Vzor č. 7- k § 182 odst. 5 daňového řádu
Vzor rozhodnutí o výši hotových výdajů
Obecní (městský) úřad: ............................
Odbor: ........... (popř. bez označení odboru)
Vyřizuje: ..........................................
Telefon: ............................................
Fax: ..................................................
Číslo jednací: ...................................
Adresy příjemců rozhodnutí
a) dlužník...................................................
RČ: .......................................................

ROZHODNUTÍ
o výši hotových výdajů
Obecní úřad v ……………… jako správce místních poplatků podle zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších, rozhodl podle § 182 odst. 5 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci
.....................................................................................................................................................
takto :
tímto rozhodnutím se stanovují k náhradě hotové výdaje, které vznikly správci daně při
provádění daňové exekuce nařízené exekučním příkazem ...................................................
čj. ...............................ze dne ................................. v celkové výši ....................... Kč .
Rozpis hotových výdajů :
čj. výdaje
popis výdaje

datum výdaje

částka (Kč)

čj. výdaje
datum výdaje
částka (Kč)
popis výdaje
.......................................................................................................................................................
celkem ..................................... Kč.
Stanovené hotové výdaje jsou uhrazeny ve výši .......................... Kč, a to z částky
zadržené podle § 184 odst. 1 daňového řádu z výtěžku daňové exekuce provedené na základě
exekučního příkazu čj. .................................., ze dne ............................ .
Podle § 184 odst. 2 daňového řádu správce daně zálohoval hotové výdaje z vlastních
rozpočtových prostředků a proto se jejich úhrada převádí do rozpočtu správce daně.
Dnem vydání tohoto rozhodnutí správce daně podle § 184 odst. 3 daňového řádu
přednostně uspokojil hotové výdaje v celkové částce ....................... Kč, ve které jsou
rozepsány, z Vašeho osobního účtu.

Podle § 182 odst. 5 daňového řádu Vám správce daně sděluje, že jste povinen k úhradě
neuhrazených hotových výdajů v částce ................... Kč.
Stanovenou výši hotových výdajů jste povinen uhradit shora uvedenému správci daně do
15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to způsoby uvedenými v § 163 odst. 3
daňového řádu
Účet správce místních poplatků:
účet č. ....................., konstantní symbol ........................... variabilní symbol ......................
vedený u pobočky banky .......................... .
Odůvodnění:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané
odvolání nemá odkladný účinek (§ 182 odst. 4, § 109 daňového řádu).
(Datum podpisu rozhodnutí)
podpis úřední osoby
s uvedením jména a pracovního zařazení

