
Vysvětlivky k žádosti: 

Ř. 1 až 3 Vyplní podací místo. Při osobním podání žádosti otiskne podací místo na požádání žadatele své 

presentační razítko též na kopii žádosti, kterou si na vlastní náklady pořídí žadatel. 

Žadatel vyplní všechny požadované údaje v oddílu „Žadatel“, jestliže např. nemá e-mail, napíše do příslušného 

řádku “ne”. 

 

Ř. 4 Uvede se příslušný kód žadatele: 

Kód žadatele Kód žadatele 

1  fyzická osoba (nepodnikající) 9 ostatní organizační složky 

2 fyzická osoba (podnikatel) 10 příspěvková organizace MZe 

3 
právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 
11 

kraj (i příspěvkové organizace krajů, např. 

střední školy) 

4 sdružení bez právní subjektivity 12 vysoké školy 

5 sdružení s právní subjektivitou 13 církev, církevní řády a kongregace 

6 státní podnik 14 nadace, veřejně prospěšné společnosti apod. 

7 obec (i příspěvkové organizace obcí) 15 příspěvkové organizace ostatních správců kapitol 

8 organizační složka státu   

 

Ř. 5. Uvede se příslušný dvoumístný kód vlastnictví, který vyjadřuje vztah žadatele k parcele: 

První místo – žadatel Druhé místo – identifikace vlastníka parcely 

1 - jediný vlastník  A - fyzická osoba (nepodnikající) 

2 - spoluvlastník   B - fyzická osoba (podnikatel) 

3 - nájemce C - právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní  zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů) 

4 - podnájemce   D - sdružení bez právní subjektivity 

    E - sdružení s právní subjektivitou 

    F – stát 

    G - obec 

   H - vysoká škola 

    I - církev, církevní řády a kongregace 

    J - nadace, veřejně prospěšné spol. apod. 

    K - kraj 

Ř. 12 Uvede se název právnické osoby a to v plném znění, tak jak je uveden v přísl. registru, např. obchodním 

rejstříku (např. “Obec Liptákov” nikoliv Obecní úřad Liptákov, “Lesy České republiky, s. p.” nikoliv LČR s. p.). 

U sdružení bez právní subjektivity a organizačních složek se uvádí jejich název. 

Ř. 27 Název správce daně (Finanční úřad) v žádosti se uvede v souladu se zákonem č. 66/1995 Sb., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Ř. 28 Je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty zakroužkuje “A”, není - li plátcem zakroužkuje “N”. 

Ř. 29 až 36 Není nutno vyplňovat v případě, že adresa pro doručování je shodná s adresou žadatele. 


