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Abstrakt 

 

V bakalářské práci na téma „Daňové nedoplatky a jejich řešení v daňovém a insolvenčním 

řízení“  jsem zpracovala komplexní pohled na aktuální procesní postupy realizované správci 

daní právními předpisy regulovanými způsoby a formami při vymáhání daňových nedoplatků, 

které by měly zajistit dosažení co nejvyšší míry výběru daní a tím prostředky veřejných 

rozpočtů pro potřeby hospodaření státu i tehdy, pokud není plněno povinnými osobami 

dobrovolně. Z uvedeného důvodu jsem se zabývala nejen postupy, které vykonává správce 

daně vlastními úkony při daňové exekuci, ale zmínila jsem i prostředky, které může využít 

mimo řízení v rámci správy daní. 

 

Klíčová slova: daň, daňový subjekt, daňový nedoplatek, daňová exekuce, insolvenční řízení 

   

ABSTRACT 

 

In the bachelor thesis on the topic "Tax Arrears and Their Solutions in Tax Procedure and 

Bankruptcy Proceedings" I worked out a comprehesive perspective on current procedural 

aspects provided by revenue officers, within the law regulated ways and forms for the 

recovery of tax arrears which should ensure the highest level of  the collection of taxes for 

public funds for the needs of national economy, even if not filled by tax-payers on voluntarily 

basis.       

That is why I focused not only on the procedures provided by revenue officers own operations 

during the tax execution but I mentioned the procedures revenue officers can use out of the 

reach of the revenue administration.  

 

Key words: tax, tax subjekt (person), tax arrear, tax execution, bankruptcy proceeding 
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Úvod 

 

Správa daní reprezentuje činnost veřejné správy při realizaci berního práva a jiných 

peněžitých plnění, která splňují podmínky pojmu daň vymezeného zákonem. Daň je pak 

jistým přípustným zásahem do vlastnického práva, a to v zákonem stanovených mezích. 

Cílem správy daní je správné zjištění a stanovení daně. Výběr daní pak představuje zásadní 

způsob, jak si stát tyto peníze opatřuje a zákon určuje, jakým způsobem tak činí. 

Zákonná úprava správy daní je svěřena od 1. ledna 2011 zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

který vyšel z tradic berní správy na našem území, systematicky zahrnul změny v právním 

prostředí a v neposlední řadě pak uplatnil prvky směřující ke sjednocení daňových řízení ve 

státech evropské unie a nahradil dosud platný procesní daňový předpis, kterým byl zákon č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

Správu daní můžeme v nejširším pojetí chápat jako správu daňových povinností, za něž se 

považují veškeré podmínky a povinnosti, které stanoví příslušné zákony pro vznik, výši a 

realizaci platebních vztahů zahrnutých do legislativní zkratky „daň“ vůči veřejným 

rozpočtům. Součástí správy daní je pak vlastní daňové řízení o konkrétní daňové povinnosti, 

v jehož rámci jsou využívány veškeré procesní postupy, které správce daně k jeho provedení 

může využít a které daňový řád vymezuje tradičním způsobem tak, aby bylo dosaženo 

naplnění cíle správy daní, tj. správné zjištění a stanovení daně, ale i realizovány úkony 

směřující k vyžadování splnění daňových povinností, popřípadě jejich vymáhání, pokud ten, 

kdo byl povinen plnit, tak dobrovolně nekonal. 

Cílem předkládané bakalářské práce je pak zjistit, jakými zákonnými prostředky správce daně 

může zajistit peněžní prostředky jako příjmy státního rozpočtu, územních rozpočtů a zákonem 

stanovených fondů, které stát potřebuje ke krytí potřeb hospodaření státu tehdy, nejsou-li 

daňové povinnosti plněny dobrovolně.   
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1. Základní pojmy 

1.1. Daňové řízení 

Daňové řízení bylo do 31. 12.2010 upraveno zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“) a od 1. 1. 2011 pak je novým 

procesním daňovým předpisem zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“), kterým 

byl ZSDP zrušen a nahrazen. 

Daňové řízení je zákonem upravený postup správce daně, jehož cílem je správné zjištění a 

stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. 1  

Daňové řízení se řídí zejména základními zásadami, které daňový řád ve svých úvodních 

ustanoveních stanoví takto: 

 zásada zákonnosti – stanoví, že správce daně postupuje v souladu s právním řádem 

České republiky jako celkem. Právní předpisy aplikuje v jejich vzájemné souvislosti 

 zásada zákazu zneužití pravomoci – ukládá uplatnit pravomoc pouze k účelům, které 

byly správci daně svěřeny zákonem 

 zásada přiměřenosti - stanoví, že zásah do práv a oprávněných zájmů osob je 

přípustný jen tam, kde je to nutné k dosažení účelu řízení a pouze v nezbytné míře 

 zásada rovnosti – vyjadřuje, že před správcem daně jsou si všichni rovni, tzn. že mají 

rovná procesní práva a povinnosti 

 zásada vzájemné součinnosti – představuje povinnost správce daně postupovat 

v součinnosti s osobami zúčastněnými na správě daní a povinnost těchto osob 

součinnost správci daně poskytovat 

 zásada procesního poučení – stanoví správci daně povinnost umožnit daňovým 

subjektům čerpání jejich procesních práv při správě daní a povinnost poskytovat 

osobám zúčastněným na správě daní přiměřené poučení 

 zásada vstřícnosti a slušnosti – jedná se o požadavek na společensky korektní 

jednání ze strany úředních osob. Správa daně předpokládá tzv. klientský přístup 

správce daně 

 zásada rychlosti – umožňuje, aby daňový subjekt, pokud správce daně nebude 

postupovat bez zbytečných průtahů a dodržovat lhůty stanovené nebo přiměřené, 

využil pro svou ochranu institut ochrany před nečinností správce daně 
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 zásada volného hodnocení důkazů – správce daně hodnotí důkazy podle své úvahy. 

Každý důkaz posuzuje jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti 

 zásada legitimního očekávání – stanoví správci daně povinnost dbát na to, aby bylo 

rozhodováno ve skutkově shodných případech obdobně 

 zásada materiální pravdy – při uplatňování daňových zákonů se bere v úvahu vždy 

pouze skutečný obsah právního úkonu, ne jeho formální označení 

 zásada neveřejnosti daňového řízení – předpokladem dodržení této zásady je 

dodržování povinnosti mlčenlivosti úředních osob i osob zúčastněných na daňovém 

řízení, s výjimkou daňového subjektu 

 zásada oficiality – ukládá správci daně zahájit a vést daňové řízení z moci úřední, 

pokud daňový subjekt neučinil příslušné úkony řádně a včas 

 zásada ochrany osobních údajů – vymezuje rozsah oprávnění správce daně ke 

shromažďování údajů používaných při správě daní. 

1.2. Daň a daňový nedoplatek 

„Právní teorie definuje pojem „daň“ jako plnění, kde jde na rozdíl od plnění dobrovolného o 

nucený, autoritativně uložený závazek k plnění ve prospěch veřejnoprávní korporace, a to bez 

ohledu na vnější označení, jež musí být uloženo na základě zákona. Daňový zákon přiznává 

státu a územním samosprávným celkům následkem vzniku konkrétních skutečností, které jsou 

v zákoně abstraktně vymezeny, právní nárok žádat plnění na daňovém subjektu, přičemž 

tomuto daňovému subjektu ukládá povinnost toto plnění poskytnout a pro případ nesplnění 

stanoví konkrétní sankce, příp. umožňuje vynucení jeho splnění.“
1
 4  

Daňový nedoplatek je částka daně, která není uhrazena, a již uplynul den splatnosti této daně. 

V § 153 odst. 1 daňový řád dále na rozdíl od úpravy provedené ZSDP označuje za nedoplatek 

i neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též 

neuhrazenou částku zajištěné daně. 

                                                 
1
  KOBÍK, J.; KOHOUTKOVÁ, A. Daňový řád s komentářem, Praha: Anag, spol.s r.o.2010. ISBN 978-80-

7263- 616-7, s. 18-19 
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V odst. 2 citovaného ustanovení je pak stanoveno, že nedoplatek je hrazen daňovým 

subjektem jako jeho dluh. Tomu odpovídá pak označení daňového subjektu, který je 

v prodlení s úhradou nedoplatku jako dlužníka. 

Zákon pak dále stanoví, že dluhu daňového dlužníka odpovídá na straně příslušného 

veřejného rozpočtu splatná daňová pohledávka. 

Zákon zavádí v návaznosti na prekluzi vybírání a vymáhání daňového nedoplatku jeho zánik, 

který se projeví jeho výmazem v evidenci daní.
2
 

Je-li daňový dlužník v prodlení, vzniká mu 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 je stanovena v § 252 odst. 2 daňového řádu. Úrok z prodlení se 

uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny 

podmínky pro jeho vznik. Úrok se nepředepíše a daňovému dlužníku nevzniká povinnost jej 

platit, pokud nepřesáhne v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno 

zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. 

 

1.3. Daňový subjekt 

Daňový subjekt je daňovým řádem vymezen jako osoba, kterou takto označuje zákon a dále 

osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně.
3
 

Poplatníkem, který byl vymezen v § 6 odst. 2 ZSDP je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo 

úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník daně je vždy vymezen příslušným hmotným 

daňovým zákonem, např. poplatník daně z příjmů fyzických osob, poplatník daně z příjmů 

právnických osob, poplatník daně silniční, poplatník daně z nemovitostí, apod. 

Plátcem daně je pak podle odst. 3 citovaného ustanovení ZSDP osoba, která pod osobní 

majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků, nebo jim 

sraženou. Plátci daně jsou rovněž vymezeni jednotlivými hmotnými daňovými zákony a 

setkáváme se s nimi u daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daně z příjmů fyzických 

osob a daně z příjmů právnických osob. 

                                                 
2
  § 153 odst.4 DŘ 

3
  § 20 odst.1 DŘ 
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Daňový subjekt může při správě daní jednat samostatně v rozsahu, v jakém má způsobilost 

k právním úkonům. Jménem právnické osoby pak v daňovém řízení jedná její statutární orgán 

nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. 

Daňový řád v § 20 odst. 2 stanoví, že práva a povinnosti týkající se zjištění, stanovení a 

uhrazení daně nekončí zrušením registrace daňového subjektu. Namísto daňového subjektu se 

mohou podle odst. 3 citovaného ustanovení účastnit daňového řízení i osoby s obdobnými 

právy, které jsou vybaveny stejnými procesními právy jako daňový subjekt, i když z hlediska 

hmotněprávního nesplňují zde vymezená kriteria a současně se nejedná o zastoupení. 

Takovými osobami jsou zejména správce dědictví a insolvenční správce. 

Při placení daní pak má zvláštní postavení osoba ručitele, který je povinen, pokud mu 

povinnost ručení ukládá zákon a správce daně mu ve výzvě sdělí stanovenou daň, za kterou 

ručí a současně jej vyzve k úhradě nedoplatku vykázaném na osobním daňovém účtu 

daňového subjektu ve stanovené lhůtě. Podmínky a způsob postavení ručitele upravuje 

ustanovení § 171 a § 172 daňového řádu. 

 

1.4. Zajištění daňových nedoplatků 

Daňový řád upravuje několik institutů, které se vztahují k zajištění daní, z nichž některé mají 

charakter předběžného opatření, jiné zajišťují ochranu dlužníka před uplatněním některého ze 

způsobů vymáhání daňových nedoplatků při současném poskytnutí jistoty správci daně, že 

odložením vymáhání neohrozí vybrání daně a tím příjem veřejného rozpočtu. 

K zajištění daní DŘ upravuje: 

 Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 

Úlohu zajištění zde plní správcem daně vydaný zajišťovací příkaz, který může ve smyslu 

ustanovení § 167 odst. 1 daňového řádu vydat tehdy, je-li zde důvodná obava, že daň, u níž 

dosud neuplynul den splatnosti nebo daň, která nebyla ještě stanovena, bude v době její 

vymahatelnosti nedobytná, nebo bude její vybrání spojeno se značnými obtížemi. 

V zajišťovacím příkazu uloží správce daně daňovému subjektu, aby uhradil stanovenou 

částku na depozitní účet správce daně, a to ve lhůtě do tří dnů pracovních. Hrozí-li nebezpečí 

z prodlení, je zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu. Proti 

zajišťovacímu příkazu lze uplatnit odvolání, o němž musí správce daně rozhodnout do 30dnů 
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ode dne, kdy bylo odvolání podáno. V opačném případě se zajišťovací příkaz stává 

neúčinným. 

 

 Zástavní právo 

Daňový řád umožňuje, aby správce daně svým rozhodnutím zřídil k majetku daňového 

subjektu zástavní právo a tím zajistil jím nezaplacené daně. Pro zřízení zástavního 

práva platí podmínky upravené občanským zákoníkem, není-li DŘ upraveno jinak. 

