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Příloha č. 9 vzor B a
č. j.: .........................................

POUČENÍ
o postupu při výkonu daňové exekuce srážkami ze mzdy
___________________________________________________________________________________________________
Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že
se od mzdy odečte daň ze mzdy, a tam, kde bylo dlužníkovi uloženo nápravné opatření, i příslušné srážky ze mzdy
připadající státu.
Do mzdy se započítávají nejen peněžité částky, ale i hodnota naturálií, na které má dlužník právo. Nezapočítávají se
však do ní přídavky na děti a částky, které jsou dlužníkovi
poskytovány na náhradu nákladů spojených s pracovním
výkonem. To platí zejména o náhradách nákladů při pracovních cestách. Do mzdy se započítávají i všechny odměny a prémie jakéhokoliv druhu poskytované v souvislosti
s pracovním poměrem.
Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského
soudního řádu sražena dlužníkovi z měsíční mzdy, činí
62% částky životního minima jednotlivce na osobu dlužníka a po 25% částky životního minima jednotlivce na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Na manžela dlužníka se započítává 25% částky životního minima
jednotlivce, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává 25% částky životního
minima jednotlivce každému manželovi zvlášť, jsou-li
srážky prováděny ze mzdy obou manželů, 25% částky
životního minima jednotlivce se nezapočítává na žádného
z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro
pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud
trvá.
Čistá mzda, která zbývá po odečtení uvedených základních částek, se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Z takto určené
částky lze hradit k vydobytí obyčejné pohledávky oprávněného jen jednu třetinu a pro přednostní pohledávky dvě
třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojí nejprve z druhé
třetiny, a teprve nestačí-li tato třetina na jejich úhradu,
uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.
Třetí třetina se nikdy nesráží a zůstává dlužníkovi volná.
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle
§ 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí
bez omezení, činí 150% částky životního minima jednotlivce.
Přednostními pohledávkami jsou
a) pohledávky výživného,
b) pohledávky náhrady škody, způsobené poškozenému
ublížením na zdraví,
c) pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými
trestnými činy,
d) pohledávky daní a poplatků, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení, jakož i pohledávky náhrady za
příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče.
Provádějí-li se srážky ze mzdy k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny
podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní
pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

