
Příloha I. Vymožení jistoty přede dnem stanovení daně (stanovená daň ≤ jistota)  
 

Vymoženo: 1 000 Kč  
Osobní depozitní účet  
(§ 150/5 DŘ) 

Rozhodnutí o stanovení výše hotových výdajů 
zajišťovací exekuce 1 2 
(§ 182/5 DŘ)  
– 15 dnů k zaplacení  
- vykonatelnost dle § 103/2 DŘ  
(exekuční titul)  

Platební výměr/ dodatečný platební výměr 

- daň:  800 Kč 
splatnost daně dnem oznámení = zánik 
účinnosti ZajP (§168/4 DŘ) 

  

Převod 1 000 Kč na ODÚ 
(§ 150/5 + § 168/4 DŘ) 

Předpis dosud nepředepsaného úroku z prodlení 
k nedoplatku 800 Kč od 5. prac. dne po (původním) 
dni splatnosti daně  (§ 252 /2 DŘ) do dne uhrazení ze 
zajištění 3 

Přeplatek: 200 Kč 
= test vratitelnosti  
- vrácení do 15 dnů bez žádosti (§ 168/4 DŘ)  

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 2 (EP2) 
- stanovení exe. nákladů za nařízení EP2 4 
- k vymožení neuhrazených hotových výdajů 
zajišťovací exekuce 
- k vymožení dosud neuhrazeného úroku z prodlení 
k nedoplatku 800 Kč 3 

Zajišťovací exekuce (EP1)  Uhrazovací exekuce (EP2) 

Zajišťovací příkaz: jistota 1 000 Kč 
(exekuční titul) 

 

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 1 (EP1) 
 k vymožení jistoty 1 000 Kč 

 



 Příloha II. Vymožení jistoty přede dnem stanovení daně (stanovená daň > jistota) 
 

Zajišťovací exekuce (EP1) Uhrazovací exekuce (EP2) 

Zajišťovací příkaz: jistota 1 000 Kč 
(exekuční titul) 
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 1  (EP1) 

k vymožení jistoty 1 000 Kč 

 

Vymoženo: 1 000 Kč  
Osobní depozitní účet  
(§ 150/5 DŘ) 

Rozhodnutí o stanovení výše hotových výdajů 
zajišťovací exekuce  1  2 
(§ 182/5 DŘ)  
– 15 dnů k zaplacení  
- vykonatelnost dle § 103/2 DŘ  
(exekuční titul) 

Platební výměr/ dodatečný platební 
výměr - daň:   

1 800 Kč 
splatnost daně dnem oznámení = zánik 
účinnosti ZajP (§168/4 DŘ) 

  

(exekuční titul) 

Převod 1 000 Kč na ODÚ 
(§ 150/5 + § 168/4 DŘ)  
 
 
 
 
Nedoplatek: 800 Kč 
 
 
 
 

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 2 (EP2) 
- stanovení exe. nákladů za nařízení EP2 (§ 182/4 DŘ) 4 
- k vymožení neuhr. hotových výdajů zaj. exekuce EP1 
- k vymožení úroku z prodlení k nedoplatku 1 800 Kč, 
počínaje 5. prac. dnem po (původním) dni splatnosti do 
dne předcházejícího nařízení exekuce EP2 3 

- k vymožení nezajištěného nedoplatku 800 Kč a 
úroku z prodlení k němu příslušejícího za dobu EP2  
(§ 178/3 DŘ) 
 



 
Příloha III. Jistota není zcela vymožena přede dnem stanovení daně  

        (stanovená daň ≤ jistota) 

Zajišťovací exekuce 
(EP1) 

1. uhrazovací exekuce  
(novelizovaný  EP1  a  EP2) 

2. uhrazovací 
exekuce (EP3) 

Zajišťovací příkaz 

 jistota 1 000 Kč 
(exekuční titul) 

  

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 1 
(EP1) 
k vymožení jistoty  
1 000 Kč 

  

Vymoženo:  

700 Kč  
Osobní depozitní účet  
(§ 150/5 DŘ) 

Rozhodnutí o stanovení výše hotových 
výdajů zajišťovací exekuce 1  2 
(§ 182/5 DŘ)  
– 15 dnů k zaplacení  
- vykonatelnost dle § 103/2 DŘ  
(exekuční titul) 

 

Platební výměr/ 
dodatečný platební výměr 
-  daň:   