Předmětem zástavního práva mohou být věci movité, nemovitosti, podnik nebo jiná 

věc hromadná, soubory věcí, pohledávky nebo jiná majetková práva, pokud to jeho 

povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, 

obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. V rozhodnutí o 

zřízení zástavního práva musí být kromě obecných náležitostí rozhodnutí uvedena daň 

zajištěná zástavním právem a označena zástava zajišťující daňovou pohledávku. Na 

rozdíl od úpravy zástavního práva v ZSDP dává daňový řád správci daně pravomoc 

zřídit zástavní právo i na věci ve vlastnictví osoby odlišné od daňového subjektu, 

avšak za předpokladu předchozího písemného souhlasu vlastníka opatřeného úředně 

ověřeným podpisem. 

 Zajištění daní ručením nebo bankovní zárukou 

Daňový řád nově upravil tento zajišťovací institut, kdy rozšířil úpravu provedenou 

ZSDP o možnost přijetí závazku ručitele, který tuto svou povinnost přijme zcela 

dobrovolně a z vlastní vůle. Ručení zde vznikne na základě dohody mezi daňovým 

subjektem a ručitelem, a to písemným prohlášením ručitele s úředně ověřeným 

podpisem, jenž uplatní u správce daně. Ručitel zde bere vůči správci daně na sebe 

povinnost, že daňovou pohledávku uspokojí v případě, že tak neučiní daňový subjekt, 

a to tehdy, bude-li k plnění správcem daně vyzván. 

 Správce daně může rovněž rozhodnout o přijetí bankovní záruky k zajištění dosud 

neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení banky v záruční 

listině, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. [3] 
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 Zálohy 

Klasickým zajišťovacím institutem uplatňovaným v daňovém řízení je placení záloh, 

jestliže daň není ještě známa a neuplynul den její splatnosti. Povinnost platit zálohy je 

povinností zákonnou, upravenou hmotněprávními daňovými zákony co do výše a lhůt 

splatnosti. V ustanovení § 174 odst. 5 daňového řádu je zakotveno oprávnění správce 

daně v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak, popř. zcela zrušit povinnost 

placení daní. 

 

2. Vymáhání daňových nedoplatků 

Vymáhání daňových nedoplatků jako procesní postup příslušného správce daně je upraveno 

v hlavě V., dílu 5  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to počínaje dnem 1. 1. 2011. Oproti 

právní úpravě platné pro vymáhání daňových nedoplatků do 31. 12. 2010 došlo k zásadním 

pozitivním změnám, neboť dle úpravy v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

mohl správce daně nařídit exekuci postihující pohledávky na peněžní prostředky daňových 

dlužníků na účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstev nebo jiné pohledávky, 

mzdu nebo jinou odměnu za závislou činnost, popř. náhrady za pracovní příjem, důchody, 

sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. srážkou, prodej movitých věcí a nemovitostí, 

tedy zásadně ve stejném rozsahu, v jakém mu přiznává daňový řád, avšak musel na jednotlivé 

způsoby exekuce přiměřeně používat aplikaci příslušné právní úpravy obsažené pro jednotlivé 

způsoby vymáhání v občanském soudním řádu. 

Daňový řád pak přijal úpravu postupů a úkonů správce daně při daňové exekuci poměrně 

podrobně a pouze tam, kde není speciálně upraveno daňovým řádem, postupuje správce daně 

podle obecných ustanovení občanského soudního řádu. 

V § 175 daňový řád stanoví, že správce daně může vymáhat nedoplatek vlastními procesními 

postupy formou daňové exekuce, nebo zabezpečit vymožení těchto nedoplatků 

prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě je uplatnit v insolvenčním řízení 

nebo je přihlásit do veřejné dražby. 

Správci daně je daňovým řádem uloženo, aby při vymáhání daňových nedoplatků volil pouze 

takové prostředky, aby byla dodržena zásada přiměřenosti a zásada hospodárnosti, tzn., 

uplatnil nejméně zatěžující cestu k vymožení dluhu. Jedná se tedy o volbu prostředků a forem 
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vymáhání tak, aby náklady s tím spojené byly co nejnižší, nezatěžovaly nadměrně dlužníka a 

nepřiměřeně se nedotkly jeho majetku. 

Předpokladem vymáhání daňových nedoplatků je existence exekučního titulu, který musí mít 

předepsané formální i materiální náležitosti. Dodržení těchto náležitostí zakládá 

vykonatelnost takového titulu a může být podkladem pro vymáhání. [9] 

Exekučním titulem pro vymáhání daňových nedoplatků je dle ustanovení § 176 daňového 

řádu 

 výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní (viz příloha č.1) 

 vykonatelné rozhodnutí, kterým je stanoveno peněžité plnění 

 vykonatelný zajišťovací příkaz 

Výkaz nedoplatků sestavený z údajů evidence daní je nejčastějším exekučním titulem při 

vymáhání daňových nedoplatků. Jeho význam je podtržen i tím, že daňový řád vymezuje jeho 

povinné náležitosti, které musí obsahovat. Jsou jimi: 

 označení správce daně, který výkaz nedoplatků vydal 

 číslo jednací 

 označení daňového subjektu, který neuhradil nedoplatek (dále jen „dlužník“) 

 údaje o jednotlivých nedoplatcích 

 podpis úřadní osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk 

úředního razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem 

úřední osoby 

 potvrzení vykonatelnosti 

 den, k němuž je výkaz nedoplatků sestaven. 

Z výkazu nedoplatků musí být zřejmá výše, druh a původní den splatnosti jednotlivých 

nedoplatků evidovaných správcem daně. Vykonatelnost vykázaných nedoplatků vyznačí 

správce daně a tím osvědčí, že všechny nedoplatky jsou vykonatelné a tedy i vymahatelné. 
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Výkaz nedoplatků není rozhodnutím správce daně, ale pouze výpisem údajů z evidence daní, 

neboť jím nejsou ukládány žádné povinnosti ani přiznávána práva. 

Exekučním titulem jsou dále všechna vykonatelná rozhodnutí vydaná správcem daně, kterým 

jsou ukládány povinnosti peněžitého plnění daňovým subjektům stejně jako vykonatelné 

zajišťovací příkazy vydané správcem daně k zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud 

nestanovenou daň. U těchto exekučních titulů je vykonatelnost podmíněna tím, že peněžité 

plnění bylo stanoveno jeho přesným určením včetně stanovené lhůty plnění, že tato 

rozhodnutí jsou pravomocná, nebo odvolání proti nim nemá odkladný účinek pro splnění 

stanovené povinnosti a současně došlo k situaci, že marně uplynula lhůta splatnosti, v níž 

daňový subjekt nesplnil. Vykonatelnost takového rozhodnutí vyznačí správce daně na 

rozhodnutí a až poté se stává rozhodnutí exekučním titulem, na jehož základě lze v něm 

označenou peněžitou částku vymáhat. 

2.1. Daňová exekuce 

Daňová exekuce je vykonávacím řízením prováděným správcem daně vlastními prostředky 

v rámci správy daní. Správce daně přistupuje k úkonům daňové exekuce tehdy, jestliže 

dlužník neuhradil dobrovolně svou povinnost peněžitého plnění ve stanovené lhůtě. Správce 

daně při výkonu daňové exekuce postupuje v souladu s ustanoveními daňového řádu, který 

má na rozdíl od procesní daňové úpravy platné do 31. 12. 2010 podrobnou úpravu. Pouze 

tehdy, pokud daňový řád nestanoví jinak, je připuštěno přiměřené použití občanského 

soudního řádu jako právního předpisu obecného. 

Dojde-li k situaci, že správce daně zjistí existenci daňového nedoplatku, je zde okamžik, kdy 

může zahájit daňovou exekuci vydáním exekučního příkazu. 

V praxi bývá obvyklé, že správce daně než zahájí výkon daňové exekuce, upomene dlužníka 

o tomto stavu a dá mu tak možnost, aby v náhradní lhůtě splnil svou povinnost. Tuto 

povinnost již daňový řád správci daně oproti úpravě platné do 31. 12. 2010 neukládá, avšak 

z hlediska klientského přístupu k dlužníkovi bude jistě využívána, neboť tak v mnoha 

případech umožní předejít nuceným zásahům do práv dlužníků. 

Pokud i přes využití tohoto postupu není dosaženo splnění povinnosti, přistoupí správce daně 

k zahájení daňové exekuce vydáním exekučního příkazu, v němž kromě obecných náležitostí 

rozhodnutí podle ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu musí mít ve výroku uveden i způsob 

provedení daňové exekuce, výše nedoplatku, pro kterou je exekuce nařizována a odkaz na 
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ZPŮSOBY  DAŇOVÉ 

EXEKUCE 

exekuční titul, podle kterého je daňová exekuce vedena. Exekuční příkaz se doručuje jak 

dlužníkovi, tak i dalším osobám, kterých se dotýká, neboť smyslem vymáhacího řízení je 

zpravidla převzetí prostředků dlužníka od poddlužníka nuceným způsobem a zajistit tak 

splacení dluhu dlužníka. Okruh příjemců exekučního příkazu kromě dlužníka je pak uváděn u 

jednotlivých způsobů prováděných daňových exekucí. Proti doručenému exekučnímu příkazu 

zákon připouští jako řádný opravný prostředek odvolání, a to ve lhůtě 15dnů ode dne jeho 

doručení. 

Daňový řád v ustanovení § 178 odst. 5 specifikuje způsoby, kterými správce daně můţe 

provádět daňovou exekuci (schématicky zobrazeno v následujícím obrázku č.1): 

 srážkami ze mzdy 

 přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb 

 přikázáním jiné peněžité pohledávky 

 postižením jiných majetkových práv 

 prodejem movitých věcí, nebo 

 prodejem nemovitostí. 

Obrázek č.1 Způsoby daňové exekuce
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Daňovou exekucí lze postihnout majetek dlužníka, který není zákonem z exekuce vyloučen. 

Rozsah takového majetku je i pro daňovou exekuci stejně jako pro výkon rozhodnutí soudem 

taxativně vymezen v občanském soudním řádu u jednotlivých způsobů výkonů rozhodnutí. 

Daňový řád zde neobsahuje pro daňovou exekuci speciální ustanovení, proto se zde správce 

daně bude řídit obecným ustanovením občanského soudního řádu. Dojde-li při daňové 

exekuci k situaci, že by byl postižen majetek nepřipouštějící provedení exekuce, či bylo 

dotčeno právo osoby, které je exekučním příkazem ukládána povinnost ohledně takového 

majetku, je zde daňovým řádem přiznáno právo domáhat se vyloučení tohoto majetku 

návrhem podaným správci daně, o kterém musí být rozhodnuto do 30dnů. Proti rozhodnutí o 

vyloučení majetku z daňové exekuce je přípustné odvolání. Správce daně může o vyloučení 

majetku nepřipouštějící provedení exekuce rozhodnout i z moci úřední, jestliže v rámci vlastní 

činnosti zjistí, že nařídil daňovou exekuci ohledně takového majetku.  

K popsaným situacím v praxi zpravidla nebude docházet, neboť správce daně věnuje v době 

před nařízením daňové exekuce velkou pozornost tomu, aby v rámci svých pravomocí zjistil 

rozsah dlužníkova majetku. K tomu mu slouží řada zákonných pravomocí, kdy je oprávněn 

vlastní vyhledávací činností, zejména využitím institutu místního šetření a dále s použitím 

součinnosti jednak orgánů veřejné moci, ale i jiných osob, které vedou evidence osob a věcí, 

či poskytují plnění, zjistit potřebné údaje vztahující se k majetkovým a jiným právům 

dlužníků. 

V § 180 pak daňový řád umožňuje využít možnosti, aby se správce daně domáhal na 

dlužníkovi, vůči kterému vedl neúspěšnou daňovou exekuci přikázáním pohledávky z účtu u 

poskytovatele platebních služeb, aby mu k jeho výzvě zaslal prohlášení o majetku, v němž je 

povinen poskytnout údaje uvedené v odst. 5 tohoto ustanovení. Na základě takto sdělených 

údajů ze strany dlužníka má správce daně dostatečný přehled o majetkových poměrech 

dlužníka, které může využít při realizaci úkonů směřujících k nucenému vymožení 

vykázaných daňových nedoplatků. 

Správce daně je oprávněn buď na návrh dlužníka nebo z moci úřední daňovou exekuci zcela 

nebo částečně odložit, nebo rozhodnout o zastavení exekuce. 

K odložení daňové exekuce v praxi dochází tehdy, jsou-li šetřeny skutečnosti rozhodné pro 

zastavení exekuce, je-li vedeno řízení ohledně vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí 

nebo jsou-li zde podmínky pro posečkání úhrady daňového nedoplatku. Nedojde-li 
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k zastavení daňové exekuce, rozhodne správce daně, pokud odpadnou důvody, pro něž byla 

daňová exekuce odložena, o jejím pokračování. 

V průběhu daňové exekuce může dojít rovněž k zastavení exekuce, a to buď částečně, nebo 

zcela k návrhu příjemce exekučního příkazu nebo z moci úřední. 

Důvody, pro které dochází k zastavení exekučního řízení jsou uvedeny v ustanovení § 181 

odst. 2 daňového řádu. Kromě zde uvedených důvodů však může v praxi nastat i jiná situace, 

která povede správce daně k rozhodnutí daňovou exekuci zastavit – např. při výkonu daňové 

exekuce prodejem movitých věcí se nepodaří daňovému exekutorovi sepsat žádné věci. 