Provádějí-li se srážky i z druhé třetiny, uspokojí se z ní
bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech
pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné
všech oprávněných a pak teprve nedostatky za dřívější
dobu, a to podle poměru běžného výživného, tj. stanoví se
poměr mezi výší běžného výživného jednotlivých oprávněných a podle tohoto poměru se určí výše, do jaké se u pohledávek jednotlivých oprávněných uhradí nedoplatky
výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé
třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí
se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle
výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.
Další přednostní pohledávky se uhradí z druhé třetiny po
úhradě výživného podle svého pořadí.
Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy byl plátci mzdy
doručen exekuční příkaz. Bylo-li mu doručeno téhož dne
nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají
tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.
Vyplácí-li plátce mzdy měsíční mzdu nadvakrát (jako
zálohu a vyúčtování), může přiměřené srážky dlužníkovi
provést již ze zálohy. Výplatu srážek správci daně provede
však plátce mzdy až po uplynutí příslušného měsíce.
Je-li exekuční příkaz doručen plátci mzdy až po tom, kdy
již byla část měsíční mzdy dlužníkovi vyplacena, nepřihlíží
se k provedené výplatě a srážky se provedou tak, jako by
dlužník měl za celý měsíc právo jen na mzdu, která mu
ještě nebyla vyplacena.
Dochází-li k výplatě mzdy za několik měsíců najednou,
je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvlášť.
Požádá-li o to plátce mzdy nebo dlužník, určí správce
daně, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze
mzdy dlužníka sražena.
Sraženou částku vyplatí plátce mzdy přímo správci daně.
Sraženou částku je plátce mzdy povinen vyplatit správci
daně, i když má sám vůči němu peněžitou pohledávku,
kterou si jinak mohl započíst.
Změní-li se po nařízení daňové exekuce plátce mzdy,
vztahuje se nařízení exekuce srážkami ze mzdy i na mzdu
dlužníka u nového plátce mzdy, a to ode dne, kdy se od
dlužníka nebo od dosavadního plátce mzdy dozví, že byla
správcem daně nařízena daňová exekuce srážkami ze mzdy
dlužníka a pro jaké pohledávky; nedozví-li se o těchto
okolnostech nový plátce již dříve, vzniká mu tato povinnost dnem, kdy byl správcem daně vyrozuměn o nařízení
daňové exekuce tím, že mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí. Pořadí, které získala pohledávka správce daně
u předchozího plátce mzdy, zůstává jí zachováno i u nového plátce mzdy.
Za změnu plátce mzdy se považuje, jestliže dlužník po
nařízení exekuce získá nárok na nemocenské nebo na peně-
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žitou pomoc v mateřství a jestliže dávky přiznané odborovým orgánem mu vyplácí organizace, u níž pracuje.
Zaměstnavatel přijímající občana do práce je povinen
vyžádat si od něho potvrzení, vystavené zaměstnavatelem,
u něhož občan dříve pracoval o tom, zda byla nařízena
exekuce srážkami z jeho mzdy, kterým orgánem a v čí
prospěch. Zjistí-li zaměstnavatel takový případ, oznámí to
bez odkladu správci daně, který exekuci nařídil.
Plátce mzdy musí ohlásit správci daně do jednoho týdne,
že u něho přestal dlužník pracovat. Zároveň zašle správci
daně vyúčtování srážek, které ze mzdy dlužníkovi provedl
a vyplatil správci daně, pro které pohledávky byla nařízena
exekuce srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.
Provádí-li srážky několik plátců zároveň, zašlou srážky
vždy správci daně.
Ustanovení o daňové exekuci srážkami ze mzdy se použijí i na daňovou exekuci srážkami z pracovní odměny
členů družstev a z příjmů, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchodu, nemocenského, peněžité
pomoci v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku a náhrady poskytované za výkon společenských funkcí.
Jinak se řídí plátce mzdy rozhodnutími správce daně,
která jsou mu doručena. To platí zejména v případě, kdy
dojde k odkladu nebo k zastavení daňové exekuce nebo
kdy mají být prováděny podle dohody mezi správcem daně
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a dlužníky menší srážky, než jsou zákonem dovoleny.
Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy srážky řádně
a včas, provede-li je v menším než stanoveném rozsahu,
nebo nevyplatí-li srážky správci daně bez odkladu po tom,
kdy mu bylo doručeno vyrozumění, že exekuční příkaz
nabyl právní moci, nebo kdy dospěly další měsíční částky
mzdy, může správce daně uplatnit proti plátci mzdy právo
na vyplacení částek, které měly být ze mzdy dlužníka sraženy.
Správce daně se může rovněž domáhat na plátci mzdy
vyplacení částek, na které by měl právo, kdyby byl plátce
mzdy splnil svou povinnost oznámit, že dlužník u něj přestal pracovat, nevyžádá-li si od nově přijatého pracovníka
potvrzení o nařízených výkonech rozhodnutí srážkami ze
mzdy a neoznámí-li bez odkladu správci daně, že byl proti
pracovníku nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho
mzdy, jakmile to zaměstnavatel, u něhož dlužník nastoupil
nově do práce zjistí.
Upozorňuje se na znění § 13 nařízení vlády č. 108/1994
Sb., o pořadí srážek ze mzdy.
Upozornění: Pokud byl exekuční příkaz na srážky ze
mzdy doručen zaměstnavateli, u kterého dlužník nikdy
nepracoval, popřípadě u kterého již není v pracovním poměru, sdělí zaměstnavatel bezodkladně přesný den, kdy byl
pracovní poměr s dlužníkem ukončen, případně sdělí, že
dlužník u něho nikdy nepracoval.
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………………………………………………………
soud - správce daně
č. j. .…………………...……………………………

V …………………….. ………………………………..

dne …………………….….………………………..……

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

Dlužník:

IČO/RČ*):

