušuje, čímž počíná běžet n o v á promlčecí doba,
- učiní-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde (např. nařízení předsedy senátu, aby peněžitý
trest byl vykonán; výzva k zaplacení peněžitého trestu podle § 341 Trestního řádu),
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- spáchá-li odsouzený v promlčecí době trestný čin nový, na který TZ stanoví trest stejný nebo přísnější.
Příklad: Peněžitý trest byl uložen rozsudkem, jenž nabyl právní moci dne 5. 6. 1994. Promlčecí doba počíná běžet
dnem následujícím tj. 6. 6. 1994. Dne 27. 10. 1994 bude odsouzený písemně vyzván k zaplacení peněžitého
trestu. Od 28. 10. 1994 běží nová pětiletá promlčecí doba, která skončí 28. 10.1999.
4. Náklady trestního řízení, náklady soudního řízení a náhrady za ustanovení advokáta
a) Podle § 110 Občanského zákoníku bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, promlčuje se za deset let
ode dne, kdy nabylo vykonatelnosti. Podle § 122 odst. 2, 3 občanského zákoníku konec lhůty určené podle let připadá na
den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Příklad: Rozhodnutí soudu je vykonatelné dnem 5. 6. 1994. Promlčecí doba uplyne 5. 6. 2004.
b) Uplatněním pohledávky u soudu (podáním návrhu na výkon rozhodnutí) v promlčecí době a řádným pokračováním
zahájeného vymáhacího řízení (není úmyslně protahováno) vymáhající úřednicí promlčecí doba od podání návrhu na výkon
rozhodnutí do právní moci usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí neběží. Totéž platí v případě přihlášení pohledávky do
konkursu, stavení běhu promlčecí doby nastává až přihlášením pohledávky do konkursu (§ 20 odst. 8 zákona o konkursu
a vyrovnání).
Příklad: Rozhodnutí soudu o zaplacení nákladů soudního řízení je vykonatelné dnem 5. 6. 1994. Promlčecí doba by
uplynula dne 5. 6. 2004. Dne 1. 11. 1994 podá vymáhající úřednice návrh na výkon rozhodnutí soudu o zaplacení nákladů soudního řízení. Výkon rozhodnutí je zastaven dne 1. 11. 1995. Promlčecí doba tedy uplyne 5. 6.
2005.
5. Pořádkové pokuty
a) Podle ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., se právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek promlčuje po šesti
letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Promlčecí lhůta začíná běžet prvním dnem roku následujícího
po roce, ve kterém se daňový nedoplatek stal splatným.
Příklad: Poplatek se stal splatným 5. 6. 1999. Šestiletá lhůta počíná běžet 1. 1. 2000 a skončí 1. 1. 2006.
b) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník zpraven o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo vymáhání
poplatku (doplatku poplatku) anebo v němž předseda soudu povolil posečkání poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách,
běží nová šestiletá lhůta (§ 70 odst. 2 ZSDP).
Příklad: Poplatek se stal splatným 5. 6. 1999. Dne 12. 2. 2000 byla poplatníkovi doručená písemná upomínka na zaplacení poplatku. Nová šestiletá lhůta začíná běžet 1. 1. 2001 a končí 1. 1. 2007.
c) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon
dokončen, uplynulo dvacet let, ve kterých mohlo fakticky dojít k vymáhání, nikoliv však 20 po sobě jdoucích kalendářních
let (§ 13 odst. 4 ZSP). Tato lhůta stanoví omezení pro opakované prodlužování šestileté promlčecí lhůty podle písm. b).
Uplatněním pohledávky u soudu (podáním návrhu na výkon rozhodnutí) v promlčecí době a řádným pokračováním