Při daňové exekuci je dlužník ze zákona povinen hradit exekuční náklady, které spočívají 

jednak v náhradě nákladů za nařízení daňové exekuce, dále v náhradě nákladů za výkon 

prodeje a v neposlední řadě v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění daňové 

exekuce. 

Z uvedeného vyplývá, že exekuční náklady jsou zákonem vymezeny jednak formou paušální 

částky, jednak jako hotové náklady, které vznikly správci daně při provádění daňové exekuce. 

Paušální náklady ve výši 2% z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízená pak činí 

nejméně 500 Kč a nejvýše 500.000 Kč a jsou vybrány od dlužníka tehdy, je-li vydán exekuční 

příkaz. Ve stejné výši vzniká povinnost úhrady nákladů řízení za výkon prodeje tehdy, je-li 

zahájena dražba nebo zpeněžen předmět daňové exekuce mimo dražbu. Hotové výdaje, které 

vzniknou správci daně v souvislosti s výkonem prodeje hradí dlužník i tehdy, pokud k dražbě 

nebo zpeněžení předmětu daňové exekuce nedošlo. Správce daně výši exekučních nákladů 

stanoví buď exekučním příkazem, nebo samostatným rozhodnutím (viz příloha č.2), proti 

kterému se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho doručení. 

Z ustanovení § 185 daňového řádu, který upravuje společná ustanovení pro daňovou exekuci 

vyplývá, že pokud se daňová exekuce týká majetku, který je předmětem společného jmění 

manželů, pak druhý manžel, vůči němuž není vystaven exekuční titul má stejné procesní 

postavení jako má dlužník. 
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2.1.1. Daňová exekuce postiţením majetkových práv 

Pod pojem daňová exekuce postižením majetkových práv zařadil daňový řád ty druhy 

exekucí, kde kromě dlužníka vystupuje ještě další povinná osoba, tzv. poddlužník, jenž má 

svůj podíl na  vymožení nedoplatku. 

Mezi tento druh exekucí je zařazena daňová exekuce srážkou ze mzdy, daňová exekuce 

přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, daňová exekuce přikázáním 

jiné peněžité pohledávky a daňová exekuce postižením jiných majetkových práv. 

Při daňové exekuci postižením majetkových práv správce daně ukládá vydaným exekučním 

příkazem povinnosti nejen dlužníku samému, ale i poddlužníku, který je osobou, jež má 

oprávnění nakládat s majetkovým právem dlužníka. Poddlužník tím, že poskytne plnění 

správci daně se zprostí povinnosti plnit ve prospěch dlužníka. 

Daňový řád ukládá v odst. 2 § 186 správci daně povinnost, aby vyrozuměl poddlužníka o 

právní moci exekučního příkazu, a to doručením tohoto vyrozumění do vlastních rukou. 

Nesplní-li poddlužník povinnosti, které mu správce daně uložil v exekučním příkazu, vzniká 

ze zákona správci daně nárok na plnění z majetku poddlužníka. V  případě, že poddlužník 

nevypořádá vzniklou ztrátu se správcem daně dobrovolně, může se tento domáhat svého 

nároku uplatněním tzv. poddlužnické žaloby u obecného soudu poddlužníka. Správce daně 

zde není oprávněn bez dalšího zahájit daňovou exekuci proti poddlužníkovi, neboť 

poddlužník není daňovým subjektem, vůči kterému by svědčil exekuční titul dlužníka. Teprve 

tehdy, je-li pohledávka správci daně přiznána soudem, vzniká zde exekuční titul, kde 

oprávněnou osobou je poškozený správce daně a povinnou osobou z takto vydaného 

rozhodnutí soudu je poddlužník. Na základě takového exekučního titulu pak správce daně 

uplatní proti poddlužníkovi výkon rozhodnutí soudem. 

 

2.1.1.1. Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních 

sluţeb 

Tato forma daňové exekuce je v praxi nejrozšířenější a rovněž nejúčinnější, neboť představuje 

nejhospodárnější způsob pro vymožení pohledávky správce daně. 
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Na rozdíl od výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu vedeného 

podle ustanovení § 303 odst. 1 občanského soudního řádu stanoví daňový řád, že touto 

formou daňové exekuce lze postihnout pouze prostředky na účtu dlužníka. Nebude tedy 

možné, aby správce daně uplatnil tuto daňovou exekuci na peněžní prostředky, které má 

dlužník uloženy na účtu vedeném poskytovatelem platebních služeb pro jinou osobu. V tomto 

případě bude nucen správce daně jinou formu daňové exekuce, a to daňovou exekuci 

přikázáním jiné pohledávky, to vše za předpokladu, že má spolehlivě zjištěno, že na účtu 

vedeném pro jinou osobu jsou skutečně uloženy prostředky dlužníka. 

Poskytovatelem peněžních služeb bude zpravidla banka, kterou vymezuje zákon č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů buď jako právnickou osobu se sídlem v České 

republice založenou jako akciovou společnost, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje 

úvěry a k výkonu této činnosti jí byla udělena licence, nebo pobočka zahraniční banky, které 

byla udělena licence pro výkon její činnosti na území České republiky. Poskytovateli 

peněžních služeb pak dále budou také spořitelní a úvěrová družstva zřizována podle zákona č. 

87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech, ve znění pozdějších předpisů, které jsou 

známy pod pojmem družstevní záložna.[9] 

Exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb (viz příloha 

č.3) vydá správce daně podle ustanovení § 190 daňového řádu na peněžitou pohledávku 

dlužníka z běžného účtu, z vkladového účtu nebo jiného účtu vedeného v jakékoli měně u 

poskytovatele platebních služeb na území České republiky. 

Jak jsem již výše uvedla, je tato daňová exekuce nařízena pro pohledávku na účtu dlužníka. 

Exekuční příkaz správce daně zasílá jak dlužníkovi, tak poskytovateli platebních služeb tak, 

že zákon zde jednoznačně stanoví, že poskytovateli platebních služeb se zasílá dříve. Tato 

zásada má zabránit tomu, aby dlužník neprovedl úkony směřující k nakládání s peněžními 

prostředky a zmařil tak provedení vlastní exekuce. Poskytovatel platebních služeb od 

okamžiku doručení exekučního příkazu nemůže peněžní prostředky do výše uvedené 

v exekučním příkazu vyplácet z účtu dlužníka,  nesmí provádět na ně započtení a ani jinak 

s nimi nemůže nakládat, a to po celou dobu trvání daňové exekuce, která je stanovena 

maximálně šestiměsíční lhůtou ode dne vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. [9] 

Zákazy uvedené v odst. 2 § 190 daňového řádu jsou prolomeny ustanovením § 304a 

občanského soudního řádu, kdy se nevztahuje na výplatu peněžních prostředků, které jsou 
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dlužníkem určeny pro výplatu mezd (platů), náhrad mezd (platů) a dalších plnění, která 

nahrazují odměnu za práci jeho zaměstnancům splatných ve výplatním termínu nejblíže 

následujícím po dni, kdy poskytovateli platebních služeb byl doručen exekuční příkaz. Tento 

postup se však již netýká výplaty takový nároků v dalších výplatních termínech. Poskytovatel 

platebních služeb vyplatí takto určené peněžní prostředky za podmínky, že dlužník mu 

předloží písemné prohlášení opatřené úředně ověřeným podpisem, v němž uvede účel platby, 

celkovou částku a jména zaměstnanců s uvedením výše mzdy (platu), náhrady mzdy (platu) 

nebo jiných plnění, která nahrazují odměnu za práci. Výplatu těchto peněžních prostředků 

poskytovatel platebních služeb oznámí správci daně. Zákazy uvedené v odst. 2 § 190 

daňového řádu se ve smyslu ustanovení § 304b občanského soudního řádu nevztahují na 

peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle ustanovení 

zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže má dlužník u poskytovatele platebních služeb zřízeno více účtů pak platí, že uvedený 

postup se uplatní pouze u jednoho z těchto účtů. I tuto výplatu peněžních prostředků 

oznamuje poskytovatel platebních služeb správci daně. 

O právní moci exekučního příkazu vyrozumí správce daně poskytovatele platebních služeb, 

kterému tímto okamžikem vzniká povinnost vyplatit správci daně odepsanou pohledávku 

z účtu dlužníka. Exekuční příkaz se v případě, že takto nebyla uhrazena celá exekuovaná 

pohledávka správce daně vztahuje i na částky, které na účet dlužníka budou připsány později, 

nejdéle však do šesti měsíců ode dne, kdy byl poskytovatel platebních služeb vyrozuměn o 

právní moci exekučního příkazu. Odepsanou peněžní pohledávku z účtu dlužníka 

poskytovatel platebních služeb vyplatí správci daně i v případě, že sám má vůči dlužníku 

peněžitou pohledávku, kterou by jinak mohl započíst. [9] 

Daňovou exekucí přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb nelze 

uplatnit proti vkladům na vkladních knížkách a vkladních listech. Pro tyto pohledávky 

správce daně využije daňovou exekuci prodejem movitých věcí. 

Nařizuje-li správce daně tuto daňovou exekuci na více účtů dlužníka, stanoví v exekučním 

příkazu pořadí účtů (viz příloha č.4), z nichž má poskytovatel platebních služeb povinnost 

odepsat peněžní prostředky.  
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2.1.1.2 Daňová exekuce přikázáním jiné peněţité pohledávky 

Touto daňovou exekucí postihuje správce daně peněžité pohledávky, které nejsou peněžitými 

pohledávkami z účtu poskytovatele platebních služeb, mzdou nebo jiným příjmem 

postaveným na roveň mzdy, jiným majetkovým právem a dále jiné pohledávky, než jsou 

vklady na vkladních knížkách, vkladní listy nebo jiné cenné papíry. [2] 

Peněžitá pohledávka může být již po lhůtě splatnosti (např. zaplacení ceny za nákup věci), ale 

může se jednat i o pohledávky, jejichž splatnost nastane až v budoucnu. Stejně tak se může 

jednat o pohledávky, která jsou dílčím plněním z téhož právního důvodu, jejichž splatnost 

nastává postupně (např. pohledávky nájemného). 

Exekučním příkazem na přikázání jiné peněžité pohledávky vydaným správcem daně pak je 

postižena pohledávka, kterou je správce daně povinen v exekučním příkazu přesně 

specifikovat uvedením jejího právního důvodu a jejím přesným označením. Exekuční příkaz  

se doručuje dlužníku a poddlužníku, kterému je opět doručován dříve. Od okamžiku, kdy je 

exekuční příkaz doručen poddlužníkovi nesmí tento vyplatit dlužníkovi postiženou 

pohledávku, nesmí na ni provést zápočet ani s ní jinak nakládat, a to až do výše pohledávky 

v něm uvedené. 6  

Po nabytí právní moci exekučního příkazu vyrozumí správce daně poddlužníka o této 

skutečnosti. Po doručení vyrozumění je poddlužník povinen vyplatit pohledávku na účet 

správce daně do výše částky uvedené v exekučním příkazu. Pokud poddlužník splní tuto 

povinnost, zprostí se povinnosti úhrady vůči dlužníkovi. V tomto případě je naplněn cíl 

daňové exekuce a dochází k jejímu zániku splněním. 

I pro tuto formu daňové exekuce platí určité výjimky ze stanovených pravidel, které jsou 

upraveny v ustanovení § 317 občanského soudního řádu jako pohledávky nepodléhající 

výkonu rozhodnutí, tedy ani výkonu daňové exekuce. Jedná se o pohledávky náhrady 

z pojistné smlouvy, má-li být tato použita k novému vybudování nebo k opravě budovy, 

peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální péče ty, 

které se vyplácejí jednorázově a dále pohledávky, jež jsou předmětem finančního zajištění 

podle zvláštního předpisu nebo podle zahraniční právní úpravy. V ustanovení § 318 a § 319 

občanského soudního řádu se pak stanoví, že pohledávky fyzických osob-podnikatelů, které 

vznikly z jejich podnikatelské činnosti podléhají výkonu rozhodnutí pouze do výše dvou pětin 

nebo tří pětin, je-li veden výkon rozhodnutí pro přednostní pohledávky. Ve stejném rozsahu 
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podléhají výkonu pohledávky autorské odměny a stejně tak pohledávky z práv výkonných 

umělců či původců předmětů průmyslového vlastnictví. 

Nevyplatí-li poddlužník správci daně pohledávku, je tento oprávněn, jak již bylo řečeno výše, 

uplatnit nárok na plnění z majetku poddlužníka, a to poddlužnickou žalobou. O jejím podání 

správce daně informuje dlužníka. Jedná se o institut, který má chránit dlužníka proti 

případnému promlčení pohledávky, s níž po dobu exekuce sám nemá právo nakládat. 

2.1.1.3. Daňová exekuce postiţením jiných majetkových práv 

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv (viz příloha č.5) je dalším, zde však 

méně uplatňovaným druhem vymáhání, neboť do 31. 12. 2010 neměl správce daně oprávnění 

svými prostředky tuto formu daňové exekuce uplatnit a pokud takto chtěl vymáhat daňovou 

pohledávku musel podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Předmětem této daňové exekuce 

jsou jiná práva dlužníka, která mají majetkovou hodnotu, nejsou spojena s osobou dlužníka a 

současně jsou převoditelná na jiného. V praxi se setkáváme s tímto druhem majetkových práv 

zejména jako práva na podíl v obchodní společnosti a členská práva a povinnosti v družstvu. 

