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Příloha č. 8 vzor I

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ

o námitkách - reklamaci*)
Podepsaný správce daně rozhodl podle:
- § 52 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k námitce …………………,
……………………………………………………………………………………………………………………………………
bytem - se sídlem*) ……………………………………………………………………………………………………………,
proti exekučnímu příkazu - úkonu správce daně, kterým*) …………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ze dne ……………………………….., č. j. ………………………………..*),
- § 53 a § 52 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k reklamaci ………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
bytem - se sídlem*) ………………………………………………………………………………………………………………,
proti platebnímu výměru č. …………………………….., ze dne …………………………….., č. j. ………………………..*),
takto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Odůvodnění:

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání (§ 52 odst. 3 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 K
č. j.: ………………………….

PŘEDVOLÁNÍ
k prohlášení o majetku
Správce daně …………………………………………………………………………………………………………………..
ve věci dlužníka: …………………………………………………………………………………………………………………,
který na základě rozhodnutí ze dne …………………….., č. j. ……………………..,
má nedoplatek na soudním poplatku ve výši …………………….. Kč,
nařizuje
na den …………………….. v …………………….. hod.
v místnosti č. …….../……… patro
výslech k prohlášení o majetku dlužníka
Dostavte se v určenou dobu k protokolárnímu výslechu k prohlášení o majetku dlužníka v rozsahu požadavků uvedených
v § 260e o. s. ř. Při výslechu budete povinen úplně a pravdivě o tomto majetku uvést:
a)
b)
c)
d)
e)

plátce mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši tohoto nároku,
peněžní ústavy, u nichž má účty, výši pohledávek a čísla účtů,
dlužníky, u nichž má jiné peněžní prostředky, důvod a výši těchto pohledávek,
osoby, vůči nimž má jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich důvod a hodnotu (§ 320 o. s. ř.),
movité věci (spoluvlastnický podíl na nich) dlužníka a kde, popřípadě u koho se nacházejí; totéž platí o listinách
uvedených v § 334 o. s. ř. a o cenných papírech uvedených v § 334a o. s. ř.),
f) nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich) dlužníka,
g) podnik dlužníka a jeho části a kde se nachází.

*)

a) přineste s sebou všechny listiny dokládající příslušný majetek dlužníka,

*)

b) předložte při tomto výslechu seznam majetku dlužníka obsahující zákonem požadované údaje, výše uvedené pod písm.
a) - f) spolu s listinami (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu či jiného úřadu o určení vlastnictví) dokládajícími tento
majetek.

Podepsaný soud jako správce daně je podle § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při výkonu daňové exekuce použít přiměřeně občanského soudního řádu.
Poučení: Při výslechu jste povinen uvést úplné a pravdivé údaje o majetku povinného. Nesplnění této povinnosti nebo její
odepření zakládá skutkovou podstatu trestného činu poškozování věřitele podle ustanovení § 256 odst. 1 písm. d)
tr. z. Jestliže se ve stanovený den osobně k soudu nedostavíte bez včasné a důvodné omluvy, budete předveden
a může Vám být uložena pokuta, a to i opakovaně, až do celkové výše 2.000.000 Kč (§ 37 odst. 1 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

strana 252

Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor L

částka 9

Příloha č. 8 vzor L
č. j.: ………………………….

PROTOKOL
o prohlášení o majetku
sepsaný u správce daně ………………………………………………………………………….. dne ………………………….
ve věci
dlužníka:

…………………………………………………………………………………………………………………….,

bytem/sídlem * )

……………………………………………………………………………………………………………...,

který na základě rozhodnutí ze dne ………………………, č. j. ………………………., má nedoplatek na soudním poplatku
ve výši …………………………. Kč,

přítomni:
od správce daně: ………………………………………………………………………………………………………………….
dlužník: ………………………………………………………………………………………………………………………...…
další osoby: ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Před zahájením výslechu byl předvolaný vyzván, aby uvedl úplné a pravdivé údaje o majetku povinného, a znovu poučen
o následcích nesplnění této povinnosti a o následcích odepření prohlášení (§ 260e odst. 1 o. s. ř.). Byl poučen, že nesplnění
této povinnosti nebo její odepření zakládá skutkovou podstatu trestného činu poškozování věřitele podle ustanovení § 256
odst. 1 písm. d) trestního zákona.

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Výslech byl započat v ………………. hod.

