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    ------------------------------------------------ ----------------------- 
    | Finanční úřad v/pro ……                       | | V ………………………         | 
    | ulice čp/op                                  | | dne                 | 
    | PSČ obec                                     | ----------------------- 
    | Č.j.:                                        | 
    | Vyřizuje:                                    | 
    | Telefon:                    linka:           | 
    | Fax:                        č. dveří:        | 
    |                                              | 
    ------------------------------------------------ 
 
    Dlužník: 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    |                                                     DIČ/IČ/RČ        | 
    |                                                                      | 
    |                                                                      | 
    |                                                                      | 
    |                                                                      | 
    |                                                                      | 
    |                                                                      | 
    |                                                                      | 
    ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

                     V Ý K A Z    N E D O P L A T K Ů 
                        sestaven ke dni …………………………… 
 
    Při kontrole údajů v evidenci daní shora uvedený správce daně zjistil,  
    že shora uvedený dlužník je v prodlení s úhradami splatných daní. 
    Nedoplatky, které správce daně u dlužníka eviduje v částce Kč: xxxxxx.xx 
    (slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč), jsou vykázány na následujících  
    stranách tohoto výkazu nedoplatků. 
 
    Potvrzuje se, že vykázané nedoplatky jsou vykonatelné. 
 
 
 
 
                                Vypracoval dne          :   xx.xx.xxxx 
 
                                (jméno, příjmení,          .................... 
                                 pracovní zařazení)         podpis úřední osoby 
                                                         
 
 
                                Schválil dne            :    xx.xx.xxxx 
     
                            (jméno, příjmení,               .................... 
                             pracovní zařazení)             podpis úřední osoby     
                                                            
      
    L.S. 
      
                                K vymáhání převzal dne  :     xx.xx.xxxx 
 
                                (jméno, příjmení,           .................... 
                                 pracovní zařazení)          podpis úřední osoby     
                                                             
 

Příloha č. 1 – Výkaz nedoplatků 
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    K č.j.: xxxx/xx/xxxxxx                                  strana 2 ze 2 
 
    výkaz nedoplatků - č.j.: xxxx/xx/xxxxxx                   ke dni: xx.xx.xxxx 

    Údaje o nedoplatcích: 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    Položka    DP       PBU        ZS-PU   den splatnosti       částka (Kč) 
    Rozhodnutí č.j./ustanovení zákona      vydáno dne 
    Druh daně 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    001         70         705     10-7    dd.mm.rrrr                9999.00 
    106802/09/007913107981                 dd.mm.rrrr 
    Daň z přidané hodnoty 
    Úrok z prodlení k položce 001                                      99.00 
    002         70         705     30-9    dd.mm.rrrr                9999.00 
    111059/09/007913107981                 dd.mm.rrrr 
    Daň z přidané hodnoty - úrok z prodlení 
    003         70         705     10-7    dd.mm.rrrr              999999.00 
    115764/09/007913107981                 dd.mm.rrrr 
    Daň z přidané hodnoty 
    Úrok z prodlení k položce 003                                      99.00  
                                     
    004         70         705     10-7    dd.mm.rrrr               99999.00 
    126226/09/007913107981                 dd.mm.rrrr 
    Daň z přidané hodnoty 
    Úrok z prodlení k položce 004                                  99.00                  
    005         70         705     10-7    dd.mm.rrrr               99999.00 
    133307/09/007913107981                 dd.mm.rrrr 
    Daň z přidané hodnoty 
    Úrok z prodlení k položce 005                                       99.00                                             
                                                                             
    ------------------------------------------------------------------------ 
 
    Dne: dd.mm.rrrr Vykázané nedoplatky činí částku Kč :           999999.00 

                      Částka nedoplatků na daních (Kč) :                999.00 
                    Částka nedoplatků na úroku z prodlení(Kč) :       999.00 
                    Částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :         999.00 
     
------------------------------------------------------------------------ 
    Slovy Kč: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
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Finanční úřad ve Vyškově 
Dobrovského 3 
682 01 VYŠKOV 
Č.j.: 111 
Vyřizuje: Jahodová 
Telefon: 999 888 777 
 
 
Soudnímu exekutorovi .... 
(§ 35 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.) 
adresa sídla soudního exekutora   
 
 
Oprávněný: Finanční úřad v/ve/pro …….                                                        
  adresa 
 
 
Povinný: jméno, příjmení/ název 
  RČ/ datum narození/ IČ 
  bydliště/ sídlo    
    
 
 
 

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE  
podle § 37 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti  

(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisu  
 

 
 

Přílohy dle textu  
(exekuční titul se připojuje vždy v originále nebo úředně ověřené kopii a s doložkou vykonatelnosti;  
§ 38 odst. 2 exekučního řádu) 
Dvojmo (uvádí se u návrhu podaného v listinné podobě) 
 
 

I. 
 
Shora uvedený oprávněný eviduje za shora uvedeným povinným ke dni xx.xx.xxx (den zpracování 
návrhu) splatné, vymahatelné a neuhrazené daňové pohledávky v celkové výši 
………………… Kč, z toho činí pohledávky na daních ………….. Kč a pohledávky  
na příslušenství daní ………………….. Kč.  

 
Povinný tyto pohledávky dosud dobrovolně neuhradil - dobrovolně neuhradil ani na základě 
vyrozumění oprávněného.*) 
   
*) Z těchto pohledávek jsou pohledávky v celkové výši ……………………… Kč včetně 
příslušenství do dne zaplacení zajištěny zástavním právem k majetku povinného zřízeným  
na základě rozhodnutí oprávněného (viz přílohy návrhu). 
 

 Příloha č. 2 – Návrh na nařízení exekuce 
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*) Tyto dluhy vznikly povinnému za trvání manželství. (uvádí se, pokud má být nebo může být 
exekucí postižen majetek v SJM podle §262a o.s.ř.) 
   
Všechny pohledávky jsou podloženy vykonatelným exekučním titulem – vykonatelnými 
exekučními tituly*) ve smyslu § 40 odst. 1 písm. e) exekučního řádu (viz přílohy 
návrhu):................. (přesné označení exekučních titulů) 
 
   
Přílohy: 
*)  - vyrozumění o výši nedoplatků ze dne xx.xx.xxxx (č.j ………………) *) 
*) - výkaz nedoplatků č.j …………… sestavený ke dni xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnosti 
*) - rozhodnutí o …………..č.j …………..ze dne xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnosti 
*) - platební výměr č.j. ………………. ze dne xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnsoti 
*) - dodatečný platební výměr č.j …………ze dne xx.xx.xxxxx s doložkou vykonatelnosti 
*) - zajišťovací příkaz č.j. ................ze dne xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnosti 
  atd. 
*) - rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j ………………. ze dne xx.xx.xxxx 
 

 
II. 