Nařízením této daňové exekuce zanikají práva účasti dlužníka v obchodní společnosti nebo 

v družstvu a exekuce pak postihuje pohledávku dlužníka z práva na vypořádací podíl, 

případně z práva na likvidační zůstatek, dojde-li dokonce v důsledku realizované daňové 

exekuce ke zrušení společnosti. Zákon zde stanoví, že úkony potřebné k uplatnění jiného 

práva, které přísluší dlužníkovi, provádí správce daně. 

Tato forma daňové exekuce může být správcem daně uplatněna i na postižení práva dlužníka 

na vydání nebo dodání movitých věcí, který představuje rozhodnutí správce daně obsažené 

v exekučním příkazu o tom, že se zakazuje vydání nebo dodání věcí dlužníkovi a místo něj 

musí poddlužník plnit správci daně. Správce daně současně s vyrozuměním o právní moci 

exekučního příkazu uvede způsob, místo a dobu plnění pohledávky. Vydáním nebo dodáním 

věcí správci daně se poddlužník zprostí své povinnosti vůči dlužníkovi. Věci takto vydané 

nebo dodané správce daně zpeněží postupem stanoveným pro daňovou exekuci prodejem 

movitých věcí. 
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2.1.2. Daňová exekuce sráţkami ze mzdy 

Postup správce daně při výkonu této formy daňové exekuce se řídí ustanoveními §187 až 

§189 daňového řádu, přičemž povinnosti poddlužníka a práva a povinnosti správce daně 

v postavení oprávněného se řídí ustanoveními občanského soudního řádu. 

Daňová exekuce srážkami ze mzdy se provede jednak srážkami ze mzdy, ale také srážkami 

z jiných příjmů, mezi které občanský soudní řád v § 299 přiřazuje odměny z dohody o 

pracovní činnosti, odměny za pracovní nebo služební pohotovost, odměny členů 

zastupitelstva územních samosprávných celků, dávky státní sociální podpory, které nejsou 

vypláceny jednorázově, náhrady mzdy nebo platu, nemocenské dávky, ošetřovné nebo 

podporu při ošetřování člena rodiny, peněžitou pomoc v mateřství, důchody (mimo nákladů, 

které se musí z důchodu hradit za pobyt v ústavu sociální péče vč. kapesného), stipendia, 

podporu v nezaměstnanost, odstupné, apod. Z povahy předmětu daňové exekuce srážkami ze 

mzdy je patrné, že v těchto případech bude povinným dlužníkem vždy fyzická osoba. 

Exekučním příkazem srážkami ze mzdy (viz příloha č.6), který správce daně doručuje jak 

dlužníku, tak plátci mzdy či jiného příjmu, který je povinen poskytovat dlužníku. Dlužník 

okamžikem doručení exekučního příkazu plátci mzdy ztrácí právo na vyplacení té části mzdy, 

která odpovídá stanovené výši srážek. Rozsah a způsob provádění srážek je upraven 

v ustanovení § 278 a násl. občanského soudního řádu. 

Na základě příkazu stanoveného správcem daně v doručeném exekučním příkazu plátci mzdy 

dlužníka tento po vyrozumění o jeho právní moci vyplatí správci daně částky, které srazí 

z dlužníkovy mzdy, a to až do výše vymáhané pohledávky. Při provádění srážek musí plátce 

mzdy respektovat ustanovení nařízení vlády č 595/2006 Sb., které je nařízením o 

nezabavitelných částkách, které nesmí být ze mzdy dlužníka sraženy. 

Daňový řád připouští, aby správce daně k žádosti dlužníka v odůvodněných závažných 

případech snížil výši sražené částky, avšak pominou-li důvody tohoto opatření, správce daně 

toto své rozhodnutí zruší. Jestliže v průběhu nařízené daňové exekuce dojde ke změně plátce 

mzdy, daňový řád upravuje tento stav tak, že správce daně doručí novému plátci mzdy 

stejnopis původního exekučního příkazu a dále rozhodnutí, v němž mu uloží povinnost 

pokračovat v daňové exekuci a současně zde uvede aktuální stav vymáhané pohledávky. 

Pořadí pro srážky ze mzdy, které měl správce daně u původního plátce mzdy na základě 

doručení exekučního příkazu pak zůstává zachováno. 
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Pokud správce daně nařídí provádění srážek několika plátcům mzdy, je povinen určit, jakou 

část základní částky nemá každý z nich srážet. Jedná se v tomto případě o ochranu práv 

dlužníka, aby se mu dostalo nezabavitelné části mzdy, na níž má při realizaci této exekuce 

nárok. Dojde-li k tomu, že správcem daně určenou částku nelze u některého plátce mzdy 

srážet, protože příjem dlužníka nedosahuje této částky, musí o tom správce daně vyrozumět a 

ten poté nově rozhodne, jakou část základní mzdy nemá každý plátce mzdy srážet. 

V § 189 daňový řád ukládá dlužníku povinnost oznámit správci daně vznik nároku na mzdu u 

jiného plátce mzdy i zánik nároku na mzdu u plátce mzdy dosavadního. Stejnou oznamovací 

povinnost mají i plátci mzdy při vzniku a zániku nároku dlužníka na výplatu mzdy v důsledku 

zániku a vzniku pracovněprávního vztahu. Zákon zde přiznává správci daně za nesplnění této 

oznamovací povinnosti uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. 

 

2.1.3. Daňová exekuce prodejem movitých věcí 

Tato forma daňové exekuce postihuje movité věci ve vlastnictví dlužníka nebo movité věci, 

které má dlužník ve spoluvlastnictví. Daňovou exekucí prodejem movitých věcí nemohou být 

postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán nebo ty, které exekuci 

podle zvláštních předpisů nepodléhají. Podle ustanovení § 322 občanského soudního řádu 

nelze daňovou exekucí postihnout věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování 

hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, 

jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Ze zákona jsou s exekuce vyloučeny 

zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty 

podobné povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své 

nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního 

minima jednotlivce. Je-li dlužník podnikatelem, pak jsou z exekuce vyloučeny věci, které 

nezbytně nutně potřebuje ke své podnikatelské činnosti za předpokladu, že na nich nevázne 

zástavní právo. 

Daňová exekuce prodejem movitých věcí se stejně jako ostatní druhy daňových exekucí 

zahajuje vydáním exekučního příkazu (viz příloha č.7), který se dlužníkovi doručuje až při 

příchodu daňového exekutora na místo výkonu soupisu věcí. Není-li dlužník přítomen, doručí 

se mu současně s protokolem o soupisu věcí. Daňový exekutor před zahájením soupisu věcí 

vyzve dlužníka k uhrazení vymáhané částky. Pokud tak dlužník neučiní, daňový exekutor 
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sepíše věci, které dlužník může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají. Věci, které se 

rychle kazí se sepíší tehdy, není-li dostatek jiných věcí a má-li daňový exekutor možnost je 

rychle prodat v místě, kde se nacházejí. Jsou-li nalezeny věci zvláštní povahy jako jsou 

vkladní knížky, vkladní listy, listinné cenné papíry, listiny, jejichž doložení je třeba 

k uplatnění vlastnického práva k věci, ceniny, peníze, platební karty, drahé kovy, apod., které 

podléhají exekuci, pak tyto daňový exekutor sepíše do soupisu a současně je odebere. U 

ostatních sepsaných věcí daňový řád připouští, aby daňový exekutor na základě svého uvážení 

buď tyto odebral nebo uložil do dlužníkem označené místnosti, kterou úředně uzamkne, 

případně ponechal na místě a viditelně označil jejich sepsání tak, aby bylo zřejmé kým a kdy 

byly sepsány. O průběhu soupisu sepíše daňový exekutor protokol (viz příloha č.8), jehož 

náležitosti a obsah je upraven v ustanovení § 208 daňového řádu. 

Po nabytí právní moci exekučního příkazu zjistí daňový exekutor cenu sepsaných věcí, a to 

buď samostatně (zpravidla v jednoduchých případech) nebo ustanoví ke zjištění ceny 

sepsaných věcí znalce. Znalec musí být ustanoven vždy, zjišťuje-li se cena kulturních či 

národních kulturních památek, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů nebo předmětů 

kulturní hodnoty. 

Sepsané věci se prodají v dražbě. Každý předmět se v dražbě draží buď jednotlivě nebo 

v souboru. Nedojde-li k prodeji souboru, může být draženo jednotlivě, pokud tak bude 

uvedeno v dražební vyhlášce. Konání dražby nařizuje správce daně dražební vyhláškou, jejíž 

náležitosti a obsah upravuje § 195 daňového řádu. Dražební vyhlášku (viz příloha č.9) správce 

doručuje jednak do vlastních rukou osob stanovených zákonem, jednak zveřejněním po dobu 

nejméně 20dnů před zahájením dražby. O zveřejnění dražební vyhlášky může správce daně 

rovněž požádat obecní úřad, v jehož obvodu má dlužník poslední známý pobyt nebo sídlo. 

Dražba je veřejným jednáním, v níž nejnižší dražební podání činí nejméně jednu třetinu 

zjištěné ceny. O průběhu dražby se sepisuje protokol, v němž je zachycen průběh licitace, 

učiněná nejvyšší podání, jednotlivá rozhodnutí o udělení příklepu (viz příloha č.10), uplatněné 

výhrady proti udělení příklepu a způsob jejich vyřízení. Protokol podepisuje daňový exekutor 

a ti, kdo vznesli výhrady proti udělení příklepu. Vydražitel, který měl v dražbě úspěch a byl 

mu udělen příklep má povinnost nejvyšší dražební podání ihned zaplatit. Neučiní-li tak, draží 

se znovu bez jeho účasti. Zaplacení nejvyššího podání a rozhodnutí o udělení příklepu 

osvědčují nabytí vlastnictví k vydražené věci. Pokud není dražená věc prodána, protože se 

nenašel žádný dražitel, může správce daně rozhodnout o opakování dražby za předpokladu, že 
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věc bude prodána. V opačném případě může správce daně věci, které se nezpeněžily vyloučit 

ze soupisu věcí a následně dlužníka vyzvat, aby sdělil, kde a kdy si věci převezme. Odmítne-li 

dlužník věci převzít, může správce daně rozhodnout o jejich propadnutí státu. 

Zvláštní režim prodeje se uplatní u předmětů, které jsou kulturními památkami, národními 

kulturními památkami, sbírkami muzejní povahy, předmětů sbírkových nebo předmětů 

kulturních hodnot, dále pro zpeněžení cenných papírů, světově obchodovatelného zlata, 

peněžních prostředků v cizí měně nebo jiných devizových hodnot. Zde správce daně 

postupuje podle zvláštních předpisů tak, že je nabídne bance nebo jinému subjektu, který je 

nositelem oprávnění k provádění obchodů s těmito hodnotami. Vkladní knížky, vkladní listy 

nebo jiné listiny o podobné formě vkladu předloží správce daně příslušnému poskytovateli 

platebních služeb, u něhož jsou vedeny spolu s exekučním příkazem prodejem movitých věcí, 

vybere z nich částku odpovídající výši vymáhané pohledávky. [4] 

2.1.4.  Daňová exekuce prodejem nemovitostí 

Daňovou exekucí prodejem nemovitostí je postižena nemovitost ve vlastnictví dlužníka, 

případně spoluvlastnický podíl na nemovitosti. 

Správce daně vydáním exekučního příkazu prodejem nemovitostí zakáže dlužníku od 

okamžiku, kdy mu byl tento oznámen nemovitost zcizit nebo zatížit a současně mu uloží, aby 

ve lhůtě 15dnů správci daně oznámil, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, jiná práva 

a závady spojené s touto nemovitostí. Nesplní-li dlužník tuto povinnost, odpovídá za škodu 

tím způsobenou. Exekuční příkaz správce daně doručí dlužníkovi, případným 

spoluvlastníkům a rovněž příslušnému katastrálnímu úřadu. 

Po právní moci exekučního příkazu správce daně ustanoví znalce k ocenění nemovitosti, 

jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s touto nemovitostí spojených. Na základě 

provedeného ocenění pak správce daně stanoví cenu nemovitosti a jejího příslušenství, cenu 

jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených, zvlášť pak cenu závad, které prodejem 

v dražbě nezaniknou a výslednou cenu nemovitosti, která je rozhodující pro stanovení 

dražební jistoty a nejnižšího dražebního podání. Rozhodnutí o výsledné ceně správce daně 

doručuje osobám uvedeným v § 221 odst. 5 daňového řádu. 

Po právní moci rozhodnutí o výsledné ceně nemovitosti nařídí správce daně dražební jednání 

obdobným způsobem jako u daňové exekuce prodejem movitých věcí, a to dražební 
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vyhláškou. Dražební vyhláška  se v tomto případě rovněž doručuje zveřejněním, avšak po 

dobu nejméně 30dnů před zahájením dražby. Do vlastních rukou se pak doručuje osobám 

uvedeným v § 196 odst. 1 písm. a) až e) daňového řádu. Kromě zveřejnění obecným 

způsobem může správce daně požádat o zveřejnění obecní úřad v jehož obvodu se nemovitost 

nachází a katastrální úřad, který nemovitost eviduje. 

