Ročník 2011

Sbírka instrukcí a sdělení
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 8

Rozeslána dne 30. listopadu 2011

Cena 64,- Kč

OB S AH :
26.

I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. listopadu 2011, č. j. 13/2011-INV-M, kterou se mění Instrukce č. j. 88/2010-INV-M, o vymáhání pohledávek, uveřejněná pod č. 4 /2011 Sbírky instrukcí a sdělení

Instrukce č. 26

strana 382

částka 8

26
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. listopadu 2011, č. j. 13/2011-INV-M,
kterou se mění Instrukce č. j. 88/2010-INV-M,
o vymáhání pohledávek,
uveřejněná pod č. 4 /2011 Sbírky instrukcí a sdělení
Instrukce č. j. 88/2010-INV-M, o vymáhání pohledávek, uveřejněná pod č. 4 /2011 Sbírky instrukcí a sdělení,
se mění takto:
Čl. I
1. V § 1 odst. 4 písm. aa) se na konci textu doplňují
slova „ , pohledávky z nákladů civilního řízení, včetně
svědečného, znalečného a tlumočného“
2. V § 1 odst. 4 písm. ab) se zrušují slova „z nákladů
civilního řízení, včetně svědečného, znalečného a tlumočného,“
3. V § 2 odst. 1 se v první větě slova „v příloze č. 13“
nahrazují slovy „v příloze č. 11“

4. V § 2 odst. 4 se v druhé větě slova „obálku s doručenkou“ nahrazují slovy „příslušnou obálku“
5. V § 2 odst. 4 se vypouští poznámka pod čarou č. 2
6. § 10 odst. 9 se zrušuje.
7. § 11 odst. 5 zní:
„Za dobu posečkání vzniká dlužníkovi povinnost
uhradit úrok z posečkané částky v souladu s § 157
DŘ, s výjimkou pohledávek ze soudních poplatků.“
8. § 12 se zrušuje.
9. V § 14 odst. 2 se na konci textu doplňují slova: „ , s výjimkou výzvy podle § 14 odst. 1 písm. a)“
10. Příloha č. 1 zní takto:

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

Název

Typ
pohledávky

51

Náklady civilního řízení

daňová

52

Vymáhání předepsaných záloh

nedaňová

53

Soudní poplatky

daňová

531

Soudní poplatky-omylové platby

daňová

539

Soudní poplatky-z návrhu

daňová

54

Pokuty

nedaňová

541

Pokuty-omylové platby

nedaňová

549

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

nedaňová

55

Náhrady za ustanovené advokáty v trestním řízení

nedaňová

56

Náklady trestního řízení

nedaňová

57

Peněžité tresty předepsané před novelou č. 152/1995 Sb.

nedaňová

41

Ostatní pohledávky (např. pohledávky ze smluvních závazků a náhrad škod)

nedaňová

58

Peněžité tresty - dle právní úpravy od 1. 1. 2010

nedaňová

59

Náklady výkonu trestu domácího vězení

nedaňová

60

Exekuční náklady dle § 182 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.

daňová

61

Pořádkové pokuty uložené dle § 247 zákona č. 280/2009 Sb.

daňová

65

Pokuty uložené ve správním řízení v jiném členském státě Evropské unie a uznané nedaňová
soudem v České republice

b) pro závazky
518

Vrácené náklady civilního řízení

538

Vrácené soudní poplatky

548

Vrácené pokuty

558

Vrácené náhrady za ustanovené advokáty

568

Vrácené náklady trestního řízení
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11. V příloze č. 3 se pod písm.) a) vkládá závazný číselný
kód 53 pro rejstřík EPR, závazný číselný kód 54 pro
rejstřík ROD - úsek opatrovnický a závazný číselný
kód 55 pro exekuční příkaz.
12. V příloze č. 3 se text uvedený pod písm. c) nově podřazuje pod písm. d)
13. V příloze č. 3 zní text uvedený pod písm. c) nově
takto:
„Variabilní symbol u rejstříku EPR se skládá z deseti
míst a předepisuje ho soudní kancelář.

