Vzor č. 8 - k § 181 odst. 1 daňového řádu
Vzor rozhodnutí o odkladu daňové exekuce
Obecní (městský) úřad: ............................
Odbor: ........... (popř. bez označení odboru)
Vyřizuje: ..........................................
Telefon: ............................................
Fax: ..................................................
Číslo jednací: ...................................
Adresy příjemců rozhodnutí
a) dlužník......................................................
RČ : ........................................................
b) poddlužník...............................................

ROZHODNUTÍ
o odkladu daňové exekuce (z úřední moci nebo na návrh)
Obecní úřad v ……………………….., jako správce místních poplatků podle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 181
odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“), ve věci .….…………….., takto:
Varianta I
Daňová exekuce …………. (označení způsobu daňové exekuce) nařízená exekučním
příkazem, č.j. …………….…. ze dne..............., k vymožení nedoplatku ve výši ..................Kč
se odkládá .
Varianta II.
Návrhu podanému (identifikace navrhovatele) ze dne ..................... se vyhovuje a daňová
exekuce ....................................(označení způsobu daňové exekuce) nařízená exekučním
příkazem č.j............................. ze dne ................. k vymožení nedoplatku ve výši............... Kč
se částečně odkládá
k vymožení nedoplatku ve výši ................ Kč.
Varianta I
Právní účinky již provedených exekučních úkonů zůstávají zachovány (§ 181 odst. 1
daňového řádu).

Varianta II
O právních účincích již provedených exekučních úkonů správce místních poplatků stanoví :
.....................................................................................................................................................

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, pokud tuto povinnost poruší.
Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 246 daňového řádu).
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 181 odst. 4 daňového
řádu).
(Datum podpisu rozhodnutí)
podpis úřední osoby
s uvedením jména a pracovního zařazení