Dražbě nemovitosti je veřejným jednáním, které řídí daňový exekutor, jenž před zahájením 

licitace oznámí, zda bylo prokázáno předkupní právo, kdo přihlásil své pohledávky a v jaké 

výši, zda někdo přistoupil do daňové exekuce jako oprávněný z exekuce přerušené podle 

jiného právního předpisu, atd., jak uvedeno v § 198 odst. 2 daňového řádu. U dražby 

nemovitosti činí nejnižší dražební podání dvě třetiny výsledné ceny, dražební jistota pak 

nesmí být stanovena výše, než činí polovina nejnižšího dražebního podání. Její zaplacení musí 

být účastníkem dražby prokázáno před zahájením dražby. Dražba pak probíhá po celou dobu, 

kdy dražitelé činí jednotlivá podání. Dražiteli, který učiní nejvyšší podání je pak udělen 

příklep. Takto úspěšný dražitel má povinnost uhradit nejvyšší podání ve lhůtě stanovené 

dražební vyhláškou, která však nesmí být delší než dva měsíce ode dne právní moci 

rozhodnutí o udělení příklepu. Na nejvyšší podání se vydražiteli započte uhrazená dražební 

jistota. Těm dražitelům, kteří nebyli v dražbě úspěšní pak správce daně zaplacenou dražební 

jistotu vrátí do 30dnů po ukončení dražby. 

Jestliže nebyla uhrazena dražební jistota, nebylo při dražbě učiněno nejnižší podání, 

rozhodnutí o udělení příklepu bylo v odvolacím řízení změněno tak, že se neudělí nebo bylo 

rozhodnutí o příklepu zrušeno proto, že nebylo uhrazeno nejvyšší podání, může správce daně 

nařídit opakovanou dražbu, avšak nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne původní dražby. Při 

opakované dražbě se stanoví nejnižší podání ve výši poloviny výsledné ceny nemovitosti. [4] 

Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a zaplacení nejvyššího podání správce daně 

vyrozumí katastrální úřad, v jehož evidenci se nemovitost nachází o splnění podmínek pro 

přechod vlastnictví na vydražitele. 10  Poté správce daně přistoupí k poslední fázi této daňové 

exekuce, a to k rozvržení výtěžku, kterého bylo dražbou nemovitosti dosaženo. Před vlastním 

rozvrhovým řízením správce daně vyzve osoby, které podaly přihlášku, jež nebyla odmítnuta, 

aby sdělili výši své pohledávky vyčíslenou ke dni právní moci rozhodnutí o udělení příklepu  

a dále osoby, pro které váznou na nemovitosti závady, s výjimkou těch, u nichž bylo 

rozhodnuto, že prodejem nezaniknou, aby sdělili, zda požadují vyplacení náhrady. Na základě 

těchto sdělení pak správce daně rozhodne o rozvrhu výtěžku dražby tak, že jednotlivým 
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věřitelům přizná nárok na úhradu pohledávky, která odpovídá jejich pořadí a dále rozhodne o 

zániku věcných nebo nájemních práv. Pro pořadí pohledávek platí zásady uvedené v § 229 

daňového řádu. Dnem právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva 

váznoucí na nemovitosti, věcná břemena a nájemní práva mimo ta, o nichž bylo rozhodnuto, 

že nezaniknou, nebo ta, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada. [4] 

Zvláštní ustanovení o rozvrhu upravené v § 232 daňového řádu stanoví, že podal-li přihlášku 

do daňové exekuce oprávněný z exekuce podle jiného právního předpisu a tato přihláška 

nebyla odmítnuta, nerozhoduje o rozvrhu výtěžku dražby správce daně, který dražbu provedl, 

ale rozvrhové řízení zde provede obecný soud dlužníka. Správce daně pro potřebu tohoto 

řízení zpracuje návrh na provedení rozvrhu a spolu se spisovým materiálem, z něhož je patrný 

průběh daňové exekuce a částka k rozdělení doručí příslušnému soudu. 

Závěrem k této části předkládané bakalářské práce si dovoluji poznamenat, že i přes zákonem 

stanovené možnosti využít k vymáhání daňových nedoplatků poměrně značné množství forem 

daňové exekuce, je jejich praktické uplatnění zatěžováno řadou negativních vlivů, které 

nedovolí naplnit předpokládaný cíl. 

Z praktického hlediska se jeví jako nejúčinnější a nejefektivnější forma daňových exekucí ta, 

kterou jsou postihována majetková práva dlužníků a z nich pak ta, která postihují pohledávky 

na účtech vedených u poskytovatelů platebních služeb, případně jiné pohledávky. Zde je 

rozhodujícím faktorem i poměrně nízká pracnost na straně správce daně a poměrně krátký 

časový úsek mezi zahájením a ukončením exekuční činnosti. 

Správci daně rovněž využívají v poměrně velkém množství daňovou exekuci srážkami ze 

mzdy, a to tehdy, dochází-li k vymáhání menších částek vykazovaných daňových nedoplatků, 

přesto výsledek u těchto daňových exekucí nebývá výrazný, neboť zde jsou negativním 

ovlivňujícím faktorem zejména ty skutečnosti, že dlužníkům jsou přiznávány mzdové a jiné 

nároky v poměrně nízkých hodnotách, které se pak projevují v malých částkách sražených 

částí mezd a jiných příjmů. Vliv na neúspěšnost v této oblasti pak má i častá změna 

zaměstnání dlužníků a s tím spojená administrativní náročnost na straně správce daně. 

U daňových exekucí prodejem movitých věcí jsou pak výraznými ovlivňujícími faktory, které 

snižují výtěžnost těchto exekucí  skutečnosti vycházející z toho, že hodnota nalezených věcí 

je poměrně nízká, běžná vybavení domácností dlužníků nedávají možnost nabídnout 

potenciálním zájemcům o koupi v dražbách zajímavější předměty, které by mohly přilákat 
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jejich zájem. Na tomto místě pak je nutno se zmínit i o tom, že se stále více projevuje 

snižující se sociální potenciál i na straně zájemců o případnou koupi v dražbách. V neposlední 

řadě pak výtěžnost tohoto druhu exekuce ovlivňuje i hodnota nejnižšího podání při prodeji 

v dražbě, které je stanoveno v rozsahu jedné třetiny zjištěné ceny. 

Tabulka č.1    Graf č.1 Vymožené nedoplatky
5
[11] 

Vymožené nedoplatky
6
 [11] 

Vymožené nedoplatky dle úkonů 
daňové exekuce v roce 2009 

  
Částka 

(mld. Kč) 

přikázání na účtech 

u bank  1,8 

prodej movitých věcí 0,2 

prodej nemovitostí 0,1 

srážka ze mzdy 0,3 

celkem  2,4 

 

 

Zcela neúspěšnou z pohledu vymáhání daňových pohledávek si dovoluji označit daňovou 

exekuci prodejem nemovitostí (přehledně znázorněno v grafu č.1, hodnoty lze vyčíst v tabulce 

č.1). I když se lze domnívat, že s ohledem na ceny nemovitostí by měl správce daně možnost 

domáhat se uspokojení podstatně vyšších částek, přesto tomu tak  v praxi není, neboť 

převážná část nemovitostí ve vlastnictví či spoluvlastnictví dlužníků je zatížena poměrně 

značným množstvím zástavních práv pro pohledávky jiných osob (zejména bank), které 

předcházejí uspokojení pohledávek vykazovaných správcem daně a tomu při vedení této 

administrativně náročné činnosti mnohdy zůstává pouze na úhradu exekučních nákladů a 

ostatní prostředky ze zpeněžení nemovitosti v rozvrhovém řízení rozdělí jiným věřitelům.  

                                                 
5
 Graf vlastní , data v grafu: http://intranet.ds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2009VYSLEDKY_UFO.doc 

6
 Informace čerpány ze zprávy : Informace o činnosti české daňové správy za rok 2009 

Vymožené nedoplatky dle úkonů daňové exekuce 

v roce 2009

75%

8%

4% 13%

přikázání na účtech u bank prodej mov itých v ěcí

prodej nemov itostí srážka ze mzdy
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2.2. Výkon rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem 

Daňový řád umožňuje, aby správce daně zajistil kromě vymáhání nedoplatků daňovou 

exekucí, tedy vlastními prostředky, jak uvedeno výše, vymáhání prostřednictvím soudu nebo 

soudního exekutora. 

Správce daně využije možnosti vymáhat nedoplatek soudním výkonem rozhodnutí zpravidla 

tehdy, nemá-li dostatek vlastní kapacity pro využití daňové exekuce, případně tehdy, je-li 

účelné, aby tak učinil prostředky, které pro daňovou exekuci nepřipouští daňový zákon. 

V tomto případě se bude jednat o provedení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy, kdy zde 

vlastnímu prodeji zástavy musí předcházet soudní řízení o povolení prodeje zástavy a pouze 

tehdy, je-li v tomto řízení takto navrhovatel úspěšný, lze výkon prodejem zástavy uskutečnit. 

Dalším způsobem výkonu rozhodnutí je pak výkon rozhodnutí prodejem podniku či jeho 

části, kdy předmětem prodejem je prodej věcí, práv a jiných majetkových hodnot jako celku, 

které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Správce daně je v soudním výkonu rozhodnutí v postavení oprávněného a k provedení tohoto 

způsobu vymáhání je povinen uplatnit u obecného soudu dlužníka návrh na výkon rozhodnutí. 

I když tuto možnost měli správci daně i před úpravou provedenou před 1. 1. 2011, v praxi 

byla využívána v poměrně malém rozsahu, neboť soudní výkony rozhodnutí byly z hlediska 

časového procesy dlouhodobými, jejichž konečný výsledek byl zcela nepodstatný. Poněkud 

četněji využívají správci daně možnost přihlásit své daňové pohledávky do již vedeného 

výkonu rozhodnutí, avšak ani v tomto případě nebývá uspokojení pohledávky správce daně 

významné hodnoty. 

Další možností, kterou správci daně přiznává daňový řád je požádat o výkon exekuce 

daňového exekutora. Zde však správce daně, opět v postavení oprávněného, má povinnost 

zaplatit soudnímu exekutorovi na základě jeho požadavku zálohu na náklady exekučního 

řízení, či dokonce povinnost uhradit soudnímu exekutorovi paušální odměnu a účelně 

vynaložené výdaje pro případ, že nebude v exekuci úspěšný a bude nucen výkon soudní 

exekuce pro nedostatek majetku dlužníka zastavit. Tyto výdaje, které by měl správce daně 

hradit, však nejsou exekuční náklady, které je povinen platit dlužník a šly by tedy k tíži 

správce daně. Zejména z toho důvodu správci daně tuto formu vymáhání v praxi téměř 

nevyužívají. 
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3. Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení je zvláštním soudním řízením, v němž insolvenční soud postupuje podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Podstatou 

insolvenčního řízení je stav, kdy dlužník je buď v úpadku nebo mu úpadek hrozí. Insolvenční 

řízení pak umožňuje, aby došlo k uspořádání majetkových poměrů dlužníka ve vztahu k jeho 

věřitelům tak, aby se jim dostalo co nejvyššího a v zásadě poměrného uspokojení. 

Pojem úpadek zákon definuje tak, že: 

 dlužník-nepodnikatel má dva a více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 

30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit 

 dlužník- právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel i tehdy, je-li předlužen, 

tzn., že má více věřitelů a jeho majetek nekryje všechny jeho závazky. 

V hrozícím úpadku je dlužník tehdy, kdy je možno vzhledem ke všem okolnostem 

předpokládat, že nebude schopen řádně a včas plnit svou podstatnou část závazků. 

Dojde-li tedy k situaci, že dlužník se ocitne v úpadku, lze tento řešit v insolvenčním řízení 

buď formou konkursu, jehož podstatou je poměrné uspokojení uznaných nároků věřitelů ze 

zpeněžení majetku dlužníka, nebo reorganizací, kdy za předpokladu souhlasu věřitelů 

nedochází k utlumení činnosti dlužníka a tento je schopen za podmínek stanovených v 

soudem schváleném reorganizačním plánu ve stanovené době se vypořádat se závazky, jež má 

vůči svým věřitelům. 

Nově je insolvenčním zákonem upraveno řešení úpadku fyzických osob-nepodnikatelů, kdy 

za zákonem stanovených podmínek je dlužník povinen uspokojit částečně (min. v rozsahu 

30%) své závazky vůči věřitelům a po skončení oddlužení za zákonem stanovených zásad 

jeho další závazky zanikají. 

Insolvenční řízení se zahajuje vždy na základě podaného návrhu ať věřitele nebo dlužníka, 

jemuž pak zákon ve vymezených případech tuto povinnost ukládá. Zjistí-li soud po doručení 

návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze všech dostupných dokumentů, které se k návrhu 

připojují, případně po jejich doplnění k výzvě soudu, že se dlužník nachází v úpadku, vydává 

usnesení, v němž tento úpadek prohlásí, současně ustanoví insolvenčního správce a ve většině 

případů stanoví i způsob řešení úpadku. V praxi dochází zpravidla k řešení úpadku formou 
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konkurzního řízení, u fyzických osob-nepodnikatelů pak formou oddlužení. V průběhu 

konkurzního řízení přechází oprávnění nakládat s majetkem podstaty na insolvenčního 

správce včetně oprávnění vykonávat práva či plnit povinnosti, které jinak přísluší dlužníku. 

