Vzor č. 6 – k § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. e) a § 203 až 217 daňového řádu
Vzor exekučního příkazu na prodej movitých věcí
Obecní (městský) úřad: ............................
Odbor: ........... (popř. bez označení odboru)
Vyřizuje: ..........................................
Telefon: ............................................
Fax: ..................................................
Číslo jednací: ...................................
Adresy příjemců rozhodnutí
a) dlužník............................................
RČ : ..............................................
b)manžel dlužníka : (majetek v SJM)
.......................................................
RČ : ...............................................

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
na prodej movitých věcí
Obecní úřad v ……………………….., jako správce místních poplatků podle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 178 odst. 1
a odst. 5 písm. e) a § 203 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
k vymožení nedoplatku na místním poplatku v částce............. Kč, pro který je exekuce
nařizována a také k vymožení příslušejícího zvýšení v částce ........ Kč a exekučních
nákladů v částce................... Kč, tj. celkem .................... Kč .
Bude proveden soupis věcí dlužníka, které podléhají exekuci, jejich zpeněžení, pokud
to povaha věcí nevylučuje a z výtěžku prodeje bude uspokojen nedoplatek, pro který je
exekuce nařizována, včetně příslušejícího zvýšení a exekučních nákladů.
Věci, které mají být prodány, určí daňový exekutor v soupisu věcí. Se sepsanými
věcmi nesmí dlužník nakládat. Právní jednání, kterým by dlužník porušil tuto povinnost, je
neplatné (§ 204 odst. 1 a 2 daňového řádu).
Daňový exekutor je oprávněn sepsané věci odebrat, zajistit na místě nebo je viditelně
označit (§ 207 daňového řádu). Sepsány mohou být i věci dlužníka, které má v držení jiná
osoba. Tato osoba je povinna tyto věci odevzdat daňovému exekutorovi (§ 206 odst. 5
daňového řádu).

Výkonem exekuce je pověřen daňový exekutor :
Jméno
..................................................

služební průkaz číslo
.............................................................

Pokyny shora uvedeného správce daně k provedení exekuce:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Dlužník nezaplatil ke dni ................................ shora uvedenému správci místních
poplatků podle
1) vykonatelného výkazu nedoplatků
pod položkou: ….. číslo jednací: ...........sestaveného ke dni ………částku ve výši ......Kč.
2) vykonatelného rozhodnutí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadí
rozhodnutí č.j./ustanovení zákona vydaného dne
splatného dne
Druh poplatku
splatnou částku (Kč)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
§ 10b zákona 565/1990 Sb.
datum splatnosti
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
částka Kč
Zvýšení k položce 1
2.

§ 10b zákona 565/1990 Sb.

částka Kč
datum splatnosti

Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
částka Kč
Zvýšení k položce 2
částka Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podle § 183 odst. 1 daňového řádu vzniká dlužníkovi 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.
Podle § 183 odst. 2 daňového řádu je dlužník povinen uhradit na nákladech za výkon
prodeje 2% z celkové částky nedoplatků, pro které je daňová exekuce nařízena, nejméně však
500 Kč a nejvýše 500 000 Kč; povinnost jejich úhrady vzniká dlužníkovi zahájením dražby
nebo zpeněžením předmětu daňové exekuce mimo dražbu.
Exekuční náklady se vymáhají současně s nedoplatkem, pro který je exekuce nařízena
(§ 182 odst. 6 daňového řádu).

Správce daně může zadržet z výtěžku daňové exekuce částku v očekávané výši
hotových výdajů, kterou zúčtuje při stanovení jejich skutečné výše (184 odst. 1 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.
Pověřený daňový exekutor je na požádání povinen oprávnění k úkonům při daňové
exekuci prokázat služebním průkazem (§ 12 odst. 2 a 3 daňového řádu). Pověření opravňuje
daňového exekutora k provedení exekuce, popř. k přijetí peněz v hotovosti, jde-li o platbu při
daňové exekuci (§ 163 odst. 3 písm. b) bod 4. daňového řádu).
Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo
nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřeneckého nástupce jako následného dědice a
se kterými nemůže dlužník volně nakládat ( § 185 odst. 4 daňového řádu).
Daňová exekuce prodejem movité věci, k jejímuž využití slouží věc v případném
spoluvlastnictví, se vztahuje i na tento podíl na této věci v případném spoluvlastnictví (§ 323
odst. 1 o.s.ř. a § 177 odst. 1 daňového řádu; § 1223 až 1235 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.).
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 178 odst. 4 daňového řádu).

(Datum podpisu rozhodnutí)
podpis úřední osoby
s uvedením jména a pracovního zařazení