1 000 Kč 
splatnost daně dnem 
oznámení = zánik účinnosti 
ZajP (§168/4 DŘ) 

  

(exekuční titul) 

 

Převod 700 Kč na ODÚ 
(§ 150/5 + § 168/4 DŘ) 
 
 
 
Nedoplatek: 300 Kč 
 

Rozhodnutí o změně exekučního titulu k 
EP1 (§169 DŘ) a pokračování ve 
vymáhání pro zajištěný nedoplatek  

300 Kč  5 
 

(NOVELIZOVANÝ EP1)  
 

[Samostatné rozhodnutí 
o nákladech za nařízení 
exekuce pro nedoplatek 
300 Kč (§ 182 /4 DŘ) 6 9 
(exekuční titul) ]  

  
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ  č. 2  (EP2) 7 9 
- stanovení exe. nákladů za nařízení EP2 (§ 182/4 DŘ) 4 
- k vymožení neuhrazených hotových výdajů exekuce EP1 
- k vymožení nákladů za nařízení uhrazovací exekuce pro nedoplatek 
300 Kč (pokud byly stanoveny) 
- k vymožení neuhrazeného úroku z prodlení k nedoplatku 1 000 Kč 
počínaje 5. prac. dnem po (původním) dni splatnosti do dne 
předcházejícího nařízení exekuce EP2 3 
[ - k vymožení aktuálního nedoplatku na stanovené dani (300 Kč nebo 
méně)  a příslušejícího úroku z prodlení za dobu trvání EP2] 8 



 
 

 Vymoženo 300 Kč  
Osobní depozitní účet  - převod na 
ODÚ  (§ 150/ 5 DŘ) 
 
Nedoplatek 1 000 Kč zcela uhrazen. 

Předpis dosud 
nepředepsaného úroku 
z prodlení k nedoplatku 1000 
Kč od 5. prac. dne po 
(původním) dni splatnosti daně  
(§ 252 /2 DŘ) do dne úplné 
úhrady nedoplatku včetně  

  EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 3 
(EP3) 
- stanovení exe. nákladů za 
nařízení EP3 (§ 182/4 DŘ)  4 
- k vymožení dosud 
neuhrazeného úroku z prodlení 
k nedoplatku 1 000 Kč 3 



 
 
 
Příloha IV. Jistota není zcela vymožena přede dnem stanovení daně  

         (stanovená daň > jistota) 

Zajišťovací exekuce (EP1) Uhrazovací exekuce 
(novelizovaný EP1  a  EP2) 

Zajišťovací příkaz:  

jistota 1 000 Kč 
(exekuční titul) 

  

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 1 (EP1) 
k vymožení jistoty 1 000 Kč 

  

Vymoženo:  700 Kč  
Osobní depozitní účet (§ 150/5 DŘ) 

Rozhodnutí o stanovení výše 
hotových výdajů zajišťovací 
exekuce  1  2 
(§ 182/5 DŘ)  
– 15 dnů k zaplacení  
- vykonatelnost dle § 103/2 DŘ  
(exekuční titul) 

 

Platební výměr/ dodatečný 
platební výměr - daň:   

1 800 Kč 
splatnost daně dnem oznámení= 
zánik účinnosti ZajP (§168/4 DŘ) 

  

(exekuční titul) 

 



 
 

 
 
Na EP2 a EP3 mohou být zařazeny i jiné vymahatelné daňové pohledávky z jiných exekučních 
titulů. Schémata se týkají výlučně řešení pohledávek souvisejících s původní zajišťovací exekucí. 

Rozhodnutí o změně exekučního titulu k 
EP1 (§169 DŘ) a pokračování ve vymáhání 

pro zajištěný nedoplatek  300 Kč 
(neuhrazený nedoplatek na dani do výše stanovené 
jistoty) 5  
 
(NOVELIZOVANÝ EP1) 
 

[Samostatné rozhodnutí o 
nákladech za nařízení 
exekuce pro nedoplatek 
300 Kč (§ 182 /4 DŘ) 6 9 
(exekuční titul)]  

Převod 700 Kč na 
ODÚ 
(§ 150/5 + § 168/4 DŘ) 
 
Nedoplatek na dani: 
1 100 Kč (z toho 300 
Kč na zajištěné 
pohledávce) 

 
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ č. 2 (EP2) 7 

- stanovení exe. nákladů za nařízení EP2 (§ 182/4 DŘ) 4 9 
- k vymožení neuhrazených hotových výdajů exekuce EP1 
-k vymožení nákladů za nařízení uhrazovací exekuce pro  
nedoplatek 300 Kč (pokud byly stanoveny) 

