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Identification Number and Certification 

Žádost o identifikační číslo 
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Name (as shown on your income tax return) 

Jméno nebo název (jak je uveden ve vašem daňovém přiznání daně z příjmu) 

 

Business name/disregarded entity name, if different from above 

Obchodní jméno / název entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem, pokud se liší od názvu 
uvedeného výše 

 

Check appropriate box for federal tax classification:  

Zaškrtněte příslušné políčko pro klasifikaci federální daně: 

 Individual/sole proprietor  C Corporation  S Corporation  Partnership  Trust/estate 
 Jednotlivec / jediný vlastník  Obchodní 

společnost C 
 Obchodní 

společnost S 
 Osobní 

společnost 
 Svěřenský fond / 

pozůstalost 

 

  Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership)    __________ 

Společnost s ručením omezeným. Zadejte daňovou klasifikaci (C = obchodní společnost C, S = obchodní společnost S, 
P = osobní společnost)    __________ 

  Other (see instructions)   

  Jiná (viz pokyny)  

Exemptions (see instructions): 

Osvobození (viz pokyny): 

Exempt payee code (if any) 
_____________________ 

Kód osvobozeného příjemce  

(pokud existuje) _____________ 

Exemption from FATCA 

reporting code (if any)   ______ 

Kód osvobození od oznamování 

podle FATCA (pokud existuje) 

__________________ 

Address (number, street, and apt. or suite no.) 

Adresa (číslo, ulice a č. číslo apartmánu nebo bytu) 

Requester’s name and address (optional) 

Jméno a adresa žadatele (volitelně) 

City, state, and ZIP code 

Město nebo obec, stát a kód ZIP 

 

List account number(s) here (optional) 

Zde zadejte čísla účtů příjemce (volitelně) 

 

Part I 

Část I 

Taxpayer Identification Number (TIN) 

Identifikační číslo plátce daně (TIN)  

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the “Name” line to 
avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However, for a resident 
alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For other entities, it is your 
employer identification number (EIN). If you do not have a number, see How to get a TIN on page 3. 

Zadejte své číslo TIN do příslušného pole. Zadané číslo TIN musí odpovídat jménu uvedenému na řádku 
„Jméno nebo název“, aby se zabránilo srážení zálohy na daň. U jednotlivců je tímto číslem číslo sociálního 
zabezpečení (SSN). V případě rezidenta s cizím občanstvím, jediného vlastníka nebo entity z daňového 
hlediska spojené se svým vlastníkem viz pokyny k části I na straně 3. U jiných entit je tímto číslem 
identifikační číslo zaměstnavatele (EIN). Pokud takové číslo nemáte, viz část Jak získat číslo TIN na straně 3. 

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose  
number to enter. 

Poznámka. Pokud je účet veden na více než jedno jméno, viz tabulka na straně 4 s pokyny k tomu, číslo 
které osoby je třeba zadat. 

Social security number 
Číslo sociálního zabezpečení 
 

   -   -     

 
Employer identification number 
Identifikační číslo zaměstnavatele 
 

  -        
 

Part II 

Část II 

Certification 

Potvrzení 
Under penalties of perjury, I certify that: 

Potvrzuji pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že: 

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and 

číslo uvedené v tomto formuláři je mým správným daňovým identifikačním číslem daňového poplatníka (nebo čekám na vydání tohoto čísla), a 

2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue 
Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am 
no longer subject to backup withholding, and 

nepodléhám srážení zálohy na daň, protože: (a) jsem osvobozen od srážení zálohy na daň, nebo (b) mi Úřad pro daňovou správu Spojených států 
(IRS) neoznámil, že podléhám srážení zálohy na daň v důsledku neoznámení všech podílů nebo dividend, nebo (c) mi IRS oznámil, že již nepodléhám 
srážení zálohy na daň, a 
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Part II 

Část II 

Certification (continued) 

Potvrzení (pokračování) 
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and 

jsem občanem Spojených států nebo jinou americkou osobou (podle definice níže), a 

4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct. 

kód nebo kódy FATCA, uvedené v tomto formuláři (pokud existují), indikující, že jsem osvobozen od oznamování FATCA, jsou správné. 
 

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding 
because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage 
interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and 
generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the 
instructions on page 3. 

Pokyny k potvrzení. Musíte zaškrtnout položku 2 výše, pokud vám IRS oznámil, že v současné době podléháte srážení zálohy na daň, protože jste 
neoznámil všechny podíly nebo dividendy v daňovém přiznání. Pro realitní transakce položka 2 neplatí. Pro zaplacený hypoteční úrok, nabytí nebo 
přenechání zajištěné nemovitosti, zrušení dluhu, příspěvky na individuální důchodovou smlouvu (IRA) a, obecně, platby jiné než podíly nebo dividendy, 
nemusíte podepsat potvrzení, ale musíte uvést správné číslo TIN. Viz pokyny na straně 3. 

Sign 
Here 

Zde 
podepište 

Signature of  
U.S. person  

Podpis americké  
osoby  

Date  

Datum  

 

General Instructions  Obecné pokyny 

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.  Odkazy na paragrafy se vztahují k daňovému zákoníku Spojených států, pokud není 
uvedeno něco jiného.  Budoucí vývoj. IRS vytvořil stránku na adrese IRS.gov 
s informacemi o formuláři W-9, www.irs.gov/w9. Informace o budoucím vývoji 
ovlivňujícím formulář W-9 (například o legislativních předpisech schválených po 
zveřejnění formuláře) budou zveřejňovány na této stránce. 

Future developments. The IRS has created a page on IRS.gov for information  
about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any future developments  
affecting Form W-9 (such as legislation enacted after we release it) will be posted  on 
that page. 

 

Purpose of Form  Účel formuláře 

A person who is required to file an information return with the IRS must obtain your  
correct taxpayer identification number (TIN) to report, for example, income paid to  
you, payments made to you in settlement of payment card and third party network  
transactions, real estate transactions, mortgage interest you paid, acquisition or  
abandonment of secured property, cancellation of debt, or contributions you made  
to an IRA. 

 Osoba, po které je vyžadováno vyplnění informačního oznámení pro IRS, musí 
obdržet vaše správné daňové identifikační číslo daňového poplatníka (TIN), aby 
mohla oznamovat, například, vám zaplacený příjem, vám provedené platby při 
zúčtování platby platební kartou a transakcí platební sítě třetí strany, realitních 
transakcí, vámi zaplacené hypoteční úroky, nabytí nebo přenechání zajištěné 
nemovitosti, zrušení dluhu, nebo příspěvky vámi zaplacené pro IRA. 

  Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide 
your correct TIN to the person requesting it (the requester) and, when applicable, to: 

   Použijte formulář W-9, pouze pokud jste americkou osobou (včetně rezidenta 
s cizím občanstvím), k poskytnutí vašeho správného čísla TIN osobě, která jej 
požaduje (žadatel) a, v příslušných případech, za účelem: 

  1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to 
be issued), 

   1. potvrzení, že číslo TIN, které uvádíte, je správné (nebo že čekáte na vydání 
tohoto čísla), 

  2. Certify that you are not subject to backup withholding, or    2. potvrzení, že nepodléháte srážení zálohy na daň, nebo 

  3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If 
applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any 
partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the withholding 
tax on foreign partners’ share of effectively connected income, and 

   3. vyžádání si osvobození od srážení zálohy na daň, pokud jste osvobozeným 
americkým příjemcem. V příslušných případech také potvrzujete, že, jako americká 
osoba, váš rozdělený podíl z jakéhokoliv příjmu osobní společnosti z obchodování 
nebo podnikání ve Spojených státech nepodléhá srážení daně u podílu 
zahraničních partnerů u fakticky spojeného příjmu, a 

  4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are 
exempt from the FATCA reporting, is correct. 