Předvolaný dlužník …………………………………………………………….... ke svému majetku prohlašuje:
*)

1a) Předvolaný předkládá seznam svého majetku, který tvoří přílohu tohoto protokolu a doplňuje ho o následující údaje
o svém majetku: ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………………………….

*)

1b) Předvolaný předkládá seznam svého majetku, o němž prohlašuje, že obsahuje úplné a pravdivé údaje. Seznam tvoří
přílohu tohoto protokolu.

*)

1c) V prohlášení o majetku předvolaný uvádí:

a) plátce mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši tohoto nároku: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) peněžní ústavy, u nichž má účty, výši pohledávek a čísla účtů: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) dlužníky, u nichž má jiné peněžní prostředky, důvod a výši těchto pohledávek: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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d) osoby, vůči nimž má jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich důvod a hodnotu (§ 320 o. s. ř.): ……………...
….................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................,

e) movité věci (spoluvlastnický podíl na nich) a kde, popřípadě u koho se nacházejí; totéž platí o listinách uvedených v §
334 o. s. ř. a o cenných papírech uvedených v § 334a o. s. ř.): ……………………………………………………………...
….................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................,

f) nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich): …………………..……………………………………………………………...
….................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................,

g) podnik a jeho části a kde se nachází: …………………..…………………………………………………………………...
….................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................,

Před ukončením výslechu předvolaný prohlašuje, že uvedl jen úplné a pravdivé údaje o svém majetku.
Výslech skončen ve ....................................hod.
Správnost jeho obsahu stvrzuje podpisem

Poznámka: Protokol podepíše osoba pověřená správcem daně a předvolaný.

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Příloha č. 8 vzor M

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

Plátce:

VÝZVA PLÁTCI MZDY
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

Vyzývá Vás k výpovědi o důležitých okolnostech v řízení vedeném s dlužníkem ...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dotazované údaje zapracované do této výzvy nebo zpracované na volných listech sdělte podepsanému správci daně nejdéle ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení této výzvy.
Otázka
1. Vaše plné jméno /název, bydliště/místo podnikání/ sídlo:

Vaše IČO popř. DIČ:
2. Právní titul a výši příjmů, na které má vůči Vám dlužník nárok. Jde-li o mzdu nebo jiné příjmy, uveďte hrubou částku těchto příjmů a částku, kterou lze k vydobytí pohledávky správce daně srážet:
(Upozornění: Jiným příjmem není odměna za provedení práce)
3. Kdy jsou mzda nebo jiné příjmy dlužníka splatné?

Odpověď plátce
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4. Činí na mzdu nebo jiné příjmy dlužníka nároky i jiné
osoby ?
Jestliže ano, uveďte, které a z jakého důvodu:

5. Provádějí se nebo byly již se mzdy nebo jiného
příjmu dlužníka přikázány srážky pro jiné věřitele?
Jestliže ano, uveďte pro které, v jakých částkách a od
kdy:

6. Pokud se již provádějí srážky, jde o přednostní pohledávky ?
Která z pohledávek je přednostní a z jakého důvodu?

7. Jsou mzda nebo jiné příjmy dlužníka již předmětem
exekuce?
Kterým orgánem je exekuce vedena?
Pod jakým číslem jednacím a odkdy?
Kolik zůstává ke dni doručení této výzvy k exekuci?

8. Není-li dlužník již u Vás v pracovním poměru, uveďte, je-li Vám známo, jméno/název, bydliště/místo podnikání/sídlo nového plátce mzdy nebo jiných příjmů
dlužníka:

9. Jméno, příjmení a telefonní číslo pracovníka oprávněného poskytovat Vaším jménem správci daně případné
další informace:

částka 9

částka 9
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10. Jiný dotaz plátce:

11. Jiný dotaz plátce:

V ………………………………. dne ………….……………..
………………………………..