zahájeného vymáhacího řízení (není úmyslně protahováno) vymáhající úřednicí promlčecí doba od podání návrhu na výkon
rozhodnutí do právní moci usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí neběží. Totéž platí v případě přihlášení pohledávky do
konkursu, stavení běhu promlčecí doby nastává až přihlášením pohledávky do konkursu (§ 20 odst. 8 zákona o konkursu
a vyrovnání).
Příklad 1: Řízení bylo skončeno 1. 8. 1999. Dvacetiletá lhůta začíná běžet 1. 1. 2000 a končí 1. 1. 2020. Promlčecí
lhůta skončí tedy 1. 1. 2020, i kdyby nová šestiletá lhůta podle písm. b) měla skončit později.
Příklad 2: Řízení bylo skončeno 1. 8. 1999. Dvacetiletá lhůta začíná běžet 1. 1. 2000. Dne 1. 8. 2008 byl podán návrh
na výkon rozhodnutí. Promlčecí doba tedy neskončí 1. 1. 2020, ale až po ukončení exekuce. Po dobu exekuce promlčecí doba neběží (staví se).
6. Ostatní pohledávky
Jsou jimi zejména pohledávky:
a) vzniklé z náhrady škody z hospodaření s majetkem státu, z občanskoprávních nebo pracovně právních poměrů, z výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Promlčení těchto pohledávek se řídí obecnými ustanoveními § 101 - 110 občanského zákoníku,
b) vzniklé z obchodně právních vztahů. Promlčení se řídí § 391 a násl. obchodního zákoníku“.
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Úkony způsobující přerušení a stavení běhu promlčecích lhůt
Daňové
Přerušení - provedení úkonu, kdy dojde k přerušení běhu původní promlčecí lhůty a začne běžet nová tříletá lhůta.
1. Výzva k uhrazení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě
- dnem doručení výzvy – doručení faktické (SoP doručení náhradní).
2. Předvolání daňového dlužníka k výslechu za účelem zjištění jeho majetkové situace
- doručením předvolání – doručení faktické.
3. Rozhodnutí o posečkání či povolení splátek daně
- dnem povolení či posečkání daně.
Stavení - po dobu výkonu rozhodnutí a běhu konkurzního řízení promlčecí doba neběží, po jejich ukončení původní promlčecí doba „doběhne“.
1. Návrh správce daně na nařízení výkonu rozhodnutí
- dnem podání návrhu na výkon rozhodnutí u soudu,
- končí doručením usnesení o zastavení exekuce, v ostatních případech splněním účelu exekuce.
2. Přihlášení pohledávky do konkursu
- dnem přihlášení pohledávky do konkursu,
- skončí doručením rozvrhového usnesení, v případě podání odvolání doručením usnesení odvolacího soudu; doručením usnesení o zrušení konkursu, je-li podáno odvolání pak doručením usnesení odvolacího soudu.
Nedaňové
1. Uplatnění práva u soudu (platí pro pohledávky dle § 1 odst. 4 písm. b)
- dnem uplatnění práva u soudu.
2. Písemné uznání dluhu dlužníkem, co do výše a důvodu (platí pro pohledávky dle § 1 odst. 4 písm. b)
- dnem písemného uznání dluhu; byla –li uvedena lhůta v uznání lhůta k plnění, od uplynutí této lhůty.
3. Přihlášení pohledávky do konkursu (platí pro pohledávky dle § 1 odst. 4 písm. b)
- dnem přihlášení pohledávky do konkursu,
- skončí doručením rozvrhového usnesení, v případě podání odvolání doručením usnesení odvolacího soudu; doručením usnesení o zrušení konkursu, je-li podáno odvolání pak doručením usnesení odvolacího soudu.
4. Podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí
- dnem podání návrhu na výkon rozhodnutí u soudu,
- končí doručením usnesení o zastavení exekuce, v ostatních případech splněním účelu exekuce.

