
 

 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ POTVRZENÍ O DAŇOVÉM DOMICILU 

PRO FYZICKÉ OSOBY 
 

 

Jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………..………………………………. 

Datum narození a rodné číslo (příp. číslo pasu): ………………………..…………………..…………………………… 

Adresa bydliště (stálého bytu) / pobytu v ČR: ……………………………………………..…………………..…………. 

Adresa bydliště / pobytu v zahraničí: …………………………………………………………………………………….... 

Kontaktní údaje (telefon, e-mail): ………………………………………………………………..………………………... 

Žádám tímto o vydání potvrzení o daňovém domicilu ČR  

za zdaňovací období (rok nebo od-do) 1) ….…………….....................nebo k datu 1) ……………………….…… 

 

Účel použití potvrzení (uveďte): ……………………………………………………………………………………………. 

Název státu (jiného než ČR) (uveďte): ……………………………………………..................................................... 

 

Potvrzení o daňovém domicilu lze vydat až po prokázání daňového rezidentství ČR v souladu s podmínkami dle 

§ 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dle mezinárodní smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a příslušným státem, pro který je potvrzení žádáno, je-li tato smlouva 

prováděna.  

Informace k prokázání Vašeho daňového rezidenství na území ČR dle ust. § 93 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (uveďte skutečnosti platné pro období, za které je požadováno 

potvrzení): 

Bydliště (stálý byt) pro daňové účely a délka pobytu v ČR za zvolené období (uveďte adresu a dobu strávenou 

v ČR) 2):  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mám/měl jsem k dispozici i stálý byt v zahraničí (uveďte adresu v zahraničí) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jsem ženatý/vdaná a manžel/manželka (uveďte jméno) žil (a) / žije se mnou ve společné domácnosti na adrese: 

………………………………………………………………………………………………………………………................ 

Mám děti (uveďte jména) a žijí / žily se mnou ve společné domácnosti na adrese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V ČR jsem pobíral (a) / pobírám příjmy (uveďte druh příjmů, např. ze zaměstnání / z podnikání / z pronájmu 

/ kapitálové příjmy / důchod / jiný příjem nebo příjem ze zahraničí) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

Další skutečnosti – např. existence nebo dispoziční právo k bankovnímu účtu v ČR, vlastnictví nebo pronájem 

nemovitosti v ČR, apod. (uveďte): 

....................................................................................................................................................................... 

 

Své rezidentství prokažte důkazními prostředky o adrese bydliště/místu pobytu (stálého bytu), délce 

Vašeho pobytu v ČR, zaměstnání, místu pobytu Vaší rodiny (např. předložením nájemní smlouvy, průkazu 

o přechodném pobytu v ČR, předložením pracovní smlouvy, pobytem manžela/ky, dětí apod.) nebo 

prohlášením do protokolu při jednání se správcem daně. 

 

Jsem si vědom/a, že jako daňový rezident ČR mám daňovou povinnost v ČR, která se vztahuje jak na příjmy 

plynoucí ze zdrojů v ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Nejsem si vědom skutečností, dle kterých 

by mne mohl zahraniční stát, se kterým ČR provádí smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, považovat 

za daňového rezidenta. V případě změny výše uvedených skutečností jsem povinen/na tyto změny oznámit 

správci daně. 

 

Vydané potvrzení: 3) 

 vyzvednu osobně (uveďte kontaktní telefon) 

 požaduji zaslat na adresu bydliště (případně na jinou adresu – uveďte) 1) 

     ...................................................................................................................................................................... 

 požaduji zaslat elektronicky do datové schránky (uveďte ID datové schránky)............................................ 

 

 

 
Datum a místo podání žádosti .....................................................  

Podpis žadatele    …………………………………………………..... 

 

 
 

Vydání potvrzení podléhá správním poplatkům dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Každé zdaňovací období se pro účely daňového rezidentství posuzuje samostatně 

a v takovém případě je vydán odpovídající počet potvrzení, jednotlivě se posuzuje také např. vydání více 

potvrzení pro jedno zdaňovací období, apod. Správní poplatek za vydání originálu potvrzení ve výši 100 Kč lze 

uhradit: 

 

 vylepením kolkové známky; poštovním poukazem prostřednictvím poskytovatele platebních služeb; 

v hotovosti na pokladně nebo bezhotovostním převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních 

služeb na účet příslušného FÚ. 

 

 

1) Nehodící se variantu škrtněte 
 
2) Adresa bydliště (stálý byt) na území ČR (místo, kde má žadatel stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl se 

trvale v tomto bytě zdržovat), za období nebo k datu podání žádosti o vydání potvrzení, nebo pokud žadatel nemá v ČR 

bydliště (stálý byt), uvede počet dní, po které pobývá v ČR v kalendářním roce (a to souvisle nebo v několika obdobích), 

za období žádosti o vydání potvrzení 

3) Požadovanou variantu označte a doplňte údaje 

 