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na prodej movitých věcí
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73 odst. 6 písm. c) a § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 323 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Nařizuje se podle ……………………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………….… (exekuční titul včetně č. j.)
k vymožení vykonatelného nedoplatku v částce …….…………………….. Kč a exekučních nákladů za výkon zabavení
v částce …….…………………….. Kč daňová exekuce prodejem movitých věcí.
Dlužníkovi se zakazuje podle § 73 odst. 6 písm. c) a § 73 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků a § 324 občanského
soudního řádu nakládat s věcmi, které výkonní úředníci správce daně při výkonu exekuce sepíšou.
Výkonem exekuce podepsaný správce daně pověřuje ( jméno a příjmení, služební průkaz č.): ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na požádání jsou pověření výkonní úředníci správce daně povinni se prokázat služebními průkazy. Pověření správce
daně opravňuje výkonné úředníky k výkonu exekuce, eventuálně podle § 59 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona o správě daní
a poplatků k přijetí peněz v hotovosti, jde-li o platby, které mají být exekucí vymoženy, a není-li v exekučním příkaze nařízeno jinak.
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.
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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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

Pokyny správce daně k výkonu exekuce:

Poučení: Dojde-li k částečnému zaplacení celkové částky nedoplatku dlužníkem do zahájení soupisu věcí, jsou pověření
výkonní úředníci správce daně oprávněni sepsat movité věci dlužníka pouze v takovém rozsahu, aby výtěžek
z prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení zůstávající neuhrazené části celkové částky nedoplatku včetně
příslušejících částek exekučních nákladů.
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
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...............................................................................……………….
správce daně - soud
č. j. .......................................................................................……
tel: ......................................................................................……..
Dlužník:

VYROZUMĚNÍ
o soupisu movitých věcí
Podepsaný správce daně Vám sděluje, že v daňové exekuci pro nedoplatek na soudním/ notářském*) poplatku nařízené
exekučním příkazem správce daně …………….………………………………………………………………………………..,
ze dne …………………………………….., č. j. …………………………………….., byl soupis movitého majetku vykonán
dne …………………………………….. výkonnými úředníky podepsaného správce daně.
Sepsány byly tyto movité věci: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sepsané movité věci byly ponechány na místě - byly*) uloženy ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………….
Povinný se upozorňuje, že sepsané věci, ponechané na místě, nesmějí být poškozeny, zničeny, odstraněny, zcizeny nebo
opuštěny a že takové jednání je trestné.
*)

Dlužníkovi, který při soupisu nebyl přítomen, se zároveň doručuje shora uvedený exekuční příkaz.

*)

Úschova sepsaných věcí byla vykonána.

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

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

_____________________________________________________
Nehodící se škrtněte.

*)

......................................................................
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce pověřeného
pracovníka správce daně
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………………………………………………………
soud - správce daně
č. j. …………………………………………………
vyřizuje: …………………………… č. dveří …….
telefon: ………………………….…… linka ……..

PROTOKOL
o soupisu movitých věcí

Příloha k exekučnímu příkazu ……………………………………………………………………………………………
č. j. ………………………………
Dlužník …………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………….
Celkový počet stran: ………...….

Se soupisem movitých věcí bylo započato (uveďte místo, datum a čas): …………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Soupis movitých věcí dlužníka je prováděn pro správce daně: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Soupisu movitých věcí dlužníka jsou přítomni: ………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nedoplatek přikázaný k vymáhání exekučním příkazem č. j. …………………………………………………………
ze dne ……………………………. v částce

………………………… Kč

Dlužníkem zaplaceno:

………………………… Kč

_________________________________________________________________________________________________
Nedoplatek vymáhaný:

………..……………….. Kč

K tomu exekuční náklady za výkon zabavení:

………………………… Kč

K tomu předpokládané exekuční náklady za výkon prodeje:

………………………… Kč

_________________________________________________________________________________________________
Celkem (rozsah soupisu věcí):

.…………………………Kč
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Výkonný úředník správce daně doručil dlužníkovi exekuční příkaz*) - nemohl doručit exekuční příkaz, neboť*) …………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………...
Výkonný úředník správce daně vyzval dlužníka, aby zaplatil dobrovolně.
Dlužník zaplatil na částečnou úhradu uplatněné pohledávky částku ….………………………… Kč a obdržel o tom stvrzenku
o zaplacení*).
Osobní, majetkové a rodinné poměry dlužníka podle zběžného zjištění výkonného úředníka správce daně při výkonu exekuce
(uveďte v rozsahu nutném pro posouzení postižitelnosti sepsaných věcí): .…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Na to přikročil výkonný úředník správce daně k soupisu.
Na hotovosti bylo dlužníkovi odňato …………………………………………… Kč a dlužníkovi byla o tom vydána stvrzenka
o placení*).