   4. potvrzujete, kód nebo kódy FATCA, uvedené v tomto formuláři (pokud existují), 
indikující, že jste osvobozeni od oznamování FATCA, jsou správné. 

Note. If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 
to request your TIN, you must use the requester’s form if it is substantially similar to 
this Form W-9. 

 Poznámka. Pokud jste americkou osobou a žadatel vám předloží formulář jiný než 
formulář W-9 k požadavkem na uvedení vašeho čísla TIN, musíte použít formulář 
žadatele, pokud je v podstatě podobný tomuto formuláři W-9. 

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. 

person if you are: 
 Definice americké osoby. Pro účely federální daně jste považováni za americkou 

osobu, pokud jste: 

 An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien,   jednotlivcem, který je americkým občanem nebo americkým rezidentem s cizím 
občanstvím, 

 A partnership, corporation, company, or association created or organized in the 
United States or under the laws of the United States, 

  osobní společností, obchodní společností, společností nebo sdružením 
vytvořeným nebo organizovaným ve Spojených státech nebo podle zákonů 
Spojených států, 

 An estate (other than a foreign estate), or   pozůstalost (jiná než zahraniční pozůstalost), nebo 

 A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).   tuzemský svěřenský fond (jak je definován v nařízeních, paragraf 301.7701-7). 

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in  
the United States are generally required to pay a withholding tax under section  
1446 on any foreign partners’ share of effectively connected taxable income from  
such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received,  
the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a  
foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a  
U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the  
United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status  

 Speciální pravidla pro osobní společnost. Po osobní společnosti, která 
provádí obchodování nebo podnikání ve Spojených státech, je obecně 
požadováno zaplacení srážkové daně podle paragrafu 1446 u jakéhokoliv podílu 
zahraničních partnerů z fakticky spojeného příjmu z takového podnikání. Dále, 
v určitých případech, kdy nebyl přijat formulář W-9, pravidla podle paragrafu 1446 
vyžadují, aby osobní společnost předpokládala, že partner je zahraniční osobou, 
a zaplatila srážkovou daň podle paragrafu 1446. Proto, pokud jste americkou 
osobou, která je partnerem v osobní společnosti provádějící obchodování nebo 
podnikání ve Spojených státech, předložte formulář W-9 osobní společnosti za 
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and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income. účelem stanovení vašeho amerického statusu a zabránění srážení daně podle 
paragrafu 1446 u vašeho podílu z příjmu osobní společnosti. 

  In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for 
purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its  allocable 
share of net income from the partnership conducting a trade or business in the 
United States: 

   V případech uvedených níže musí následující osoba předložit formulář W-9 
osobní společnosti za účelem stanovení jejího amerického statusu a zabránění 
srážení daně u jejího rozděleného podílu z čistého příjmu z provádění 
obchodování nebo podnikání osobní společnosti ve Spojených státech: 

 In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the 
disregarded entity and not the entity, 

  v případě entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem s americkým 
vlastníkem, americký vlastník entity z daňového hlediska spojené se svým 
vlastníkem, a nikoliv entita, 

 In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally,  
the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust, and 

  v případě postupitelského svěřenského fondu s americkým postupitelem nebo 
jiným americkým vlastníkem, americký postupitel nebo jiný americký vlastník 
postupitelského svěřenského fondu, a nikoliv svěřenský fond, a 

 In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a 
grantor trust) and not the beneficiaries of the trust. 

  v případě amerického svěřenského fondu (jiného než postupitelského 
svěřenského fondu), americký svěřenský fond (jiný než postupitelský svěřenský 
fond), a nikoliv beneficienti svěřenského fondu. 

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank 
that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use 
the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Publication 515, Withholding of Tax on 
Nonresident Aliens and Foreign Entities). 

 Zahraniční osoba. Pokud jste zahraniční osobou nebo americkou pobočkou 
zahraniční banky, která se rozhodla, aby s ní bylo zacházeno jako s americkou 
osobou, nepoužívejte formulář W-9. Namísto toho použijte příslušný formulář W-8 
nebo formulář 8233 (viz Publikace 515, Srážení daně u nerezidentů s cizím 
občanstvím a zahraničních entit). 

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident 
alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on 
certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a 
“saving clause.” Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption 
from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise 
become a U.S. resident alien for tax purposes. 

 Nerezident s cizím občanstvím, který se stane rezidentem s cizím 
občanstvím. Obecně může pouze jednotlivec, nerezident s cizím občanstvím, 
použít podmínky mezinárodní daňové smlouvy ke snížení sazby americké daně, 
nebo k osvobození od americké daně, u určitých typů příjmu. Většina 
mezinárodních daňových smluv však obsahuje ustanovení známé jako „ochranná 
klauzule“. Výjimky uvedené v ochranné klauzuli mohou povolovat další platnost 
osvobození od daně pro určité typy příjmu i poté, co se příjemce jinak stal pro 
daňové účely americkým rezidentem s cizím občanstvím. 

  If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the  
saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types  
of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following  
five items: 

   Pokud jste americkým rezidentem s cizím občanstvím, který se spoléhá na výjimku 
obsaženou v ochranné klauzuli mezinárodní daňové smlouvy k vyžádání si 
osvobození od daně Spojených států u určitých typů příjmu, musíte přiložit 
prohlášení k formuláři W-9, které specifikuje následujících pět položek: 

  1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you 
claimed exemption from tax as a nonresident alien. 

   1. Země mezinárodní smlouvy. Obecně to musí být stejná mezinárodní smlouva, 
podle které žádáte o osvobození od daně jako nerezident s cizím občanstvím. 

  2. The treaty article addressing the income.    2. Článek mezinárodní smlouvy, který řeší daný příjem. 

  3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause 
and its exceptions. 

   3. Číslo článku (nebo místo) v mezinárodní daňové smlouvě, který obsahuje 
ochrannou klauzuli a výjimky z ní. 

  4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.      4. Typ a částku příjmu, který se kvalifikuje pro osvobození od daně.   

  5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty  
article. 

   5. Dostatečné důvody ospravedlňující osvobození od daně podle podmínek 
článku mezinárodní smlouvy. 

  Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from 
tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the 
United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax 
purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years.  However, 
paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) 
allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the  Chinese 
student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who 
qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is  relying on 
this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship 
income would attach to Form W-9 a statement that includes the  information 
described above to support that exemption. 

   Příklad. Článek 20 mezinárodní daňové smlouvy mezi Spojenými státy a Čínou 
povoluje osvobození od daně pro stipendijní příjem přijatý čínským studentem 
s dočasným bydlištěm ve Spojených státech. Podle amerických zákonů se tento 
student stane rezidentem s cizím občanstvím pro daňové účely, pokud délka jeho 
pobytu ve Spojených státech překročí 5 kalendářních roků.  Odstavec 2 prvního 
protokolu smlouvy mezi Spojenými státy a Čínou (ze dne 30. dubna 1984) však 
umožňuje pokračování platnosti ustanovení článku 20 i v případě, že se čínský 
student stane rezidentem s cizím občanstvím Spojených států. Čínský studen, který 
se kvalifikuje pro tuto výjimku (podle odstavce 2 prvního protokolu), a který 
spoléhá na tuto výjimku při žádosti o osvobození od daně pro příjem ze stipendia 
nebo odborné asistentury, musí přiložit k formuláři W-9 prohlášení, které obsahuje 
informace popsané výše, jež zdůvodňují takové osvobození. 