- k vymožení úroku z prodlení k nedoplatku 1 800 Kč  počínaje 5. prac. 
dnem po (původním) dni splatnosti do dne předcházejícího nařízení exekuce 
EP2 3 
- k vymožení aktuální výše nedoplatku na stanovené dani (1 100 Kč nebo 
méně) a příslušejícího úroku z prodlení za dobu trvání EP2 

[nebo k vymožení nezajištěné části nedoplatku 800 Kč]  8 
 



           
 
Zajištění daně, kdy již byla povinnost podat DAP                                                                       Zajištění daně, kdy nebyla zatím povinnost                        
a daň zaplatit (doměrek)                                                                                                    podat DAP  a neuběhla původní lhůta splatnosti (před 1. 
vyměřením)          
                                                  
                                                                                              
                             
 
 
Daňový subjekt podal toto da ňové p řiznání a zaplatil 100,-                                        Například , kdy da ňový subjekt m ěl příjmy z 
prodeje     
k 1.4.2012                                                                                                                            vlastního majetku a  lze pokládat výb ěr daně 
po  

      splatnosti za zna čně obtížný (§167 odst.1 D Ř) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          DAP DPPO za rok 2011   
                100,-   

      Vydán zajiš ťovací p říkaz 
       na DPPO  na rok 2011  
            300,-   

Základní členění zajišt ění daně              
dle § 167 a následujících D Ř  

 

          Zahájena daňová kontrola  
např.  30. 5. 2012 a zjišt ěn 
rozprodej   
     majetku a zásob,  byly zjišt ěny 

   Vydán zajiš ťovací p říkaz na 
DPPO      
              za rok 2011 na částku           
          předpokládaného dom ěrku   

Zde se bude po čítat úrok po splatnosti 
doměřené   
  daně počínaje 5.pracovním dnem  od 
původního    

 31.3.2012 podáno da ňové 
přiznání     
         na   DPPO za rok 2011 
                         400,- 

      Zde se bude po čítat úrok po splatnosti p řiznané   
           daně  z rozdílu 100,- po čínaje 5. pracovním 
dnem   
      od dne splatnosti (v  tomto p řípadě 1.4.2012)  

např. 15.9.2012 vydán  dodate čný 
platební vým ěr na DPPO za rok 
2011   
                          300,- 

               uhrazeno  300, -  
           na zajiš ťovací p říkaz 

Příloha č. V 



Příloha č. VI. 
 
Finanční úřad v / pro …….. 
ulice čp/čo 
PSČ obec 
Č.j: 
Vyřizuje:                        
Telefon:                                   linka: 
Fax:                                          č.dveří: 
  
             
(příjemce rozhodnutí)                                                          DIČ/RČ/IČ: 
 

 
 

ZAJIŠŤOVACÍ PŘÍKAZ 
 
Shora uvedený správce daně podle ust. § 167 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci …..……………………………….(např. 
zajištění daní), Vám  

  
u k l á d á , 

 
abyste do 3 pracovních dnů po oznámení tohoto zajišťovacího příkazu*) abyste okamžikem 
oznámení tohoto zajišťovacího příkazu*) zajistil úhradu daně, u které dosud neuplynul den 
splatnosti*) nebo která nebyla dosud stanovena*), složením jistoty na níže uvedený 
depozitní účet finančního úřadu, a to ve výši  uvedené v následujícím rozpisu: 

Název daně 
Pořadí     Období   od          Období do                                                          v částce (Kč) 
 
Daň z xxxxxxxxxxxxxx 
  1             xx.xx.xxxx         xx.xx.xxxx                                                              xxx xxx.xx 
 
Daň z xxxxxxxxxxxxxxx 
  2             xx.xx.xxxx         xx.xx.xxxx                                                                xx xxx.xx 
   

Celkem (Kč):                                                                                                      xxx.xxx.xx 
(slovy:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč). 
 
Jistotu v uvedené výši je nutno složit na depozitní účet finančního úřadu: 
   číslo: 
   IBAN:                                                                            BIC:  
   konstantní symbol:     1148 – převodní příkaz,              1149 – poštovní poukázka 
   variabilní symbol: 
 
 
Odůvodnění: 
………………………… 



   
 
 
  
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat do 30 dnů ode dne jeho 
doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání 
se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek  
(§ 109 daňového řádu). Pro zachování lhůty k podání odvolání se nepoužije § 35 odst. 2 
daňového řádu (§ 168 odst. 1 daňového řádu).  
 
