
 

 

Finanční úřad pro ……..                    V                                              

ulice č.p./č.o. dne 

PSČ obec 

Územní pracoviště …….. 

ulice č.p./č.o. 

PSČ obec 

 

Č.j.: 

Vyřizuje:                        

Telefon:                                   linka: 

č.dveří: 

 

Dlužník: 

 

 

Manžel dlužníka: 

 

 

Poskytovatel platebních služeb (poddlužník): 

 

 

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

 

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 manžela dlužníka. 

 

K vymožení nedoplatku       Kč       99999.00 

včetně příslušejícího úroku z prodlení ke dni xx.xx.xxxx   Kč   99999,00 

a exekučních nákladů ke dni nařízení exekuce ve výši   Kč    99999,00 

tj. celkem         Kč   99999,00 
(slovy: XXXXXXXX Kč XX h) 

 

 jakož i úroku z prodlení z částky      Kč   99999,00 

od xx.xx.xxxx do zaplacení dle roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené 

o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí 

 

(k částce nedoplatku ve výši      Kč    99999,00 

úrok z prodlení nevznikne), 

 

 

přikazuje shora uvedenému poddlužníkovi, 

 

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

nevyplácel peněžní prostředky z účtu manžela 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 nabytí právní 

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

     

Podle § 190 odst. 1 daňového řádu odpisem peněžních prostředků manžela dlužníka z jeho 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 xx.xx.xxxx 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 

 

Správce daně je oprávněn postihnout pohledávku z účtu manžela dlužníka pro daňové dluhy, které 

vznikly dlužníkovi za trvání manželství (§ 262a odst. 4  o.s.ř., § 731 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

Vzhledem k tomu, že položky/ pořadí:   

………………… 

………………… 

………………..  

shora uvedených nedoplatků sestavených 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. Pro daně, jejichž původní den splatnosti 

nastal do dne nabytí účinnosti daňového řádu, se uplatní úrok z prodlení podle dosavadních 

právních předpisů (§ 264 odst. 14 daňového řádu). 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.  

 

Exekuční náklady: 

 

Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká manželu dlužníka vydáním exekučního příkazu 

povinnost uhradit na nákladech za nařízení daňové exekuce 2 % z celkové částky nedoplatků, pro 

které je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč.  

 

Exekuční náklady se vymáhají současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena (§ 182 odst. 

4 a 6 daňového řádu). 

 

Odůvodnění: 
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.  

     Manžel dlužníka 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, § 262a odst. 4 a § 304 odst. 3 

o.s.ř.). 

     Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o.s.ř. se nevztahují na částku ve výši poloviny prostředků, 

které byly na účtu v okamžiku, v němž byl peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, převyšuje-li 

částku podle odstavce 1 (dvojnásobek životního minima jednotlivce). Tyto peněžní prostředky 

peněžní ústav (poskytovatel platebních služeb) vyplatí manželu dlužníka na jeho žádost (§ 177 

odst. 1 daňového řádu a § 304b o.s.ř.). 

     Poskytovatel platebních služeb provede výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po doručení 

vyrozumění podle § 305; není-li však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede 

poskytovatel platebních služeb výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její splatnosti. Výkon 

rozhodnutí se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z účtu jen k částečnému 

uspokojení oprávněného. 

     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).  

     Týká-li se daňová exekuce majetku patřícího do společného jmění manželů nebo majetku 

manžela dlužníka, má manžel dlužníka ohledně tohoto majetku stejné postavení jako dlužník; 

v pochybnostech se má za to, že majetek patří do společného jmění manželů (§ 185 odst. 1 

daňového řádu). 
 Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 178 odst. 4 daňového řádu). 

 

 

 

                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 

                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 

 
 

 

 
 