  If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate 
completed Form W-8 or Form 8233. 

   Pokud jste nerezidentem s cizím občanstvím nebo zahraniční entitou, předložte 
žadateli příslušný vyplněný formulář W-8 nebo formulář 8233. 

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must  

under certain conditions withhold and pay to the IRS a percentage of such  
payments. This is called “backup withholding.”  Payments that may be subject to  
backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and  
barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made  
in settlement of payment card and third party network transactions, and certain  
payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to  
backup withholding. 

 Co je srážení zálohy na daň? Osoby provádějící určité platby vám musí za 

určitých podmínek srazit a zaplatit IRS procentuální podíl z takových plateb. To se 
nazývá „srážení zálohy na daň“.  Platby, které mohou podléhat srážení zálohy na 
daň, zahrnují úrok, úrok osvobozený od daně, dividendy, transakce makléře nebo 
barterové obchody, nájmy, tantiémy, platby mimo zaměstnanecký poměr, platby 
provedené při zúčtování transakcí plateb platební kartou a transakcí platební sítě 
třetí strany, a určitých plateb od provozovatelů rybářských lodí. Realitní transakce, 
které nepodléhají srážení zálohy na daň. 

  You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give 
the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your 
taxable interest and dividends on your tax return. 

   Nebudete podléhat srážení zálohy na daň u vámi přijatých plateb, pokud 
předložíte žadateli své správné číslo TIN, provedete správná potvrzení, a oznámíte 
veškeré své zdanitelné úroky a dividendy ve svém daňovém přiznání. 

Payments you receive will be subject to backup withholding if:  Vámi přijaté platby budou podléhat srážení zálohy na daň, 
pokud: 

  1. You do not furnish your TIN to the requester,    1. jste nepředložili své číslo TIN žadateli, 

  2. You do not certify your TIN when required (see the Part II instructions on page 3 
for details), 

   2. jste nepotvrdili své číslo TIN na vyžádání (podrobnosti viz pokyny k části II na 
straně 3), 

  3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,    3. IRS sdělil žadateli, že jste předložili nesprávné číslo TIN, 
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  4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did 
not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest 
and dividends only), or 

   4. IRS vám sdělil, že podléháte srážení zálohy na daň, protože jste neoznámili 
všechny své úroky a dividendy ve svém daňovém přiznání (pouze pro 
oznamované úroky a dividendy), nebo 

  5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup  
withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened 
after 1983 only). 

   5. nepotvrdili jste žadateli, že nepodléháte srážení zálohy na daň podle bodu 4 
výše (pouze pro oznamované úroky a dividendy u účtů otevřených po roce 1983). 

  Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See Exempt 
payee code on page 3 and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 
for more information. 

   Určití příjemci a určité platby jsou osvobozeny od srážení zálohy na daň. Další 
informace viz část Kód osvobozeného příjemce na straně 3 a samostatné Pokyny 
pro žadatele formuláře W-9. 

  Also see Special rules for partnerships on page 1.    Viz také Speciální pravidla pro osobní společnosti na straně 1. 

What is FATCA reporting? The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  

requires a participating foreign financial institution to report all United States  
account holders that are specified United States persons. Certain payees are 
exempt from FATCA reporting. See Exemption from FATCA reporting code on  page 
3 and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information. 

 Co je oznamování FATCA? Zákon Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) vyžaduje od účastnící se zahraniční finanční instituce oznamování všech 
majitelů účtů ze Spojených států, kteří jsou specifikovanými americkými osobami. 
Určití příjemci jsou osvobozeni od oznamování FATCA. Další informace viz část 
Kód osvobození od oznamování FATCA na straně 3 a Pokyny pro žadatele 
formuláře W-9. 

Updating Your Information  Aktualizace vašich informací 

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be  an 
exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving  
reportable payments in the future from this person. For example, you may need to  
provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S 
corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new 
Form W-9 if the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor of 
a grantor trust dies. 

 Musíte předložit aktualizované informace jakékoliv osobě, u které požadujete být 
osvobozeným příjemcem, pokud již nejste osvobozeným příjemcem 
a předpokládáte přijímání osvobozených plateb v budoucnu od této osoby. 
Například můžete potřebovat poskytnout aktualizované informace, pokud jste 
obchodní společností C, která se rozhodla být obchodní společností S, nebo pokud 
již nejste osvobození od daně. Kromě toho musíte předložit nový formulář W-9, 
pokud se změní jméno nebo číslo TIN pro účet, například, pokud zemře postupitel 
postupitelského svěřenského fondu. 

Penalties  Sankce 

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are 
subject to a penalty of $50 for each such failure unless your failure is due to 
reasonable cause and not to willful neglect. 

 Nepředložení čísla TIN. Pokud žadateli nepředložíte své správné číslo TIN, 
můžete vám být uložena pokuta 50 $ za každé takové nepředložení, pokud 
k takovému nepředložení nedošlo z rozumného důvodu, a nikoliv kvůli úmyslnému 
zanedbání. 

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make 

a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, 
you are subject to a $500 penalty. 

 Civilní sankce za falešné informace v souvislosti se srážením daně. 

Pokud předložíte falešné prohlášení bez dostatečného důvodu, na jehož základě 
nebude provedeno srážení daně, bude vám uložena pokuta 500 $. 

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or 
affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or  
imprisonment. 

 Trestní sankce za falšování informací. Úmyslné falšování potvrzení nebo 
místopřísežného prohlášení může mít pro vás za následek trestní sankce, včetně 
pokut anebo trestu odnětí svobody. 

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, 

the requester may be subject to civil and criminal penalties. 
 Zneužití čísel TIN. Pokud žadatel prozradí nebo použije čísla TIN v rozporu 

s federálním zákonem, mohou být žadateli uloženy civilní i trestní sankce. 

Specific Instructions  Specifické pokyny 

Name  Jméno 

If you are an individual, you must generally enter the name shown on your income  
tax return. However, if you have changed your last name, for instance, due to  
marriage without informing the Social Security Administration of the name change,  
enter your first name, the last name shown on your social security card, and your  
new last name. 

 Pokud jste jednotlivcem, musíte obecně zadat jméno uvedené ve vašem daňovém 
přiznání k dani z příjmu. Pokud jste však změnili své příjmení, například z důvodu 
sňatku, a změnu jména jste neoznámili Správě sociálního zabezpečení (SSA), 
zadejte své jméno, příjmení uvedené na vaší kartě sociálního zabezpečení a vaše 
nové příjmení. 

  If the account is in joint names, list first, and then circle, the name of the person or 
entity whose number you entered in Part I of the form. 

   Pokud je účet veden na více jmen, uveďte jako první a zakroužkujte jméno osoby 
nebo název entity, jejíž číslo jste zadali v části I tohoto formuláře. 

Sole proprietor. Enter your individual name as shown on your income tax return on 

the “Name” line. You may enter your business, trade, or “doing business as (DBA)” 
name on the “Business name/disregarded entity name” line. 