Není-li ve výroku zajišťovacího příkazu stanovena lhůta ke složení jistoty, pak je zajišťovací 
příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu (§ 167 odst. 3 daňového řádu). 
 
 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 
 
 
*) nehodící se škrtněte 
 



Finanční úřad v / pro …….. 
ulice čp/čo 
PSČ obec 
Č.j: 
Vyřizuje:                        
Telefon:                                   linka: 
Fax:                                          č.dveří: 
  
             
(příjemce rozhodnutí)                                                 DIČ/RČ/IČ: 
 

 
 

V Ý Z V A 
 
Shora uvedený správce daně podle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci …………..…………………(např. 
zajištění daní), Vás  
  

v y z ý v á , 
 
abyste mu nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení této výzvy sdělil údaje potřebné 
pro ur čení výše zajišťované daně …………………………….. (uvést přesný název daně, 
event. daní), za zdaňovací období …………………………….:         

- ………………………….. 
- …………………………. 
- ………………………… 
 
 

Odůvodnění: 

 ………………….. 
  
  
Poučení: 
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve 
stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla 
stanovena zákonem nebo správcem daně, může správce daně uložit pořádkovou pokutu  
do 50 000 Kč  (§ 247 odst. 2 daňového řádu). 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (§ 109 odst. 2 daňového řádu). 
 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 
 



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 ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu 

 
 
Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 168 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci …..……………….. (např. 
zajištění daní), takto: 

  
dnem doručení tohoto rozhodnutí ukončuje účinnost zajišťovacího příkazu,  
č.j. …………………………… ze dne xx.xx.xxxx. 
 
 
Odůvodnění: 

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

 
                     podpis úřední osoby 

                  s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 
 



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 změně zajištěné částky 

 
 
Shora uvedený správce daně podle ust. § 168 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále jen „daňový řád“), ve věci 
…..…………………………….(např. zajištění daní), 

  
m ě n í 

 
(snižuje) částku daně zajištěnou zajišťovacím příkazem, č.j. ……………................., ze dne 
xx.xx.xxxx, z částky ……………… Kč na částku …..…………… Kč  
(slovy: ………………………. ………………………… Kč). V rozsahu této změny se 
současně  ukončuje účinnost původního zajišťovacího příkazu.   
 
 
Odůvodnění: 

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

 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 
 



Finanční úřad v / pro …….. 
ulice čp/čo 
PSČ obec 
Č.j: 
Vyřizuje:                        
Telefon:                                   linka: 
Fax:                                         č. dveří: 
  
             
(příjemce rozhodnutí)                                       DIČ/IČ/RČ: 
poznámka: doručuje se též katastru nemovitostí či veřejnému registru, ti však nejsou 

příjemcem rozhodnutí 
 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

o zřízení zástavního práva k zajištění částky stanovené zajišťovacím příkazem 
 

 
Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 168 odst. 6 a ust. § 170 odst. 1 zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím 
ust.  
§ 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), ve věci zajištění daně, takto: 

K zajištění nesplněné povinnosti ve výši ………………. Kč, která Vám byla uložena 
zajišťovacím příkazem, č.j. ……………………. ze dne xx.xx.xxxx,  

 

se zřizuje zástavní právo k: 

 
Pořadí 
Specifikace zástavy 

   001 
   nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. …, v katastrálním území ………………………. 
   - zastavená plocha, parc. č. st. …….. 
   - jiná stavba – bez č.p. na st. parc. č. …… 
 
  002 
  ……. 
 
 
Toto zástavní právo trvá v rozsahu, který odpovídá výši zajištěné daně, která byla 
stanovena nebo která se stala splatnou, i po zániku účinnosti shora uvedeného zajišťovacího 
příkazu z důvodů uvedených v § 168 odst. 4 a 5 daňového řádu. 
 
  
Odůvodnění: 

…………….. 



 
 
 
Poučení: 
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti  
o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový 
subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní (§ 52 odst. 1 
daňového řádu). Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek 
stanovených daňovým zákonem, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší.  
Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 daňového řádu). 