částka 9
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Tvorba variabilního symbolu pro pohledávky a závazky
a) Variabilní symbol pro soudní poplatky, zálohy na soudní řízení a finanční prostředky získané výkonem rozhodnutí se
skládá z deseti míst a je tvořen ze spisové značky a předepisuje ho soudní kancelář.
Prvé a druhé místo - pořadové číslo senátu
Třetí a čtvrté místo - druh rejstříku
Páté až osmé místo - pořadové číslo příslušného rejstříku
Deváté a desáté místo - rok
Závazný číselný kód pro jednotlivé druhy rejstříků:
Rejstřík C ......................................................................................................................... 11
Rejstřík E ......................................................................................................................... 12
Rejstřík Cd ....................................................................................................................... 13
Rejstřík Nt ....................................................................................................................... 14
Rejstřík Nc ....................................................................................................................... 15
Rejstřík P ......................................................................................................................... 16
Rejstřík Co ....................................................................................................................... 17
Rejstřík Ro ....................................................................................................................... 18
Rejstřík Sm ...................................................................................................................... 19
Rejstřík K ........................................................................................................................

20

Rejstřík Kv ......................................................................................................................

21

Rejstřík Cm ...................................................................................................................... 22
Rejstřík Ca ....................................................................................................................... 23
Rejstřík D ........................................................................................................................

24

Rejstřík Rt ........................................................................................................................ 25
Rejstřík Ntr ...................................................................................................................... 26
Rejstřík Rto ...................................................................................................................... 27
Rejstřík Sd ....................................................................................................................... 28
Rejstřík U ........................................................................................................................

29

Rejstřík L ......................................................................................................................... 30
Rejstřík T ......................................................................................................................... 31
Rejstřík Firm .................................................................................................................... 32
Rejstřík A ........................................................................................................................

33

Rejstřík Cdon ................................................................................................................... 34
Rejstřík Ncu ..................................................................................................................... 35
Rejstřík Odon ..................................................................................................................

36

Rejstřík Nodn ..................................................................................................................

37

Příklad: variabilní symbol pro skládání soudního poplatku
číslo senátu

druh rejstříku

01

11

0111001599

pořadové číslo rejstříku
15

rok
99
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b) Variabilní symbol u obchodního rejstříku se skládá z deseti míst a předepisuje ho soudní kancelář.
Prvé a druhé místo - rejstřík Firm 32
Třetí až osmé místo - pořadové číslo rejstříku
Deváté a desáté místo - rok
Příklad:
Firm rejstřík

pořadové číslo rejstříku

32

1234

rok
99

3200123499
c) Variabilní symbol u ostatních pohledávek a závazků se skládá z deseti míst a je tvořen číselným kódem příslušného
rejstříku a předepisuje ho účtárna.
Prvé až třetí místo - druh rejstříku
Čtvrté až osmé místo - pořadové číslo příslušného rejstříku
Deváté a desáté místo - rok
Závazný číselný kód pro jednotlivé druhy rejstříků vedených v účetnictví:
A) pohledávky
Rejstřík P 51
Rejstřík P 52
Rejstřík P 53
Rejstřík P 531
Rejstřík P 539
Rejstřík P 54
Rejstřík P 541
Rejstřík P 549
Rejstřík P 55
Rejstřík P 56
Rejstřík P 61
Rejstřík P 62
Rejstřík P 63
Rejstřík P 64
Rejstřík P 65

náklady civilního řízení
vymáhání předepsaných záloh
soudní poplatky
soudní poplatky - omylové platby
soudní poplatky - z návrhu
peněžité tresty předepsané před novelou zákona č. 152/1995 Sb. a pokuty
peněžité tresty a pokuty - omylové platby
peněžité tresty předepsané po novele zákona č. 152/1995 Sb.
náhrady za ustanovené advokáty
náklady trestního řízení
notářské poplatky za úkony
notářské poplatky z dědictví
notářské poplatky registrační
notářské poplatky z prodlení
notářské poplatky - omylové platby

B) závazky
Rejstřík D 71
Rejstřík D 72
Rejstřík D 73
Rejstřík D 74
Rejstřík D 75
Rejstřík D 76
Rejstřík D 77
Rejstřík D 538

zálohy na soudní řízení
majetková záruka
složení jistoty
narovnání
soudní úschovy a jiné úschovy depozita
finanční prostředky získané výkonem rozhodnutí
omylové platby depozitního účtu
soudní poplatky - vrácení

Příklad:
Druh rejstříku

pořadové číslo rejstříku

rok

71

1

99

7100000199
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Příloha č. 5

…………………………………………………………...
soud

Sdělení o pohledávce
1. dlužník:
Obchodní firma/jméno: …………………………………………………………………………………………………………
Sídlo/bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………..
2. pohledávka:
Výše : ……………………………. Kč
Podle rozhodnutí č. j. ……………………………., které nabylo právní moci dne ……………………………..
druh pohledávky:
- náklady civilního řízení*)
- předepsaná záloha*)
- soudní poplatek*)
- pořádková pokuta*)
- náklady za ustanoveného advokáta*)
- peněžitý trest*)
- náklady trestního řízení*)
- ostatní: ……………………………………………………………..*).