strana 383

Prvé a druhé místo - rejstřík EPR 53
Třetí až osmé místo - pořadové číslo rejstříku
Deváté a desáté místo - rok
Příklad:
EPR rejstřík
53

pořadové číslo rejstříku
1234

rok
2011

5300123411“
14. Příloha č. 11 zní takto:
Příloha č. 11

Dokladové řady pro typy odpisů:
A. Daňové odpisy
Účtování

Název doklaTyp odpisu
dové řady

Evidence pohledávek

OD1

Prominutí nedoplatku (evidenční odpis)

částka se nemění

Odpis nedoplatku pro nedobytnost (Př.: výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku částka se nemění
po 1. 1. 2011)

557

315

OD2

911

999

OD3

Zrušení předpisu

částka se snižuje o odpis

60x

315

OD7

Ostatní odpisy (použije se i v případě, že pohledávka byla odepsána typem odpisu OD1)
Př.: smrt fyzické osoby a zastavení dědickéčástka se snižuje o odpis
ho řízení pro nedostatek majetku, výmaz
právnické osoby z obchodního rejstříku před
1. 1. 2011

557

315

OD9

Ostatní odpisy - pohledávka byla odepsána
typem odpisu nedoplatek pro nedobytnost částka se snižuje o odpis
(OD2)

999

911

OD10

Prekluze (použije se i v případě, že pohlečástka se snižuje o odpis
dávka byla odepsána typem odpisu OD1)

557

315

OD11

Prekluze - pohledávka byla odepsána typem
odpisu nedoplatek pro nedobytnost (OD2) částka se snižuje o odpis
nebo typem odpisu Promlčení (OD4)

999

911

MD

Dal
neúčtuje se

B. Nedaňové odpisy
Název dokladové řady

Typ odpisu

Evidence pohledávek

Účtování
MD

Dal

ON1

Prominutí dluhu

částka se snižuje o odpis

557

315

ON2

Upuštění od vymáhání

částka se nemění

557
911

315
999

ON3

Zrušení předpisu

částka se snižuje o odpisu

60x

315

ON4

Promlčení

částka se snižuje o odpis

557

315

ON5

Promlčení - pohledávka již byla odepsána
částka se snižuje o odpis
jako upuštění od vymáhání (ON2)

999

911

ON6

Ostatní odpisy

částka se snižuje o odpis

557

315

ON7

Ostatní odpisy - pohledávka již byla ode- částka se snižuje o odpis
psána jako upuštění od vymáhání (ON2)

999

911
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15. Za přílohu č. 13 se doplňují nové přílohy č. 14 až č. 37,
které zní:
Příloha č. 14

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu
(§ 320 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……

Podle vykonatelného rozhodnutí ………… koho …… č. j. ..….. ze dne ...….. ve věci ...…….. je povinný ………….
povinen uhradit …… druh pohledávky ….. ve výši ….....,- Kč..
Do dnešního dne byla uhrazena částka ………...,- Kč, zbývá tedy uhradit ….....…,- Kč./nebyla pohledávka uhrazena*).
Proto navrhuji, aby soud vydal toto
usnesení

K vydobytí pohledávky oprávněného z titulu …………… se nařizuje výkon rozhodnutí postižením obchodního podílu
povinného ve společnosti ……………………………, se sídlem …………………. IČO …………………..

Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti.

Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.

…………..………………
vedoucí kanceláře

V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 15
Okresní soud ………
Exekuční oddělení

Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti.

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
(§ 323 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……

Podle vykonatelného rozhodnutí …….…… koho ….… č. j. …..... ze dne …..... ve věci ……..... je povinný ………..
povinen uhradit …….… druh pohledávky …..... ve výši ……...,- Kč. Do dnešního dne byla uhrazena částka ……..,- Kč,
zbývá tedy uhradit ……,- Kč./nebyla pohledávka uhrazena*).

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení

Soud nařizuje podle ………..... rozhodnutí viz. výše …..….… ze dne …….………. ve věci č. j. ……….. k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši ………….. Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného (je vhodné označit,
kde se věci nacházejí, uvést SPZ vozidla, číslo vkladní knížky apod.)

Vymožená částka má být zaslána na účet oprávněného …………….. VS …………………...

Dále oznamujeme, že nežádáme být přítomni soupisu movitých věcí.

Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.

…………..………………
vedoucí kanceláře

V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 16
Okresní soud ………
Exekuční oddělení

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
(§ 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……

Podle rozhodnutí ……… koho ……… č. j. …….….. ze dne ……….... ve věci ………..…….. je povinný ……………
povinen uhradit …… druh pohledávky ….. ve výši ……………...,- Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
…………. a je vykonatelné. Do dnešního dne byla uhrazena částka ………....,- Kč, zbývá tedy uhradit ...…,- Kč./nebyla
pohledávka uhrazena*).

Jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí je povinný vlastníkem ……..…. definice nemovitosti ……..…. zapsané
na LV č. …………... pro k. ú. …………… a obec …………… u Katastrálního úřadu pro …………... kraj, katastrálního
pracoviště …………...

Protože povinný shora uvedenou povinnost nesplnil, navrhuji, aby soud vydal toto
usnesení
Soud nařizuje podle …………... rozhodnutí viz. výše …………... ze dne ……………. ve věci č. j. ………………..
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ……..…………… Kč výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinného,
a to: …………. identifikace nemovitosti, která byla navržena k výkonu rozhodnutí - parc. č., výměra, druh nemovitosti,
LV, k. ú., obec, katastrální úřad, katastrální pracoviště ……….………..

Vymožená částka má být zaslána na účet oprávněného: …………….. VS …………………...
Příloha:
- výpis z evidence KN
- rozhodnutí dle čl. I
Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti

Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.

…………..………………
vedoucí kanceláře
V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 17
Okresní soud ………
Exekuční oddělení

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné pohledávky
(§ 312 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……

Podle vykonatelného rozhodnutí … koho … č. j. ………... ze dne ………... ve věci ………... je povinný ………...
povinen uhradit …… druh pohledávky ….. ve výši …..,- Kč.
Do dnešního dne byla uhrazena částka ….…..,- Kč, zbývá tedy uhradit ….…..,- Kč./nebyla pohledávka uhrazena*).
Navrhuji proto, aby soud vydal toto
usnesení
Soud nařizuje podle ….. rozhodnutí viz. výše …………… ze dne ………….. ve věci č. j. ……………. k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši ……………….. Kč výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, kterou má povinný
z titulu …….... např. výkonu funkce předsedy představenstva, odměna za práci o dílo od zadavatele, nárok na výplatu
sociálních dávek a jiné od úřadu práce, odboru soc. dávek apod. ……… vůči …………
Vymožená částka má být zaslána na účet oprávněného: …………….. VS …………………...

Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti.
Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.

…………..………………
vedoucí kanceláře

V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 18
Okresní soud ………
Exekuční oddělení

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu
(§ 303 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……
účet povinného vedený u peněžního ústavu ………… č.ú. ……

Podle vykonatelného rozhodnutí …… koho …… č. j. ………… ze dne ………… ve věci …….. je povinný ……..…
povinen uhradit …… druh pohledávky ….. ve výši ...…..,- Kč. Do dnešního dne byla uhrazena částka ...…..,- Kč, zbývá
tedy uhradit ……,- Kč./nebyla pohledávka uhrazena*). Proto navrhuji, aby soud vydat toto
usnesení
Soud nařizuje podle ….. rozhodnutí viz. výše ………… ze dne …………….. ve věci č. j. ………………..
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ………………… Kč výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky - odpisem
z účtu povinného, který má u peněžního ústavu………………….. č. účtu …………….

Vymožená částka má být zaslána na účet oprávněného: …………….. VS …………………...
Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti.
Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.

…………..………………
vedoucí kanceláře

V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 19
Okresní soud ………
Exekuční oddělení

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy
(§ 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……
zaměstnán: …… identifikace zaměstnavatele - název, IČO, adresa …… pro …… částka ……,- Kč

Podle vykonatelného rozhodnutí ………… koho ………… č. j. …..... ze dne …..... ve věci …….. je povinný …..……
povinen uhradit …… druh pohledávky ….. ve výši …..,- Kč.
Do dnešního dne byla uhrazena částka ……...,- Kč, zbývá tedy uhradit ……...,- Kč./nebyla pohledávka uhrazena*).
Navrhuji proto, aby soud vydal toto
usnesení
Soud nařizuje podle ……….. rozhodnutí viz. výše …….. ze dne …………….. ve věci č. j. …………………..
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ……………….. Kč výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy (nemocenského)
povinného, která přísluší povinnému proti organizaci, u které je zaměstnán.
Sražené částky mají být zasílány na účet oprávněného:

…………….. VS …………………...

Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti.
Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.
…………..………………
vedoucí kanceláře

V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 20
Okresní soud ………
Exekuční oddělení

Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu nemovitosti
(§ 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Oprávněný:

Česká republika - …… soud …… IČO ……
adresa ……
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony …… předseda soudu ……
č. účtu ……

Povinný:

…… jméno, příjmení, datum narození, bydliště ……

Podle rozhodnutí ………… koho ………… č. j. ………… ze dne ………… ve věci ………… je povinný …………
povinen uhradit ...………… druh pohledávky …...……… ve výši …………,- Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne ……… a je vykonatelné. Do dnešního dne byla uhrazena částka …………,- Kč, zbývá tedy uhradit …………,- Kč./
nebyla pohledávka uhrazena*). Jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí je povinný spoluvlastníkem ………… definice
nemovitosti ……… zapsané na LV č. …… pro k.ú. ………… a obec ………… u Katastrálního úřadu pro ..……… kraj,
katastrálního pracoviště ………… Dalším spoluvlastníkem je ………… jméno, bydliště, datum narození atd. …………
S ohledem na výše uvedené proto navrhuji, aby soud vydal toto

usnesení

Soud nařizuje podle ……..… rozhodnutí viz. výše …..…… ze dne ………… ve věci č. j. ………… k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši ………… Kč výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu povinného na nemovitosti - …… definice nemovitosti - parc. č., výměra, druh nemovitosti, k.ú., obec, LV, katastrální úřad, katastrální pracoviště ……

Vymožená částka má být zaslána na účet oprávněného: …………….. VS …………………...
Příloha:

- výpis z evidence KN
- rozhodnutí dle textu
Dvojmo návrh s potvrzením doložky vykonatelnosti.
Potvrzení
Podepsaný soud potvrzuje dle ustanovení § 261 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, že návrh souhlasí s vykonatelným rozhodnutím.

…………..………………
vedoucí kanceláře

V ………...……… dne …………….…….

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

…………………………..
jméno a příjmení
předseda soudu
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Příloha č. 21

.................................................................................
správce daně - soud
č. j.
vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:

.................................................................................
likvidátor

Dvojmo.

Přihláška pohledávky do likvidace
Usnesením ….. koho ….. č. j. …..... ze dne …..... ve věci …..... byla …..... komu …....... uložena povinnost uhradit
druh pohledávky ve výši …...…,- Kč. Pohledáva nebyla do dnešního dne zaplacena.

Z tohoto důvodu přihlašuji shora uvedenou pohledávku do výše ………. do likvidace.

Úhradu zašlete na účet č. …………………….. VS ………………………

Děkuji za spolupráci.

V ………...……… dne …………….…….

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

Příloha:
- kopie usnesení zakládajícího pohledávku

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 22

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o odkladu daňové exekuce

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 181 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

Daňové exekuce nařízena exekučním příkazem č. j. .................................. vydaným podle § 178 odst. 1 a 5 písm. ....)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů na ……………......................(uvede se způsob exekuce)
dne ............................... k vymožení pohledávky v částce ......................................... Kč se na dobu ......................................
o d k l á d á. - č á s t e č n ě o d k l á d á takto:*)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Účinky odkladu výkonu rozhodnutí pominou - trvají*) za těchto podmínek:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Odůvodnění:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které nemá odkladný účinek. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směruje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správce
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. (§ 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do 500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 23

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o pokračování daňové exekuce

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 181 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

Daňové exekuce nařízena exekučním příkazem č. j. .......................... vydaným podle § 178 odst. 1 a 5 písm. .......)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na (uvede se způsob exekuce) dne ................... k vymožení pohledávky v částce ..................... Kč, která byla rozhodnutím č. j. .................... ze dne ..................... vydaným podle
§ 181 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odložena v částce ................... Kč na
dobu ...................

p o k r a č u j e.