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

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

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

  
 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 
 



 

 
 
 
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 změně exekučního titulu 

 
 
Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 169 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci daňové exekuce nařízené 
exekučním příkazem č.j. ………………………… ze dne xx.xx.xxxx k vymožení povinnosti 
uložené zajišťovacím příkazem č.j. ………………………. ze dne xx.xx.xxxx, takto: 

 

Vykonatelné rozhodnutí o stanovení daně č.j. ………… ze dne xx.xx.xxxx, kterým je 
stanovena daňovému subjektu daňová povinnost na dani …………………………… za 
zdaňovací období ………………. ve výši ……… Kč, se  dnem xx.xx.xxxx (den následující 
po dni zániku účinnosti zajišťovacího příkazu dle § 168 odst. 4 a 5  DŘ) stává v daňové 
exekuci nařízené exekučním příkazem č.j. ………………..ze dne xx.xx.xxxx exekučním 
titulem namísto zajišťovacího příkazu č.j. ………………………… ze dne xx.xx.xxxx, 
kterým správce daně uložil uhradit  
na zajištění této daně částku …………….  Kč.  

 

Výše nedoplatku na stanovené dani, pro jehož úhradu správce daně pokračuje v daňové 
exekuci  nařízené exekučním příkazem č.j. ………………………….. ze dne xx.xx.xxxx, 
činila ke dni účinnosti změny exekučního titulu ……………….Kč. 

Výše nedoplatku  na stanovené dani zbývající k vymožení ke dni vystavení tohoto rozhodnutí 
činí ……….. Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč). 

 
Účinky již provedených exekučních úkonů zůstávají zachovány v rozsahu vymezeném novým 
exekučním titulem.  



Odůvodnění: 

………………………. 
 
Poučení: 
Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, 
co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, 
pokud jde o informace získané nebo použité při správě jeho daní (§ 52 odst. 1 daňového 
řádu). Fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených 
daňovým zákonem, se dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší. Za přestupek lze uložit 
pokutu do 500 000 Kč (§ 246 odst. 1 a 2 daňového řádu). 

Podle § 182 odst. 3 daňového řádu daňovému subjektu vzniká též povinnost uhradit hotové 
výdaje spojené s exekucí, jejímž exekučním titulem byl zajišťovací příkaz. Výši náhrady 
hotových výdajů shora uvedený správce daně stanovil samostatným rozhodnutím, č.j. 
…………………………..  ze dne xx.xx.xxxx. 

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

 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 



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 hotových výdajů 

 
 

Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 182 odst.  5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci …..……………(např. 
exekučních nákladů), takto: 

tímto rozhodnutím se stanovují k náhradě hotové výdaje, které vznikly správci daně při 
provádění daňové exekuce nařízené exekučním příkazem, č.j. ………………………… ze dne 
xx.xx.xxxxx, v celkové výši ………….. Kč.                                                             

 

Var.I 

Stanovenou výši hotových výdajů jste povinen uhradit shora uvedenému správci daně do 15 
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 
 
Var. II 
Stanovené hotové výdaje jsou uhrazeny ve výši …… Kč, a to  ze zadržené částky z výtěžku 
daňové exekuce provedené dne xx.xx.xxxx na základě exekučního příkazu,. č.j. ……. ze dne 
xx.xx.xxxx.  
Pozn.: zadržená částka z výtěžku nemusí vždy korespondovat s výší stanovených hotových 
výdajů, což je nutno modifikovat ve vztahu k Var.I a II. + k tomu srovnej § 185/2. 
 
 
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 5 a § 109 daňového řádu). 
 
 
 
 
 
                                                                        (Datum podpisu rozhodnutí) 

 
                     podpis úřední osoby 

              s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení 
 



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 …..………………(např. 
exekučních nákladů), 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 níž je pokračováno na základě rozhodnutí č.j............. ze dne xx.xx.xxxx, 
(rozhodnutí podle § 169  DŘ)  v této výši: 

- náklady za nařízení exekuce činí 2 % z částky, pro kterou je v daňové exekuci 
pokračováno na základě shora uvedeného rozhodnutí č.j..................ze dne 
xx.xx.xxxx, 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 exekuce prodejem 
movitých věcí a prodejem nemovitostí) činí 2 % z částky, pro kterou je v daňové 
exekuci pokračováno na základě shora uvedeného rozhodnutí č.j..................ze dne 
xx.xx.xxxx, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč. Náklady za výkon 
prodeje tak činí ………….. Kč.   (Pozn.:uplatní se, pokud povinnost k úhradě – 
zahájení dražby nebo zpeněžení předmětu mimo dražbu – vznikla po vydání 
rozhodnutí podle § 169 DŘ).                                                                                                                                                    

Povinnost úhrady exekučních nákladů za nařízení exekuce vzniká vydáním tohoto rozhodnutí 
(rozhodnutí bude vydáno po právní moci rozhodnutí podle § 169 DŘ) . 