Tuto pohledávku je dlužník povinen zaplatit do ……………………… dnů na účet soudu připojenou poštovní poukázkou.

V ……………………………………….. dne ………………………...

…………………………………………..
otisk úředního razítka

____________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

…………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřeného pracovníka soudu

strana 228

částka 9

Sdělení č. 31, příloha č. 6

Příloha č. 6

………………………………………………………..
správce daně - soud
č. j. …………………………………………………………
tel: …………………………………………………………..

Dlužník:

RČ/IČ:

PLATEBNÍ VÝMĚR č. ………………..
na úrok
za období od ………………….. do …………………..
Za dobu posečkání nedoplatku - placení nedoplatku ve splátkách*), povoleného rozhodnutím č. j. …………………………
ze dne …………………, sdělujeme podle § 60 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, předpis úroku v celkové výši ………………… Kč, slovy …………………………………………...
Vyměřený úrok je splatný do osmi dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru na účet soudu č. …………………..…,
u pobočky banky …………………………………. v ……………………………….., variabilní symbol …………………….
Vypočtený úrok je uveden na 2. straně tohoto platebního výměru
Proti předpisu úroku lze uplatnit reklamaci. Reklamace musí být podána písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného
správce daně ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení tohoto platebního výměru; podaná reklamace nemá odkladný účinek pro
samotné řízení (§ 53 zákona o správě daní a poplatků).

V ……………………………………….. dne ………………………...

…………………………………………..
otisk úředního razítka

____________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

…………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 7 vzor A

………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………..
tel: ………………………………………………………….

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku
Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne …………… - z úřední moci*) promíjí/nepromíjí
podle § 65 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nedoplatek na soudním - notářském*) poplatku uložený na základě rozhodnutí ze dne ………………………..., č. j. …….…………………...., v právní věci
navrhovatele: …………………………………………………………………………………………………………………...
proti odpůrci: ……………………………………………………………………………………………………………………,
který byl splatný dne …….……….. v částce …………………. Kč, slovy …….……………….………………………… Kč.
Toto rozhodnutí platí jen potud, pokud trvají podmínky, ze nichž bylo správcem daně vydáno (§ 65 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků).
Prominutí nedoplatku je vázáno na tyto podmínky*): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
zejména na povinnost zaplatit z nedoplatku částku ……………………….. Kč nejdéle do …………………….... dnů ode dne,
který následuje po dni doručení tohoto rozhodnutí, na účet č. …………..……… u pobočky banky …………………………..
v ……………………...……………., variabilní symbol ……………………….. *).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání (§ 65 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků).
V ……………………………………….. dne ………………………...

…………………………………………..
otisk úředního razítka

____________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

…………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřeného pracovníka správce daně
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DOLOŽENÍ PODMÍNEK K ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ NEDOPLATKU
Ve věci: .......................................................................................................................................
I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ:
1. Jméno a příjmení: .....................................................................................................................
2. Datum narození: .......................................................................................................................
3. Rodné číslo: ..............................................................................................................................
4. Státní občanství: .......................................................................................................................
5. Stav (svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), ovdovělý(á)): ............................................
6. Trvalé bydliště: .........................................................................................................................
7. Přechodné bydliště: ..................................................................................................................