Podepsaný správce daně podle § 181 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že pominuly důvody odkladu daňové exekuce.

Pokyny správce daně pro pokračování daňové exekuce:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Odůvodnění:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které nemá odkladný účinek. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směruje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. (§ 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při
správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané
nebo použité při správě jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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částka 8

Příloha č. 24

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o posečkání nedoplatku
Z důvodu uvedených v žádosti ve shora uvedené věci ze dne ........................................ podepsaný správce daně
povoluje/nepovoluje*)
podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, posečkání nedoplatku na ………….
druh pohledávky .……… uloženého na základě rozhodnutí ze dne …………......... č. j. …………........., v právní věci
navrhovatele: ......................................................................... proti odpůrci: ……...................................................................,
který byl splatný dne …………......... v částce …………......... Kč, o …………......... dnů - měsíce(ů) *).
Nedoplatek Vám bude posečkán v uvedené částce od ................................... nejdéle do ...............................................
Posečkaný nedoplatek zaplaťte na účet č. ............................................, u pobočky banky v .............................……......,
variabilní symbol ........................................................
Posečkání nedoplatku je vázáno na tyto podmínky:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odůvodnění:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které nemá odkladný účinek. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směruje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. (§ 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
V ………...……… dne …………….…….

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

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 25

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o povolení splátek
Z důvodu uvedených v žádosti ve shora uvedené věci ze dne ........................................ podepsaný správce daně
povoluje/nepovoluje*)
podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zaplacení nedoplatku na ……………. druh
pohledávky …………. uložen-ého/ých/é*) na základě rozhodnutí ze dne .................…., č. j. .................…., v právní věci
navrhovatele: ......................................................................... proti odpůrci: ……...................................................................,
který byl splatný dne ...................………… v částce ...................………… Kč ve splátkách.
Splátky nedoplatku v uvedené částce jsou splatné takto:

- 1. splátka v částce ............................................... Kč nejdéle do .....................................................
- ostatní splátky v částce ............................................... Kč vždy nejdéle do ...............................................
na účet č. ..............................................., u pobočky banky v...........................................................,
variabilní symbol .....................................................................................................
Povolení splátek nedoplatku je vázáno na tyto podmínky:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Odůvodnění:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které nemá odkladný účinek. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směruje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. (§ 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
V ………...……… dne …………….…….

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

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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částka 8

Příloha č. 26

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

Dlužník:

ROZHODNUTÍ
o zastavení daňové exekuce
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 181 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
t a k t o:
Daňová exekuce nařízená exekučním příkazem č. j. .................................. vydaným podle § 178 odst. 1 a 5 písm. .......)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů na ......................................... (uvede se způsob exekuce)
dne ..............................……........ k vymožení pohledávky v částce ..................................................... Kč,
s e z a s t a v u j e. - s e č á s t e č n ě z a s t a v u j e takto: *)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................., a to v částce ..................................................... Kč.
Odůvodnění:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání, které nemá odkladný účinek. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směruje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správce
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. (§ 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do 500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

.............................................................
otisk úředního razítka
_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 27

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

Dlužník:

RČ / IČO:

UPOMÍNKA

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o :

Na základě usnesení Krajského soudu v ……………………...… ze dne .............................., č. j. ...........................,
v právní věci navrhovatele: ………………………………………………... proti odpůrci: ..................................................,
Vám byla uložena povinnost zaplatit …… druh pohledávky…….. ve výši ……………….. .
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebyla pohledávka Krajskému soudu v ………………. uhrazena, vyzýváme
Vás k uhrazení dlužné částky do 14 dnů ode dne doručení této upomínky, a to přiloženou poštovní poukázkou, anebo
v pokladně Krajského soudu v ………………., případně převodem z bankovního účtu.
Bankovní spojení: účet číslo ……….., vedený u ………………....., variabilní symbol …… na částku …………...…..

Poučení:
V případě neuhrazení dlužné částky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení této upomínky, bude přikročeno
k vymáhání pohledávky. Proti této upomínce není odvolání přípustné.
V ………...……… dne …………….…….

