
ŽÁDOST O POVOLENÍ SPLÁTEK 
[§ 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“)] 

 

Jméno a příjmení (název): 

 

Datum narození: 

Telefon: 

 

Rodné číslo (IČ): 

Trvalé bydliště (sídlo): 

 

 

 

Zaměstnavatel: 

 

Žádám o povolení rozložení úhrady nedoplatku 

- pokuty ve výši ………………………. Kč 

- náhrady nákladů řízení ve výši ………………………. Kč 

- místního poplatku ve výši …………………… Kč 

uložené (uložených) rozhodnutím Městského úřadu Sokolov ze dne …………………………… 

č. j. ………………………………………………………………….. 

na splátky. 

Navrhovaná výše měsíčních splátek …………………….. Kč. 

Splátky budu platit vždy k …………dni běžného kalendářního měsíce až do úplného zaplacení od 

měsíce ………………………………………………….. 

O povolení rozložení úhrady nedoplatku na splátky žádám z následujícího důvodu (důvodů)*: 

- neprodlená úhrada nedoplatku by pro mě (daňový subjekt) znamenala vážnou újmu 

- byla by ohrožena výživa moje (výživa daňového subjektu) nebo osob na mou výživu odkázaných 

- neprodlená úhrada nedoplatku by vedla k zániku mého podnikání (podnikání daňového subjektu), 

přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím 

zdaňovacím období 

- nedoplatek není možné vybrat najednou 

- lze důvodně očekávat částečný nebo úplný zániky povinnosti uhradit nedoplatek 

 

Existence shora uvedeného důvodu či důvodů prokazuji (vyjmenují a doloží se důkazy – např. listiny, 

úřední rozhodnutí apod.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Nehodící se důvod škrtněte 



Poučení: 

1. Podle § 156 odst. 1 daňového řádu lze povolit rozložení úhrady pokuty či náhrady nákladů řízení na 

splátky pouze tehdy 

a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu, 

b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných, 

c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos 

z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím 

období, 

d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo 

e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň. 

Daňový subjekt (žadatel) je povinen tvrzení, na základě kterých má být povoleno rozložení úhrady 

nedoplatku, prokázat a doložit. Pokud daňový subjekt (žadatel) svá tvrzení uvedená v žádosti 

nedoloží, a tato tvrzení nelze doložit ani z daňového spisu, nelze žádosti vyhovět. 

 

2. Přijetí žádosti o rozložení úhrady nedoplatku na splátky podléhá správnímu poplatku ve výši 400 

Kč [položka č. 1 písm. d) sazebníku správních poplatků z. č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů]. Správní poplatek se platí v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sokolov nebo 

převodem na účet. 

K žádosti je nutné přiložit doklad o zaplacení správního poplatku. Nezaplatí-li žadatel správní 

poplatek, úkon se neprovede. 

 

 

V …………………………dne…………………   

 

 

 

 

………………………………. 

Podpis žadatele 

(daňového subjektu) 

 


