Vzor č. 12 - k § 180 daňového řádu
Vzor výzvy k prohlášení o majetku
Obecní (městský) úřad: ............................
Odbor: ........... (popř. bez označení odboru)
Vyřizuje: ..........................................
Telefon: ............................................
Fax: ..................................................
Číslo jednací: ...................................
Adresy příjemců rozhodnutí
a) dlužník...................................................
RČ: .......................................................

VÝZVA
k prohlášení o majetku
Obecní úřad v ……………… jako správce místních poplatků podle zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších, Vás podle § 180 odst. 1 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci vymáhání daní
vyzývá,
k podání prohlášení o majetku včetně majetku patřícího do společného jmění manželů
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy, a to písemně s úředně ověřeným podpisem nebo
ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem,
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V prohlášení o majetku je dlužník povinen uvést:
a) plátce mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy, a výši těchto svých
nároků,
b) poskytovatele platebních služeb, u nichž má peněžní prostředky na účtech, čísla účtů
a výši peněžních prostředků na nich,
c) osoby, vůči nimž má jiné peněžité pohledávky, důvod, výši a den splatnosti těchto
pohledávek,
d) osoby, vůči nimž má majetková práva nebo nárok na jiné majetkové hodnoty, jejich
důvod a hodnotu, popřípadě datum, kdy má být plněno,
e) movité věci, které vlastní, popřípadě na nichž má spoluvlastnický podíl, s výjimkou
věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, místo, popřípadě osobu, u které
se nacházejí; totéž platí o vkladních knížkách, vkladních listech a jiných formách
vkladů, cenných papírech, včetně zaknihovaných a imobilizovaných, listinách, jejichž
předložení je třeba k uplatnění vlastnického práva k věci, ceninách, penězích a dalších
platebních prostředcích,
f) nemovité věci, které vlastní, popřípadě na nichž má spoluvlastnický podíl a jeho výši,
g) obchodní závody, které vlastní a jejich umístění,
h) další majetek neuvedený pod písmeny a) a g),

i) právní závady, které váznou na uvedeném majetku,
j) výslovné prohlášení o tom, že o svém majetku, včetně majetku patřícího
do společného jmění manželů, uvedl úplně a pravdivé údaje.
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). To se týká i povinností spojených s doručením
této výzvy a případně spojených s nepodáním prohlášení nebo uvedením nepravdivých nebo
hrubě zkreslených údajů. Ohledně nesplnění této povinnosti není správce daně vázán
povinností mlčenlivosti pro účely trestního řízení (§180 odst. 1 daňového řádu).
Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou
povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je
oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti (§ 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů).
V prohlášení o majetku je dlužník povinen uvést úplné a pravdivé údaje o svém majetku,
včetně majetku patřícího do společného jmění manželů Podpis dlužníka na prohlášení
o majetku, které není podáno ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem, odeslané prostřednictvím datové schránky nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
musí být úředně ověřen (§ 180 odst. 2 daňového řádu).
Dlužník není povinen podat prohlášení o majetku, ke kterému byl správcem daně vyzván,
jestliže je vůči němu zahájeno insolvenční řízení, nebo je u dlužníka zavedena nucená správa,
nebo vymáhaný nedoplatek zanikl (§ 180 odst. 5 daňového řádu).
Právní jednání dlužníka týkající se jeho majetku, s výjimkou právního jednání spočívajícího
v běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a správy majetku,
včetně jeho běžné údržby, které dlužník učinil poté, co mu byla doručena výzva k podání
prohlášení o majetku, jsou vůči správci daně a dalším osobám, které mají proti dlužníkovi
pohledávku vymahatelnou na základě exekučního titulu, neúčinné (§ 180 odst. 6 daňového
řádu).
Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (§ 109 odst. 2 daňového řádu).
(Datum podpisu rozhodnutí)
podpis úřední osoby
s uvedením jména a pracovního zařazení