(návrh způsobu  provedení exekuce není povinnou náležitostí; s ohledem na § 175  odst. 2 
daňového řádu lze doporučit, aby byla navrhována pouze exekuce prodejem podniku, kterou 
správce daně není oprávněn provádět sám a její náklady při výkonu soudem a soudním exekutorem 
jsou srovnatelné)  

 
Vzhledem k výši a době splatnosti pohledávek oprávněného, resp. k délce prodlení s úhradou 
pohledávek, a k jejich předpokládanému nárůstu o úrok z prodlení považuje oprávněný 
za nejvhodnější způsob exekuce exekuci prodejem podniku – části podniku*) povinného. 
(K provedení exekuce prodejem podniku nebo části podniku povinného může exekutor přistoupit, 
jen jestliže bude doloženo, že podnik nebo část podniku je majetkem povinného, §70 exekučního 
řádu) 
   
Povinný provozuje podnikatelskou činnost s předmětem podnikání …………………… 
   
Povinný provozuje tuto podnikatelskou činnost v místě podnikání na adrese ………………………. 
Povinný provozuje tuto podnikatelskou činnost v provozovně na adrese …………………. 
   
Povinný je výlučným vlastníkem – spoluvlastníkem – vlastníkem v SJM *) nemovitosti, kterou 
používá k provozování podnikatelské činnosti………………………(identifikace nemovitosti, 
kterou povinný vlastní dle údajů z listu vlastnictví v katastru nemovitostí) 
   
Povinný je výlučný vlastníkem podniku – spoluvlastníkem podniku. – Podnik náleží do SJM 
povinného a jeho manžela/ manželky........................ (identifikace manžela povinného – jméno, 
příjmení, bydliště) *) 
 
Provozování podniku povinného v době podání návrhu slouží nebo vzhledem ke své povaze mají 
sloužit tyto majetkové hodnoty: 
nemovitosti: ...................... (identifikace) 
věci movité: ............ (identifikace) 
práva: ................. (identifikace) 
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jiné majetkové hodnoty: ..................... (identifikace)  
 
(+ všechny další známé údaje o majetkových poměrech povinného a majetku náležejícímu 
k podniku povinného dle vyhledávací a kontrolní činnosti správce daně, daňových přiznání 
povinného, prohlášení o majetku apod.) 

 
 
Přílohy: 
- výpis údajů z ARES, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku apod. 
- výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č ….pro katastrální území…..a obec……… 
- prohlášení povinného o majetku ze dne xx.xx.xxxx 
- další dokumenty dokládající vlastnictví – spoluvlastnictví podniku povinným (např. z účetnictví 
povinného) 

 
 

III. 
   
Vzhledem k výši splatných a dosud neuhrazených daňových pohledávek povinného a jejich 
předpokládanému dalšímu nárůstu o úrok z prodlení navrhuje oprávněný, aby exekuční soud vydal 
toto  u s n e s e n í: 
   
Nařizuje se exekuce k vymožení  
- pohledávky oprávněného za povinným ve výši ……………….. Kč (výše vymáhané úročené 
pohledávky bez příslušenství) s příslušenstvím ve výši ............... Kč (úrok z prodlení vyčíslený 
v exekučním titulu, případně další příslušenství pohledávky) dle exekučního titulu:  ................ 
a se zákonným úrokem z prodlení od xx.xx.xxxx (první den úročení, pokud úrok nebyl ještě 
vyčíslen, anebo první den od kterého už nebyl vyčíslen úrok, který je součástí návrhu ) do zaplacení 
v roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů, platné 
pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka 
(§ 254 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.), a  
- pohledávky – pohledávek *)  oprávněného ve výši .................... Kč bez příslušenství (souhrn 
neúročených pohledávek nebo pohledávek žalovaných bez příslušenství) dle exekučního titulu: – 
exekučních titulů: *)  ................... ,  
- k vymožení nákladů předcházejícího řízení a (uvádí se, pokud správci daně vznikly) 
- k vymožení nákladů oprávněného a nákladů exekuce.  
   
Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor: ………………………… se sídlem ................. 
(identifikace soudního exekutora) 

 
 
 

   
V …………………… dne …………………….. 

 
 

…………………………………………. 
podpis úřední osoby, s uvedením jména, 

příjmení a pracovního zařazení 
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Finanční úřad ve Vyškově 
Dobrovského 3 
682 01 VYŠKOV 
  Č.j.: 111 
  Vyřizuje: Jahodová 
  Telefon: 999 888 777 
 
 
Okresnímu soudu v …….  
adresa soudu   
(obecný soud povinného §84 a násl. o.s.ř., §252 o.s.ř.) 
 
Oprávněný: Finanční úřad v/ve/pro …….                                                        
    adresa 
 
 
Povinný: jméno, příjmení/ název 
  RČ/ datum narození/ IČ 
  bydliště/ sídlo    
    
 
 

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ  
podle § 175 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a § 251 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(o.s.ř.) 

 
 

Přílohy dle textu 
(exekuční titul se připojuje vždy ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii a s doložkou 
vykonatelnosti;  § 261 odst. 2 o.s.ř.) 
Dvojmo (uvádí se u návrhu podaného v listinné podobě) 
 
 

I. 
 
Shora uvedený oprávněný eviduje za shora uvedeným povinným ke dni xx.xx.xxx (den 
zpracování návrhu) splatné, vymahatelné a neuhrazené daňové pohledávky v celkové výši 
………………… Kč, z toho činí pohledávky na daních ………….. Kč a pohledávky 
na příslušenství daní ………………….. Kč. 
  
Povinný tyto pohledávky dosud dobrovolně neuhradil - dobrovolně neuhradil ani na základě 
vyrozumění oprávněného. *) 
   
*) Z těchto pohledávek jsou pohledávky v celkové výši ……………………… Kč včetně 
příslušenství do dne zaplacení zajištěny zástavním právem k majetku povinného zřízeným 
na základě rozhodnutí oprávněného (viz přílohy návrhu). 

 
*) Tyto dluhy vznikly povinnému za trvání manželství. (uvádí se, pokud má být nebo může být 
výkonem postižen majetek v SJM podle  §262a o.s.ř.) 

Příloha č. 3 – Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 
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Všechny pohledávky jsou podloženy vykonatelným exekučním titulem – vykonatelnými 
exekučními tituly*) ve smyslu § 274 odst.  1 písm. f) o.s.ř. (viz přílohy návrhu). 
   
Přílohy: 
*) - vyrozumění o výši nedoplatků ze dne xx.xx.xxxx (č.j ………………)  
*) - výkaz nedoplatků č.j …………… sestavený ke dni xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnosti 
*) - rozhodnutí o …………..č.j …………..ze dne xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnosti 
*) -  platební výměr č.j. ………………. ze dne xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnsoti 
*) -  dodatečný platební výměr č.j …………ze dne xx.xx.xxxxx s doložkou vykonatelnosti 
*) - zajišťovací příkaz č.j. ................ze dne xx.xx.xxxx s doložkou vykonatelnosti 
  atd. 
*) -  rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j ………………. ze dne xx.xx.xxxx 
 

 
II. 