II. PŘÍJMY Z PRACOVNÍHO (OBDOBNÉHO) POMĚRU:
(ze závislé činnosti a funkční požitky)
(Žadatel(ka) uvede všechny své pracovní poměry (včetně vedlejší činnosti, je-li konána v pracovním poměru), popřípadě
poměry obdobné pracovnímu poměru, a všechny své zaměstnavatele. Průměrný měsíční čistý výdělek žadatele(ky) potvrdí
jeho (její) zaměstnavatel(é)).
8. Druh pracovního vztahu: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
9. Zaměstnavatel(é) .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
10. Druh vykonávané práce (pracovní zařazení): ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Potvrzení zaměstnavatele

Potvrzuji, že žadatel(ka) ………………………………………………………………………………………………………..
má průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí ……………………... ve výši ……………………… Kč.
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………….
razítko a podpis

(Průměrný čistý měsíční výdělek zaměstnavatel vypočte tak, že od průměrného měsíčního hrubého výdělku zjištěného za
předchozí kalendářní čtvrtletí, k němuž připočte případné dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem
v tomto období, odečte zálohu na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění; záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění se stanoví podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se vystavuje potvrzení).

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu
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11. Žadatel(ka) není zaměstnán(a) z důvodů: .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
III. PŘÍJMY Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:
(z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti)
(Žadatel(ka) uvede všechny dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle nichž vykonává pracovní činnost
v době podání tohoto potvrzení, a všechny své zaměstnavatele. Výši odměny za výkon těchto prací potvrdí jeho (její) zaměstnavatel(é)).
12. Druh pracovní činnosti: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
13. Doba (rozsah) sjednané pracovní činnosti: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
14. Zaměstnavatel(é): ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že odměna žadatele(ky) ……………………………………………………………………………………………..
z uzavřené dohody*) o pracovní činnosti -*) o provedení práce činí (má podle dohody činit) ……………………………. Kč.
Z této odměny připadá z doby, po kterou má vykonávat pracovní činnost, na jeden kalendářní měsíc částka …………... Kč.
V ……………………………………….. dne ……………………...
…………………………………………...
razítko a podpis

Potvrzení dalších zaměstnavatelů přiložte jako přílohu
IV. PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A Z JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI:
(Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které má z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti, jež dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto potvrzení).
15. Druh podnikání (předmět výdělečné činnosti): .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
16. Obchodní firma fyzické osoby (je-li podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku): .........................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
17. Výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
(Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným platebním výměrem (platebním
výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období před podáním
tohoto potvrzení, který přiloží jako přílohu).
___________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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V. PŘÍJMY Z HMOTNÉHO A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:
(Žadatel(ka) uvede všechny příjmy, které pobírá z hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, důchodového pojištění,
nemocenského pojištění (s výjimkou dávek vyplácených zaměstnavatelem) a státní sociální podpory v době podání tohoto
potvrzení).
18. Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
- druh dávky: ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- výše dávky měsíčně: …………………………………. Kč
19. Dávky důchodového pojištění
- druh dávky: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- výše dávky měsíčně: ………………………….………. Kč
20. Dávky nemocenského pojištění
- druh dávky: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- od kdy a do kdy byla (je) pobírána: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- výše vyplacených dávek ………………………………. Kč
21. Dávky státní sociální podpory:
- druh dávky: …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- výše dávky měsíčně: ………………..…………………. Kč
(Druh a výši dávky žadatel(ka) doloží pravomocným rozhodnutím (rozhodnutím opatřeným doložkou právní moci) o přiznání dávky nebo potvrzením plátce příslušné dávky, která přiloží jako přílohu).
VI. DALŠÍ PŘÍJMY (příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):
(Žadatel(ka) uvede všechny příjmy uvedené v ustanoveních § 8 až 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které dosáhl(a) za poslední zdaňovací období před podáním tohoto potvrzení).
22. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:
- výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
23. Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:
- výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): ...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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24. Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů:
- výše příjmu (za poslední zdaňovací období a po odečtení daně): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Základ daně ohledně uvedených příjmů a vyměřenou daň žadatel(ka) doloží pravomocným platebním výměrem
(platebním výměrem opatřeným doložkou právní moci) orgánu vykonávajícího správu daně za poslední zdaňovací období
před podáním tohoto potvrzení, který přiloží jako přílohu).
VII. OSOBNÍ MAJETEK:
(nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci - například motorová vozidla, cennosti, cenné papíry,
úspory apod.)
(Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší ceny, který mu patří (včetně majetku, jenž má se svým manželem ve společném
jmění) v době podání tohoto potvrzení).
25. Majetek větší ceny: ………………………….………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
VIII. VÝDĚLKOVÉ A MAJETKOVÉ POMĚRY MANŽELA ŽADATELE:
(Žadatel(ka) uvede výdělkové a majetkové poměry svého manžela, s nímž žije ve společné domácnosti).
26. Jméno a příjmení: ……………………………………………………………...……………..
Datum narození: ……………………………………………………..………………………..
Zaměstnavatel: ……………………………………………………….………..……………...
Průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí: ………….…………. Kč
Výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období: ………….………... Kč
Pobírá důchod ve výši: ……………………………………... Kč
Jiné příjmy (druh a výše): ………………………………………………………...…………...
……………………………………………………………………………………..…………...
Majetkové poměry manžela (nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví a věci movité): …..……………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
IX. ZÁVAZKY:
(Žadatel(ka) uvede všechny své zákonné vyživovací povinnosti).
27. Mám tyto vyživovací povinnosti:
Jméno, příjmení a rok narození
oprávněného