Povinnost úhrady nákladů za výkon prodeje (pouze v případě exekuce prodejem movitých věcí 
a prodejem nemovitostí) vzniká zahájením dražby nebo zpeněžením předmětu daňové 
exekuce mimo dražbu.  (Pozn.:uplatní se, pokud povinnost k úhradě – zahájení dražby nebo 
zpeněžení předmětu mimo dražbu – vznikla po vydání rozhodnutí podle § 169 DŘ).                                                                                        

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 
 
 
 



     
Finan ční ú řad v/ve/ pro                         V              
ulice č.p./ č.o.PS Č obec       dne (datum podpisu 
rozhodnutí)                 
Č.j.:              
Vyřizuje:            
Telefon:        linka:        
Fax:        č. dve ří:     
                                                   
     
Dlužník: 
DI Č:      I ČO:                                           
                                                           
 
 
Peněžní ústav: 
 
 
 
 
 
 
 

                      E X E K U Č N Í    P Ř Í K A Z 
 
                       na p řikázání pohledávky z ú čtu 
 
       Shora  uvedený  správce  dan ě podle § 178  odst. 1 a odst. 5 písm. b) 
    a § 190 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,  da ňový řád, ve zn ění pozd ějších 
    p ředpis ů  (dále  jen "da ňový řád"),  s použitím zákona  č. 99/1963  Sb., 
    ob čanský  soudní  řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (dále jen "o.s. ř."), 
 
                                na řizuje 
                da ňovou exekuci p řikázáním pohledávky z ú čtu 
 
    a k vymožení nedoplatku                            K č        ...........  
    a exeku čních náklad ů ke dni na řízení exekuce ve výši K č             0.00 
    tj. celkem                    K č    ........... 

                                             
(slovy:............................... K č), 
 
                       p řikazuje shora uvedenému poddlužníkovi, 
 
   aby od okamžiku,  kdy  mu  bude doru čen  tento  exeku ční p říkaz, po dobu 
    trvání da ňové exekuce nevyplácel pen ěžní prost ředky z ú čtu dlužníka: 
    0101010101/0100, 
 
    ze kterého se p řikazuje  pohledávka,  neprovád ěl na n ě zapo čtení a ani 
jinak nimi nenakládal,  a  to  až  do výše nedoplat ku,  pro který je  
exekuce na řizována. To  se  týká  i  pen ěžních  prost ředk ů,  které  dojdou  
na tento  ú čet do 6 m ěsíc ů ode dne vyrozum ění o nabytí právní  moci  
exeku čního příkazu 
(§ 190 odst. 2 da ňového řádu). 
 
Podle § 190 odst. 1 da ňového řádu  odpisem pen ěžních prost ředk ů dlužníka z 
jeho b ěžného, vkladového nebo  jiného ú čtu, vedeného v jakékoliv m ěně, do 
výše částek uvedených v exeku čním p říkazu  a jejich  vyplacením shora 
uvedenému správci dan ě na ú čet: 
    číslo: 35-7629071/0710 
    IBAN:          CZ59 0710 0000 3500 0762 9071, B IC: CNBACZPP 
    konstantní symbol: 1148 - p řevodní p říkaz, 1149 - poštovní poukázka 



    variabilní symbol: 4007110044 
 
    da ňová exekuce zaniká. 
 
        

 
 Uvedený  dlužník  nezaplatil  ke  dni xx.xx.xxxx  shora  uvedenému 

    správci dan ě podle 
 
 
    1) vykonatelného rozhodnutí: 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    Položka číslo jednací                        vydaného dne  s platného dne 
    Druh dan ě                                           splatnou  částku (K č) 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    001     ......................               xx .xx.xx   xx.xx.xxxx 
    Zvláštní prost ředky - zajišt ění(z. č.280/09 Sb.)               .......... 
    Úrok z prodlení                                                     0.00 
    zajiš ťovací p říkaz 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
                  Tuto částku vykázaných nedoplatk ů (K č):         .......... 
                        Částka nedoplatk ů na daních (K č):         .......... 
              Částka nedoplatk ů na úroku z prodlení (K č):               0.00 
                 Částka nedoplatk ů na p říslušenství (K č):               0.00 
 
 
                Celková částka nedoplatk ů na daních (K č):         .......... 
      Celková částka nedoplatk ů na úroku z prodlení (K č):               0.00 
         Celková částka nedoplatk ů na p říslušenství (K č):               0.00 
    Výše nedoplatku,pro který je exekuce na řizována (K č):         .......... 
 