Důležitá zjištění při výkonu exekuce, zejména v čí prospěch váznou na sepsaných movitých věcech závady, které zanikají přechodem vlastnictví k věci na vydražitele. (Závadami se rozumějí především předkupní právo, právo zadržovací,
zástavní práva, ať smluvní či zákonné.)

Vyjádření dlužníka:

_____________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.
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Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor C 2

částka 9

Prohlášení dlužníka, zda sepsané věci nebyly již postiženy při výkonu rozhodnutí prováděném soudem nebo jiným
státním orgánem:

Rozhodnutí a opatření učiněná výkonnými úředníky správce daně na místě:

Soupis movitých věcí dlužníka se také doručuje:

Výkonný úředník správce daně upozornil - povinného/dospělou osobu v bytě spolubydlící*), že se sepsanými věcmi
nesmí nakládat.
Soupis movitých věcí byl ukončen dne ………………………… v ………..……… hod.
Sepsané věci dlužníka jsou uvedeny v soupisu, s uvedením stručného popisu a ocenění výkonnými úředníky správce daně
pod položkou č. 1 až …………. na stranách 1 až …………. v celkové hodnotě ………………………….. Kč
(slovy ………….………………………………………………………………………………………………………… Kč).

_____________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte

částka 9
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Dalšími nedílnými přílohami tohoto soupisu movitých věcí jsou (uvést mj. i pořízenou fotodokumentaci, videozáznam
apod.):

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

Podpisy výkonných úředníků správce daně

Podpis dlužníka

Podpisy ostatních přítomných

Položka
číslo

Stav věci
Jednotka množství

Cena věci dle
výkonného
úředníka v Kč

Jiný údaj

Strana …………….

Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor C 2 a

Součet - převádí se ()

Popis věci

K č. j. …………………………………………….

strana 290
částka 9

Příloha č. 9 vzor C 2 a

částka 9
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Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor C 3

Příloha č. 9 vzor C 3

……………………………………………………………

soud - správce daně
č. j. …………………………………………………
vyřizuje: …………………………… č. dveří …….
telefon: ……………………………… linka ……..

PROTOKOL
o bezvýslednosti soupisu movitých věcí

Příloha k exekučnímu příkazu …………………………………………………………………….
č. j. ………………………….…
Dlužník ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……….
Celkový počet stran: ……………

Se soupisem movitých věcí bylo započato (uveďte místo, datum a čas): …………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………..……………….……..
Soupis movitých věcí dlužníka je prováděn pro správce daně: …………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………..……..
Soupisu movitých věcí dlužníka jsou přítomni: …………………………………………………..….…………………..
……………………………………………………………………………………….………..…………………………..

Nedoplatek přikázaný k vymáhání exekučním příkazem č. j. …..………….…………………………………..

ze dne ………………………………………………… v částce

………………………………………………

Kč

Dlužníkem zaplaceno :

………………………………………………

Kč

________________________________________________________________________________________________
_
Nedoplatek vymáhaný:

………………………………………………

Kč

K tomu exekuční náklady za výkon zabavení:

………………………………………………

Kč

K tomu předpokládané exekuční náklady za výkon prodeje:

………………………………………………

Kč

________________________________________________________________________________________________
_
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Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor C 3

částka 9

Soupis nebyl vykonán, poněvadž
*)

nebyly nalezeny postižitelné movité věci,

*)

dlužník podle zjištění výkonného úředníka správce daně/podle sdělení místního obecního úřadu
- se odstěhoval a nezanechal postižitelné movité věci,
- na uvedené adrese nebydlí,

*)

dlužník zaplatil výkonnému úředníku správce daně uplatňovanou pohledávku v částce ………………………..… Kč.

Skončeno v ………..………………… hod.

Podpisy výkonných úředníků správce daně

Podpis dlužníka

Podpisy ostatních přítomných
V .............................................................. dne ...................................