Nejvýznamnějším posláním insolvenčního správce je zjistit konkursní podstatu, tj. majetek 

dlužníka, který mu patřil v den prohlášení konkurzu, ten sepsat a následně zpeněžit co 

nejvýhodněji tak, aby z výtěžku zpeněžení byly nejen uhrazeny náklady insolvenčního řízení, 

ale poměrně uspokojeny i uznané nároky věřitelů, kteří uplatnili. Dojde-li za zákonem 

stanovených podmínek ke zpeněžení majetkové podstaty, insolvenční správce zpracuje 

konečnou zprávu a předkládá soudu spolu s návrhem na rozvrhové řízení. Po splnění 

rozvrhového řízení soud insolvenční řízení zruší. Může tak učinit i v jiných, zákonem 

stanovených případech. 

Vzhledem k tomu, že po zahájení insolvenčního řízení dochází k situaci, která brání 

nakládáním s majetkem dlužníka, dochází zde ze zákona k tomu, že proti majetku dlužníka 

nelze vést daňovou exekuci či výkon rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem.V tomto 

případě je jedinou možností pro vymožení daňové pohledávky tuto správcem daně uplatnit 

v insolvenčním řízení podáním přihlášky. I když z činnosti správce daně lze poměrně snadno 

zjistit, zda je dlužník v úpadku a mohl by tak být osobou věřitele, která uplatní návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, přesto tento postup není v praxi obvyklý, když tomu brání 

ekonomické překážky spočívající v tom, že jako navrhovatel by byl správce daně povinen 

k výzvě soudu složit peněžní prostředky jako zálohu na náklady insolvenčního řízení, které by 

hradil ze svých provozních prostředků (obvyklá částka zde činí 50 000 Kč). Proto správci 

daně využívají pouze přihlášky svých daňových pohledávek do již zahájených insolvenčních 

řízení, v nichž nemají žádná výsadní postavení, mají zákonem přiznána rovná práva s jinými 

věřiteli včetně práva na uspokojení uznaných přihlášených daňových pohledávek. 

4. Zhodnocení silných a slabých stránek vymáhání daňových 

nedoplatků 

Předloženou bakalářskou práci jsem zpracovala se snahou poskytnout ucelený přehled 

postupů správce daně při vymáhání daňových nedoplatků. 

Jak vyplývá z jejího obsahu lze konstatovat, že správce daně je právním řádem vybaven 

širokým okruhem prostředků, kterými by mohl své oprávněné nároky vůči dlužníkům 

realizovat, a to jednak vlastními exekučními prostředky, tak i prostřednictvím soudů či 
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soudních exekutorů. Přesto však, jsem při zpracování dané problematiky zjistila, že vymáhání 

daňových nedoplatků je mnoho let stále neuspokojivé a nedaří se zde dosáhnout stanoveného 

cíle řízení před správcem daně, kterým je vybírání či vymožení stanovené daňové povinnosti. 

 

 

Pokusila jsem se zhodnotit tento téměř trvalý negativní stav a dospěla jsem k jednoznačnému 

závěru, že pro zlepšení výsledků vymáhacích řízení správce daně musí být dosaženo 

odstranění překážek, které jej výrazně ovlivňují. S ohledem na zjištěné skutečnosti se 

domnívám, že je nutné: 

 zastavit neustálý nárůst počtu dlužníků, kteří se nacházejí v druhotné platební 

neschopnosti, jež je způsobena nerespektováním základních obchodních zásad, které 

předpokládají vzájemné plnění práv a povinností. V praxi dochází při sjednávání 

obchodních vztahů ke stálému prodlužování lhůt splatnosti, které pak v konečném 

důsledku nejsou dodržovány. Doporučila bych zde uplatnit razantní sankce na úrovni 

trestněprávní, když stávající peněžité sankce jsou nedostačující a prakticky neúčinné 

 ještě více omezit přetrvávající velký rozsah plateb v hotovosti, i když byl jejich rozsah 

již částečně zákonnými prostředky omezen, avšak i přes tato opatření dochází k jejich 

neustálému nárůstu. Navrhuji zde zcela vyloučit v obchodních právních vztazích 

platby v hotovosti, řešit je pouze mezibankovními operacemi a umožnit tak zvýšení 

daňových exekucí dosud nejúčinnějším prostředkem pomocí exekucí pohledávek na 

účtech u poskytovatelů platebních služeb 

 zamezit tomu, aby zaměstnavatelé vypláceli svým zaměstnancům tzv. dvojí mzdu, kdy 

se v jisté „oficiální části mzdy“ vyplácí zaměstnancům částky odpovídající výši 

minimální mzdy a zbytek sjednané odměny je vyplácen mimo výkaznictví. Tento 

postup pak téměř nikdy neumožní realizovat dosažení vybrání dluhu exekucí srážkou 

ze mzdy. Popsané postupy pak dále ještě prohlubuje zhoršující se stav v míře 

nezaměstnanosti a rozsahu fluktuace, kdy je stále problematičtější zjistit nejen 

zaměstnání dlužníka, ale zejména výši jeho skutečných příjmů. Navrhovala bych 

v této oblasti prohloubit kontrolní činnost na úseku práce a zaměstnanosti, kde se 

domnívám nejsou ze strany příslušných orgánů uskutečňována žádná podstatná a 

účinná opatření 
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 zákonnými prostředky vyloučit zcizování majetku dlužníků převody na jiné osoby tak, 

aby správce daně jako věřitel v občanskoprávním řízení nebyl povinen prokazovat 

úmysl na straně dlužníka. Domnívám se, že zákonná úprava by měla zcela 

jednoznačně vymezit tento zákaz manipulace s majetkem, je-li vykazován dluh na 

straně státu. 

V nejbližším časovém horizontu nebude pravděpodobně možné dosáhnout toho, aby se 

odstranil stav, že velké množství nemovitého majetku ve vlastnictví dlužníků je předmětem 

zástav uplatněných při poskytnutí úvěrů (převážně z 90. let minulého století). Stejně i tak  

snížení počtu dlužníků z pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů, které jsou řešeny 

vymáháním těchto dlužných částek zejména soudními exekutory s takovou razancí, jež 

neumožní již správci daně konat potřebné úkony pro vymožení daňových pohledávek. 

Správce daně pak není schopen ani ovlivnit stále se zvyšující počet insolvenčních řízení, který 

mu pak již nedovolí konat jiné úkony, než se stát pouhým „čekatelem“ na částku, která je mu 

v tomto řízení případně přidělena. 

Z uvedeného pak lze jednoznačně dovodit, že správce daně je ve stávající situaci v postavení 

osoby, která musí neustále vyhledávat jisté mezery ve vzniklých negativních situacích, snažit 

se eliminovat překážky, které se při jeho činnosti vyskytují a snažit se, byť omezeně hledat 

z jemu přiznaných možností tu nejoptimálnější tak, aby dosáhl alespoň uspokojujícího 

výsledku. 
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Závěr 

Při zpracování předkládané bakalářské práce jsem zjistila, že k vymáhání daňových 

nedoplatků využívají správci daně jako nejúčinnější a nejefektivnější formu uplatnění daňové 

exekuce prováděné vlastními úkony, a to způsoby, které je k tomu procesní daňový zákon 

opravňuje. Z uplatňovaných způsobů vymáhání daňových nedoplatků je pak trvale 

nejefektivnějším daňová exekuce postihující pohledávky na účtech vedených u poskytovatelů 

platebních služeb. Jako málo účinné a nízko výtěžné lze označit soudní výkony rozhodnutí a 

zcela zanedbatelnými pak jsou výsledky dosahované z uplatněných přihlášek daňových 

pohledávek do soudních exekucí realizovaných soudními exekutory. Negativní výsledky 

soudních výkonů rozhodnutí ovlivňuje zejména jejich zdlouhavost a nízká výtěžnost, u 

soudních exekucí pak navíc i velmi často se vyskytující nepřiměřenost jejich uplatňování, 

která v důsledku této skutečnosti vytváří překážky plynulého postupu, a navíc mnohdy brání 

tomu, aby správci daně mohli vůči nepřiměřeně blokované části majetku dlužníka činit úkony 

k vymáhání svých pohledávek. Kladně pak nelze hodnotit ani dosažené hodnoty uspokojení 

daňových pohledávek přihlášených do zahájených insolvenčních řízení. 

Hodnotové vyjádření jednotlivých forem vymáhání nedoplatků v r.2009 uvádím v  tabulce č.2 

a pro přehlednost zpracované rovněž do grafu č.2 

Tabulka č.2 Uhrazené nedoplatky
7
 [11] 

Uhrazené nedoplatky v roce 2009 dle forem 
vymáhání 

  
Částka 

(mld. Kč) 

 exekuční úkony 2,408 

výzva k zaplacení 2,507 

bez exekučního úkonu 0,700 

insolvenční řízení 0,352 

soudní exekuce 0,032 

celkem  5,999 

 

 

 

                                                 
7
 Informace čerpány ze zprávy : Informace o činnosti české daňové správy za rok 2009 
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 Graf č.2.  Uhrazené nedoplatky dle formy vymáhání
8
 [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další období lze předpokládat, že by mohlo dojít k určitému zlepšení výsledků v oblasti 

vymáhání daňových nedoplatků, a to v důsledku změny právní úpravy daňové exekuce v nově 

účinném daňovém řádu, který rozšiřuje oproti právní úpravě platné do 31.12.2010 vymáhání 

daňových nedoplatků o další druhy daňové exekuce, které mohl správce daně doposud 

realizovat pouze uplatněním v soudní výkonu rozhodnutí. V důsledku této skutečnosti může 

správce daně dosáhnout rychlejšího a ekonomicky méně náročnějšího vymožení dlužných 

peněžních částek. Pokud se navíc podaří v co nejvyšší míře eliminovat negativní vlivy, o 

nichž jsem se zmínila v části čtvrté této mé práce, můžeme očekávat, že stávající kritizované 

výsledky na úseku vymáhání daňových nedoplatků se podstatně zlepší. 

Nicméně zastávám názor, že i nadále nedojde k výraznému zvýšení stávajících výsledků při 

vymáhání daňových nedoplatků realizovaných formou soudního výkonu rozhodnutí či 

soudních exekucí prováděných soudními exekutory, ani při úhradách daňových nedoplatků 

přihlášených do insolvenčních řízení, neboť zde postavení správce daně nezakládá předpoklad 

změny dosud vykazovaných hodnot. 

 

 

                                                 
8
 Graf vlastní , data v grafu: http://intranet.ds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2009VYSLEDKY_UFO.doc 
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Závěrem si dovolím dodat, že i přes snahu zpracovat komplexní pojetí předmětného zadání 

jsem dospěla k jednoznačnému názoru, že v mých silách bylo zachytit možnosti, které může 

správce daně podle platné právní úpravy realizovat při vymáhání daňových nedoplatků a 

nastínit co nejucelenější obraz této složité činnosti, s níž se správci daně při každodenní práci 

na tomto úseku setkávají. Na druhou stranu se však domnívám, že jde o velice rozsáhlou a 

rozmanitou oblast, která je ovlivňována řadou negativních jevů, jež mohou řešit pouze širší 

týmy odborníků z řad několika různých profesí. 
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Příloha č.1 

------------------------------------------------ ----------------------- 

| 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                                                              
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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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Příloha č.2 

Finanční úřad v / pro …….. 

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

  
             

(příjemce rozhodnutí)                                        DIČ/RČ/IČ: 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
o výši exekučních nákladů 

 

Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 182 odst.  4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci …..………………, takto: 

tímto rozhodnutím se Vám stanovuje povinnost uhradit exekuční náklady, které vznikly 

při daňové exekuci nařízené exekučním příkazem, č.j. ….………………………….  

ze dne xx.xx.xxxx,  v této výši: 

- náklady za nařízení exekuce činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce 

nařízena shora uvedeným exekučním příkazem, nejméně však 500 Kč a nejvýše 

500 000 Kč. Náklady za nařízení exekuce tak činí …………….. Kč, 

- náklady za výkon prodeje  (uplatní se pouze v případě mobiliární exekuce) činí  

2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena shora uvedeným exekučním 

příkazem, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč. Náklady za výkon prodeje 

tak činí ………….. Kč.                                                                                                                                                        

Povinnost úhrady exekučních nákladů za nařízení exekuce vzniká vydáním tohoto rozhodnutí. 

Povinnost úhrady nákladů za výkon prodeje (pouze v případě mobiliární exekuce) vzniká 

zahájením dražby nebo zpeněžením předmětu daňové exekuce mimo dražbu.   