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

Příloha: 1x poštovní poukázka

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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částka 8

Příloha č. 28

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

Poskytovatel platebních služeb:

Výzva poskytovateli platebních služeb
Podepsaný správce daně Vás na základě § 22 a 57 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů vyzývá 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 ve
lhůtě ..… (nejméně 8 dnů) ode dne doručení této výzvy.
Otázka
Vaše obchodní firma, sídlo:

Vaše IČO popř. DIČ:

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

Odpověď

částka 8

Instrukce č. 26

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.

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

Jiný dotaz:

Jiný dotaz:
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Poučení:
Podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může před správcem daně
samostatně jednat každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního
předpisu jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, může Vám být uložena pokuta podle § 247 odst. 2 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to opakovaně až do celkové výše 50.000,- Kč.
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti této výzvě nelze samostatně podat odvolání (§ 109 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 29

…………………………………
soud

…………………………………
finanční úřad

č. j. ………………………..
tel. ………………………..

VÝZVA
k poskytnutí informací správci daně
Ve věci vymáhání soudního poplatku Vás podepsaný soud žádá o sdělení, zda osoba/společnost*)……………….…….
IČO: ………………., 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. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů a jakožto správce daně Vás ve lhůtě ….(min. 8 dnů) v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o sdělení těchto potřebných informací:
1. zda jmenovaný nemá u vás evidován daňový přeplatek, který by mohl být použit na úhradu daňového nedoplatku ve
výši ……………. u zdejšího soudu,
2. zda neprovádíte exekuci prodejem nemovitostí, aby mohla být podána předběžná přihláška do dražby,
3. čísla všech účtů daňového subjektu u poskytovatele peněžních služeb, sdělených daňovým subjektem.
Děkuji Vám za spolupráci.
Poučení:
Podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může před správcem daně
samostatně jednat každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního
předpisu jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, může Vám být uložena pokuta podle § 247 odst. 2 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to opakovaně až do celkové výše 50.000,- Kč.
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti této výzvě nelze samostatně podat odvolání (§ 109 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

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

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 30
…………………………………
soud

…………………………………
správa sociálního zabezpečení

č. j. ………………………..
tel. ………………………..

VÝZVA
k poskytnutí informací správci daně
Soud při vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a jakožto správce daně Vás v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, žádá ve lhůtě ….(min. 8 dnů) o sdělení, zda níže uvedení dlužníci jsou příjemci důchodu, a zda je možné na tento
důchod podat návrh na výkon rozhodnutí.
Jméno a příjmení dlužníka: ………………………………………………
r. č.: ………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………….
Děkuji Vám za spolupráci.
Poučení:
Podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších, předpisů může před správcem daně
samostatně jednat každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního
předpisu jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, může Vám být uložena pokuta podle § 247 odst. 2 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to opakovaně až do celkové výše 50.000,- Kč.
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti této výzvě nelze samostatně podat odvolání (§ 109 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 31
…………………………………
soud

…………………………………
úřad práce

č. j. ………………………..
tel. ………………………..

VÝZVA
k poskytnutí informací správci daně
Soud při vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a jakožto správce daně Vás v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, žádá ve lhůtě …. (min. 8 dnů) o poskytnutí informací o povinném:
Jméno a příjmení: ……………………………...
r.č.: ...……………………………………………………
Trvale hlášen bytem adresa: ……………………………..
Žádáme Vás o sdělení, zda a v jaké výši pobírá povinný hmotné zabezpečení. Dále bychom uvítali informaci, zda je
povinný zaměstnán, popř. údaje o zaměstnavateli, aby eventuálně mohl být vydán exekuční příkaz na srážku ze mzdy.
Děkuji Vám za spolupráci.
Poučení:
Podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může před správcem daně
samostatně jednat každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního
předpisu jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, může Vám být uložena pokuta podle § 247 odst. 2 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to opakovaně až do celkové výše 50.000,- Kč.
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti této výzvě nelze samostatně podat odvolání (§ 109 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějV ………...……… dne …………….…….

.............................................................
otisk úředního razítka
ších předpisů).