………………………………..

otisk razítka

podpis plátce

Poučení : Podle § 8 odst. 1 zákona o správě daní poplatků jste povinen vypovídat pravdivě a nic nesmíte zamlčet.
Podle § 8 odst. 2 zákona o správě daní poplatků může výpověď odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí
trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.
Podle § 9 zákona o správě daní poplatků může před správcem daně samostatně jednat každý v tom rozsahu,
v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Za právnickou osobu
jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, nebo uvedete-li nepravdivé nebo neúplné údaje, může
Vám být uložena pokuta podle § 37 zákona o správě daní a poplatků, a to opakovaně až do celkové výše
2.000.000 Kč.
Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze
uložit pokutu (§§ 24, 25 zákona o správě daní a poplatků).
Proti této výzvě lze podat odvolání do třiceti dnů od jeho doručení, a to písemně nebo ústně do protokolu
u podepsaného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 14 odst. 6 a § 48 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 N

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

Banka:

VÝZVA BANCE
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Vyzývá Vás k výpovědi o důležitých okolnostech v řízení vedeném s dlužníkem …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dotazované údaje zapracované do této výzvy nebo zpracované na volných listech sdělte podepsanému správci daně nejdéle ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení této výzvy.

Otázka

1. Vaše obchodní firma, sídlo:
Vaše IČO popř. DIČ:

2. Čísla bankovních účtů dlužníka, jejich případné další
vlastníky, stav a pohyb na těchto účtech a údaje
o vkladech:

Odpověď plátce
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3. Nemá-li dlužník již u Vás veden účet, uveďte, je-li
Vám známo, obchodní firmu, sídlo peněžního ústavu,
včetně její pobočky, a číslo účtu, na který byl zůstatek
účtu převeden:

4. Jméno, příjmení a telefonní číslo pracovníka oprávněného poskytovat Vaším jménem správci daně případné
další informace:

5. Jiný dotaz plátce:

6. Jiný dotaz plátce:

V ………………………………. dne ………….……………..
………………………………..

………………………………..

otisk razítka

podpis plátce
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Poučení: Podle § 8 odst. 1 zákona o správě daní poplatků jste povinen vypovídat pravdivě a nic nesmíte zamlčet.
Podle § 8 odst. 2 zákona o správě daní poplatků může výpověď odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.
Podle § 9 zákona o správě daní poplatků může před správcem daně samostatně jednat každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Za právnickou osobu jedná
statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, nebo uvedete-li nepravdivé nebo neúplné údaje, může Vám
být uložena pokuta podle § 37 zákona o správě daní a poplatků, a to opakovaně až do celkové výše 2.000.000
Kč.
Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech
daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze uložit pokutu (§§ 24, 25 zákona o správě daní a poplatků).
Proti této výzvě lze podat odvolání do třiceti dnů od jeho doručení, a to písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 14 odst. 6 a § 48 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 O

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

Dožádaný subjekt:

VÝZVA
k součinnosti třetích osob
Podle § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Vás vyzýváme, abyste nám dle
Vámi vedené evidence osob a jejich majetku sdělil k ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
tyto údaje potřebné k vyměření a vymáhání nedoplatku:

Požadované údaje nám sdělte písemně nejpozději do 14 dnů ode dne doručení této výzvy.
Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat ani uplatnit mimořádný opravný prostředek (§ 48 odst. 2 a § 56a odst. 3 zákona o správě daní a poplatků).
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, může Vám být uložena pokuta podle § 37 zákona o správě daní a poplatků, a to opakovaně až do celkové výše 2.000.000 Kč.
Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak
osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze uložit pokutu (§§ 24, 25 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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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor P

částka 9

Příloha č. 8 vzor P

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

Daňový subjekt:

ROZHODNUTÍ
o uložení pokuty
Podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Vám podepsaný správce daně
za nesplnění - za nedodržení lhůty pro splnění - za opakované nesplnění*) - povinnosti vyplývající z ustanovení § …………..
zákona č. ……………………….., uložené rozhodnutím č. j. ……………...………… vydaným dne ………………………...
spočívající v: ………….…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ukládá
pokutu ve výši ………………………………. Kč.

Tímto rozhodnutím uložená pokuta je splatná nejdéle do 8 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to na účet
správce daně č. …………………………..., u pobočky banky ………………………………………………………………….
v ………………………………………….., variabilní symbol ……………………………. .
Upozorňujeme Vás, že nedojde-li po uložení této pokuty k nápravě a protiprávní stav bude dále trvat, může Vám správce
daně uložit pokutu opakovaně, a to až do celkové výše 2.000.000 Kč (§ 37 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků), nebo
pozastavit činnost (§ 38 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků).