 Jediný vlastník. Zadejte své jméno,jak je uvedeno na vašem přiznání daně 

z příjmu na řádku „Jméno nebo název“. Můžete zadat své obchodní jméno nebo 
název, pod kterým obchodujete („doing business as“ DBA) na řádku „Obchodní 
jméno / název entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem“. 

Partnership, C Corporation, or S Corporation. Enter the entity's name on the 

“Name” line and any business, trade, or “doing business as (DBA) name” on the 
“Business name/disregarded entity name” line. 

 Osobní společnost, osobní společnost C nebo obchodní společnost S . 

Zadejte název entity na řádku „Jméno nebo název“ a obchodní jméno nebo název, 
pod kterým obchodujete („doing business as“ DBA) na řádku „Obchodní jméno / 
název entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem“. 

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as  
an entity separate from its owner is treated as a “disregarded entity.”  See  
Regulation section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on the “Name”  line. 
The name of the entity entered on the “Name” line should never be a  disregarded 
entity. The name on the “Name” line must be the name shown on the  income tax 
return on which the income should be reported. For example, if a  foreign LLC that 
is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes  has a single owner 
that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be  provided on the 
“Name” line. If the direct owner of the entity is also a disregarded  entity, enter the 
first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter  the disregarded 
entity's name on the “Business name/disregarded entity name”  line. If the owner of 
the disregarded entity is a foreign person, the owner must  complete an appropriate 
Form W-8 instead of a Form W-9.  This is the case even if  the foreign person has a 
U.S. TIN. 

 Entita z daňového hlediska spojená se svým vlastníkem. Pro účely federální 
daně Spojených států je s entitou, která je oddělená od svého vlastníka, ale 
z daňového hlediska spojená se svým vlastníkem, zacházeno jako s „entitou 
z daňového hlediska spojenou se svým vlastníkem“.  Viz nařízení, paragraf 
301.7701-2(c)(2)(iii). Zadejte jméno nebo název vlastníka na řádku „Jméno nebo 
název“. Název entity zadaný na řádku „Jméno nebo název“ nesmí být nikdy název 
entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem. Jméno nebo název na 
řádku „Jméno nebo název“ musí být shodné se jménem nebo názvem uvedeným 
v daňovém přiznání k dani z příjmu, ve kterém musí být příjem oznámen. Pokud 
například zahraniční společnost s ručením omezením (LLC), se kterou je 
zacházeno jako s entitou z daňového hlediska spojenou se svým vlastníkem pro 
účely federální daně Spojených států, má jediného vlastníka, který je americkou 
osobou, je vyžadováno, aby bylo jméno amerického vlastníka bylo uvedeno na 
řádku „Jméno nebo název“. Pokud je přímý vlastník rovněž entitou z daňového 
hlediska spojenou se svým vlastníkem, zadejte prvního vlastníka, který není pro 
účely federální daně z daňového hlediska spojen se svým vlastníkem. Zdejte 
název entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem na řádku „Obchodní 
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jméno / název entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem“. Pokud je 
vlastník entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem zahraniční 
osobou, musí vyplnit příslušný formulář W-8 namísto formuláře W-9.  To platí 
i v případě, že zahraniční osoba má americké číslo TIN. 

Note. Check the appropriate box for the U.S. federal tax classification of the person 
whose name is entered on the “Name” line (Individual/sole proprietor, Partnership, 
C Corporation, S Corporation, Trust/estate). 

 Poznámka. Zaškrtněte příslušné políčko pro klasifikaci pro federální daň 
Spojených států osoby, jejíž jméno či název je uvedeno na řádku „Jméno nebo 
název“ (Jednotlivec / jediný vlastník, osobní společnost, obchodní společnost C, 
obchodní společnost S, svěřenský fond / pozůstalost). 

Limited Liability Company (LLC). If the person identified on the “Name” line is 
an  LLC, check the “Limited liability company” box only and enter the appropriate  
code for the U.S. federal tax classification in the space provided. If you are an LLC  
that is treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, enter “P” for  
partnership. If you are an LLC that has filed a Form 8832 or a Form 2553 to be  
taxed as a corporation, enter “C” for C corporation or “S” for S corporation, as  
appropriate. If you are an LLC that is disregarded as an entity separate from its  
owner under Regulation section 301.7701-3 (except for employment and excise  
tax), do not check the LLC box unless the owner of the LLC (required to be  
identified on the “Name” line) is another LLC that is not disregarded for U.S.  federal 
tax purposes. If the LLC is disregarded as an entity separate from its  owner, enter 
the appropriate tax classification of the owner identified on the  “Name” line. 

 Společnost s ručením omezeným (LLC). Pokud je osoba uvedená na řádku 
„Jméno nebo název“ společností s ručením omezeným (LLC), zaškrtněte pouze 
políčko „Společnost s ručením omezením“ a zadejte příslušný kód pro klasifikaci 
pro federální daň Spojených států v příslušném místě. Pokud jste společností 
s ručením omezeným (LLC), se kterou je zacházeno jako s osobní společností pro 
účely federální daně Spojených států, zadejte „P“ osobní společnost. Pokud jste 
společností s ručením omezeným (LLC), která vyplnila formulář 8832 nebo formulář 
2553, aby byla daněna jako obchodní společnost, zadejte „C“ pro obchodní 
společnost C nebo „S“ pro obchodní společnost S, podle toho, která možnost platí. 
Pokud jste společností s ručením omezeným (LLC), která je z daňového hlediska 
spojená se svým vlastníkem, i když je entitou oddělenou od svého vlastníka podle 
nařízení, paragraf 301.7701-3 (s výjimkou pro daň ze mzdy a spotřební daň), 
nezaškrtávejte políčko LLC, pokud není vlastník LLC (musí být identifikován na 
řádku „Jméno nebo název“) jinou LLC, která není entitou z daňového hlediska 
spojenou se svým vlastníkem pro účely federální daně. Pokud je LLC z daňového 
hlediska spojená se svým vlastníkem, i když je entitou oddělenou od svého 
vlastníka, zadejte příslušnou daňovou klasifikaci vlastníka identifikovaného na 
řádku „Jméno nebo název“. 

Other entities. Enter your business name as shown on required U.S. federal tax  
documents on the “Name” line. This name should match the name shown on the  
charter or other legal document creating the entity. You may enter any business,  
trade, or DBA name on the “Business name/disregarded entity name” line. 

 Jiné entity. Zadejte své obchodní jméno, jak je uvedeno ve vyžadovaných 
dokumentech pro federální daň Spojených států na řádku „Jméno nebo název“. 
Toto jméno se musí shodovat se jménem uvedeným na listině nebo jiném právním 
dokumentu vytvořeném entitou. Můžete zadat obchodní jméno nebo název, pod 
kterým obchodujete („doing business as“ DBA) na řádku „Obchodní jméno / název 
entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem“. 

Exemptions  Osvobození 

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the 
Exemptions box, any code(s) that may apply to you. See Exempt payee code and 
Exemption from FATCA reporting code on page 3. 

 Pokud jste osvobozeni od srážení zálohy na daň anebo oznamování FATCA, 
zadejte do pole Osvobození kód či kódy, které pro vás platí. Viz část Kód 
osvobozeného příjemce a Kód osvobození od oznamování FATCA na straně 3. 

