
FORMY ZASTOUPENÍ /POVĚŘENÍ 

ZÁKLADNÍ MODELY PŘENOSU EVIDENČNÍ POVINNOSTI 
 

 ZASTOUPENÍ 

      Přímé zastoupení (není ZoET zvlášť upraveno) 

 Poplatník eviduje jménem a na účet jiného poplatníka 

 Obdobou je situace, kdy eviduje zaměstnanec poplatníka 

     Nepřímé zastoupení (§ 8 ZoET) 

 Poplatník eviduje svým jménem na účet jiného poplatníka 
 

 POVĚŘENÍ 

     Pověření (§ 9 odst. 1 ZoET) 

 Poplatník je pověřen evidováním tržeb za jiného poplatníka 

     Pověření (§ 9 odst. 2 ZoET) 

 Poplatník je pověřen evidencí tržeb více poplatníků 

 



PŘÍMÉ ZASTOUPENÍ 

 Práva a povinnosti z jednání zástupce vznikají přímo zastoupenému 

 

 Jedná-li poplatník jménem a na účet jiného poplatníka, je povinen 
evidovat tržbu ten poplatník, o jehož tržbu se jedná. Jedná se např. 
o situace kdy, je uzavřena mandátní smlouva.  

 

 Tržbu, která splňuje formální znaky evidované tržby, může evidovat 
zástupce, zastoupený však nese plnou odpovědnost za splnění 
evidenční povinnosti 

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ zastoupeného, 
údaji o jeho provozovnách a  jeho certifikátem. 

 



NEPŘÍMÉ ZASTOUPENÍ 

 Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je 
povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet 
jiného. Jedná se o zvláštní ustanovení zvláště pro situace, kdy je 
uzavřena komisionářská smlouva.  

 

 Tržbu, která splňuje formální znaky evidované tržby zaeviduje 
prodejce v celém rozsahu – bez ohledu na to, zda obsahuje či 
neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně prodejce 
(zejména marži).  

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ prodejce zboží, 
údaji o jeho provozovnách a  jeho certifikátem, nebude uvedeno 
DIČ zastoupeného. 

 



POVĚŘENÍ K EVIDOVÁNÍ TRŽEB 

 Poplatník, kterému tržba plyne může pověřit evidováním tržby 
jiného poplatníka (§ 9 odst. 1). 

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ pověřeného 
poplatníka, údaji o jeho provozovnách a  jeho certifikátem, 
zároveň bude jedním ze zasílaných údajů  DIČ pověřujícího. 

 

 Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům (např. na základě 
smlouvy o společnosti nebo na základě spoluvlastnictví), mohou 
tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval 
(§ 9 odst. 2). 

 Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ pověřeného 
poplatníka, údaji o jeho provozovnách a jeho certifikátem, 
nebudou uváděna DIČ poplatníků, kteří jej evidováním pověřili. 

 
 

 



ZVLÁŠTNÍ MODEL „POVĚŘENÍ NARUBY“ 

 Pověřeným nemusí být nutně vždy ten, kdo platby fakticky přijímá 
(pověření se vztahuje k výkonu evidenční povinnosti). 

 Poplatníci mohou mít důvody pro to, aby upravili model pověření 
potřebám obchodního modelu (např. sdílení software) 

 

 

 

 

 

 Tento model používají např. čerpací stanice (často se váže na 
existenci franchisových smluv) 

 

 

 

 

POVĚŘENÝ POVĚŘUJÍCÍ ZÁKAZNÍK 

POVĚŘENÍ PLATBA 



Náplň položek datové zprávy 



Minimální počet datových zpráv na jeden nákup  
(tzn. také počet účtenek) 
 

  


