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Delegace místní příslušnosti 

k výkonu správy daní

[§ 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád]

§ 18
Delegace

 (1) Na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může nejblíže spo-
lečně nadřízený správce daně delegovat místní příslušnost k výkonu správy daní na jiného 
věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné nebo jsou-li pro výkon správy daní 
potřebné mimořádné odborné znalosti; proti rozhodnutí ve věci delegace nelze uplatnit 
opravné prostředky. 

 (2) Při změně okolností, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo okolností 
rozhodných pro určení místní příslušnosti rozhodne správce daně, který rozhodnutí vy-
dal, o zrušení, změně nebo potvrzení delegace; jestliže by mohlo dojít ke změně místní 
příslušnosti mimo obvod územní působnosti tohoto správce daně, rozhodne místo něj nej-
blíže společně nadřízený správce daně; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné 
prostředky.

  Příklad

Daňový subjekt s trvalým bydlištěm v Rokycanech (příslušný Finanční úřad pro Plzeň-
ský kraj), který podniká jako kameník, zde uzavřel svoji provozovnu a nově ji otevřel 
v Berouně (příslušný Finanční úřad pro Středočeský kraj). Vzhledem k tomu, že v pro-
vozovně se odehrává veškerá jeho podnikatelská činnost a subjekt zde má umístěny 
veškeré doklady související s jeho podnikáním, domnívá se, že je namístě, aby místní 
příslušnost byla delegována z Finančního úřadu pro Plzeňský kraj na Finanční úřad 
pro Středočeský kraj s umístěním spisu na územním pracovišti v Berouně. Z tohoto 
důvodu žádá o delegaci místní příslušnosti ke správě daní z dotčeného fi nančního 
úřadu na jiný. 
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PRŮVODCE DAŇOVÝM ŘÁDEM

2.1 Žádost o delegaci místní příslušnosti 

k výkonu správy daní

[§ 18 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád]

Finanční úřad pro Plzeňský kraj (adresa)

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

Územní pracoviště v Rokycanech (adresa)

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

Žádost o delegaci místní příslušnosti ke správě daní 

Podávám tímto žádost o delegaci místní příslušnosti ke správě daní, a to 
z Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, kde jsem dosud zaregistrován, na Fi-
nanční úřad pro Středočeský kraj. Spis je umístěn na územním pracovišti 
v Rokycanech. Svoji žádost odůvodňuji takto: 

Podnikám jako kameník a donedávna jsem měl provozovnu na adrese 
Kovářská 20, Rokycany. V září 2014 jsem však uvedenou provozovnu v dů-
sledku stále se zvyšujícího nájmu musel uzavřít. Podnikání jsem tedy v říjnu 
přesunul do Berouna, Hartmanická 52. V nově otevřené provozovně vykoná-
vám veškerou svoji činnost a zde jsou taktéž uloženy všechny účetní dokla-
dy, které se podnikání týkají. Vzhledem k tomu, že jsem v provozovně k zasti-
žení prakticky celý týden, domnívám se, že bude pro všechny účelnější, když 
bude místní příslušnost k výkonu správy daní delegována na Finanční úřad 
pro Středočeský kraj. Současně žádám, aby byl můj spis umístěn na územ-
ním pracovišti v Berouně.

Žádám tedy tímto nadřízené Odvolací fi nanční ředitelství o delegaci místní 
příslušnosti z Finančního úřadu pro Plzeňský kraj na Finanční úřad pro Stře-
dočeský kraj.

V  ............................... dne  ...................

František Holý
DIČ CZ1234567890

Potoční 11, Rokycany
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