Exempt payee code. Generally, individuals (including sole proprietors) are not 
exempt from backup withholding. Corporations are exempt from backup  
withholding for certain payments, such as interest and dividends. Corporations are 
not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment 
card or third party network transactions. 

 Kód osvobozeného příjemce. Obecně jednotlivci (včetně jediných vlastníků) 
nejsou osvobozeni od srážení zálohy na daň. Obchodní společnosti jsou 
osvobozeny od srážení zálohy na daň pro určité platby, například úrok nebo 
dividendy. Obchodní společnosti nejsou osvobozeny od srážení zálohy na daň pro 
platby provedené při zúčtování plateb transakcí platební kartou nebo transakcí 
platební sítě třetí strany. 

Note. If you are exempt from backup withholding, you should still complete this form 
to avoid possible erroneous backup withholding. 

 Poznámka. Pokud jste osvobozeni od srážení zálohy na daň, stále můžete vyplnit 
tento formulář, abyste zabránili možnému chybnému srážení zálohy na daň. 

  The following codes identify payees that are exempt from backup withholding:    Následující kódy identifikují příjemce, kteří jsou osvobozeni od srážení zálohy na 
daň: 

  1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a  custodial 
account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 
401(f)(2) 

   1— Organizace osvobozená od daně na základě ustanovení paragrafu 501(a), 
jakékoliv IRA nebo schovatelského účtu podle paragrafu 403(b)(7), pokud účet 
splňuje požadavky paragrafu 401(f)(2) 

  2—The United States or any of its agencies or instrumentalities    2— Spojené státy nebo jakékoliv jejich agentury či pověřené organizace 

  3—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of 
their political subdivisions or instrumentalities 

   3— Stát, území District of Columbia, území ovládané Spojenými státy, nebo 
jakýkoliv jeho dílčí politický celek nebo jakékoliv jeho pověřené organizace 

  4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or 
instrumentalities 

   4— zahraniční vláda nebo jakékoliv její dílčí politické celky, agentury či pověřené 
organizace 

  5—A corporation    5— Obchodní společnost 

  6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, 
the District of Columbia, or a possession of the United States   

   6— Obchodník s cennými papíry nebo komoditami, po němž je vyžadována 
registrace ve Spojených státech, na území ovládaném Spojenými státy 

  7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures  Trading 
Commission 

   7— Provizní obchodník s termínovanými obchody registrovaný u komise 
Commodity Futures Trading Commission 

  8—A real estate investment trust    8— Realitní investiční svěřenský fond 

  9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment 
Company Act of 1940 

   9— Entita registrovaná po celou dobu trvání daňového roku podle zákona 
Investment Company Act z roku 1940 

  10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)     10— Společný svěřenský fond provozovaný bankou podle paragrafu 584(a) 

  11—A financial institution    11— finanční instituce 

  12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian    12— Zprostředkovatel nazývaný v investiční komunitě jako zmocněnec nebo 
schovatel 

  13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947      13— Svěřenský fond osvobozený od daně podle paragrafu 664 nebo popsaný 
v paragrafu 4947   

  The following chart shows types of payments that may be exempt from backup  
withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13. 

   Následující tabulka ukazuje typy plateb, které mohou být osvobozeny od srážení 
zálohy na daň. Tabulka platí pro osvobozené příjemce uvedené výše, 1 až 13. 
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IF the payment is for . . . THEN the payment is exempt for . . . 

Interest and dividend payments All exempt payees except for 7 

Broker transactions Exempt payees 1 through 4 and 6  
through 11 and all C corporations. S  
corporations must not enter an exempt  
payee code because they are exempt  
only for sales of noncovered securities  
acquired prior to 2012. 

Barter exchange transactions and 
patronage dividends 

Exempt payees 1 through 4 

Payments over $600 required to be 
reported and direct sales over 

$5,000
1
 

Generally, exempt payees 1 through 5
2 

Payments made in settlement of 
payment card or third party network 
transactions  

Exempt payees 1 through 4 

1
 See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions. 

2 However, the following payments made to a corporation and reportable on Form  
1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care  
payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney, and payments for  
services paid by a federal executive agency. 

 POKUD je platba pro: . . PAK je platba osvobozena pro: . . 

Platby úroku a dividend Všichni osvobození příjemci kromě 7 

Transakce makléře Osvobození příjemci 1 až 4 a 6 až 11 
a všechny obchodní společnosti C. 
Obchodní společnosti S nesmí zadat 
kód osvobozeného příjemce, protože 
jsou osvobozeny pouze pro prodeje 
nekrytých cenných papírů pořízených 
před rokem 2012. 

Barterové výměnné transakce 
a patronátní dividendy 

Osvobození příjemci 1 až 4 

Platby s hodnotou vyšší 600 $, 
u nichž je vyžadováno oznámení, 
a přímé prodeje s hodnotou vyšší 

než 5 000 $
1
 

Obecně osvobození příjemci 1 až 5
2 

Platby provedené při zúčtování 
plateb transakcí platební kartou 
nebo transakcí platební sítě třetí 
strany  

Osvobození příjemci 1 až 4 

 

 
1

 Viz formulář 1099-MISC, Různé příjmy, a pokyny k němu. 

2 Následující platby provedené obchodní společnosti a oznámené na formuláři 
1099-MISC však nejsou osvobozeny od srážení zálohy na daň: platby za 
lékařskou a zdravotní péči, poplatky právnímu zástupci, hrubé příjmy zaplacené 
právnímu zástupci a platby za služby zaplacené federální vládní agentuře. 

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees  that 
are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons  submitting 
this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign 
financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account 
you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the 
person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject 
to these requirements. 

 Kód osvobození od oznamování podle FATCA. Následující kódy identifikují 
příjemce, kteří jsou osvobozeni od oznamování podle FATCA. Tyto kódy platí pro 
osoby předkládající tento formulář pro účty vedené mimo území Spojených států 
určitými zahraničními finančními institucemi. Proto, pokud předkládáte tento 
formulář pouze pro účet, který máte na území Spojených států, můžete nechat toto 
pole prázdné. Konzultujte s osobou, která požaduje tento formulář, pokud si 
nebudete jisti, zda finanční instituce podléhá těmto požadavkům. 

  A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual 
retirement plan as defined in section 7701(a)(37) 

   A—Organizace osvobozenou od daně podle paragrafu 501(a) nebo jakýkoliv 
privátní důchodový plán definovaný v paragrafu 7701(a)(37) 

  B—The United States or any of its agencies or instrumentalities    B—Spojené státy nebo jakékoliv jejich agentury či pověřené organizace 

  C—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of 

their political subdivisions or instrumentalities 

   C—Stát, území District of Columbia, území ovládané Spojenými státy, nebo 

jakýkoliv jeho dílčí politický celek nebo jakékoliv jeho pověřené organizace 

  D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more  
established securities markets, as described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i) 

   D—Obchodní společnost, jejíž akcie jsou pravidelně obchodovány na jednom 
nebo několika zavedených trzích s cennými papíry, jak je popsáno v nařízeních, 
paragraf 1.1472-1(c)(1)(i) 

  E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a 
corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i) 

   E—Obchodní společnost, která je členem stejné rozšířené přidružené skupiny 
jako obchodní společnost, která je popsána v nařízeních, paragraf 1.1472-1(c)(1)(i) 

  F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments 
(including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is 
registered as such under the laws of the United States or any state 