(Žadatel(ka) uvede veškeré své dluhy).

Příbuzenský
poměr

Žije ve společné
domácnosti

Výše vlastního
příjmu

Výše povinnosti měsíčně
určená soudem
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28. Mám tyto dluhy:
Věřitel

Výše

Důvod vzniku

X. JINÉ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PROMINUTÍ :
(výdělkové možnosti žadatele, nepříznivý zdravotní stav, déle trvající nemoc v rodině, apod.)
(Žadatel(ka) uvede další okolnosti, které nejsou obsaženy pod body II. až IX. a které podle jeho (jejího) názoru mohou mít
vliv na rozhodování soudu o povolení prominutí).
29. …………..………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na
rozhodování soudu.
V ……………………………………….. dne ………………………...
……………………………………………...
podpis

Přílohy:
Upozornění: Žadatel(ka) tento dotazník řádně a úplně vyplní, dá si od svého (svých) zaměstnavatele(ů) vystavit potvrzení
k bodům II. a III. a spolu s přílohami uvedenými pod body IV. až VI. jej odevzdá soudu, u něhož žádá o prominutí.
Potvrzení je třeba dát si vystavit a přílohy přiložit jen tehdy, uvádí-li žadatel(ka), že má příslušné příjmy.

částka 9
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Příloha č. 7 vzor B

……………………………………………………………..
správce daně - soud
č. j. …………………………………………………………..
tel: ……………………………………………………………

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o posečkání nedoplatku

Z důvodu uvedených v žádosti ve shora uvedené věci ze dne ………………………….. podepsaný správce daně

povoluje/nepovoluje*)

podle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, posečkání nedoplatku na soudním
- notářském*) poplatku uloženého na základě rozhodnutí ze dne …………..………... č. j. ………..……………., v právní věci
navrhovatele: ………………………………………………………………………………………………………………. proti
odpůrci: ………………………………………………………………………………………………………………………….,
který byl splatný dne ………..……………. v částce ………..……………. Kč, o ………..……………. dnů - měsíce(ů)*).
Nedoplatek Vám bude tedy posečkán v uvedené částce od ………..…………….do ………..……………..
Posečkaný nedoplatek zaplaťte na účet č. ………..……………….., u pobočky banky v …………..……………., variabilní
symbol ………..……………..
Posečkání nedoplatku je vázáno na tyto podmínky*): …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Upozorňujeme Vás, že za dobu skutečného posečkání nedoplatku do dne zaplacení posečkané částky jste povinen zaplatit
úrok z odložené částky ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí
(§ 60 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání (§ 60 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků).

V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně

částka 9
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Příloha č. 7 vzor C

……………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………....
tel: …………………………………………………………..