_____________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

částka 9
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Příloha č. 9 vzor D

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o výši náhrady hotových výdajů
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 73a odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Podle uvedeného ustanovení jste povinen k náhradě hotových výdajů ve skutečné výši v částce ............................….. Kč,
(slovy: ……………………………………………………………………….....................................................………… Kč)
Tuto částku uhraďte dle níže uvedených dispozic*)
- z výtěžku exekuce byla zadržena částka ve výši ................................….. Kč slovy: ...................................................... Kč,
(slovy: ……………………………………………………………………….....................................................………… Kč)
proto jste povinen k úhradě pouze takto neuhrazených hotových výdajů v částce ...............................................….. Kč
(slovy: ……………………………………………………………………….....................................................………… Kč)
Tuto částku uhraďte dle níže uvedených dispozic*)
- z výtěžku exekuce byla náhrada hotových výdajů ve skutečné výši uhrazena*).
Stanovenou částku náhrady hotových výdajů jste podle § 73a odst. 9 zákona o správě daní a poplatků povinen zaplatit
podepsanému správci daně do třiceti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí poštovní poukázkou nebo převodním příkazem
na náš účet č. ................…………, u pobočky banky ..............................…………..…., v ……............................…………....,
variabilní symbol ...............................….. .

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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Odůvodnění:

Při exekuci zahájené exekučním příkazem č. j. ...................…… vydaným dne ………………………………. podepsaný
správce daně podle § 73a odst. 2 zákona o správě daní a poplatků zálohoval hotové výdaje ze svého rozpočtu. Rozpis zálohovaných hotových výdajů je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně námitku, a to ve
lhůtě třiceti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Podaná námitka nemá odkladný účinek pro samotné řízení
(§ 52 a § 73a odst. 9 zákona o správě daní a poplatků).

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

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

!

......................................................................
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřenéhopracovníka správce daně

Sdělení č. 31, příloha č. 9 vzor E

částka 9
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Příloha č. 9 vzor E

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

Dlužník:

VYROZUMĚNÍ OPRÁVNÍ MOCI

Podepsaný správce daně Vám sděluje, že jím dne .............................................................................. vydaný exekuční příkaz
na .....................................................................................................................................………… (vyplní se název rozhodnutí)
č. j. .................................. nabyl právní moci podle § 32 odst. 12 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů,
dne .......................................................................…..

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

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

......................................................................
podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřenéhopracovníka správce daně
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částka 9

Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor A

Příloha č. 10 vzor A

.............................................................................………………
organizační složka státu
č. j. ................................................................................………
tel: ....................................................................................…….

Dlužník:

RČ/IČ:

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č. ................
na úrok
za období od ............................... do ...............................

Za dobu prodlení se splacením dluhu vzniklého na základě rozhodnutí ………………….…….. .......................…….......….
ze dne .........................................., č. j. .........................................., Vám sdělujeme předpis úrokůprodlení za dobu od počátku
prodlení do doby vystavení tohoto výměru, a to v celkové výši ..................................................................................…….. Kč,
slovy ......……………............................................................................................................................................................. Kč.
Nárok na úroky z prodlení vznikl podepsané organizační složce státu podle § 14 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.
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
V .............................................................. dne ...................................

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

......................................................................
podpis pověřeného pracovníka
organizační složky státu

ode dne

v částce Kč

do dne

dne

v částce Kč

Zaplaceno

Úroková sazba
……… %

Počet dnů
rozhodných pro
výpočet úroků

Úroky
v Kč

Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor A 1

Úrok vypočten v celkové částce Kč

na druhu nedoplatku

Posečkáno nebo povoleny splátky

částka 9
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Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor B

částka 9

Příloha č. 10 vzor B
č. j.: .................................

SMLOUVA
o plnění ve splátkách
Česká republika .......................................................................………………
organizační složka státu
.......................................................................………………
adresa umístění + IČ
zastoupená ………………………………………………………..
(jméno, příjmení, fce vedoucího org. složky)
jako věřitel
a
.......................................................................…………….
jméno a příjmení / obchodní jméno
.......................................................................……………
adresa / sídlo
.......................................................................……………
RČ / IČ
jako dlužník
uzavírají tuto smlouvu o splátkách již splatného dluhu:
I.
Dlužník je na základě rozhodnutí .............................................................ze dne.........……………, č. j. ..…..........................,
které nabylo právní moci dne ........................................ vykonatelné se stalo dne ..........................................., povinen uhradit
věřiteli pohledávku na .........................................……………………………………………….. ve výši ...................…….. Kč.
II.
Věřitel a dlužník se dohodli, že tento dluh, který se stal splatný dne ............................................, bude uhrazen ve splátkách,
a že dlužník je povinen v první splátce uhradit i úrok z prodlení ve výši ..............…………………… . Úrokem z prodlení se
rozumí úrok z prodlení vzniklý v době od původně stanovené splatnosti celého dluhu podle věty první až do okamžiku povolení splátek.
III.
Věřitel a dlužník se dohodli na těchto splátkách:
1. splátka v částce ...............................…………….. Kč splatná do ...............................…………….. spolu s úrokem
z prodlení z celého dluhu vzniklým v době od původně stanovené splatnosti celého dluhu do doby uzavření této smlouvy
v částce ...................................................... Kč, tedy celkem ....................................................... Kč, - každá následující splátka
v částce ................................................ Kč splatná do ................................................ dne běžného měsíce - běžného čtvrtletí běžného pololetí*), a to na účet věřitele č. ................................................ , u pobočky banky v ................................................ ,
variabilní symbol ................................................ .
__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

