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OSS - registrace

• Prvním krokem pro nové uživatele je vyplnění žádosti o registraci do jednoho
správního místa (OSS), a to pro konkrétní režim, která musí být odeslána a
autentizována na daňovém portále.

• Žádost o přístup do aplikace OSS pro konkrétní režim může být odeslána společně s
žádostí o registraci (doporučeno).

• Žádost o přístup do aplikace OSS pro konkrétní režim, nebo žádost o přístup pro další
osobu, může být odeslána i později.

• Každý režim OSS má svoji vlastní registraci a svůj vlastní přístup do autentizované zóny
/ aplikace.

• Veškerá následná podání (daňová přiznání, ohlášení změny registračních údajů, žádost
o vynětí) v rámci OSS lze činit pouze elektronicky v rámci aplikace pro daný režim OSS.



OSS - registrace

• Osoby, které jsou v současnosti registrováni v rámci režimu EU zvláštního režimu
jednoho správního místa dle současné právní úpravy (tzv. MOSS), nemusí podávat
novou registraci a žádost o přístup do režimu EU OSS – jejich registrace a přístupy do
aplikace budou automaticky 1. 7. 2021 převedeny.

• Osoby, které jsou v současnosti registrováni v rámci režimu mimo EU zvláštního
režimu jednoho správního místa dle současné právní úpravy (tzv. MOSS), nemusí
podávat novou registraci a žádost o přístup do režimu mimo EU OSS – jejich registrace
a přístupy do aplikace budou automaticky 1. 7. 2021 převedeny.

• Správcem daně (příslušným FÚ) pro OSS je FÚ pro Jihomoravský kraj – ÚzP Brno I –
pro plnění jiných daňových povinností (včetně tuzemské DPH) zůstává správce daně
příslušného plátce nezměněný.



OSS - registrace



OSS - registrace

nebo 
tudy



OSS - registrace

Vyberete si režim One Stop 
Shop, do kterého se chcete 
registrovat.



OSS – registrace režim EU



OSS – registrace režim EU



OSS – registrační údaje

• Příslušný FÚ je vždy FÚ 
pro Jihomoravský kraj -
ÚzP Brno I 

• Jakmile vyplníte Vaše 
DIČ, automaticky se z 
registru DPH doplní 
Vaše jméno, příjmení 
resp. název společnosti 
a adresa.

• Pokud tyto údaje 
nebudou aktuální, 
prosím kontaktujte 
svého místně 
příslušného správce 
daně.



OSS – registrační údaje

Zaškrtne pouze osoba, která 
uskutečňuje dodání zboží 
dle s čl. 14a odst. 2. 
směrnice 2006/112/ES. Tzn. 
pokud prostřednictvím 
elektronického rozhraní, 
jako je elektronické tržiště, 
platforma, portál nebo 
podobný prostředek, 
usnadňujete dodání zboží, 
které patří osobě neusazené 
v EU. 



První uskutečnění vybraného plnění

• Pokud necháte prázdné, 
pak je účinnost registrace 
od 1. dne následujícího 
kalendářního čtvrtletí. 

• Pokud se však první 
vybrané plnění uskuteční 
dříve, použije se zvláštní 
režim ode dne tohoto 
prvního uskutečnění, je-li 
to oznámeno nejpozději 
10. den v měsíci 
následujícím po tomto 
uskutečnění.



Přístup do aplikace OSS

• Osoba povinná k dani bude podávat daňová přiznání, hlásit změny svých
registračních údajů a žádat o vynětí pouze přes aplikaci OSS.

• Do aplikace může mít přístup statutární orgán (jednatel), osoba jednající za základě
pověření (zaměstnanec) nebo zmocněnec na základě plné moci.

• Pověření nebo plná moc musí být zaslány na ÚzP Brno I, a to datovou schránkou,
písemně poštou, nebo bude generální plná moc na Vaší žádost vyžádána od Vaše
standardního správce daně.

• Dokud nebude správci na ÚzP doručeno pověření nebo plná moc, nebude žadateli
jednající na základě plné moci nebo pověření přidělen přístup do aplikace.



Přístup do aplikace OSS

• Podání (registraci a/nebo žádost o přístup) lze autentizovat:

1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky, nebo

2. s využitím přístupu se zaručenou identitou (např. NIA ID), nebo

3. prostřednictvím Daňové Informační Schránky (DIS)

• Přihlášení do aplikace bude probíhat totožným způsobem, jakým byla
autentizována registrace společně s žádostí o přístup, nebo samotná dodatečná
žádost o přístup.

• Např. není možné podepsat žádost o přístup NIA ID a přistupovat do aplikace
identitou pro vstup do datové schránky a naopak. Vždy musí být shodný způsob
autentizace pro žádost o přístup a přihlášení do aplikace.



Přístup do aplikace OSS

V případě autentizace ověřenou identitou pro vstup do datové schránky:

• Daňový portál "získává" ze systému Datových schránek (DatS) informaci o příslušném
oprávnění v Datové schránce.

• Pokud má dotyčná osoba přiděleno oprávnění odesílat z dané DatS, daňový portál jí
umožní žádost podat.

• Tato osoba, pokud je pouze pověřená k přístupu do DatS, nebude mít přístup do aplikace
OSS a musí podat samostatnou žádost o přístup z titulu pověření. Žádost bude
samostatně autentizována, např. za použití zaručené identity.

• Povolení přístupu do aplikace OSS je umožněno jedině oprávněné osobě k použité DatS a
to pouze na základě kladně vyřízené žádosti o přidělení přístupu.



Přístup do aplikace OSS

V případě autentizace zaručenou identitou:

• Správce daně posoudí, zda fyzická osoba je oprávněna jednat za subjekt, např. zda se
jedná o jednatele.

• Případné pověření nebo plná moc musí být zaslány na ÚzP Brno I stejným způsobem
jako se zasílají v jiných daňových řízeních.

V případě autentizace Daňovou Informační Schránkou (DIS):

• Podání lze podat pouze z DIS daňového subjektu. Podání tak nelze podat z DIS osoby
oprávněné za daňový subjekt jednat, tzn. z DIS jiného subjektu (např. zmocněnce).

• Přístup z DIS do autentizované zóny OSS nebude umožněn osobám pověřeným
přístupen do DIS daňového subjektu registrovaného do OSS. Přístup do autentizované
zóny OSS přes DIS bude umožněn pouze samotnému daňovému subjektu.



Provozovny v jiném čl. státě 

Pokud má osoba povinná k dani provozovnu/ny, nebo místo/a, kde 
zahajuje přepravu zboží v jiném členském státě, vyplní tuto záložku.



Závěr / protokol chyb 

Pokud bude žádost obsahovat kritické chyby, nebude možné jí 
podat. Případné kritické chyby, které braní odeslání podání, lze 
zobrazit v protokolu chyb.



Podání registrace

nebo 
tudy



Podání registrace

nebo

nebo
Poslední 
krok 

Autentizace / podpis žádosti:



Rozhodnutí / vyrozumění 

• Jakmile správce vyřídí Vaší žádost o registraci (zpravidla do 30 dnů), obdržíte
rozhodnutí o registraci do Vaší datové schránky nebo na emailovou adresu
uvedenou v kontaktních údajích žádosti o registraci, pokud nemáte zřízenou
datovou schránku.

• V případě, že jste žádal o přístup do aplikace One Stop Shop, bude Vám doručeno
vyrozumění o přidělení přístupu do datové schránky a na emailovou adresu
uvedenou v žádosti o přístup, pokud byla vyplněna.



Vstup do aplikace OSS 