 
Vzhledem k výši a době splatnosti pohledávek oprávněného, resp. k délce prodlení s úhradou 
pohledávek, a k jejich předpokládanému nárůstu o úrok z prodlení považuje oprávněný 
za nejvhodnější způsob/ způsoby výkonu rozhodnutí   
 
*) -  výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného  
Povinný má nárok na mzdu vůči tomuto plátci mzdy – těmto plátcům mzdy: *) 
..................... (identifikace plátce nebo plátců mzdy) 
 
*) - výkon rozhodnutí srážkami z příjmu povinného  
Povinný má nárok na výplatu příjmu ................  (identifikace příjmu) vůči tomuto plátci 
příjmu:  
..................... (identifikace plátce příjmu) 
(při větším počtu plátců text opakovat) 
 
*) - výkon rozhodnutí  přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu  
Povinný má u peněžního ústavu: ............................... veden účet - vedeny účty *)   
1. účet  č................... (číslo účtu nebo jiný identifikátor dle § 2 odst. 3 písm. h) 
zákona č. 284/2009 Sb.) 
2. účet č. .................................... 
atd.  
Účty jsou uvedeny v pořadí, v němž má z nich být pohledávka odepsána. 
 
*) - výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného  
Povinný má pohledávku vůči poddlužníkovi: ........................................... (přesná identifikace 
poddlužníka) ve výši ........................ Kč z titulu ........................................ 
 
*) Pohledávka podléhá výkonu rozhodnutí třemi pětinami (§ 318 / § 319 *) a  § 279 odst. 2 
písm. d) o.s.ř.).   
 
*) Pohledávka náleží do společného jmění manželů povinného a jeho manžela/ manželky  
.........................  (identifikace manžela povinného).  
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*) - výkon rozhodnutí postižením jiných  majetkových práv povinného  
Povinnému svědčí následující jiné majetkové právo: 
(přesné označení majetkových práv, jejichž exekuční postižení je navrhováno; např. podíl 
v obchodní společnosti, členský podíl v družstvu, právo na vydání nebo dodání věci).  
 
*) Majetkové právo náleží do společného jmění manželů povinného a jeho manžela/ 
manželky  .........................  (identifikace manžela povinného).  
 
 
*)- výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti – prodejem spoluvlastnického podílu 
k nemovitosti  
Povinný vlastní /  spoluvlastní v rozsahu ............. (1/2, 1/4 atd.) / Povinný vlastní 
ve společném jmění manželů *)  níže uvedené nemovitosti evidované v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro ............ kraj, katastrálním pracovištěm............... na listu 
vlastnictví č. ................. pro katastrální území ...................... a obec .....................: 
................................................... (přesné označení nemovitostí) 
 
Vlastnictví / spoluvlastnictví nemovitostí povinným je doloženo výpisem z katastru 
nemovitostí (nutno doložit výpis s náležitostmi originálu vyhotoveného katastrálním úřadem). 
 
*) Nemovitosti náleží do společného jmění manželů povinného a jeho manžela/ manželky  
.........................  (identifikace manžela povinného).  
 
*) Pohledávky v celkové výši ……………………… Kč, pro které je navrhován výkon 
rozhodnutí, včetně příslušenství do zaplacení jsou zajištěny zástavním právem k uvedeným 
nemovitostem  zřízeným na základě rozhodnutí oprávněného č.j................. ze dne xx.xx.xxxx 
(viz přílohy návrhu). 
 
 
*) - prodejem movitých věcí povinného  - spoluvlastnického podílu k movité věci  
(Údaje o majetku správce daně uvádí jen tehdy, jsou-li mu známy.)  
 
*) Povinný vlastní / spoluvlastní v rozsahu ................ *)  následující movitou věc / vkladní 
knížku/ vkladní list/ listinu, jejíž předložení je třeba k uplatnění práva ........................., *) 
která je umístěna mimo jeho byt (sídlo, místo podnikání), a to na adrese .......................... 
 
*) Povinný vlastní zaknihovaný/ imobilizovaný cenný papír...................... (všechny správci 
daně dostupné informace o CP; § 91 a  §202 zákona č. 256/2004 Sb.). 
 
*) Do společného jmění manželů povinného a jeho manžela/ manželky  .........................  
(identifikace manžela povinného)  náležejí movité věci ..................... 
 
Pohledávky v celkové výši ……………………… Kč, pro které je navrhován výkon 
rozhodnutí, včetně příslušenství do dne zaplacení, jsou zajištěny zástavním právem k věcem 
movitým- věci movité *)  .................................. zřízeným na základě rozhodnutí oprávněného 
č.j................. ze dne xx.xx.xxxx (viz přílohy návrhu). 
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*) - prodejem podniku – části podniku*) povinného 
(výkon rozhdonutí může být nařízen, jen pokud oprávněný označí podnik povinného a doloží, 
že je majetkem povinného, § 338f o.s.ř.) 
  
Povinný provozuje podnikatelskou činnost s předmětem podnikání …………………… 
 
Povinný provozuje tuto podnikatelskou činnost v místě podnikání na adrese 
………………………. Povinný provozuje tuto podnikatelskou činnost v provozovně 
na adrese …………………. 
 
Povinný je výlučným vlastníkem – spoluvlastníkem – vlastníkem v SJM *) nemovitosti, 
kterou používá k provozování podnikatelské činnosti………………………(identifikace 
nemovitosti, kterou povinný vlastní dle údajů z listu vlastnictví v katastru nemovitostí) 
   
Povinný je výlučný vlastníkem podniku – spoluvlastníkem podniku. – Podnik náleží do SJM 
povinného a jeho manžela/ manželky........................ (identifikace manžela povinného) .*) 
  
Provozování podniku povinného v době podání návrhu slouží nebo vzhledem ke své povaze 
mají sloužit tyto majetkové hodnoty: 
1. nemovitosti: ...................... (identifikace) 
2. věci movité: ............ (identifikace) 
3. práva: ................. (identifikace) 
4. jiné majetkové hodnoty:  ..................... (identifikace)  
(+ všechny další známé údaje o majetkových poměrech povinného a majetku náležejícímu 
k podniku povinného dle vyhledávací a kontrolní činnosti správce daně, daňových přiznání 
povinného, prohlášení o majetku apod.) 
 
 
Oprávněný navrhuje provedení výkonu rozhodnutí shora uvedeným způsobem – způsoby. *)  

 
  Přílohy: 
-  výpis údajů z ARES, živnostenského rejstříku apod. 
-  výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č ….pro katastrální území…..a obec……… 
-   prohlášení povinného o majetku ze dne xx.xx.xxxx 
-  výpis z obchodního rejstříku  
-  další dokumenty dokládající vlastnictví – spoluvlastnictví majetku povinným (např. 
z účetnictví povinného) a jeho majetkové poměry 

 
 

III. 
   

Vzhledem k výši splatných a dosud neuhrazených daňových pohledávek povinného a jejich 
předpokládanému dalšímu nárůstu o úrok z prodlení navrhuje oprávněný, aby soud vydal toto 

u s n e s e n í: 
   
Nařizuje se výkon rozhodnutí k vymožení  
- pohledávky oprávněného za povinným ve výši ……………….. Kč (výše vymáhané úročené 
pohledávky bez příslušenství) s příslušenstvím ve výši ............... Kč (úrok z prodlení vyčíslený 
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v exekučním titulu, případně další příslušenství pohledávky) dle exekučního titulu:  ................ 
a se zákonným úrokem z prodlení od xx.xx.xxxx (první den úročení, pokud úrok nebyl ještě 
vyčíslen, anebo první den od kterého už nebyl vyčíslen úrok, který je součástí návrhu ) 
do zaplacení v roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené 
o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá 
prodlení dlužníka (§ 254 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.), a  
- pohledávky – pohledávek *)  oprávněného ve výši .................... Kč bez příslušenství  
(souhrn neúročených pohledávek nebo pohledávek žalovaných bez příslušenství) 
dle exekučního titulu: – exekučních titulů: *)  ................... .  
 
*) - srážkami ze mzdy povinného u plátce mzdy -  plátců mzdy: *)........... 
Plátci mzdy se přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy povinného 
stanovené srážky a nevyplácel sražené částky povinnému.  
 
*) - srážkami z příjmu povinného................ u plátce: ................... (text výroku musí 

odpovídat textu v části II.) 
Plátci příjmu se přikazuje, aby pro doručení tohoto rozhodnutí prováděl z příjmu povinného 
stanovené srážky a nevyplácel sražené částky povinnému.  
 
*) - přikázáním pohledávky z účtu – účtů *) povinného  č. .............. u peněžního ústavu 
........................... 
Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí z účtu 
povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní 
prostředky, neprováděl na ně započtení  a ani jinak s nimi nenakládal.  
*) Účty jsou uvedeny v pořadí, v jakém z nich má být vymáhaná pohledávka odepsána. 
 
*) - přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného za poddlužníkem........................ 
z titulu ....................... 
Povinnému se zakazuje, aby s pohledávkou jakkoliv nakládal. 
Dlužníkovi povinného se zakazuje, aby od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí povinnému 
jeho pohledávku vyplatil , provedl na ni započtení nebo s ní jinak nakládal. 
 
*) - postižením majetkového práva povinného spočívajícího v  ........................... 
 
(Zaniká-li nařízení výkonu rozhodnutí účast povinného v obchodní společnosti nebo zrušuje-li 
se tím obchodní společnost, postihuje výkon rozhodnutí pohledávku povinného z práva 
na vypořádací podíl, popřípadě z práva na podíl na likvidačním zůstatku.)  
*) Výkon rozhodnutí postihuje pohledávku povinného z práva na vypořádací podíl, popřípadě 
na podíl na likvidačním zůstatku. 
Dlužníkovi povinného .................................... (identifikace společnosti nebo družstva) 
se zakazuje, aby od okamžiku doručení tohoto usnesení povinnému pohledávku vyplatil, 
provedl na ni započtení nebo s ní jinak nakládal. 
Povinnému se zakazuje, aby se svou pohledávkou jakkoliv nakládal.  
(Přesné znění petitu závisí na povaze konkrétního majetkového práva!) 

 
*) - prodejem nemovitosti / nemovitostí *) povinného evidované / evidovaných *) v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro ............ kraj, katastrálním 
pracovištěm............... na listu vlastnictví č. ................. pro katastrální území ...................... 
a obec ............: ............................... (identifikace nemovitosti) 
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Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí nemovitost převedl na jiného nebo 
ji jinak zatížil. 
Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí oznámil soudu, zda a kdo 
má k nemovitosti předkupní právo. Při neoznámení odpovídá povinný za škodu tím 
způsobenou.  
 
*) - prodejem spoluvlastnického podílu povinného v rozsahu ............. k nemovitosti  
evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro ............ kraj, 
katastrálním pracovištěm............... na listu vlastnictví č. ................. pro katastrální území 
...................... a obec .............: ................... (identifikace nemovitosti) 
Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí spoluvlastnický podíl převedl 
na jiného nebo jej jinak zatížil. 
Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí oznámil soudu, zda a kdo 
má k podílu předkupní právo. Při neoznámení odpovídá povinný za škodu tím způsobenou.  
 
*)  - prodejem movitých věcí povinného -  prodejem této movité věci – těchto movitých věcí 
povinného *) ........................... (identifikace věci) 
Povinnému se zakazuje nakládat s věcmi, které vykonavatel sepíše. 
 
*) -  prodejem spoluvlastnického podílu povinného v rozsahu ............ k této movité věci 
......................... (identifikace věci) 
Povinnému se zakazuje nakládat s věcmi, které vykonavatel sepíše. 
 
*) – prodejem podniku - části podniku *) povinného .................. (identifikace podniku) 
 
Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží 
k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, a to podle 
stavu, jaký tu je v době příklepu. 
Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí podnik - část podniku převedl 
na někoho jiného. 
 Povinnému se ukládá, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má 
k podniku, k jeho části nebo k věcem, právům nebo jiným hodnotám patřícím k podniku 
předkupní právo. Při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím způsobenou. 
Povinnému se zakazuje, aby po doručení usnesení věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 
slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, 
převedl na jiného, zatížil je nebo s nimi jinak nakládal bez souhlasu správce. 
 Povinnému se přikazuje, aby správci umožnil kdykoliv nahlížet do účetní evidence a dalších 
písemností týkajících se podniku a bez omezení vstupovat do všech prostor podniku. 
 

 
 
V …………… dne ………….                                                          …………………………. 
         podpis úřední osoby 

s uvedením jména, příjmení 
a pracovního zařazení  
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Finanční úřad v Bučovicích 
ulice čp/čo: Slovenská 910 
PSČ obec: 685 01 BUČOVICE 
Č.j.: 90 
Vyřizuje: Kovářová  
Telefon: 333 888 444              linka: 12 
Fax:                                          č.dveří: 9 
 
(příjemce rozhodnutí)         RČ/IČ: 
 
 
 
 
 

E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z 
 na srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů 

 
 
Shora uvedený správce daně 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"), s použitím 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“),  
 

nařizuje 
daňovou exekuci srážkami ze mzdy *) 

 daňovou exekuci srážkami z jiných příjmu dle § 299 o.s.ř. *) 
 
a k vymožení nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :    99999.00 
a také příslušejícího úroku z prodlení a exekučních nákladů, 

 
přikazuje shora uvedenému poddlužníkovi, 

 
aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové exekuce 
prováděl ze mzdy dlužníka*) - z jiného příjmu dlužníka*) stanovené srážky  
a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, a to až do výše nedoplatku, pro který je exekuce nařízena, 
včetně příslušejících částek úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a § 183  
odst. 1 daňového řádu. Rozsah srážek je podle § 177 odst. 1 daňového řádu stanoven § 277 a násl. 
o.s.ř. 
 
 
Podle § 187 odst. 2 a § 177 odst. 1 daňového řádu, § 283 a § 291 o.s.ř. je poddlužník povinen 
částky sražené ze mzdy nebo z jiného příjmu dlužníka (§ 299 o.s.ř.) vyplácet shora uvedenému 
správci daně na účet: 
 
    číslo:  
    IBAN:                                , BIC:  
    konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka 
    variabilní symbol:                                                  , 
 
jakmile jej shora uvedený správce daně vyrozumí, že tento exekuční příkaz nabyl právní moci. 
 

 Příloha č. 4 – Exekuční příkaz na srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů 
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Dlužník ztrácí dnem, kdy je poddlužníkovi doručen tento exekuční příkaz, právo na vyplacení té 
části mzdy nebo jiného příjmu dle § 299 o.s.ř., která odpovídá výši srážek (§ 177  
odst. 1 daňového řádu, § 282 odst. 3 a § 299 o.s.ř.). 
 
Uvedený dlužník nezaplatil ke dni 05.01.2010 shora uvedenému správci daně podle 
 
          1) vykonatelného výkazu nedoplatků 
 
    pod položkou: 001   číslo jednací: 127020/09/007912105854 
    sestaveného ke dni: 30.11.2009 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Pořadí   rozhodnutí č.j./ustanovení zákona     vydaného dne  splatného dne 
    Druh daně                                                                      splatnou částku (Kč) 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
      1      80452/09/007912105854                          29.06.2009       30.01.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                          99.00 
    Úrok z prodlení k položce 1                                                                  99.00 
      2      80455/09/007912105854                           29.06.2009       31.03.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                         999.00 
      3      80455/09/007912105854                           29.06.2009       30.04.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                         999.00 
      4      80455/09/007912105854                            29.06.2009       29.05.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                         999.00 
      5  
    Úrok z prodlení                                                                                    999.00 
      6      80458/09/007912105854                           15.05.2009       31.03.2009 
    Penále . . . . . . . .                                                                                   999.00 
    -------------------------------------------------------------------------------------------                                         
                                  Tuto částku vykázaných nedoplatků (Kč) :            999.00 
                                              Částka nedoplatků na daních (Kč) :            999.00 
                               Částka nedoplatků na úroku z prodlení(Kč) :            999.00 
                                    Částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :            999.00 
    
    pod položkou: 002   číslo jednací: 6/10/160471013660 
    sestaveného ke dni: 05.05.2009 
    -------------------------------------------------------------------------------------------     
    Pořadí   rozhodnutí č.j./ustanovení zákona        vydaného dne  splatného dne 
    Druh daně                                                                        splatnou částku (Kč) 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
      1      5788/09/160920402908                               30.01.2009       13.03.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                        9999.00 
    PLVY za 4. čtvrtletí 2008 k DPH 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Tuto částku vykázaných nedoplatků (Kč) :            999.00 
                                              Částka nedoplatků na daních (Kč) :            999.00 
                              Částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč) :            999.00 
                                    Částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :            999.00 
 
                                Celková částka nedoplatků na daních (Kč) :            999.00 
                 Celková částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč) :            999.00 
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                       Celková částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :            999.00   
            
       Výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována       (Kč) :       99999.00 
 
Exekuční náklady vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu k vymáhání současně 
s nedoplatkem                                                                        (Kč):           999.00 
 
Podle § 177 odst. 1 daňového řádu a § 279 odst. 2 písm. d) o.s.ř. jsou pohledávky daní a poplatků 
přednostními pohledávkami *).  
 
Vzhledem k tomu, že položky …………………………………………………… shora uvedeného 
výkazu nedoplatků sestaveného z údajů evidence daní se po nařízení daňové exekuce zvyšují  
o úrok z prodlení, správce daně nařizuje podle § 178 odst. 3 daňového řádu i exekuci tohoto úroku. 
Dlužník je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Dlužníkovi vzniká 
povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem 
následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši 
repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí (§ 252 odst. 1 a 2 daňového řádu). 
 
Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu povinnost  
na nákladech za nařízení daňové exekuce 2 % z celkové částky nedoplatků a celkové částky 
na úroku z prodlení, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 
500 000 Kč. Náklady za nařízení exekuce vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu činí 
………………………………………………… Kč. Exekuční náklady se vymáhají současně 
s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu). 
 
Odůvodnění:  
…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení: 
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou podle § 52 odst. 1 daňového řádu vázány 
povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. 
Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu podle § 246 daňového řádu až do výše  
500 000 Kč. 
Nesplní-li poddlužník povinnost stanovenou mu exekučním příkazem a zákonem řádně a včas, má 
shora uvedený správce daně nárok na její splnění z prostředků tohoto poddlužníka; tento nárok 
shora uvedený správce daně uplatní podáním žaloby k soudu (§ 186 odst. 3 daňového řádu).  
Dlužník je povinen oznámit shora uvedenému správci daně vznik nároku na mzdu nebo jiný příjem 
(§ 299 o.s.ř.) u jiného poddlužníka i zánik nároku na mzdu nebo jiný příjem (§ 299 o.s.ř.)  
u dosavadního poddlužníka do 8 dnů ode dne, kdy nastaly tyto skutečnosti. Poddlužník je povinen 
do 8 dnů oznámit shora uvedenému správci daně, že: 
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a) u něho nastoupil dlužník nově do práce,  
b) u něho přestal dlužník pracovat,  
c) dlužník nastoupil práci u jiného poddlužníka.  
Za nesplnění těchto povinností může shora uvedený správce daně uložit dlužníkovi nebo 
poddlužníkovi pořádkovou pokutu do 50 000 Kč (§ 189 a § 177 odst. 1 daňového řádu a § 301 
o.s.ř). 
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání 
se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek (§ 178 odst. 4 a § 109 daňového řádu). 
 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 
 

                     podpis úřední osoby 
              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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Finanční úřad v Bučovicích 
ulice čp/čo: Slovenská 910 
PSČ obec: 685 01 BUČOVICE 
Č.j.: 93 
Vyřizuje: Kovářová  
Telefon: 333 888 444              linka: 12 
Fax:                                          č.dveří: 9 
 
(příjemce rozhodnutí)          RČ/IČ: 
poznámka: doručuje se též katastru nemovitostí, ten však není příjemcem rozhodnutí 
 
 
 
 
 

E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z 
na prodej nemovitostí 

 
Shora uvedený správce daně podle § 178 odst. 1 a 5 písm. f) a § 218 zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), s použitím 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“)  

 
nařizuje 

daňovou exekuci prodejem nemovitostí 
 
a k vymožení nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :    99999.00 
a také příslušejícího úroku z prodlení a exekučních nákladů, 

 
 
provést prodej nemovitosti dlužníka v dražbě a z výtěžku prodeje uspokojit nedoplatek, pro který je 
exekuce nařizována, včetně příslušejících částek úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 
odst. 2 a § 183 odst. 1 daňového řádu. 
 
Předmětem výkonu exekuce podle § 177 odst. 1 a § 218 daňového řádu a § 335 odst. 1 o.s.ř. je níže 
označená nemovitost, u níž je prokázáno, že je ve vlastnictví dlužníka:  
 
 
 
 
 
Dlužník nesmí od okamžiku, kdy mu byl oznámen exekuční příkaz, nemovitost převést na jinou 
osobu nebo ji zatížit. Právní úkon, kterým by dlužník porušil tuto povinnost, je neplatný. Dlužník je 
povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy mu byl oznámen exekuční příkaz, shora uvedenému správci 
daně oznámit, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, jiná práva a závady spojené 
s nemovitostí; pokud dlužník tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu tím způsobenou 
(§ 219 daňového řádu). 
 
 

Příloha č. 5 – Exekuční příkaz na prodej nemovitostí 
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Uvedený dlužník nezaplatil ke dni 05.01.2010 shora uvedenému správci daně podle 
 
    1) vykonatelného výkazu nedoplatků 
 
    pod položkou: 001   číslo jednací: 127020/09/007912105854 
    sestaveného ke dni: 30.11.2009 
    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
    Pořadí   rozhodnutí č.j./ustanovení zákona     vydaného dne  splatného dne 
    Druh daně                                           splatnou částku (Kč) 
    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
      1      80452/09/007912105854                         29.06.2009       30.01.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                         99.00 
    Úrok z prodlení k položce 1                                                                99.00 
      2      80455/09/007912105854                         29.06.2009       31.03.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                       999.00 
      3      80455/09/007912105854                         29.06.2009       30.04.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                       999.00 
      4      80455/09/007912105854                         29.06.2009       29.05.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                       999.00 
      5  
    Úrok z prodlení                                                                                  999.00 
      6      80458/09/007912105854                         15.05.2009       31.03.2009 
    Penále . . . . . . . .                                                                                 999.00 
    -----------------------------------------------------------------------------------------                                               
                               Tuto částku vykázaných nedoplatků (Kč) :            999.00 
                                           Částka nedoplatků na daních (Kč) :            999.00 
                           Částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč) :            999.00 
                                 Částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :            999.00 
    
    pod položkou: 002   číslo jednací: 6/10/160471013660 
    sestaveného ke dni: 05.05.2009 
    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
    Pořadí   rozhodnutí č.j./ustanovení zákona     vydaného dne  splatného dne 
    Druh daně                                           splatnou částku (Kč) 
    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
      1      5788/09/160920402908                           30.01.2009       13.03.2009 
    Daň z přidané hodnoty                                                                     9999.00 
    PLVY za 4. čtvrtletí 2008 k DPH 
    ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                               Tuto částku vykázaných nedoplatků (Kč) :            999.00 
                                           Částka nedoplatků na daních (Kč) :            999.00 
                           Částka nedoplatků na úroku z prodlení (Kč) :            999.00 
                                 Částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :            999.00 
                             Celková částka nedoplatků na daních (Kč) :            999.00 
             Celková částka nedoplatků  na úroku z prodlení (Kč) :            999.00 
                    Celková částka nedoplatků na příslušenství (Kč) :            999.00 
 
Výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :        99999.00 
Exekuční náklady vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu k vymáhání současně 
s nedoplatkem                                                           (Kč):            999.00 
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Vzhledem k tomu, že položky …………………………………………………… shora uvedeného 
výkazu nedoplatků sestaveného z údajů evidence daní se po nařízení daňové exekuce zvyšují  
 úrok z prodlení, správce daně nařizuje podle § 178 odst. 3 daňového řádu i exekuci tohoto úroku. 
Dlužník je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Dlužníkovi vzniká 
povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem 
následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši 
repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den 
příslušného kalendářního pololetí (§ 252 odst. 1 a 2 daňového řádu). 
 
Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu povinnost 
na nákladech za nařízení daňové exekuce 2 % z celkové částky nedoplatků a celkové částky  
na úroku z prodlení, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 
500 000 Kč. Náklady za nařízení exekuce vyčíslené ke dni podepsání exekučního příkazu činí 
………………………………………………… Kč. Exekuční náklady se vymáhají současně 
s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena (§ 182 odst. 4 a 6 daňového řádu). 
 
Odůvodnění:  
…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení: 
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou podle § 52 odst. 1 daňového řádu vázány 
povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. 
Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu podle § 246 daňového řádu až do výše 
500 000 Kč. 
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání 
se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek (§ 178 odst. 4 a § 109 daňového řádu). 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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Finanční úřad ve Vyškově 
ulice čp/čo: Dobrovského 3 
PSČ obec: 682 01 VYŠKOV 
Č.j.: 78 
Vyřizuje: Bedáňová 
Telefon: 555 666 222         linka: 7 
Fax:                                         č.dveří: 8 
 
 
 

DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKA 
 

Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona               
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), ve věci 
daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č.j. .......................... ze dne .................... 
nařizuje 
 

dražbu movitých věcí.  
 
Místo konání dražby: ........................................... 
 
Čas konání dražby: ............................................... 
 
1.  Předmětem dražby jsou tyto věci: 
 

Pořadové 
číslo

Označení a popis dražené věci nebo souboru věcí Zjištěná cena Nejnižší dražební podání                  
(nejméně 1/3 zjištěné 

ceny )

 
 
Nenajde-li se pro soubor věcí / pro soubor věcí poř. č. ...... *), který je předmětem 
dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně 
(§ 210 odst. 3 daňového řádu). *) 
(uvede se dle uvážení správce daně) 
 
2.  Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky: *) 
(uvádí se jen tehdy, je-li schopen správce daně prohlídku zajistit) 
 

Příloha č. 6 – Dražební vyhláška-movité věci 
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 3.  Minimální výše příhozu u každého předmětu dražby je stanovena na ............Kč.  
(minimální příhozy lze uvést i jednotlivě pro jednotlivé předměty dražby nebo jejich skupiny, 
a to podle výše nejnižšího podání a povahy věci) 
 
4.  Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání: 
 
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho 
účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).  
 
5.  Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých 
se stanou jejich vlastníky: 
 
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo 
k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení 
příklepu.  
 
Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které            
je spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému 
předmětu (§ 211 odst. 3 daňového řádu). 
 
Pokud nebude provedeno rozvrhové řízení, pak přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají 
zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu        
a § 329 odst. 7 o.s.ř.).   
 
Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí         
o rozvrhu zanikají zadržovací, zástavní a nájemní práva váznoucí na předmětu dražby;          
to neplatí u nájemních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u nájemních práv,      
za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada (§  231 odst. 1 daňového řádu). 
 
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala pouze 
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 2 daňového řádu). 
 
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní práva k předmětu 
dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu).  
 
6.  Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce: 
 
Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, 
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal 
nejpozději do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce 
přihlíženo (§ 179 a § 195 odst. 2 písm. g) daňového řádu). 
 
7.  Výzva k uplatnění pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu: 
 

Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím 
na předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová exekuce, se vyzývají, aby své 
pohledávky uplatnili  přihláškou u shora uvedeného správce daně a prokázali je příslušnými 
listinami, a to  nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení 
pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. h)  daňového řádu). 
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K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na předmětu 
dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží 
(§ 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu). 
 
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat 
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení 
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží  
(§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu).  
 
8.  Upozornění k předkupnímu právu: 
 
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto právo 
správci daně nejpozději do zahájení dražby.  Je-li předkupní právo prokázáno, může je osoba, 
které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu dražby 
na vydražitele toto právo zaniká (§ 197 odst. 1 daňového řádu). 

 
Poučení:  
 
Dražit nesmí: 
a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník 
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, 
která je předmětem dražby (§ 201 písm. a) daňového řádu), 
b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel 
neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) daňového řádu). 
 
Zvláštní právní předpis - § ... zákona č. ................ Sb., o......................, ve znění pozdějších 
předpisů - brání v nabytí předmětu dražby/ předmětu dražby pořadové č. .................... *) 
těmto osobám: ............................ *) (citace určení osob dle příslušného pr. předpisu) 
 
Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který byl správcem daně ustanoven k ocenění 
předmětu dražby a toto ocenění také provedl (§ 201 písm. a) a  § 77 daňového řádu).  
 
Osoby, jimž bylo toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, se mohou odvolat ve lhůtě          
do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podle § 195 odst. 4 daňového řádu přípustné 
pouze proti těmto údajům:  
a) zjištěná nebo výsledná cena předmětu dražby; 
b) výše nejnižšího dražebního podání; 
c) výše dražební jistoty a způsob její úhrady; 
d)  práva a závady spojené s předměty dražby s označením těch závad, o nichž bylo podle  

 § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou. 
 

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 
odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 
 
 

(Datum podpisu rozhodnutí) 
       podpis úřední osoby 

                                                    s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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Finanční úřad ve Vyškově 
ulice čp/čo: Dobrovského 3 
PSČ obec: 682 01 VYŠKOV 
Č.j.: 43 
Vyřizuje: Bedáňová 
Telefon: 555 666 222           linka: 7 
Fax:                                         č.dveří: 8 
 
  

DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKA 
 
 

Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona                  
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), ve věci 
daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č.j. .......................... ze dne .................... 
nařizuje 
 

dražbu  nemovitostí . 
 
Místo konání dražby: ........................................ 
 
Čas konání dražby: ........................................... 
 
 
1. Předmět dražby: 
 
• nemovitost – pořadové č. 1 

 
a) Označení a popis dražené nemovitosti: 
(musí přesně odpovídat označení předmětu exekuce v exekučním příkazu, včetně popisu 

draženého příslušenství!) 
(zpravidla jsou pod jedním pořadovým číslem draženy všechny nemovitosti dlužníka zapsané              
na stejném listu vlastnictví, zejména jsou-li určeny ke společnému užívání - jako např. dům, 
stavební pozemek a zahrada; nejsou-li však určeny ke společnému užívání, mohou být draženy 
i samostatně; při dražbě bytové nebo nebytové jednotky je povinností uvést vždy i podíl        

na společných částech domu a pozemku, tato jednotka může být uvedena i na více listech 
vlastnictví, nejméně na dvou)  
 
-  označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitostí a není 

samostatně zapsáno v katastru nemovitostí: 
(například: samostatná garáž stojící na pozemku parc. č. ………, zděná, bílá omítka, plochá 
plechová střecha, zastavěná plocha 14 m2; zahradní domek na pozemku parc. č. …………, 
dřevěný, lakovaný – odstín ořech, šindelová střecha, zděné základy, zastavěná plocha 8m2; 
kolna na nářadí na pozemku parc. č………, plechová, zelené barvy, rozměry cca 3x2 m; zděný 
zahradní gril s posezením (zděný stůl+2x lavice, spojeno se zemí) na pozemku parc. č. ……; 
zahradní altán na pozemku parc. č. ………, dřevěný, tmavý, bez základů, rozměry cca 2x2m  
apod.)  
 

Příloha č. 7 – Dražební vyhláška-dražba nemovitostí 



 

2 

b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad,  o nichž bylo 
podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě 
nezaniknou: 
c) Výsledná cena předmětu dražby: 
 
d) Nejnižší dražební podání:   
(dvě třetiny stanovené výsledné ceny, § 222 odst. 1 daňového řádu) 
 
e) Dražební jistota: (nejvýše polovina nejnižšího dražebního podání) 
 
Dražební jistota byla stanovena ve výši: …………………………………………….. Kč 
(slovy:……………………………………………….). 
 
f)  Den, místo a čas konání prohlídky nemovitosti, organizační zabezpečení prohlídky:*)  
(uvádí se jen tehdy, je-li schopen správce daně prohlídku zajistit) 
 

• nemovitost – pořadové č. 2 
a dále znovu body a) – f) shora  

 
 
2. Minimální výše příhozu u každého předmětu dražby je stanovena na ............Kč.  

(minimální příhozy lze uvést i jednotlivě pro jednotlivé předměty dražby nebo jejich skupiny, 
a to podle výše nejnižšího podání a povahy věci) 

 
     3.  Způsob a lhůta úhrady dražební jistoty:  

 
Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). 
 
Jistotu lze uhradit před zahájením dražby v hotovosti v den konání dražby v pokladně shora 
uvedeného správce daně v době od ……do………hod. *) nebo platbou na účet shora 
uvedeného správce daně  
 
předčíslí - číslo/  kód banky:   xx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxx,  
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, BIC: xxxxxxxx, 
variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ dražitele,  konstantní symbol: xxxx,   
 
tak, aby byla připsána na výše uvedený účet správce daně nejpozději v den předcházející dni 
dražby. *)  (možné je ponechat obě varianty)   
 
K platbě jistoty na účet správce daně lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením 
dražebního jednání zjištěno, že na účet správce daně také došla. Složení dražební jistoty je 
zájemce o koupi dražených věcí povinen prokázat správci daně dokladem, který tuto 
skutečnost osvědčuje  (§ 177 odst. 1 a § 194 odst. 4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.). 
 
Dražitelům, kterým nebyl příklep udělen, správce daně uhrazenou dražební jistotu vrátí      
bez zbytečného odkladu po ukončení dražby, nejpozději  do 30 dnů ode dne ukončení dražby. 
V případě, že dražitelé podali proti rozhodnutí o udělení příklepu odvolání, vrátí jim správce 
daně dražební jistotu bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o odvolání, 
nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání (§ 224 daňového řádu). 
  