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 32
…………………
soud

………………….
zdravotní pojišťovna

č. j. ………………………..
tel. ………………………..

VÝZVA
k poskytnutí informací správci daně
Soud při vymáhání soudního poplatku postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a jakožto správce daně Vás v souladu s § 57 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, žádá ve lhůtě….(min. 8 dnů) o sdělení, kdo je plátcem zdravotního pojištění níže uvedených dlužníků, aby bylo
možné podat exekuční příkaz na jejich srážky ze mzdy.
Jméno a příjmení dlužníka: ………………………………………………
r. č.: ………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………….

Děkuji Vám za spolupráci.
Poučení:
Podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může před správcem daně
samostatně jednat každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k právním úkonům. Jménem právnické osoby je oprávněn při správě daní jednat její statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního
předpisu jednat.
Nevyhovíte-li této výzvě ve výše stanovené lhůtě, může Vám být uložena pokuta podle § 247 odst. 2 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to opakovaně až do celkové výše 50.000,- Kč.
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti této výzvě nelze samostatně podat odvolání (§ 109 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 33

.................................................................................
soud - správce daně
č. j.
vyřizuje:
tel./fax:
e-mail:

Dlužník:

V …………………………………..………………..

dne …………………….…………………………….

Věznice:

RČ / IČO:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na srážku z pracovní odměny osoby, na níž se vykonává trest odnětí svobody

Podepsaný správce daně rozhodl podle § § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. a) a § 187 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a § 276 až § 282 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o :
N a ř i z u j e s e k uspokojení pohledávky podepsaného správce v částce ………..………………………… Kč
daňová exekuce 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 ……………... druh pohledávky ……. částku ................................... Kč.
Srážkám podléhá částka úložného převyšující částku určenou zvláštním předpisem.
Srážky se nařizují až do výše uplatněné pohledávky s příslušenstvím.
Správce daně z a k a z u j e Věznici v ……………………………………………………...…, aby dlužníkovi, na
němž je vykonáván trest odnětí svobody, plnil postiženou část úložného.
Správce daně zároveň z a k a z u j e dlužníkovi jakkoli nakládat postiženou částí úložného.
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 povinna dnem doručení tohoto exekučního příkazu zadržet příslušné částky z odměny
dlužníka 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.
Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu povinnost na nákladech za nařízení
daňové exekuce 2% z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500,- Kč a nejvýše
500 000,- Kč. Náklady za nařízení daňové exekuce vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu činí ……………. Kč.
Exekuční náklady se vymáhají současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízená (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu).

Celkem tedy ………………………………………………………………………. Kč
Slovy ……………………………………………………………………………… Kč
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Poučení:
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Dlužník je povinen oznámit správci daně vznik nároku na mzdu u jiného plátce mzdy i zánik nároku na mzdu u dosavadního plátce mzdy do 8 dnů ode dne, kdy nastaly tyto skutečnosti.
Plátce mzdy je povinen do 8 dnů oznámit správci daně, že
a) u něho nastoupil dlužník nově do práce,
b) u něho přestal dlužník pracovat,
c) dlužník nastoupil práci u jiného plátce mzdy.
Za nesplnění těchto povinností může správce daně uložit dlužníkovi nebo plátci mzdy pořádkovou pokutu do 50 000
Kč (§ 189 daňového řádu).
Dle § 178 odst. 4 daňového řádu lze proti tomuto exekučnímu příkazu podat odvolání u shora uvedeného správce daně
do 15 dnů ode dne doručení.

V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 34

.................................................................................
soud - správce daně
č. j.
vyřizuje:
tel./fax:
e-mail:

Dlužník:

RČ / IČO:

V …………………………………..………………..

dne …………………….…………………………….

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:

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 § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. a) a § 187 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o:
p ř i k a z u j e s e p l á t c i m z d y,
- 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 .................................................
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 …… druh pohledávky …… částku ......................................................... Kč.
Částka nedoplatku je přednostní pohledávkou ve smyslu § 177 odst. 1 daňového řádu a § 279 odst. 2 zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu povinnost na nákladech za nařízení
daňové exekuce 2% z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500,- Kč a nejvýše
500 000,- Kč. Náklady za nařízení daňové exekuce vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu činí ……………. Kč.
Exekuční náklady se vymáhají současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízená (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu).