 
    O d ů v o d n ě n í: 
 ..................... 

 
 

    P o u č e n í: 
       Ú řední osoby a osoby zú častn ěné na správ ě daní jsou podle § 52 
odst.1 da ňového  řádu vázány  povinností  ml čenlivosti  o tom, co se p ři 
správ ě daní   dozv ěděly   o   pom ěrech  jiných  osob.  Za  porušení  
povinnosti ml čenlivosti lze uložit pokutu podle  §  246  da ňového  řádu  až 
do výše 500 000 K č. 
      Da ňový dlužník ztrácí okamžikem, kdy je poddlužníkovi doru čen 
exeku ční p říkaz,  právo vybrat  pen ěžní prost ředky z ú čtu, použít tyto 
prost ředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhaného 
nedoplatku a p říslušenství (§ 177 odst. 1 da ňového řádu a § 304 odst. 3 
o.s. ř.). 
      Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 o.s. ř. se nevztahují na   pen ěžní    
prost ředky   do  výše dvojnásobku životního minima  jedno tlivce  podle 
zvláštního právního p ředpisu (§ 304b odst. 1 o.s. ř.). 
      Nesplní-li  poddlužník povinnost  stanovenou   mu  exeku čním  
příkazem    a zákonem řádně a v čas,  má shora  uvedený  správce dan ě  nárok  
na její spln ění  z  prost ředk ů  tohoto poddlužníka;  tento  nárok  shora 
uvedený správce dan ě  uplatní  podáním  žaloby  k soudu  (§ 186 odst. 3  
daňového řádu). 

Podle § 183 odst.3 da ňového řádu p ři exekuci, jejímž exeku čním 
titulem je zajiš ťovací p říkaz, se hradí pouze hotové výdaje. Výši 
hotových výdaj ů stanoví 
správce dan ě vždy samostatným rozhodnutím (§ 182 odst. 5 da ňového řádu). 
Podle 
§ 184 odst. 1 da ňového řádu správce dan ě může zadržet z výt ěžku da ňové 



exekuce částku v o čekávané výši hotových výdaj ů, kterou  zú čtuje p ři 
stanovení jejich skute čné výše.       

Proti tomuto rozhodnutí se m ůže p říjemce  rozhodnutí  odvolat ve 
lh ůt ě do  15  dn ů ode dne  jeho doru čení. Odvolání je  nep řípustné, 
směřuje-li jenom proti od ůvodn ění  rozhodnutí. Odvolání se  podává u 
správce dan ě, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.  Podané o dvolání  
nemá odkladný ú činek (§ 178 odst. 4 a § 109 da ňového řádu). 
 
 
 
 
                                                     podpis ú řední osoby 

                                        s uvedením jména, p říjmení  
                                        a pracovníh o za řazení 

 
                                                 
1  Za účelem budoucí úhrady hotových výdajů může správce daně z výtěžku zajišťovací exekuce (EP1) zadržet 
částku v očekávané výši hotových výdajů, kterou zúčtuje při stanovení jejich skutečné výše (§ 184 odst. 1 DŘ). 
 
2 Pokud splatnost hotových výdajů nastane ještě před splatností stanovené daně a převodem částky vymožené 
zajišťovací exekucí z osobního depozitního účtu na osobní daňový účet (§ 150 odst. 5 DŘ), pak bude mít 
pohledávka na hotových výdajích při uhrazení přednost před pohledávkou na dani (§ 184 odst. 3 DŘ). 
Nezadržel-li správce daně z výtěžku exekuce dostatečnou zálohu, může nastat situace popsaná v příloze č. III 
(část zajištěné daně zůstane neuhrazena v důsledku použití úhrady přednostně na hotové výdaje zajišťovací 
exekuce) anebo v příloze IV. (část zajištěné daně zůstane neuhrazena v důsledku uhrazení splatných hotových 
výdajů zajišťovací exekuce a navíc vznikne nedoplatek i na nezajištěné části daně). 
 