Vydražitelem složená dražební jistota se započte na úhradu vydražené věci                          
(§ 222 odst. 2 daňového řádu). 
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4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání: 
 
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do xx dnů (lhůta nesmí být delší než                              
2 měsíce) ode dne právní moci rozhodnutí o udělení příklepu, a to v hotovosti v pokladně 
shora uvedeného správce daně v pracovní dny v době od ……do………hod. *) nebo platbou 
na účet shora uvedeného správce daně  
 
předčíslí - číslo/ kód banky:  xx-xxxxxxxxxxxxxx/xxxx,  
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, BIC: xxxxxxxx, 
variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ vydražitele,  konstantní symbol: xxxx   
(§ 222 odst. 3 daňového řádu). *) (možné je ponechat obě varianty) 
 
Správce daně může prodloužit lhůtu k úhradě nejvyššího dražebního podání na základě 
žádosti vydražitele podané před uplynutím stanovené lhůty k úhradě tohoto dražebního 
podání, a to nejvýše o 30 dnů; takto prodlouženou lhůtu nelze dále prodloužit ani navrátit 
v předešlý stav (§ 226 odst. 1 daňového řádu).  
 
Marným uplynutím lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání stanovené v dražební 
vyhlášce, nebo lhůty prodloužené podle § 226 odst. 1 daňového řádu, se rozhodnutí o udělení 
příklepu zrušuje. Vydražitel, který neuhradil nejvyšší podání včas, je povinen nahradit správci 
daně náklady opakované dražby a škodu, která vznikla tím, že neuhradil nejvyšší dražební 
podání, a bylo-li při opakované dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání, i rozdíl 
na nejvyšším dražebním podání; na náhradu se započte jím složená dražební jistota  
(§ 226 odst. 2 a § 227 odst. 1 daňového řádu). 
 
5. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých 
se stanou jejich vlastníky: 
 
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím    
po vydání rozhodnutí o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět správce daně                  
(§ 177 odst. 1 daňového řádu a 336l odst. 1 o.s.ř.). 
 
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li rozhodnutí  
o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o udělení 
příklepu (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 336l odst. 2 o.s.ř.). 
 
Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu správce daně vyrozumí příslušný katastrální 
úřad o tom, že byly splněny podmínky pro přechod vlastnictví předmětné nemovitosti                
na vydražitele (§ 222 odst. 5 daňového řádu). 
 
O výtěžku dražby bude provedeno rozvrhové řízení (§ 228 až § 232 daňového řádu). Dnem 
právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, věcná břemena            
a nájemní práva váznoucí na předmětu dražby; to neplatí u věcných břemen a nájemních práv,     
o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných břemen a nájemních práv, za něž byla 
poskytnuta vydražiteli náhrada (§  231 odst. 1 daňového řádu). 
 
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají věcná břemena váznoucí na celém předmětu 
dražby a ani zástavní právo, ledaže by zatěžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický podíl     
(§  231 odst. 2 daňového řádu). 
 
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní práva k předmětu 
dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu). 
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6. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce: 
 
Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, 
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal 
nejpozději do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce 
přihlíženo (§ 179 a § 195 odst. 2 písm. g) daňového řádu). 
 
7. Výzva k uplatnění pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu: 
 
Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím 
na předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová exekuce, se vyzývají, aby své 
pohledávky uplatnili  přihláškou u shora uvedeného správce daně a prokázali je příslušnými 
listinami, a to  nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení 
pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. h)  daňového řádu). 
 
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na předmětu 
dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm. 
h) daňového řádu). 
 
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat 
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení 
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží  
(§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu).  
 
 
8. Upozornění k předkupnímu právu: 
 
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto právo 
správci daně nejpozději do zahájení dražby. Je-li předkupní právo prokázáno, může je osoba, 
které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu dražby 
na vydražitele toto právo zaniká (§ 197 odst. 1 daňového řádu). 
 
Poučení:  
 
Dražit nesmí: 
a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník 
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, 
která je předmětem dražby (§ 201 písm. a) daňového řádu), 
b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel 
neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) daňového řádu). 
 
Zvláštní právní předpis - § ... zákona č. ................ Sb., o......................, ve znění pozdějších 
předpisů - brání v nabytí předmětu dražby/ předmětu dražby pořadové č. .................... *) 
těmto osobám: ............................ *) (citace určení osob dle příslušného pr. předpisu) 
  
Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který byl správcem daně ustanoven k ocenění 
předmětu dražby a toto ocenění také provedl (§ 201 písm. a) a § 77 daňového řádu). 
 
Osoby, jimž bylo toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, se mohou odvolat ve lhůtě          
do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podle § 195 odst. 4 daňového řádu přípustné 
pouze proti těmto údajům:  
e) zjištěná nebo výsledná cena předmětu dražby; 
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f) výše nejnižšího dražebního podání; 
g) výše dražební jistoty a způsob její úhrady; 
h)  práva a závady spojené s předměty dražby s označením těch závad, o nichž bylo podle  

 § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou. 
 
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané 
odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 
 
 

 
    (Datum podpisu rozhodnutí) 

podpis úřední osoby 
                                              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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Finanční úřad ve Vyškově 
ulice čp/čo: Dobrovského 3 
PSČ obec: 682 01 VYŠKOV 
Č.j: 111 
Vyřizuje: Jahodová 
Telefon: 999 888 777       linka: 8 
Fax:                                         č. dveří: 5 
  
             
(přijemce rozhodnutí)                                            DIČ/RČ/IČ: 
poznámka: doručuje se též katastru nemovitostí či veřejnému registru, ti však nejsou 

příjemcem rozhodnutí 

 

 
 
 

R O Z H O D N U T Í 

o zřízení zástavního práva 
 

 
Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 170 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen  „daňový řád“),  s  použitím ust. § 152 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), ve věci ….……………………………………………………., takto: 
 
k zajištění Vámi neuhrazené daně evidované správcem daně ke dni xx.xx.xxxx, v celkové 
výši ..………… Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč),  
 

se zřizuje zástavní právo k: 
 
Pořadí 
Specifikace zástavy 

   001 
   nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. …, v katastrálním území ………………………. 
   - zastavená plocha, parc. č. st. …….. 
   - jiná stavba – bez č.p. na st. parc. č. …… 
 
  002 
  ……. 
 
 
Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství zajištěné pohledávky (§ 155 odst. 1 občanského 
zákoníku). 
 
 
Odůvodnění: 
……………. 

Příloha č. 8 – Rozhodnutí o zřízení zástavního práva 
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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 odst. 1 daňového 
řádu). Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených 
daňovým zákonem, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit 
pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 daňového řádu). 

Podle § 170 odst. 4 daňového řádu zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení 
zástavního práva daňovému subjektu. Zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru 
nemovitostí, jakož i k dalšímu majetku, o kterém jsou vedeny veřejné registry, vzniká 
doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu, popřípadě 
tomu, kdo vede veřejný registr. 

Podle § 163 občanského zákoníku je daňový subjekt povinen zdržet se všeho, čím se zástava 
zhoršuje na újmu správce daně (zástavního věřitele). Podle § 164 občanského zákoníku 
působí zástavní právo i vůči každému pozdějšímu vlastníku zástavy. 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat do 30 dnů ode dne jeho 
doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání 
se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek (§ 109 daňového řádu). 

  
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazen 