   F—Obchodník s cennými papíry, komoditami nebo finančními deriváty (včetně 
smluv o hypotetické jistině, forwardů a futures a opcí), který je jako takový 
registrován podle právních předpisů Spojených států nebo některého z jejich států 

  G—A real estate investment trust    G—Realitní investiční svěřenský fond 

  H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity  
registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of  
1940 

   H—Regulovaná investiční společnost, jak je definovaná v paragrafu 851 nebo 
entita registrovaná po celou dobu trvání daňového roku podle zákona Investment 
Company Act z roku 1940 

  I—A common trust fund as defined in section 584(a)    I—Společný svěřenský fond, jak je definován v paragrafu 584(a) 

  J—A bank as defined in section 581    J—Banka, jak je definována v paragrafu 581 

  K—A broker    K—Makléř 

  L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)     L—Svěřenský fond osvobozený od daně podle paragrafu 664 nebo popsaný 
v paragrafu 4947(a)(1) 

  M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan    M—Svěřenský fond osvobozený od daně plánu podle paragrafu 403(b) nebo 
plánu podle paragrafu 457(g) 

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)  Část I. Identifikační číslo plátce daně (TIN) 

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not 
have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer 
identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not 
have an ITIN, see How to get a TIN below. 

 Zadejte své číslo TIN do příslušného pole. Pokud jste rezident s cizím 
občanstvím a nemáte číslo SSN a nejste oprávněni jej získat, pak je vaším číslem 
TIN vaše daňové identifikační číslo individuálního daňového poplatníka (ITIN) 
u IRS. Zadejte jej do pole pro číslo sociálního zabezpečení (SSN). Pokud číslo 
ITIN nemáte, viz část Jak získat číslo TIN níže. 

  If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN 
or EIN. However, the IRS prefers that you use your SSN. 

   Pokud jste jediným vlastníkem a máte číslo EIN, můžete zadat buď své číslo SSN 
nebo číslo EIN. IRS však preferuje použití čísla SSN. 

  If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its 
owner (see Limited Liability Company (LLC) on page 2), enter the owner’s SSN (or 
EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity’s EIN. If the LLC is 

   Pokud jste společností s ručením omezeným (LLC) s jediným členem, která je 
z daňového hlediska spojená se svým vlastníkem, i když je entitou oddělenou od 
svého vlastníka (viz Společnost s ručením omezeným (LLC) na straně 2), zadejte 
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classified as a corporation or partnership, enter the entity’s EIN. číslo SSN vlastníka (nebo číslo EIN, pokud jej vlastník má). Nezadávejte číslo EIN 
entity z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem. Pokud je společnost 
s ručením omezeným (LLC) klasifikována jako obchodní společnost nebo osobní 
společnost, zadejte číslo EIN entity. 

Note. See the chart on page 4 for further clarification of name and TIN 
combinations. 

 Poznámka. Viz tabulka na straně 4 s dalším vysvětlením kombinací názvů a čísel 
TIN. 

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply  for 
an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local  
Social Security Administration office or get this form online at www.ssa.gov. You  
may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for  
IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4,  
Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply  
for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/businesses and  
clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. You  
can get Forms W-7 and SS-4 from the IRS by visiting IRS.gov or by calling 1-800- 
TAX-FORM (1-800-829-3676). 

 Jak získat číslo TIN. Pokud nemáte číslo TIN, okamžitě o něj požádejte. Chcete-li 
požádat o číslo SSN, získejte formulář SS-5, Žádost o kartu sociálního 
zabezpečení, ve vaší místní kanceláři Správy sociálního zabezpečení (SSA), nebo 
formulář získejte online na adrese www.ssa.gov. Formulář můžete také získat 
zavoláním na číslo 1-800-772-1213. Použijte formulář W-7, Žádost o daňové 
identifikační číslo daňového poplatníka IRS, k žádosti o číslo ITIN, nebo formulář 
SS-4, Žádost o identifikační číslo zaměstnavatele, k žádosti o číslo EIN. O číslo 
EIN můžete požádat online na webové stránce IRS na adrese 
www.irs.gov/businesses a kliknutím na Employer Identification Number (EIN) 
(Identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) v části Starting a Business (Zahájení 
podnikání). Můžete získat formuláře W-7 a SS-4 od IRS na webové stránce 
IRS.gov, nebo zavoláním na číslo 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). 

  If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and 
write “Applied For” in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to 
the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made  
with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get  
a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on  
payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be  
subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to  
the requester. 

   Pokud budete požádáni o vyplnění formuláře W-9, ale nemáte číslo TIN, 
požádejte o číslo TIN a napište v poli pro číslo TIN „Applied For“ (žádost podána), 
formulář podepište a opatřete datem, a předejte žadateli. V případě plateb úroku 
a dividend, a určitých plateb provedených v souvislosti se snadno 
obchodovatelnými cennými papíry, budete mít obecně 60 dní na získání čísla TIN 
a předání jej žadateli předtím, než bude uplatněno srážení zálohy na daň u plateb. 
Pravidlo 60 dní neplatí pro ostatní typy plateb. Srážení zálohy na daň bude 
uplatněno u všech takových plateb, dokud nepředložíte své číslo TIN žadateli. 

Note. Entering “Applied For” means that you have already applied for a TIN or that 
you intend to apply for one soon. 

 Poznámka. Zadáním textu „Applied For“ (žádost podána) znamená, že jste již 
zažádali o číslo TIN, nebo že máte v úmyslu o něj co nejdříve zažádat. 

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the 

appropriate Form W-8. 
 Pozor: Americká entita z daňového hlediska spojená se svým vlastníkem, která 

má zahraničního vlastníka, musí použít příslušný formulář W-8. 

Part II. Certification  Část II. Potvrzení 

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, 
sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if 
items 1, 4, or 5 below indicate otherwise. 

 Za účelem oznámení zástupci zajišťujícímu srážení daně, že jste americkou 
osobou, nebo rezidentem s cizím občanstvím, podepište formulář W-9. Zástupce 
zajišťující srážení daně vás může požádat o podepsání i v případě, že položky 1, 4 
nebo 5 níže uvádějí něco jiného. 

  For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign 
(when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on the 
“Name” line must sign. Exempt payees, see Exempt payee code earlier. 

   V případě společného účtu musí formulář podepsat pouze osoba, jejíž číslo TIN 
je uvedeno v části I (pokud je to vyžadováno). V případě entity z daňového 
hlediska spojené se svým vlastníkem s americkým vlastníkem, musí formulář 
podepsat osoba identifikovaná na řádku „Jméno nebo název“. Osvobození 
příjemci, viz Kód osvobozeného příjemce, dříve. 

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 
5 below. 

 Požadavky na podpis. Vyplňte potvrzení uvedená v položkách 1 až 5 níže. 

  1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and 
broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, 
but you do not have to sign the certification. 

   1. Účty s úroky, dividendami a transakcemi barterových obchodů otevřené 
před rokem 1984 a makléřské účty považované za aktivní během roku 1983. 
Musíte uvést své správné číslo TIN, ale nemusíte podepsat prohlášení. 

  2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 
1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the 
certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup 
withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you 
must cross out item 2 in the certification before signing the form.   

   2. Účty s úroky, dividendami a transakcemi barterových obchodů otevřené 
po roce 1983 a makléřské účty považované za neaktivní během roku 1983. 
Musíte podepsat potvrzení, jinak bude použito srážení zálohy na daň. Pokud 
podléháte srážení zálohy na daň a právě jste předložili správné číslo TIN žadateli, 
musíte před podepsáním formuláře zakřížkovat položku 2 v potvrzení.   

  3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out  
item 2 of the certification. 

   3. Nemovitostní transakce. Musíte podepsat potvrzení. Můžete zakřížkovat 
položku 2 v potvrzení. 

  4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign 

the certification unless you have been notified that you have previously given an 
incorrect TIN. “Other payments” include payments made in the course of the 
requester’s trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for 
merchandise), medical and health care services (including payments to  
corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in 
settlement of payment card and third party network transactions, payments to 
certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to 
attorneys (including payments to corporations). 

   4. Jiné platby. Musíte uvést své správné číslo TIN, ale nemusíte podepsat 

prohlášení, pokud vám nebylo oznámeno, že jste dříve uvedli nesprávné číslo TIN. 
Mezi „jiné platby“ patří platby provedené v průběhu obchodování nebo podnikání 
žadatele za nájmy, tantiémy, zboží (jiné než účty za zboží), lékařské 
a zdravotnické služby (včetně plateb obchodním společnostem), platby osobám 
jiným než zaměstnancům za služby, platby provedené při zúčtování plateb 
transakcí platební kartou nebo transakcí platební sítě třetí strany, platby určitým 
členům posádky rybářských lodí a rybářům a hrubé příjmy zaplacené právním 
zástupcům (včetně plateb obchodním společnostem). 

  5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured 
property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under 
section 529), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or 
distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you 
do not have to sign the certification. 

   5. Vámi zaplacené hypoteční úroky, nabytí nebo přenechání zajištěné 
nemovitosti, zrušení dluhu, platby za kvalifikovaný výukový program (podle 
paragrafu 529), příspěvky nebo rozdělování zaplacená pro IRA, Coverdell 
ESA, Archer MSA nebo HSA a penzijní rozdělování. Musíte uvést své správné 
číslo TIN, ale nemusíte podepsat prohlášení. 

What Name and Number To Give the Requester  Jaké jméno nebo číslo předložit žadateli 

For this type of account: Give name and SSN of: 

1.  Individual The individual 

2.  Two or more individuals (joint account) The actual owner of the account or, if 
combined funds, the first individual on 
the account 

1
 

 
Pro jaký typ účtu: 

Předložte jméno a číslo SSN pro 
osobu: 

1.  Jednotlivec Jednotlivec 

2.  Dva nebo více jednotlivců (společný 
účet) 

Skutečný vlastník účtu, nebo, 
v případě kombinovaných fondů, 
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3.  Custodian account of a minor (Uniform 
Gift to Minors Act) 

The minor 
2 

4.  a. The usual revocable savings trust 
(grantor is also trustee) 

The grantor-trustee 
1 

b.  So-called trust account that is not a 
legal or valid trust under state law 

The actual owner 
1 

5.  Sole proprietorship or disregarded 
entity owned by an individual 

The owner 
3 

6.  Grantor trust filing under Optional  
Form 1099 Filing Method 1 (see 
Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(A)) 

The grantor* 

For this type of account: Give name and EIN of: 

7.  Disregarded entity not owned by an 
individual 

The owner 

8.  A valid trust, estate, or pension trust Legal entity 
4 

9.  Corporation or LLC electing corporate 
status on Form 8832 or Form 2553 

The corporation 

10. Association, club, religious, charitable, 
educational, or other tax-exempt 
organization 

The organization 

11. Partnership or multi-member LLC The partnership 

12. A broker or registered nominee The broker or nominee 

13. Account with the Department of 
Agriculture in the name of a public 
entity (such as a state or local 
government, school district, or prison) 
that receives agricultural program 
payments 

The public entity 

14. Grantor trust filing under the Form 
1041 Filing Method or the Optional 
Form 1099 Filing Method 2 (see 
Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(B)) 

The trust 

1 List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person  on a  
joint account has an SSN, that person’s number must be furnished. 

2 Circle the minor’s name and furnish the minor’s SSN.  

3 You must show your individual name and you may also enter your business or “DBA”   name on  
the “Business name/disregarded entity” name line. You may use either your SSN or EIN (if you  
have one), but the IRS encourages you to use your SSN. 

4 List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the  
personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account  
title.) Also see   Special rules for partnerships on page 1. 

*Note. Grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.  

první jednotlivec uvedený na účtu 
1
 

3.  Schovatelský účet nezletilé osoby 
(zákon Uniform Gift to Minors Act) 

Nezletilá osoba 
2 

4.  a. Obvyklý odvolatelný spořicí 
svěřenský fond (postupitel je také 
svěřenským správcem) 

Postupitel – svěřenský správce 
1 

b.  Tak zvaný svěřenský účet, který není 
zákonným ani platným svěřenským 
fondem podle zákona 

Skutečný vlastník 
1 

5.  Entita ve výhradním vlastnictví nebo 
entita z daňového hlediska spojená 
se svým vlastníkem, vlastněná 
jednotlivcem 

Vlastník 
3 

6.  Postupitelský svěřenský fond 
vyplňující podle volitelné metody 1 
vyplnění formuláře 1099 (viz nařízení, 
paragraf 1.671-4(b)(2)(i)(A)) 

Postupitel* 

Pro jaký typ účtu: 
Předložte jméno či název a číslo  

EIN pro osobu: 

7.  Entita z daňového hlediska spojená 
se svým vlastníkem, která není 
vlastněná jednotlivcem 

Vlastník 

8.  Platný svěřenský fond, pozůstalost 
nebo penzijní fond 

Právní entita 
4 

9.  Obchodní společnost nebo společnost 
s ručením omezením (LLC), která si 
zvolila status obchodní společnosti na 
formuláři 8832 nebo formuláři 2553 

Obchodní společnost 

10. Sdružení, klub, náboženská, 
charitativní, vzdělávací nebo jiná 
organizace osvobozená od daně 

Organizace 

11. Osobní společnost nebo společnost 
s ručením omezením (LLC) s více 
členy 

Osobní společnost 

12. Makléř nebo registrovaný zmocněnec Makléř nebo zmocněnec 

13. Účet u ministerstva zemědělství 
(Department of Agriculture) na jméno 
veřejné entity (například státní nebo 
místní vláda, školní obvod nebo 
vězení), na který jsou připisovány 
platby ze zemědělského programu 

Veřejná entita 

14. Postupitelský svěřenský fond 
vyplňující podle metody vyplnění 
formuláře 1041 nebo volitelné metody 
2 vyplnění formuláře 1099 (viz 
nařízení, paragraf 1.671-4(b)(2)(i)(B)) 

Svěřenský fond 

 

 1 Uveďte jako první a zakroužkujte jméno osoby, jejíž číslo jste zadali. Pokud pouze jedna osoba 

ve společném účtu má číslo SSN, pak musí být vyplněno číslo této osoby. 

2 Zakroužkujte jméno nezletilé osoby a vyplňte číslo SSN nezletilé osoby.  

3 Musíte uvést své jméno jednotlivce a můžete také zadat své obchodní jméno nebo název, pod 

kterým obchodujete („doing business as“ DBA) na řádku „Obchodní jméno / název entity 

z daňového hlediska spojené se svým vlastníkem“. Můžete použít buď své číslo SSN nebo číslo 
EIN (pokud jej máte), ale IRS doporučuje použít vaše číslo SSN. 

4 Uveďte jako první a zakroužkujte název svěřenského fondu, pozůstalosti nebo penzijního 

fondu. (Nevyplňujte číslo TIN osobního zástupce nebo svěřenského správce, pokud není právní 

sama uvedena v názvu účtu.) Viz také Speciální pravidla pro osobní společnosti na straně 1. 

*Poznámka. Postupitel musí také předložit formulář W-9 svěřenskému správci svěřenského 

fondu. 

 

 

 

 

Note. If no name is circled when more than one name is listed, the number will be 
considered to be that of the first name listed. 

 Poznámka. Pokud není zakroužkováno žádné jméno v případech, kdy je uvedeno 
více než jedno jméno, bude číslo považováno za číslo prvního jména uvedeného 
v seznamu. 

Secure Your Tax Records from Identity Theft  Chraňte své daňové záznamy před krádeží identity 

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your 
name, social security number (SSN), or other identifying information, without your 
permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to 
get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund. 

 Ke krádeži identity dochází, pokud někdo použije vaše osobní informace, například 
jméno, číslo sociálního zabezpečení (SSN) nebo jiné identifikační údaje, bez 
vašeho svolení, ke spáchání podvodu nebo jiných trestných činů. Zloděj identity 
může použít vaše číslo SSN k získání práce nebo může vyplnit daňové přiznání 
s vaším číslem SSN za účelem získání vrácení peněz. 

  To reduce your risk:    Abyste snížili riziko: 
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 Protect your SSN,   chraňte své číslo SSN, 

 Ensure your employer is protecting your SSN, and   ujistěte se, že váš zaměstnavatel chrání vaše číslo SSN, a 

 Be careful when choosing a tax preparer.   pečlivě vybírejte osobu, která bude připravovat vaše daňové přiznání. 

  If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the 
IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or 
letter. 

   Pokud u vašich záznamů došlo ke krádeži identity a obdrželi jste oznámení od 
IRS, okamžitě se spojte s osobou, jejíž jméno a telefonní číslo je uvedeno 
v oznámení nebo dopisu IRS. 

  If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you  are 
at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity  or 
credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit  
Form 14039. 

   Pokud u vašich daňových záznamů nedošlo v současné době ke krádeži identity, 
ale domníváte se, že existuje riziko takové krádeže z důvodu ztráty nebo odcizení 
peněženky nebo náprsní tašky, pochybné aktivity na výpisu ke kreditní kartě nebo 
výpisu informací o úvěruschopnosti, obraťte se na horkou linku IRS pro případy 
krádeže identity na číslo 1-800-908-4490 nebo předložte formulář 14039. 

  For more information, see Publication 4535, Identity Theft Prevention and Victim 
Assistance. 

   Další informace viz Publikace 4535, Prevence proti krádežím identity a pomoc 
obětem. 

  Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a system problem, 
or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through 
normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. 
You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or 
TTY/TDD 1-800-829-4059. 

   Oběti krádeží identity, které utrpěly ekonomické škody nebo se setkaly se 
systémovými problémy, nebo které hledají pomoc při řešení daňových problémů, 
jež nebyly vyřešeny běžnými prostředky, mohou mít nárok na právní pomoc pro 
plátce daně Taxpayer Advocate Service (TAS). Na službu TAS se můžete obrátit 
zavoláním na bezplatné číslo příjmů případů TAS 1-877-777-4778 nebo TTY/TDD 
1-800-829-4059. 

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.  Phishing is 

the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business 
emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely 
claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user 
into surrendering private information that will be used for identity theft. 

 Chraňte se před podezřelými e-maily nebo útoky typu „phishing“.  Tzv. 

„phishing“ spočívá ve vytvoření a použití e-mailů nebo webových stránek, které 
vypadají jako skutečné obchodní e-maily a webové stránky. Nejběžnějším 
způsobem je odeslání e-mailu uživateli, který se falešně vydává za e-mail od 
zavedeného legitimního podniku, ve kterém je po uživateli podvodně žádáno 
předložení soukromých informací, které mohou být použity ke krádeži identity. 

  The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not 
request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN 
numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, 
or other financial accounts. 

   IRS nenavazuje kontakt s plátci daní prostřednictvím e-mailů. IRS rovněž nežádá 
předložení osobních podrobných informací prostřednictvím e-mailu, ani nežádá 
plátce daní o předložení kódů PIN, hesel nebo podobných tajných informací pro 
přístup k jejich kreditním kartám, bankovním nebo jiným finančním účtům. 

  If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this 
message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or 
other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration at 1-800-
366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at: 
spam@uce.gov or contact them at www.ftc.gov/idtheft or 1-877-IDTHEFT (1-877-
438-4338). 

   Pokud obdržíte nevyžádaný e-mail, který se bude vydávat za e-mail od IRS, 
přepošlete jej na adresu phishing@irs.gov. Takové zneužití názvu IRS, loga nebo 
jiného majetku IRS můžete také nahlásit službě Treasury Inspector General for Tax 
Administration na číslo 1-800-366-4484. Podezřelé e-maily můžete také přeposlat 
federální komisi Federal Trade Commission na adresu: spam@uce.gov, nebo ji 
můžete kontaktovat na adrese www.ftc.gov/idtheft nebo čísle 1-877-IDTHEFT (1-
877-438-4338). 

  Visit IRS.gov to learn more about identity theft and how to reduce your risk.    Na webových stránkách IRS.gov naleznete další informace o krádežích identity 
a o tom, jak můžete snížit jejich riziko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Act Notice 

Vyhláška k zákonu na ochranu osobních údajů Privacy Act 
 
Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the 
IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; 
or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting 
the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, 
and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to  federal and state 
agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN  whether or not you are 
required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other  payments to a payee who does 
not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.  

Podle ustanovení paragrafu 6109 daňového zákoníku Spojených států je po vás vyžadováno předložení správného čísla TIN osobám (včetně federálních agentur), po kterých je 
vyžadováno oznamování informací IRS za účelem oznamování úroku, dividend nebo jiných určitých příjmů, které vám byly proplaceny; vámi zaplacených hypotečních úroků; 
nabytí nebo přenechání zajištěné nemovitosti; zrušení dluhu; nebo příspěvků, které jste zaplatili pro IRA, Archer MSA nebo HSA. Osoba vybírající tento formulář používá 
informace ve formuláři k vyplnění oznámení informací pro IRS, za účelem oznámení výše uvedených informací. Běžné použití těchto informací zahrnuje jejich předkládání 
ministerstvu spravedlnosti Department of Justice pro účely občanskoprávních i trestněprávních sporů, a městům, státům, úřadům území District of Columbia a územím 
společenství Spojených států a územím ovládaným Spojenými státy pro použití při provádění jejich zákonů. Informace mohou být předány také jiným zemím podle 
mezinárodní smlouvy, federálním a státním agenturám pro účely vynucování občanského a trestního práva, nebo federálním agenturám pro vynucování práva 
a zpravodajským službám pro boj s terorizmem. Musíte předložit své číslo TIN bez ohledu na to, zda máte či nemáte povinnost podávat daňové přiznání. Podle ustanovení 
paragrafu 3406 musí plátci obecně srážet procentuální daň u zdanitelných úroků, dividend a určitých jiných plateb prováděných příjemci, který plátci nepředložil číslo TIN. 
Určité sankce mohou být také ukládány za poskytnutí falešných nebo podvodných informací. 
 