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.
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Poučení:
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Dlužník je povinen oznámit správci daně vznik nároku na mzdu u jiného plátce mzdy i zánik nároku na mzdu u dosavadního plátce mzdy do 8 dnů ode dne, kdy nastaly tyto skutečnosti.
Plátce mzdy je povinen do 8 dnů oznámit správci daně, že
a) u něho nastoupil dlužník nově do práce,
b) u něho přestal dlužník pracovat,
c) dlužník nastoupil práci u jiného plátce mzdy.
Za nesplnění těchto povinností může správce daně uložit dlužníkovi nebo plátci mzdy pořádkovou pokutu do 50 000
Kč (§ 189 daňového řádu).
Dle § 178 odst. 4 daňového řádu lze proti tomuto exekučnímu příkazu podat odvolání u shora uvedeného správce daně
do 15 dnů ode dne doručení.
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 35

.................................................................................
soud - správce daně

V …………………………………..………………..

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

Dlužník:

Poskytovatel peněžních služeb:

RČ / IČO:

IČO:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech
vedených u poskytovatelů peněžních služeb
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a § 190 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o:

p ř i k a z u j e s e p e n ě ž n í m u ú s t a v u,
- 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 poskytovatele peněžních služeb ..............................................................,
v.........................................................., variabilní symbol ...........................................................
Nelze-li pohledávku předepsaného správce daně takto uspokojit, bude peněžní ústav postupovat podle § 307
občanského soudního řádu.

Tento příkaz se vztahuje na 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: …………………………………………………
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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 … druh pohledávky …….. částku ................................................. Kč.
Podle § 183 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 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 :
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Dle § 178 odst. 4 daňového řádu lze proti tomuto exekučnímu příkazu podat odvolání u shora uvedeného správce daně
do 15 dnů ode dne doručení.

V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 36

.................................................................................
soud - správce daně

V …………………………………..………………..

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

Dlužník:
RČ / IČO:*)

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na prodej movitých věcí
Podepsaný správce daně rozhodl podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. e) a § 203 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, t a k t o:
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 z a k a z u j e podle § 324 občanského soudního řádu nakládat s věcmi, které pověření 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.
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 …..… druh pohledávky …..… částku .................................. Kč.
Podle § 183 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 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:

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.

Instrukce č. 26

strana 414

částka 8

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.
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Dle § 178 odst. 4 daňového řádu lze proti tomuto exekučnímu příkazu podat odvolání u shora uvedeného správce daně
do 15 dnů ode dne doručení.
V ………...……… dne …………….…….

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

.............................................................
podpis s uvedením jména, příjmení
a funkce pověřeného pracovníka správce daně
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Příloha č. 37

.................................................................................
soud - správce daně

V …………………………………..………………..

dne …………………….…………………………….
č. j.
vyřizuje:
tel./fax:
e-mail:

Dlužník:
RČ / IČO:*)

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na prodej nemovitosti

Podepsaný správce daně rozhodl podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. f) a § 218 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o:
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 nemovitosti ……….. popis nemovitosti např. pozemek parc. č. .... o výměře ..… m2 v k.ú. ….,
v obci ………., vedený na LV č….. u Katastrálního úřadu pro ………..…. kraj, katastrální pracoviště …………………...
Dlužníkovi se z a k a z u j e podle § 219 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
nakládat s výše uvedenou nemovitostí.
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.
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 …. druh pohledávky …. částku .................................. Kč.
Podle § 183 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 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:

_________________________________________________
*)
Nehodící se škrtněte.
.
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Poučení :
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní
dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě
jeho daní (§ 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit pokutu do
500.000,- Kč (§ 246 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Dle § 178 odst. 4 daňového řádu lze proti tomuto exekučnímu příkazu podat odvolání u shora uvedeného správce daně
do 15 dnů ode dne doručení.

V ………...……… dne …………….…….

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

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

Tato Instrukce nabývá účinnosti dnem 15. listopadu
2011.
náměstek ministra spravedlnosti
Ing. arch. Pavel Kasík v.r.
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