3 Tento úrok z prodlení musí být na exekuční příkaz zařazen jako standardní vymáhaná pohledávka, jelikož 
postupem dle § 178 odst. 3 DŘ lze vymáhat pouze úrok z prodlení, který přiroste po nařízení exekuce, a to pouze 
k těm vymáhaným nedoplatkům, pro které je exekuce nařizována. Před zařazením na exekuční příkaz musí být 
úrok předepsán; exekučním titulem pro tuto pohledávku bude vykonatelný výkaz nedoplatků vystavený před 
zahájením exekuce exekučním příkazem č. 2 (§ 176  DŘ). 
 
4 Exekuční náklady za nařízení exekuce vypočtené dle § 183 odst. 1 DŘ z částky vymáhaného nedoplatku, který 
sám nemá povahu exekučních nákladů, a k němuž nebyly dosud nikdy tyto náklady počítány (mimo úroku 
z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce, § 178 odst. 3 DŘ). 
 
5 Jde o částku nedoplatku na dani, který byl pokryt zajištěním [např. jistota: 1000 Kč – na jistotu vymoženo: 
700 Kč – stanovená daň: 1 800 Kč; nedoplatek na zajištěné daňové pohledávce, pro kterou bude pokračováno 
v exekuci, činí 300 Kč (1000-700); zbývající nezajištěná část pohledávky ve výši 800 Kč musí být vymáhána 
jinak].  
 
6 Oprávnění správce daně požadovat úhradu těchto exekuční náklady za nařízení (uhrazovací) exekuce vzniká 
okamžikem právní moci (§ 101 odst. 2 DŘ) rozhodnutí o změně exekučního titulu dle § 169 DŘ, jímž je 
deklarováno nařízení uhrazovací exekuce k vymožení nedoplatku na dani (§ 183 odst. 1 DŘ), a které nahrazuje 
standardní exekuční příkaz. Ustanovení § 169  DŘ však neumožňuje tyto exekuční náklady v rozhodnutí o 
změně exekučního titulu předepsat a zahájit jejich vymáhání současně s nedoplatkem. Jelikož se tyto exekuční 
náklady vztahují k nedoplatku, který není zařazen jako vymáhaná pohledávka na žádném nově vydávaném 
exekučním příkazu, nelze příslušné exekuční náklady stanovit exekučním příkazem, ale pouze samostatným 
rozhodnutím (§ 182 odst. 4 DŘ).  Povinnost jejich úhrady vzniká vydáním samostatného rozhodnutí, jímž 
správce daně stanoví výši těchto exekučních nákladů (§ 183 odst. 1 DŘ). 
 
7  Pokud je exekuce nařízená exekučním příkazem č. 1 (EP1), tzn. původně zajišťovací exekuce, která přešla 
v exekuci uhrazovací, prováděna prodejem movitých věcí nebo nemovitosti v dražbě, je možné při splnění 
zákonných podmínek pohledávky, které by jinak byly zařazeny na exekuční příkaz č. 2 (EP2), do této exekuce 
(EP1) přihlásit postupem dle § 197 odst. 4 DŘ, aniž by pro ně byla zahajována samostatná exekuce. 
 
8 Přestože správce daně pokračuje ve vymáhání nedoplatku na zajištěné dani dle § 169 DŘ, není vyloučeno, aby 
k vymožení celého aktuálně evidovaného nedoplatku na stanovené dani, která, resp. jejíž část, byla zajištěna a je 
dále vymáhána postupem dle § 169 DŘ, nařídil souběžně další standardní daňovou exekuci vydáním exekučního 



                                                                                                                                                         
příkazu (srov. § 181 odst. 2 písm. i) DŘ), popřípadě přistoupil souběžně k jinému způsobu vymáhání dle § 175 
DŘ. Pro takový případ se však předpokládá, že další (souběžná) exekuce bude postihovat jinou majetkovou 
hodnotu než exekuce pokračující dle § 169  DŘ. 
 
9  Stanoví-li správce daně exekuční náklady za nařízení exekuce zajištěné části nedoplatku samostatným 
rozhodnutím, nebude již moci stanovit exekuční náklady za nařízení exekuce celého nedoplatku zařazeného na 
exekuční příkaz (EP2), a naopak. Právo počítat exekuční náklady za nařízení exekuce k danému nedoplatku nebo 
kterékoliv jeho části se vyčerpá prvním předpisem exekučních nákladů k zajištěné části nedoplatku nebo 
k celému nedoplatku (§ 183 odst. 3 DŘ). 
 
 
 