Dlužník :

ROZHODNUTÍ
o povolení splátek

Z důvodu uvedených v žádosti ve shora uvedené věci ze dne …………………………. podepsaný správce daně

povoluje/nepovoluje*)
podle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zaplacení nedoplatku na soudním
- notářském*) poplatku uloženého na základě rozhodnutí ze dne …………………., č. j. ………….………., v právní věci
navrhovatele: ……………………………………………………………………………………………………………… proti
odpůrci:

…………………………………………………………………………………………………………………………

který byl splatný dne ………………. v částce ………………. Kč ve splátkách.

Splátky daně v uvedené částce jsou splatné takto:
- prvá splátka v částce ……………….Kč nejdéle do ……………….,
- ostatní splátky v částce ………………. Kč vždy nejdéle do ……………….,
na účet č. ………………., u pobočky banky v ………………., variabilní symbol ………………..
Povolení splátek nedoplatku je vázáno na tyto podmínky*): ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Upozorňujeme Vás, že za dobu splátek daně jste povinen zaplatit úrok z odložené částky ve výši 140 % diskontní úrokové
sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí (§ 60 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků)
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání (§ 60 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků).
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně

částka 9
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Příloha č. 8 vzor A

……………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………………...

Odvolatel:

RČ/IČ:

VÝZVA
k doplnění odvolání
Při posuzování Vašeho odvolání ze dne ……………... proti rozhodnutí č. j. …………………., ze dne ……………………
ve věci ……………………………………… podaného u podepsaného správce daně dne …………………… bylo zjištěno,
že odvolání neobsahuje všechny náležitosti stanovené v § 48 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů. Proto Vás
vyzýváme
podle § 48 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, abyste podané odvolání doplnil o tyto skutečnosti: ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odvolání můžete doplnit písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně nejpozději do ……………………
dnů ode dne doručení této výzvy (§ 48 odst. 3 a 5 zákona o správě daní poplatků).
Poučení: Nevyhovíte-li této výzvě v určené lhůtě, podepsaný správce daně odvolací řízení zastaví (§ 48 odst. 5 zákona
o správě daní a poplatků). Proti této výzvě se nelze ani samostatně odvolat, ani uplatnit mimořádný opravný
prostředek (§ 48 odst. 2 a § 56a odst. 3 zákona o správě daní a poplatků).
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně
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Příloha č. 8 vzor B

……………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………………...

Odvolatel:

ROZHODNUTÍ
o zastavení odvolacího řízení
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, k odvolání ……………………………………………………………………………………………………………..
bytem - se sídlem*) ………………………………………………………………………………………………………………,
proti exekučnímu příkazu - výzvě k zaplacení nedoplatku - rozhodnutí*) o ……………………………………………………,
ze dne ………………………. č. j. ………………………., takto:
Odvolací řízení se z a s t a v u j e.
Odůvodnění:
(Podle § 48 odst. 5 a § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků nemusí toto rozhodnutí obsahovat odůvodnění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do třiceti dnů od jeho doručení, a to písemně nebo ústně do protokolu
u podepsaného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní a poplatků).
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

___________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně

částka 9
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Příloha č. 8 vzor C

……………………………………………………………….
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………...……...

ROZHODNUTÍ
o odvolání
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 49 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci odvolání ………………………………………. bytem - se sídlem*) ………………………………………..,
proti exekučnímu příkazu - výzvě k zaplacení nedoplatku - rozhodnutí*) o …………………………………………………….
takto:
Exekuční příkaz - Výzva k zaplacení nedoplatku - Rozhodnutí*) o …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
podepsaného správce daně ze dne …………………..., č. j. …………………...,
- se zrušuje*)
- se zrušuje ve výroku o*) ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- se mění tak, že*) ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vzhledem k tomu, že bylo odvolání v plném rozsahu vyhověno, neobsahuje rozhodnutí odůvodnění. (§ 49 odst. 3 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně
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Příloha č. 8 vzor D

……………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………….…….