částka 9
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IV.
Věřitel a dlužník se dále dohodli na tom, že pokud se dlužník dostane do prodlení se splácením kterékoliv ze splátek, je
věřitel oprávněn požadovat zaplacení celé pohledávky.

V.
Dlužník prohlašuje, že jeho majetkové poměry neumožňují zaplatit tento dluh najednou, a pro případ, že se prokazatelně
zlepší, je věřitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

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

..................................................................
dlužník

......................................................................
věřitel
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částka 9

Příloha č. 10 vzor B 1

Výzva k zaplacení pohledávky z titulu
porušení smlouvy o splátkách
Z důvodu porušení smlouvy o splátkách č. j. ……………………………., uzavřené dne ……………………………..,
nezaplacením splátky ve výši ………………………….. Kč Vám oznamujeme, že pro nedodržení předepsaného splátkového
kalendáře odstupujeme v souladu s ustanovením čl. IV od citované smlouvy a že jste povinen uhradit zbývající dlužnou
částku ve výši ………………………., Kč ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy na účet č. ……………………………… .

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

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

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

částka 9
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Příloha č. 10 vzor C
č. j.: ...................................

SMLOUVA
o prominutí dluhu
Česká republika ......................................................................…………………………
organizační složka státu
.......................................................................………………………..
adresa umístění + IČ
zastoupená …………………………………………………...………..
jméno a funkce vedoucího organizační složky
jako věřitel
a
............................................................................................
jméno a příjmení
............................................................................................
adresa
............................................................................................
RČ
jako dlužník
uzavírají tuto smlouvu o prominutí dluhu:
I.
Dlužník je na základě rozhodnutí ..........................................................………………….... ze dne .................….………..,
č. j. ............................., které nabylo právní moci dne ..............................., vykonatelné se stalo dne .....................................,
povinen uhradit věřiteli pohledávku na ................................................................................. ve výši ......................……. Kč.
II.
Dlužník prohlašuje, že nemá vůči České republice žádnou pohledávku, a že nemá majetek, z něhož by bylo možno uspokojit pohledávku věřitele.
III.
Věřitel dluh dle čl. I této smlouvy dlužníkovi promíjí.

IV.
(Užije se jen v případě pohledávky dle § 37 odst. 2 a 3)
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem udělením výjimkové doložky Ministerstva financí ČR v souladu
s ustanovením § 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

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

..................................................................
dlužník

......................................................................
věřitel
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Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor C

Příloha č. 10 vzor D
č. j.: ............................

SMLOUVA
o částečném prominutí dluhu
Česká republika .......................................................................………………….
organizační složka státu
.......................................................................………………….
adresa umístění + IČ
zastoupená …………………………………………………..…
jméno a funkce vedoucího organizační složky
jako věřitel
a
.................................................................................
jméno a příjmení
.................................................................................
adresa
.................................................................................
RČ
jako dlužník
uzavírají tuto smlouvu o částečném prominutí dluhu:
I.
Dlužník je na základě rozhodnutí ......................................., ze dne ........................................, č. j. ........................................,
které nabylo právní moci dne ..................................., vykonatelné se stalo dne ..................................., povinen uhradit věřiteli
pohledávku na ..................................... ve výši ..................................... Kč.
II.
Dlužník prohlašuje, že nemá vůči České republice žádnou pohledávku, a že nemá majetek, z něhož by bylo možno uspokojit pohledávku věřitele.
III.
Věřitel dluh dle čl. I této smlouvy do výše ..................................... Kč dlužníkovi promíjí.
IV.
Dlužník zbytek dluhu ve výši ..................................... Kč uznává.
V.
(Užije se jen v případě pohledávky dle § 37 odst. 2 a 3)
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem udělením výjimkové doložky Ministerstva financí ČR v souladu
s ustanovením § 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
V .............................................................. dne ...................................

..................................................................
dlužník

......................................................................
věřitel

Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor E
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Příloha č. 10 vzor E

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

Dlužník:

PROTOKOL
o jednostranném upuštění o vymáhání pohledávky
Podepsaný správce daně podle § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, jednostranně upustil od vymáhání pohledávky:
Dlužníka

......….................…………………………………......……………………………………………………………,
*)

bytem/sídlem ....................................................……............................................……………………………………………. ,
RČ/IČO*) .……………………….., který je na základě rozhodnutí .................…………………………………………………
ze dne ......................………, č. j. ......................………, povinen zaplatit na .................................................................………,
částku ......................……… Kč,
a to z důvodu, že:
- dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích*),
- dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela, nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy*),
- je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné*),
- jmenovitá hodnota pohledávky včetně příslušenství nepřesahuje 1 000 Kč a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit.
U téhož dlužníka lze v průběhu jednoho kalendářního roku upustit od vymáhání takové pohledávky jen jednou, ledaže by
součet jmenovitých hodnot takových pohledávek včetně příslušenství, od jejichž vymáhání již bylo nebo má být upuštěno,
nepřesáhl 1 000 Kč*).
O upuštění od vymáhání pohledávky se dlužník nevyrozumívá !
Upuštěním pohledávka nezaniká !

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.
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částka 9

Odůvodnění:

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

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

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

Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor F
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Příloha č. 10 vzor F
č. j.: ...........................……

SMLOUVA
o postoupení pohledávky
Česká republika .......................................................................……..
organizační složka státu
.......................................................................……..
adresa umístění
jako postupitel
a
.......................................................................………
jméno a příjmení / obchodní jméno
.......................................................................……..
adresa / sídlo
.......................................................................……..
RČ / IČO
jako postupník
uzavírají tuto smlouvu o postoupení pohledávky:
I.
Na základě rozhodnutí .................................................…………………………………………… ………………………….
ze dne ................................….….., č. j. ................................…….., které nabylo právní moci dne ................................……..,
vykonatelné se stalo dne ................................…….., má postupitel vůči dlužníkovi .........……………………...……............,
bytem/sídlem*) ………………………………………………………………………………………………………..…………,
RČ/IČO*) ...............................…….., pohledávku na ................................…….. ve výši ................................…….. Kč
splatnou dne ................................……...
II.
Ke dni uzavření této smlouvy postupuje postupitel svou pohledávku podle čl. I. této smlouvy postupníkovi za sjednanou
cenu ................................…….. Kč, která bude zaslána na účet postupitele č. ................................…….., u pobočky banky
v ........................... ……………………………………….. variabilní symbol ................................……...

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

..................................................................
dlužník

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

......................................................................
věřitel
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Sdělení č. 31, příloha č. 10 vzor G

Příloha č. 10 vzor G
č. j.: .........................................

OZNÁMENÍ
o postoupení pohledávky

Postupitel:
Česká republika -

Postupník:

......................................................……………
organizační složka státu

......................................................……………
jméno, příjmení - obchodní jméno*)

......................................................……………
adresa umístění

......................................................……………
adresa - sídlo*)

Dlužník:
......................................................……………
jméno, příjmení - obchodní jméno*)
......................................................……………
adresa - sídlo*)

Tímto postupitel oznamuje dlužníkovi, že postupitelova pohledávka vůči dlužníkovi vzniklá na základě rozhodnutí …….
......................................................................……………………………………………………………………………………..
ze dne ........................................., č. j. ........................................., které nabylo právní moci dne .........................................,
vykonatelné se stalo dne ........................................., na ........................................., ve výši ......................................... Kč byla
postoupena výše uvedenému postupníkovi.

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

......................................................................
podpis postupitele

__________________________________________________________________________________
*)

Nehodící se škrtněte.