Exekuční náklady ve stanovené výši jste povinen uhradit shora uvedenému správci daně do 

…. dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to způsoby uvedenými v ust. § 163 odst. 3 

daňového řádu,  

na účet číslo:                    xxxx-xxxxxxxx/xxxx, 

IBAN:                              CZxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,                BIC: CNBACZPP, 

konstantní symbol:           1148 – bezhotovostním převodem,       1149 – poštovní poukázka 

variabilní symbol:             xxxxxxxxxxxxxx 

 

Odůvodnění: 

………………………. 

 

 

 



  

  

Poučení: 

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 (§ 182 odst. 4 a § 109 daňového řádu). 

 

 

 

 

                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 

                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č.3 

Finanční úřad v / pro ……..                                                               

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

 

(příjemce rozhodnutí)         

 RČ/IČ: 

 

 

E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z 
na přikázání pohledávky z účtu  

 

 

Shora uvedený správce daně podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. b) a § 190 odst. 1 zákona  

č. 280/2009 Sb., daňový řád (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 přikázáním pohledávky z účtu  

 

a k vymožení nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :    99999.00 

a také příslušejícího úroku z prodlení a exekučních nákladů, 

 

přikazuje shora uvedenému poddluţníkovi, 

 

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové 

exekuce nevyplácel peněžní prostředky z účtu dlužníka: 

 

………………………………, 

 

ze kterého se přikazuje pohledávka, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal, 

a to až do výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, včetně příslušejících částek 

úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a § 183 odst. 1 daňového řádu. To se 

týká i peněžních prostředků, které dojdou na tento účet do 6 měsíců ode dne vyrozumění o 

právní moci exekučního příkazu (§ 190 odst. 2 daňového řádu).    

 

Podle § 190 odst. 1 daňového řádu odpisem peněžních prostředků dlužníka z jeho běžného, 

vkladového nebo jiného účtu, vedeného v jakékoliv měně, do výše částek uvedených v 

exekučním příkazu a jejich vyplacením shora uvedenému správci daně na účet: 

 

    číslo:  

    IBAN:                                , BIC:  

    konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka 

    variabilní symbol:                                                  , 

 



  

daňová exekuce zaniká. 

 

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 

 

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. 

Daňový dlužník ztrácí okamžikem, kdy je poddlužníkovi doručen exekuční příkaz, právo 

vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, 

a to do výše vymáhaného nedoplatku a příslušenství (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 304 

odst. 3 o.s.ř.). 

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).  

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 



  

Příloha č.4 

Finanční úřad v / pro ……..                                                               

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

 

(příjemce rozhodnutí)         RČ/IČ: 

 

E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z 
na přikázání pohledávky z účtu  

 

Shora uvedený správce daně 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"), s použitím 

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

 

nařizuje 

daňovou exekuci přikázáním pohledávky z účtu  

 

a k vymožení nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :    99999.00 

a také příslušejícího úroku z prodlení a exekučních nákladů, 

 

přikazuje shora uvedenému poddluţníkovi, 

 

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové 

exekuce nevyplácel peněžní prostředky z účtů dlužníka: 

…………………………………………………………………, 

…………………………………………………………………, 

…………………………………………………………………, 

…………………………………………………………………, 

 

ze kterých se přikazuje pohledávka, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal, 

a to až do výše nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, včetně příslušejících částek 

úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a § 183 odst. 1 daňového řádu. To se 

týká i peněžních prostředků, které dojdou na tyto účty do 6 měsíců ode dne vyrozumění o 

právní moci exekučního příkazu (§ 190 odst. 2 daňového řádu). 

     

Pohledávka bude odepisována z účtů dlužníka dle pořadí, v jakém jsou shora uvedeným 

správcem daně uvedeny (§ 190 odst. 3 daňového řádu). 

 

Podle § 190 odst. 1 daňového řádu odpisem peněžních prostředků dlužníka z jeho běžného, 

vkladového nebo jiného účtu, vedeného v jakékoliv měně, do výše částek uvedených v 

exekučním příkazu a jejich vyplacením shora uvedenému správci daně na účet: 

    číslo:  

    IBAN:                                , BIC:  

    konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, 1149 - poštovní poukázka 

    variabilní symbol:                                                  , 



  

 

daňová exekuce zaniká. 

 

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 

 

 

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.  

Daňový dlužník ztrácí okamžikem, kdy je poddlužníkovi doručen exekuční příkaz, právo 

vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, 

a to do výše vymáhaného nedoplatku a příslušenství (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 304 

odst. 3 o.s.ř.). 

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).  

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 



  

Příloha č.5 

Finanční úřad v / pro ……..                                                               

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

 

(příjemce rozhodnutí)         RČ/IČ: 

 

 

E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z 
 na postiţení jiného majetkového práva 

 

Shora uvedený správce daně podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. d),  § 192 a § 193  

a s přiměřeným použitím § 191 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 postižením pohledávky na vydání nebo dodání movitých věcí  

 

a k vymožení nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :    99999.00 

a také příslušejícího úroku z prodlení a exekučních nákladů, 

 

zakazuje shora uvedenému poddluţníkovi, 

aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání daňové 

exekuce vydal nebo dodal dlužníkovi tyto movité věci: 

 

 

Určené movité věci jsou předmětem pohledávky dlužníka za poddlužníkem z právního 

důvodu: 

 

 

 

Daňová exekuce se vztahuje i na: 

- součásti určených movitých věcí (§ 120 odst. 1 občanského zákoníku) *) 

- příslušenství určené věci hlavní(§ 121 odst. 1 občanského zákoníku) *) 

- listiny potřebné k užívání určených movitých věcí, a to: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Shora uvedený správce daně  nařizuje, že určené movité věci budou v přítomnosti 

poddlužníka, nebo zástupce poddlužníka předány: 

 

daňovému exekutorovi*): 

dne:             v ……… hod. 

na místě provedení daňové exekuce (adresa): 

 

Úkony potřebné k uplatnění jiného majetkového práva podle § 192 odst. 2 daňového řádu 

provede …………………………………….. - daňový exekutor *): 

………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… *). 

Poddlužník nesmí od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční příkaz, po dobu trvání 

daňové exekuce vyplatit dlužníkovi jeho pohledávku, provést na pohledávku dlužníka 

započtení nebo s ní jinak nakládat, a to až do výše nedoplatku, pro který je exekuce 

nařizována, včetně příslušejících částek úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 

2 a § 183 odst. 1 daňového řádu. Dlužník od okamžiku doručení exekučního příkazu 

poddlužníkovi nesmí se svou pohledávkou jakkoli nakládat a ztrácí právo na její plnění (§ 192 

odst. 1 daňového řádu s přiměřeným použitím § 191 daňového řádu). 

 

Podle § 192 odst. 1 daňového řádu, § 177 odst. 1 daňového řádu a § 314a odst. 1 a 2 o.s.ř. je 

poddlužník povinen v den, který následuje po doručení vyrozumění o právní moci tohoto 

exekučního příkazu, vydat - dodat *) shora uvedenému správci daně, v rozsahu, v jakém je 

pohledávka dlužníka exekučním příkazem postižena, na určené místo *) určené movité věci 

výše nařízeným způsobem, jestliže je pohledávka dlužníka již splatná. V případě, že 

pohledávka dlužníka není v tento den dosud splatná, je poddlužník povinen plnit přikázanou 

pohledávku v uvedeném rozsahu shora uvedenému správci daně nařízeným způsobem, 

jakmile se stane splatnou; plněním shora uvedenému správci daně se poddlužník dle § 192 

odst. 1, § 177 odst. 1 daňového řádu a § 314a odst. 3 o.s.ř. zprostí své povinnosti vůči 

dlužníkovi. 

 

Povinnosti uložené tímto exekučním příkazem se vztahují i na případ, že pohledávka dlužníka 

se stane splatnou teprve v budoucnu, jakož i na případ, že dlužníkovi budou dílčí pohledávky 

z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat (§ 192 odst. 1 daňového řádu 

s přiměřeným použitím § 191 odst. 1 daňového řádu). 

 

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 
 

*) nehodící se škrtněte 



  

    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 

 

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). 

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 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č.6 

Finanční úřad Ostrava II 

ulice čp/čo Horní 1619/63 

PSČ obec 700 30 Ostrava-Jih,Hrabůvka 

Č.j.:  389/00/80001 

Vyřizuje:   Pavel Josef                     

Telefon:                                   linka:  563 

Fax:                                          č.dveří:  421 

 

(příjemce rozhodnutí)         RČ/IČ: 7777777777 

 

 

E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z 
 na sráţky 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 poddluţníkovi, 

 

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. 

 



  

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 



  

                       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: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č.7 

Finanční úřad v / pro ……..                                                               

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

 

(příjemce rozhodnutí)         

 RČ/IČ: 

 

 

 

 

 

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

 

Shora uvedený správce daně podle § 178 odst. 1 a 5 písm. e) a § 205 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 prodejem movitých věcí 

 

a k vymožení nedoplatku, pro který je exekuce nařizována (Kč) :    99999.00, 

a také příslušejících částek úroku z prodlení a exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a § 183 

odst. 1 daňového řádu, 

 

se určují 

 

zaknihované a imobilizované cenné papíry dlužníka: 

 

 

 

 

evidované u shora uvedené osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů. Podle § 205 

odst. 2 daňového řádu od okamžiku doručení exekučního příkazu osobě oprávněné k evidenci 

investičních nástrojů nesmí dlužník s určenými cennými papíry nakládat; osoba oprávněná k 

evidenci investičních nástrojů tuto skutečnost zapíše do své evidence. 

 

Nakládání s určenými cennými papíry je dlužníkovi pozastaveno do doby vymožení 

nedoplatku, pro který je exekuce nařizována, včetně příslušejících částek úroku z prodlení a 

exekučních nákladů dle § 252 odst. 2 a § 183 odst. 1 daňového řádu -  

…………………………… 

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

 

 



  

Uvedený dlužník nezaplatil ke dni 05.01.2010 shora uvedený správce 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 
 

*) nehodící se škrtněte 



  

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 

 

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. 

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 

 

 

 



  

Příloha č.8 

Finanční úřad v / pro ……..                                                               

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

 

 

PROTOKOL O SOUPISU VĚCÍ 

 
 

Tento protokol o soupisu věcí je přílohou exekučního příkazu  č.j. ……………………… ze 

dne ………………..… vydaného shora uvedeným správcem daně podle § 178 odst. 1 a 5 

písm. e) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový 

řád"), za použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „o.s.ř.“), v daňové exekuci nařízené k vymožení nedoplatků dlužníka: 

 

RČ/IČ: 

 

 

Výkonem daňové exekuce pověřený daňový exekutor .……………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

(jméno, příjmení, pracovní zařazení) se dne …………………… v ………………… hod. 

dostavil na místo  …………………………………………………………………………… 

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

oznámil účel svého příchodu a doručil dlužníkovi - osobě oprávněné jednat jménem 

dlužníka*) …….…………………………………………………………………………… 

(označení osoby jednající jménem dlužníka, titul jejího oprávnění k jednání) shora uvedený 

exekuční příkaz (§ 204 odst. 3 a § 208 odst. 2 písm. a) daňového řádu).    

 

Daňový exekutor vyzval dlužníka - osobu oprávněnou jednat jménem dlužníka*) k uhrazení 

exekučním příkazem vymáhaného nedoplatku  podle § 204 odst. 3 a § 208 odst. 2 písm. b) 

daňového řádu. 

  

Dlužník - osoba oprávněná jednat jménem dlužníka*) na výzvu daňového exekutora 

uhradil(a) nedoplatek vymáhaný uvedeným exekučním příkazem daňovému exekutorovi 

v hotovosti podle § 163 odst. 3 písm. b) bod 4. daňového řádu  úplně – částečně *), a to 

v částce ………………………… Kč,  

slovy ………………………………………………………….………………………… Kč . 

 

Dlužník - osoba oprávněná jednat jménem dlužníka*) nedoplatek vymáhaný exekučním 

příkazem uhradil(a) shora uvedenému správci daně před příchodem daňového exekutora. 

Údaje o provedené platbě podle platebního dokladu předloženého exekutorovi:  

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… *). 
*) nehodící se, škrtněte  



  

Vzhledem k tomu, že dlužník - osoba oprávněná jednat jménem dlužníka*) nedoplatek 

vymáhaný uvedeným exekučním příkazem daňovému exekutorovi dobrovolně neuhradil(a) a 

neuhradil(a) jej ani před příchodem  daňového exekutora, daňový exekutor zahájil soupis věcí 

dlužníka v …….…. hod.  