ROZHODNUTÍ
o odvolání
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 49 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci odvolání ……………………………………………………………………………………………………….
bytem - se sídlem*) ………………………………………………………………………………………………………………,
proti exekučnímu příkazu - výzvě k zaplacení nedoplatku - rozhodnutí*) o ……………………………………………………,
takto:
Exekuční příkaz - Výzva k zaplacení nedoplatku - Rozhodnutí*) o ………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
podepsaného správce daně ze dne ………………………..., č. j. ………………………...,
- se zrušuje ve výroku o*) ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- se mění tak, že*) ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Odůvodnění:

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

částka 9
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Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 30 dnů od jeho doručení, a to písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek.
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně
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Příloha č. 8 vzor E

……………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………………...

ROZHODNUTÍ
o odvolání
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 49 odst. 2 písm. ......) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci odvolání …………………………………………………………………………………………..
bytem - se sídlem*) ……………………………………………………………, proti exekučnímu příkazu - výzvě k zaplacení
nedoplatku - rozhodnutí*) o …………………………………………………………………………………… podepsaného
správce daně ze dne ……………………. č. j. ……………………. takto:
Odvolání se zamítá.
Odůvodnění:

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do třiceti dnů od jeho doručení, a to písemně nebo ústně do protokolu
u podepsaného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek.
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně

částka 9
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Příloha č. 8 vzor F

………………………………………………………………..
správce daně - soud
č. j. …………………………………………………………….

tel: …………………………………………………….....

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
odvolacímu orgánu

Podepsaný správce daně Vám podle § 49 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, předkládá k rozhodnutí odvolání:
Odvolání podal …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Napadené rozhodnutí ……………………………………………………………………………………………………………..
Odvolatel je osoba oprávněná - osoba neoprávněná*)
Odvolání podáno u správce daně - podáno na poštu*) dne ……………………………..
Odvolání podáno včas - opožděně*)
Odvolatel je zastoupen*) ………………………………………………………………………………………………………….
plná moc - pověření*) ze dne ……………………………..
Výzva k doplnění odvolání*) doručena dne ……………………………..
vady odstraněny - neodstraněny*)

Stanovisko ke všem důvodům odvolání: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

strana 246

Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor F

částka 9

Návrh na výrok rozhodnutí o odvolání:
- Odvolání se jako nedůvodné zamítá*).
- Exekuční příkaz - Výzva k zaplacení nedoplatku - Rozhodnutí*) o ……………………………………………………………
správce daně - …………………………………………………………………………………………………………………….
ze dne …………………………….., č. j. ……………………………..,
- se zrušuje*)
- se zrušuje ve výroku o*) …………………………………………………………………………………………………...…...,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- se mění tak, že*) …………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně

částka 9

Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor G

strana 247

Příloha č. 8 vzor G

……………………………………………………………..
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………………...

ROZHODNUTÍ
o odvolání
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci odvolání ……………………………………………………………………………………………………….
bytem - se sídlem*) ……………………………………………………………………………………………………………….,
proti exekučnímu příkazu - výzvě k zaplacení nedoplatku - rozhodnutí*) o ………………………………………………….….

takto:
Exekuční příkaz - Výzva k zaplacení nedoplatku - Rozhodnutí*) o …………………………………………………………
správce daně - …………………………………………………………………………………………………………………..,
ze dne ………………………………., č. j. ……………………………….,
- se zrušuje*)
- se zrušuje ve výroku o*) ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- se mění tak, že*) ……..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…

.

…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vzhledem k tomu, že bylo odvolání v plném rozsahu vyhověno, neobsahuje rozhodnutí odůvodnění. (§ 49 odst. 3 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně
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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor H

částka 9

Příloha č. 8 vzor H

……………………………………………………………...
správce daně - soud
č. j. ………………………………………………………….
tel: …………………………………………………………...

ROZHODNUTÍ
o odvolání
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci odvolání ………………………………………………………………………………………………………,
bytem - se sídlem*) ……………………………………………………………………………………………………………,
proti exekučnímu příkazu - výzvě k zaplacení nedoplatku - rozhodnutí o*) ……………………………………………………,
správce daně - …………………………………... ze dne ……………………., č. j. …………………….,
takto:
Odvolání se jako nedůvodné zamítá.
Odůvodnění:

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
V ……………………………………….. dne ………………………...

………………………………………………..
otisk úředního razítka

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

………………………………………………..
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně