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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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. Včas podané odvolání má odkladné účinky (§ 37 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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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor Q

částka 9

Příloha č. 8 vzor Q

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

ROZHODNUTÍ
o odkladu daňové exekuce
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Daňové exekuce nařízena exekučním příkazem č. j. ……………………… vydaným podle § 73 odst. 6 písm. .......) zákona
o správě daní a poplatků na …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. (uvede se exekuční prostředek)
dne ………………………… k vymožení pohledávky v částce …………………… Kč se na dobu …………………………
odkládá - částečně odkládá takto:*)
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Účinky odkladu výkonu rozhodnutí pominou - trvají*) za těchto podmínek: …………………………………………………
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Již provedené úkony zůstávají zachovány.
Odůvodnění:
O odkladu výkonu rozhodnutí podepsaný správce daně rozhodl:
a) z důvodů uvedených v žádosti*) ..........................................................................……............………………………………..
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
b) z těchto důvodů:*) ................................................................................................……............………………………………..
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
(Odůvodnění nemusí být vyplněno - podle § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků, toto rozhodnutí nemusí 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). Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových
subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze uložit pokutu (§§ 24, 25
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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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor R

částka 9

Příloha č. 8 vzor R

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o pokračování daňové exekuce

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

Daňové exekuce nařízena exekučním příkazem č. j. .................................... vydaným podle § 73 odst. 6 písm. ………........)
zákona o správě daní a poplatků na ........………………………………………………………………………………………...
................................................................... (uvede se exekuční prostředek) dne ....................…………. k vymožení pohledávky
v částce ….........................…….. Kč, která byla rozhodnutím č. j. …........................…….... ze dne …...........................……....
vydaným podle § 73 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků odložena v částce ..........................................................…….. Kč
na dobu .....................................................……………………………………...
p o k r a č u j e.

Podepsaný správce daně podle § 73 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků potvrzuje, že pominuly důvody odkladu daňové exekuce.
Pokyny správce daně pro pokračování daňové exekuce: ……………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Odůvodnění:
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Odůvodnění nemusí být vyplněno - podle § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků, toto rozhodnutí nemusí 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). Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových
subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze uložit pokutu (§§ 24, 25
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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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor S

částka 9

Příloha č. 8 vzor S

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o zastavení daňové exekuce
Podepsaný správce daně rozhodl podle:

- § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 268 odst. 1 písm. c) a odst.
3 o. s. ř.*)

- § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 268 odst. …………………
písm. ..............) o. s. ř.*)

takto:

Daňové exekuce nařízena exekučním příkazem č. j. ……................... vydaným podle § 73 odst. 6 písm. …..........) zákona
o správě daní a poplatků na .....................................……………………………………………………………………………..
............................................................................ (uvede se exekuční prostředek) dne .................................……………………..
k vymožení pohledávky v částce ............................... Kč,
se zastavuje - se částečně zastavuje takto*):
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................……………………………………………………............................,
a to v částce ........................ Kč.
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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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). Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových
subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze uložit pokutu (§§ 24, 25
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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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor T

částka 9

Příloha č. 8 vzor T

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

ROZHODNUTÍ
o zrušení daňové exekuce
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

Daňové exekuce nařízena exekučním příkazem č. j. ........................... vydaným podle § 73 odst. 6 písm. ………....) zákona
o správě daní a poplatků na …..............……………………………...........................................................................................
……………………………………………..... (uvede se exekuční prostředek) dne .....................................................................
k vymožení pohledávky v částce ................................... Kč
se zrušuje - se částečně zrušuje takto:*)
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
a to v částce ...................................................... Kč.
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Zrušení daňové exekuce se vztahuje na exekuční náklady za výkon zabavení v částce ................................… Kč, které jsou
uvedeny ve výše uvedené částce.

Zrušení daňové exekuce se vztahuje i na exekuční náklady za výkon prodeje a hotové výdaje v částce .....................….. Kč,
které Vám byly předepsány rozhodnutím č.j. ...................................... ze dne ...................................... .*)

Odůvodnění:
O zrušení výkonu rozhodnutí podepsaný správce daně rozhodl:

a) z důvodů uvedených v žádosti*) ……………………….....................……....................………..………….............................
…………………….........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,

b) z těchto důvodů:*) …………………………………………...............................................................……............................
…………………………………….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

(Odůvodnění nemusí být vyplněno - podle § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků, toto rozhodnutí nemusí 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). Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které jsou jakkoli zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových
subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním, za porušení této povinnosti lze uložit pokutu (§§ 24, 25
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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Sdělení č. 31, příloha č. 8 vzor U

