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POKYNY  K VYPLNĚNÍ

ZVLÁŠTNÍ  PŘÍLOHA  PRO  FINANČNÍ  ÚŘAD

Část A Zastupování fyzické osoby v daňových záležitostech

01 Zaškrtnutím se vyznačí, zda je daňový subjekt zastupován v daňových záležitostech 
smluvním zástupcem, kterým se rozumí zástupce, kterého daňový subjekt zmocnil. V případě, 
že zastupuje smluvní zástupce, přiložte plnou moc.

02 Zaškrtnutím se vyznačí, zda jménem daňového subjektu před správcem daně jedná 
pověřená osoba, kterou se rozumí zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba vykonávající činnost 
daňového subjektu. 

03 Příslušné identifikační údaje osoby pověřené jednat se vyplní v případě zaškrtnutí políčka 
ANO v bodě 02. V písm. g) se vymezí rozsah pověření, v jakém je fyzická osoba oprávněna 
jednat jménem daňového subjektu před správcem daně (např. pověření k nahlížení do spisů).

04 Místem pobytu fyzické osoby se pro účely správy daní rozumí adresa místa trvalého 
pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, nebo místo na 
území ČR, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. 

Část B Jednání jménem právnické osoby v daňových záležitostech, 
zastupování právnické osoby v daňových záležitostech

01 Zaškrtnutím se vyznačí, zda je daňový subjekt zastupován v daňových záležitostech 
smluvním zástupcem, kterým se rozumí zástupce, kterého daňový subjekt zmocnil. V případě, 
že zastupuje smluvní zástupce, přiložte plnou moc.

02, 04, 06, 08 Vyplní se údaje o fyzické osobě, která je statutárním orgánem právnické    
osoby nebo jeho členem, podle zápisu do obchodního rejstříku (§ 35 písm. f) zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů); u právnických osob, které 
se nezapisují do obchodního rejstříku, se uvádí fyzická osoba, která je podle stanov, smlouvy, 
organizačního řádu apod. oprávněna za právnickou osobu jednat. V téže věci může jménem 
právnické osoby dle § 24 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, současně jednat jen jedna fyzická osoba, pokud není pro jednání statutárního orgánu 
vyžadováno společné jednání více osob.Vyplní se i osoby (zaměstnanec právnické osoby, 
nebo jiné fyzické osoby, které vykonávají činnost této právnické osoby), které jsou pověřeny 
právnickou osobou jednat jejím jménem před správcem daně. Údaje o dalších fyzických 
osobách se uvádí v příslušných kolonkách této přílohy, případně na dalším listu ve stejné 
struktuře. 

U všech osob vyplňte příslušné údaje v písm. g) - i). Zaškrtnutím kolonky u písm. g) 
se vyznačí, že uvedená osoba je oprávněna jednat před správcem daně. Tato kolonka se 
vyplňuje u statutárního orgánu nebo jeho člena. Oprávnění k jednání vyplývá ze zápisu 
z obchodního rejstříku, stanov, smlouvy, organizačního řádu apod. Zaškrtnutím kolonky 
u písm. h) se vyznačí, že uvedená osoba je pověřena jednat před správcem daně samostatně. 
Tato kolonka se týká jiných osob než statutárních orgánů a jeho členů. Pověření k jednání 
vyplývá např. z pracovní smlouvy dané osoby, či z organizačního řádu daňového subjektu. 
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U písm. i) se vymezí rozsah pověření, v jakém je fyzická osoba oprávněna jednat jménem 
daňového subjektu před správcem daně (např. pověření k nahlížení do spisu).

03, 05, 07, 09 Místem pobytu fyzické osoby se pro účely správy daní rozumí adresa místa 
trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, nebo 
místo na území ČR, kde se fyzická osoba převážně zdržuje. 

Část C Předchozí daňová registrace 

V této části se uvádí, u kterého správce daně a kdy byl daňový subjekt registrován, a jaké mu 
bylo přiděleno daňové identifikační číslo.