částka 9
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Sdělení č. 31, příloha č. 11

Příloha č. 11
A. Daňové odpisy
Název
dokladové
řady

Typ odpisu

Evidence pohledávek

OD1

Prominutí na nedoplatku

částka se nemění

OD2

Odpis nedoplatku pro nedobytnost

částka se nemění

OD3

Zrušení předpis

částka se snižuje o odpis

OD4

Promlčení

částka se snižuje o odpis

OD5

Promlčení (pohledávka byla již odepsána pro nedobytnost)

částka se snižuje

OD6

Promlčení (pohledávka byla již odepsána jako prominutí na nedoplatku)

částka se snižuje o odpis

OD7

Ostatní odpisy (např. dědictví dle ust. § 175h o. s. ř. nebo případy, kdy je ob- částka se snižuje o odpis
chodní společnost zrušena dle § 68 odst. 3 písm. f) a g) obchodního zákoníku)

B. Nedaňové odpisy
Název
dokladové
řady

Typ odpisu

Evidence pohledávek

ON1

Prominutí dluhu

částka se snižuje o odpis

ON2

Upuštění od vymáhání

částka se nemění

ON3

Zrušení předpisu

částka se snižuje o odpis

ON4

Promlčení

částka se snižuje o odpis

ON5

Promlčení (pohledávka již byla odepsána jako upuštění od vymáhání)

částka se snižuje o odpis

ON6

Ostatní odpisy (např. dědictví dle ust. § 175h o. s. ř. nebo případy, kdy je ob- částka se snižuje o odpis
chodní společnost zrušena dle § 68 odst. 3 písm. f) a g) obchodního zákoníku)

Sdělení č. 31, příloha č. 12
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částka 9

Příloha č. 12

Povinné údaje adresy pro doručení v cizině
1) Ruská federace
- PSČ („index“)
- název republiky
- kraje nebo oblasti
- název okresu
- název města nebo obce
- název ulice, náměstí apod.
- číslo domu (v případě větších měst číslo konkrétní budovy domu /“korpus“ nebo „strojenie“/)
- číslo bytu
- příjmení, jméno a jméno po otci
Příklad: 867023, Leningradskaja oblasť, Tichvinskij rajon, selo Sosnovyj Bor, ulica Sovětskaja, dom 36, Ivanovu
Vladimiru Ivanoviču
2) Běloruská republika
- PSČ
- jméno, jméno po otci a příjmení
- číslo domu, vchodu, bytu („noměr doma, podjezda, kvartiry“)
- název ulice
- název města
U malého města či obce:
- PSČ
- jméno, jméno po otci a příjmení
- číslo domu
- název ulice
- název obce
- okres nebo oblast („rajon“ nebo „oblasť“)
3) Ukrajinská republika
- příjmení, jméno a jméno po otci
- název ulice, číslo domu a číslo bytu
- název místa a PSČ
- název okresu
- název oblasti
4) Bulharská republika
- jméno, jméno po otci, příjmení
- PSČ
- název ulice, u velkých měst ještě číslo bloku, vchod (udáván písmenem v bulharské azbuce) a číslo bytu
- název obvodu nebo čtvrti ve velkých městech (Sofie, Plovdiv, Varna apod.)
- název obce
5) Vietnamská socialistická republika
Města:
- příjmení a jméno
- číslo domu, patra*), dveří*), název pasáže*), název uličky*)
- název hlavní ulice
- název města a čtvrti
- Vietnam
Venkov:
- příjmení a jméno
- název osady*)
- název obce
- název okresu
- název provincie
- Vietnam
_____________________________________________________
*)
Údaje takto označené nejsou potřebné v případě, že adresát bydlí na ulici, kterou je možné označit jako „hlavní“.

částka 9

Sdělení č. 31, příloha č. 13

strana 309

Příloha č. 13

Rozhodnutí o přeplatku

Podepsaný správce daně sděluje podle ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a přeplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že přeplatek na soudním poplatku vykázaný ke dni ………………………..………
v částce ………………………..……… Kč z úřední povinnosti převede na úhradu nedoplatku na soudním poplatku, který je
vykázaný u správce daně ……………………………………………………..……… ke dni ………………………..………
v částce ………………………..……… Kč a dnem úhrady na nedoplatku je …………..……………….. (datum, kdy vznikl).

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

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

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat reklamaci. Reklamace se podává písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Reklamace nemá odkladný účinek pro
samotné řízení (§ 53 zákona).
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