částka 9

Příloha č. 8 vzor U

……………………………………
soud
……………………………………
finanční úřad
č. j. ……………………
tel. …………………….
Věc: Žádost o poskytnutí informací

Ve věci vymáhání soudního poplatku Vás podepsaný soud žádá o sdělení, zda osoba/společnost*)…………………….……
……………………….. IČ: ...………………, s (se) místem podnikání/sídlem*) ……………..…………………………………
podala daňové přiznání, zda vůbec ještě podniká, zda má uvedenou jinou provozovnu, než která je zapsána v Obchodním
rejstříku a zda je kontaktní.
Soud při vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a je v postavení
správce daně. Z tohoto důvodu vás žádáme o sdělení, zda jmenovaný nemá u vás evidován daňový přeplatek, který by dle
§ 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, mohl být použit na úhradu daňového nedoplatku ve výši
………………………….. Kč u zdejšího soudu.

Děkujeme vám za spolupráci.
Vaši odpověď očekáváme do 15 dnů.
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. 9 vzor A

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

V ………………………..……………………………..

dne …………………….…………………………..…

vyřizuje: …………………………… č. dveří …….
telefon: …………………………… linka ………..

Dlužník:

Peněžní ústav:

IČO/RČ*):

IČO:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků
na účtech vedených u bank

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 6 písm. a) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 304 až § 307 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Přikazuje se peněžnímu ústavu,
- aby od okamžiku doručení tohoto exekučního příkazu, z účtu daňového dlužníka až do výše vykonatelného nedoplatku
v částce ........…………………………….. Kč nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak
s nimi nenakládal, s výjimkou peněžních prostředků, které jsou určeny pro výplatu mezd ve smyslu § 304a občanského
soudního řádu,
- aby potom, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, provedl odepsání prostředků
dlužníka z účtu či účtů vedených peněžním ústavem až do výše vykonatelného nedoplatku a vyplatil je správci daně na
účet č. ......................................………..., u pobočky banky ......................................………..., v ...........................................,
variabilní symbol .............................………...
Nelze-li pohledávku předepsaného správce daně takto uspokojit, bude peněžní ústav postupovat podle § 307 občanského
soudního řádu.
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částka 9

Tento příkaz se vztahuje ne všechny peněžní prostředky dlužníka na účtu či účtech:
Účet číslo: …………………………………… vedený pobočkou: ……………………………………………………
Účet číslo: …………………………………… vedený pobočkou: ……………………………………………………
Účet číslo: …………………………………… vedený pobočkou: ……………………………………………………
Účet číslo: …………………………………… vedený pobočkou: ……………………………………………………
Účet číslo: …………………………………… vedený pobočkou: ……………………………………………………

Uvedený dlužník nezaplatil ke dni ……………… podepsanému správci daně podle rozhodnutí ..........................................,
ze dne .................................., č. j. ...................., které nabylo právní moci dne ......................……….…, a vykonatelné se stalo
dne ....................................., na soudním - notářském*) poplatku částku .......................….. Kč.

Podle § 73a odst. 3 a 6 zákona o správě daní a poplatků se uvedená částka nedoplatků zvyšuje o exekuční náklady za výkon zabavení ve výši: ................................…. Kč na nedoplatek ve výši: .......................….. Kč.

Celkem tedy ……………………………………………………….. Kč
Slovy …………………………………………………….………… Kč

Poučení: Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Za porušení této povinnosti lze uložit
pokutu (§§ 24, 25 zákona o správě daní a poplatků).
U dlužné částky nedoplatku byl dlužník správcem daně vyzván k jeho zaplacení v náhradní lhůtě podle § 73
odst. 1 zákona o správě daní a poplatků:
výzvou č. j. ………………………….……. SOP vydanou dne ...................................................
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů ode
dne doručení námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek pro samotné řízení (§ 73 odst. 8 a § 52 zákona
o správě daní a poplatků).
Z důvodu, že tomuto exekučnímu příkazu nepředcházela výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, může
dlužník proti němu podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů ode dne doručení místo námitek odvolání. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1 a 8 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

Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor B
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Příloha č. 9 vzor B

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

V ……………………….. …………………………….
dne …………………….………………………………

vyřizuje: ………………………… č. dveří ……….
telefon: ………………………… linka .………….

Dlužník:

Plátce mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo
náhrady za pracovní příjem, důchodu, sociální nebo
nemocenské dávky, stipendia apod. (dále jen „plátce
mzdy“):

RČ/IČO:

RČ/IČO:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost
nebo náhrady za pracovní příjem, důchodu,
sociální nebo nemocenské dávky, stipendia apod.
(dále jen „mzda“)

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 6 písm. b) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 276 až § 282 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Přikazuje se plátci mzdy,

- aby od okamžiku doručení tohoto exekučního příkazu prováděl ze mzdy dlužníka stanovené srážky až do výše
vykonatelného nedoplatku v částce .......................................................... Kč a nevyplácel sražené částky dlužníkovi,

- aby potom, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, vyplácel částky sražené ze
mzdy dlužníka podepsanému správci daně, a to na účet č. ..................., u pobočky banky ....................................................,
v ......................................………….., variabilní symbol ...........................................
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Uvedený dlužník nezaplatil ke dni ……………… podepsanému správci daně podle rozhodnutí ...……........................,
ze dne .................................., č. j. .................................., které nabylo právní moci dne .................................., a vykonatelné se stalo dne .................................., na soudním - notářském*) poplatku částku .................................. Kč.
Částka nedoplatku je přednostní pohledávkou ve smyslu § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 279 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 73a odst. 3 a 6 zákona o správě daní a poplatků se uvedená částka nedoplatků zvyšuje o exekuční náklady za výkon zabavení ve výši: ........................…….. Kč na nedoplatek ve výši: ........................…….. Kč.

Celkem tedy …………………………………………………….……………. Kč
Slovy ………………………………………………………………………… Kč

Podle § 282 odst. 3 občanského soudního řádu dnem doručení exekučního příkazu plátci mzdy ztrácí dlužník právo na
vyplácení té části mzdy, která odpovídá stanovené výši srážek.
Poučení: Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech
daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu
(§§ 24, 25 zákona o správě daní a poplatků).
U dlužné částky nedoplatku byl dlužník správcem daně vyzván k jeho zaplacení v náhradní lhůtě podle § 73
odst. 1 zákona o správě daní a poplatků:
výzvou č. j. ……………………………… SOP vydanou dne ............................................
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů ode
dne doručení námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek pro samotné řízení (§ 73 odst. 8 a § 52 zákona
o správě daní a poplatků).
Z důvodu, že tomuto exekučnímu příkazu nepředcházela výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, může
dlužník proti němu podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů ode dne doručení místo námitek odvolání. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1 a 8 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

Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor B 1
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………………………………………………………
soud - správce daně
č. j. …………………………………………………

V …………………….. ………………………………..

dne …………………….…………………………..……

vyřizuje: …………………………… č. dveří ……
telefon: ……………………………… linka …….

Dlužník:

Věznice:

RČ/IČO:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na srážku z pracovní odměny osoby,
na níž se vykonává trest odnětí svobody
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 6 písm. b) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 276 až § 282 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Nařizuje se k uspokojení pohledávky podepsaného správce v částce …………………..……..…… Kč daňovou exekuci
srážkou dále uvedené části pracovní odměny, která přísluší povinnému proti Věznici v ……………..………………………..
za konané práce.
Uvedený dlužník nezaplatil ke dni ….…..… podepsanému správci daně podle rozhodnutí ...................................................,
ze dne …......................................, č. j. …......................................, které nabylo právní moci dne …........................................,
a vykonatelné se stalo dne ........................................., na soudním/notářském*) poplatku částku .......................….. Kč.
Srážkám podléhá částka úložného převyšující částku určenou zvláštním předpisem.
Srážky se nařizují až do výše uplatněné pohledávky s příslušenstvím.
Správce daně zakazuje Věznici v ……………………………………………..………...…, aby dlužníkovi, na němž je
vykonáván trest odnětí svobody, plnil postiženou část úložného.
Správce daně zároveň zakazuje dlužníkovi jakkoli nakládat postiženou částí úložného.
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Správce daně současně oznamuje, že postiženou částí úložného pro správce daně je vykonáno doručením tohoto exekučního příkazu poukazující účtárně Věznice.
Věznice jako plátce mzdy je povinen dnem doručení tohoto exekučního příkazu příslušné částky z odměny dlužníka zadržet a po obdržení vyrozumění správce daně o tom, že exekuční příkaz, kterým byla nařízena daňová exekuce, nabyl právní
moci, zaslat na účet správce daně č. ................................................, u pobočky banky ..............................................................,
v ....................................…......................., variabilní symbol .................................….
Plátce mzdy je dále povinen oznámit podepsanému správci daně do jednoho týdne, že dlužník byl propuštěn na svobodu
a kam; je též povinen oznámit správci daně adresu zaměstnavatele, u něhož je nyní dlužník zaměstnán, je-li mu známa. Je-li
povinný přemístěn do jiné Věznice, postoupí mu dosavadní ústav exekuční příkaz s přehledem o provedených srážkách a nový ústav pokračuje bez přerušení v provádění daňové exekuce.
Poučení: Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech
daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Za porušení této povinnosti lze uložit pokutu
(§§ 24, 25 zákona o správě daní a poplatků).
U dlužné částky nedoplatku byl dlužník správcem daně vyzván k jeho zaplacení v náhradní lhůtě podle § 73
odst. 1 zákona o správě daní a poplatků:
výzvou č. j. ………………………… SOP vydanou dne ............................................
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů ode
dne doručení námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek pro samotné řízení (§ 73 odst. 8 a § 52 zákona
o správě daní a poplatků).
Z důvodu, že tomuto exekučnímu příkazu nepředcházela výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, může
dlužník proti němu podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů ode dne doručení místo námitek odvolání. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 73 odst. 1 a 8 zákona o správě daní
a poplatků).