Soupisu věcí dlužníka byli přítomni: 

 

 

 

 

 

 

Daňový exekutor poučil přítomné osoby podle § 62 odst. 4, § 204 odst. 2, § 52 odst. 1  

a odst. 2 a § 246 daňového řádu. Vyjádření poučených osob: 

 

 

 

 

 

 

Identifikace manžela dlužníka (§ 208 odst. 1 písm. b) daňového řádu): 

 

 

 

 

 

Identifikace spoluvlastníka sepsaných věcí dlužníka (§ 208 odst. 1 písm. b) daňového řádu): 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení dlužníka nebo další přítomné osoby při soupisu o tom, že věci již byly sepsány 

soudem, jiným správcem daně nebo jinou oprávněnou osobou (§ 208 odst. 3 písm. a) 

daňového řádu): 

 

 

 

 

 

Vlastnické nebo jiné právo a závady váznoucí na sepisovaných věcech, které byly při 

sepisování věcí tvrzeny dlužníkem nebo další přítomnou osobou (§ 208 odst. 3 písm. b) 

daňového řádu): 

 

 

 

 

 
*) nehodící se, škrtněte  



  

Způsob, kterým daňový exekutor sepsané věci zajistil, nebo údaj o tom, zda byly věci 

odebrány (§ 208 odst. 1 písm. a) a § 207 daňového řádu): 

 

 

 

Další údaje o průběhu sepisování věcí: 

 

 

 

Označení dokladů a jiných listin odevzdaných při jednání nebo podstatný obsah listin 

předložených k nahlédnutí (§ 60 odst. 3 písm. g) daňového řádu): 

 

 

 

Poučení udělené daňovým exekutorem o postupu při vyloučení věcí z daňové exekuce a 

vyjádření poučených osob (§ 60 odst. 3 písm. h), § 208 odst. 3 písm. c), § 179 a § 159 

daňového řádu): 

 

 

 

 

Návrhy osob, které se úkonu zúčastnily, nebo jejich výhrady směřující proti obsahu protokolu 

o soupisu věcí (§ 60 odst. 3 písm. i) daňového řádu): 

  

 

 

 

Vyjádření daňového exekutora k uplatněným návrhům nebo výhradám (§ 60 odst. 3 písm. j) 

daňového řádu): 

 

 

 

 

Součástí tohoto protokolu o průběhu soupisu věcí je příloha obsahující soupis věcí s 

uvedením pořadového čísla věci, jejího stručného popisu a předpokládaného výtěžku 

z prodeje (§ 208 odst. 4 daňového řádu). Počet listů příloh: 

 

 

 

Daňový exekutor pořídil s vědomím přítomných osob o úkonech při soupisu věcí obrazový 

nebo zvukový záznam, který je přílohou tohoto protokolu o soupisu věcí podle § 60 odst. 2 

daňového řádu. Označení záznamu:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… *) 
 

 

 

 

 

 

 

*) nehodící se, škrtněte  



  

 

Soupis byl ukončen v ……… hod. 

 

 

Před podpisem bylo v protokolu opraveno nebo jinak změněno: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento protokol byl hlasitě diktován/ přečten *). 

 

 

 

 

 

Podpis daňového exekutora: 

 

Podpis dlužníka - osoby oprávněné jednat jménem dlužníka*): 

 

Podpisy ostatních přítomných: 

 

 

 

 

 

Důvody odepření podpisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) nehodící se, škrtněte  



  

Příloha protokolu  o soupisu věcí č.j. …………………………………          strana ……… 

Poř.č. 

věci 

Název a stručný popis 

věci: 

Vyznačení, zda se jedná o věc 

hlavní, příslušenství či 

součást věci hlavní,  

nebo o soubor věcí: 

Množství, 

vč. 

jednotky 

množství: 

Předpokládaný 

výtěžek z 

prodeje věci 

[Kč] 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



  

Příloha č.9 

Finanční úřad v / pro …….. 

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                         č.dveří: 

 

 

DRAŢEBNÍ   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 

 

draţbu movitých věcí.  

 

Místo konání dražby: ........................................... 

 

Čas konání dražby: .............................................. 

 

 

Předmětem draţby jsou tyto věci: 

 

Pořad. 

číslo 

Označení a popis dražené věci 

nebo souboru věcí 

Zjištěná 

/výsledná 

cena 

Nejnižší 

dražební 

podání 

Dražební 

jistota  

Práva a závady spojené s předmětem 

dražby včetně označení těch závad,  o 

nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) 

DŘ rozhodnuto, že prodejem v dražbě 

nezaniknou 

        
 

  

    
 

 

    
 

 

 

Dle uvážení správce daně: 

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru 

se budou dražit samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu). 

 

Čas a místo konání prohlídky, organizační zabezpečení prohlídky: 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

  



  

Způsob a lhůta úhrady draţební jistoty:  

(je-li vyžadována - § 211 odst. 5 a § 194 odst. 4 daňového řádu) 

 

Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 211 odst. 5 a § 194 odst. 4 

daňového řádu). 

 

Jistotu lze zaplatit před zahájením dražby buď v hotovosti v den konání dražby nebo platbou 

na účet správce daně č. ........................, k.s. ............; složení dražební jistoty je zájemce o 

koupi dražených věcí povinen prokázat ................ (uvést způsob, jakým zájemce o dražbu 

zaplacení dražební jistoty doloží)............................ (§ 211 odst. 5, § 177 odst. 1 daňového 

řádu a § 194 odst. 4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.). 

 

Dražitelům, kterým nebyl příklep udělen, správce daně uhrazenou dražební jistotu vrátí do 30 

dnů ode dne ukončení dražby. V případě, že dražitelé podali proti rozhodnutí u udělení 

příklepu odvolání, vrátí jim správce daně dražební jistotu do 15 dnů ode dne právní moci 

rozhodnutí o odvolání (§ 211 odst. 5 a § 224 daňového řádu). 

  

Vydražitelem složená dražební jistota se započte na úhradu vydražené věci (§ 211 odst. 5 a 

§ 222 odst. 2 daňového řádu). 

 

  

Způsob a lhůta úhrady nejvyššího draţebního podání: 

 

var. a) - není-li vyžadováno složení dražební  jistoty:  

 

Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho 

účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).  

 

nebo 

 

var. b)  - je-li vyžadováno složení dražební jistoty (§ 211 odst. 5 DŘ),   

  

Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit ..............(uvést způsob úhrady nejvyššího 

podání)..........................................do .....(lhůta nesmí být delší než 2 měsíce)..........dnů ode dne 

právní moci rozhodnutí o udělení příklepu (§ 222 odst. 3 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 (§ 211 odst. 

5, § 226 odst. 2 a § 227 odst. 1 daňového řádu). 

 

Předpoklady, za kterých vydraţitelé mohou vydraţené 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. 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.). 

 

Přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele zaniká předkupní právo k předmětu 

dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu). 

 

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). 

 

Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce 

 

Každý, kdo má 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 (§ 195 odst. 2 

písm. g) daňového řádu). 

 

Výzva k uplatnění práv podle § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu: 

 

Každý, kdo má proti dlužníkovi pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním právem 

váznoucím na předmětu dražby, než pro kterou je exekuce vedena, se vyzývá, aby ji přihlásil 

správci daně k uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby a prokázal příslušnými listinami 

nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení pohledávky odmítne 

(§ 197 odst. 1 daňového řádu). 

 

K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem neuplatněným výše 

uvedeným způsobem se nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm. h) 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). 

 

Osoby, jimž bylo toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, se mohou odvolat ve lhůtě do 

15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je 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 (§ 195 

odst. 4 daňového řádu). 

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   



  

Příloha č.10 

Finanční úřad v/pro .............. 

ulice čp/čo 

PSČ obec           

Č.j.:  

vyřizuje:                                 

Telefon:                           linka: 

Fax:                                 číslo dveří: 

 

 

(příjemce rozhodnutí)                                                                    DIČ: 

                                                                                    

 

 

R O Z H O D N U T Í 
o udělení příklepu v draţbě věcí movitých 

(je součástí protokolu o průběhu dražby) 

 

 

Shora uvedený správce daně podle ust. § 199 odst. 4  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v daňové exekuci nařízené exekučním 

příkazem č.j.:......., ze dne:....., prodejem movitých věcí, rozhodl takto: 

 

shora uvedenému vydraţiteli se uděluje příklep na ……… (identifikace vydražené věci). 

 

Pozn. k úhradě (lhůta, způsob zaplacení…) ceny.  

 

Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 199 odst. 4 daňového řádu).  

 

 

 

 

 

 

                                   (Datum podpisu rozhodnutí*) 
 

 

                                   podpis úřední osoby 

                                     titul, jméno, příjmení a pracovní zařazení  



  

Příloha č.11 

Finanční úřad v / pro ……..                                                               

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                          č.dveří: 

 

(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). 

 

 



  

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 

 

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. 

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 

 

 

 



  

Příloha č.12 

Finanční úřad v / pro …….. 

ulice čp/čo 

PSČ obec 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

Fax:                                         č.dveří:  

 

  

 

 

DRAŢEBNÍ   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 

 

draţbu  nemovitostí .  

 

 

Místo konání dražby: ........................................ 

 

Čas konání dražby: ........................................... 

 

 

Předmětem draţby je: 

 

 

Pořad. 

číslo 

Označení a popis dražené 

nemovitosti 

 Zjištěná/ 

výsledná 

cena 

Nejnižší 

dražební 

podání  

Dražební 

jistota 

Práva a závady spojené s předmětem 

dražby včetně označení těch závad,  o 

nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) 

DŘ rozhodnuto, že prodejem v dražbě 

nezaniknou 

        

 

  

    

 

 

    

 

 

 

 

 

Čas a místo konání prohlídky,  organizační zabezpečení prohlídky: 

 

..................................................................................................................................................... 



  

Způsob a lhůta úhrady draţební jistoty:  

  

Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). 

 

Jistotu lze zaplatit před zahájením dražby buď v hotovosti v den konání dražby nebo platbou 

na účet správce daně č. ........................, k.s. ............; složení dražební jistoty je zájemce o 

koupi dražených věcí povinen prokázat ................ (uvést způsob, jakým zájemce o dražbu 

zaplacení dražební jistoty doloží)............................ (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 194 odst. 

4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.). 

 

Dražitelům, kterým nebyl příklep udělen, správce daně uhrazenou dražební jistotu vrátí do 30 

dnů ode dne ukončení dražby. V případě, že dražitelé podali proti rozhodnutí u udělení 

příklepu odvolání, vrátí jim správce daně dražební jistotu 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). 

 

 

 

Způsob a lhůta úhrady nejvyššího draţebního podání: 

 

Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do .....(lhůta nesmí být delší než 2 

měsíce)..........dnů ode dne právní moci rozhodnutí o udělení příklepu, a to .......(uvést způsob 

úhrady)..... (§ 222 odst. 3 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 (§ 211 odst. 

5, § 226 odst. 2 a § 227 odst. 1 daňového řádu). 

 

 

Předpoklady, za kterých vydraţitelé mohou vydraţené 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 finanční úřad (§ 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). 

 



  

Přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele zaniká předkupní právo k předmětu 

dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu). 

 

 

Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce 

 

Každý, kdo má 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 (§ 195 odst. 2 

písm. g) daňového řádu). 

 

 

Výzva k uplatnění práv podle § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu: 

 

Každý, kdo má proti dlužníkovi pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním právem 

váznoucím na předmětu dražby, než pro kterou je exekuce vedena, se vyzývá, aby ji přihlásil 

správci daně k uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby a prokázal příslušnými listinami 

nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení pohledávky odmítne 

(§ 197 odst. 1 daňového řádu). 

 

K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem neuplatněným výše 

uvedeným způsobem se nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm. h) 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). 

 

Osoby, jimž bylo toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou, se mohou odvolat ve lhůtě do 

15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je přípustné pouze proti těmto údajům:  

 a) zjištěná nebo výsledná cena předmětu dražby; 

 b) výše nejnižšího 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 ods.3 písm. C) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou (§ 195 

     ods.4 daňového řádu).  

 

 

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   

 



  

Příloha č.13 

Finanční úřad v/pro .............. 

ulice čp/čo 

PSČ obec           

Č.j.:  

vyřizuje:                                 

Telefon:                           linka: 

Fax:                                 číslo dveří: 

 

 

(příjemce rozhodnutí)                                                                    DIČ: 

   

                                                                             

                             

R O Z H O D N U T Í  
o udělení příklepu v draţbě nemovitostí 

 

Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 222 odst. 4  zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) v daňové exekuci prodejem 

nemovitostí nařízené exekučním příkazem č.j.:......., ze dne:....., takto: 

 

shora uvedenému vydražiteli se uděluje příklep k vydraţené nemovitosti, včetně 

příslušenství, a to …… (identifikace budov, pozemků…). 

 

Lhůta a způsob zaplacení nejvyššího podání byla stanovena dražební vyhláškou č.j….. ze dne, 

a to v délce ….. od nabytí právní moci rozhodnutí o příklepu, přičemž na nejvyšší podání se 

započítává vydražitelem složená jistota ve výši …… Kč (§ 222 odst. 2 daňového řádu).  

   

 

Odůvodnění: 

...................... 

 

Poučení: 

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 by při opakované dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání, i rozdíl na 



  

nejvyšším dražebním podání; na náhradu se započte jím složená dražební jistota (§ 211 odst. 

5, § 226 odst. 2 a § 227 odst. 1 daňového řádu). 

 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 

doručení. Proti rozhodnutí o udělení příklepu se mohou odvolat do 15 dnů ode dne ukončení 

dražby též osoby uvedené v § 196 odst. 1 daňového řádu, kterým nebyla doručena dražební 

vyhláška a nezúčastnily se z tohoto důvodu dražby. 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, § 223 odst. 1, 2 

daňového řádu).    

 

 

 

                                       (Datum podpisu rozhodnutí) 
 

                                  podpis úřední osoby 

                                     titul, jméno, příjmení a pracovní zařazení  

 

 

 