V .............................................................. dne ...................................

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

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

částka 9

Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor B 2
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………………………………………………………
soud - správce daně
č. j. …………………………………………………

V …………………….. ………………………………..

dne …………………….…………………………..……

vyřizuje: …………………………… č. dveří ……..
telefon: ……………………………… linka ………

Dlužník:

Nový plátce mzdy, jiné odměny za závislou činnost
nebo náhrady za pracovní příjem, důchodu, sociální
nebo nemocenské dávky, stipendia apod. (dále jen
„nový plátce mzdy„):

RČ/IČO:

RČ/IČO:

ROZHODNUTÍ
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 6 písm. b) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 294 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Ve věci daňové exekuce pro nezaplacení nedoplatku na soudním/notářském*) poplatku byla exekučním příkazem správce
daně ……………………………………………………………………………………………………………………………...,
ze dne ……………….…….., č. j. ……………...…….. nařízena daňová exekuce srážkami ze mzdy dlužníka pro přednostní
pohledávku podepsaného správce daně ve výši ………………….. Kč.
V daném, případě postihují srážky dvě třetiny mzdy povinného ve smyslu připojeného poučení.
Dlužník změnil po nařízení výkonu rozhodnutí zaměstnání a stal se pracovníkem: …………………………………………..
……...…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tento nový plátce mzdy je povinen pokračovat ve srážkách ze mzdy dlužníka již dnem, kdy se buď od dlužníka nebo od
dosavadního plátce mzdy dozví o nařízení daňové exekuce, nejpozději však dnem doručení tohoto rozhodnutí, nedozvěděl-li
se o nařízeném rozhodnutí dříve. Dále je povinen sražené částky poukazovat na účet správce daně č. .............................……,
u pobočky banky ............................................………………….., v …………………………………………………………...,
variabilní symbol ........................................., a to bez dalšího opatření správce daně, protože exekuční příkaz nabyl právní
moci dne ……………………………..
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Exekuční příkaz byl doručen prvému plátci mzdy dne …………………………………. a podle tohoto dne se určuje pořadí
pohledávky podepsaného správce daně.

Průběhem daňové exekuce byl výkon částečně zastaven rozhodnutím správce daně ………………………………………..
ze dne …………………………, č. j. …………………………, ohledně částky ………………………… Kč nedoplatku*).

U předchozích plátců mzdy bylo srážkami uhrazeno celkem ………………………………Kč, takže srážky budou nadále
prováděny pro nedoplatek ve výši ………………………… Kč.

Jinak je plátce mzdy povinen řídit se připojeným poučením o postupu při provádění srážek.

Poučení : Pracovníci správce daně, jakož i třetí osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním. Za porušení této povinnosti lze uložit
pokutu (§§ 24, 25 zákona o správě daní a poplatků).
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně do 15 dnů
ode dne doručení námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek pro samotné řízení (§ 73 odst. 8 a § 52
zákona o správě daní a poplatků).

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

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

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

