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Registrační formulář

Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)

Červeně orámovaná pole jsou povinná. Vyplněný formulář je potřeba uložit a v uložené podobě ve tvaru PDF souboru odeslat dle instrukcí pro registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby.
Požadavek (zakřížkujte [x], na tomto formuláři můžete vznést více požadavků současně):
1.
2.
Adresa sídla
Komunikace
3.
Doručovací adresa
Komunikace
4.
Adresa sídla
Komunikace
5.
6.
Doručovací adresa
7.
8.
Níže oprávněná zodpovědná osoba (náhradní zodpovědná osoba) je autorizována k přístupu do systému 
centrálního systému účetních informací státu
Adresa pro doručování zásilek
Komunikace
Zažádala již jiná účetní jednotka pro uvedenou zodpovědnou osobu o registraci v rámci centrálního systému
účetních informací státu -
V případě, že již bylo zažádáno, uveďte identifikační číslo účetní jednotky, která zažádala o registraci v rámci
Je uvedená zodpovědná osoba registrována již v rámci centrálního systému účetních informací 
státu  - 
V případě, že uvedená zodpovědná osoba je již registrována v rámci centrálního systému účetních informací

Registrační číslo a informace o registraci sdělí příslušná zodpovědná osoba.
 


Zažádala již jiná účetní jednotka pro uvedenou náhradní zodpovědnou osobu o registraci v rámci centrálního
 systému účetních informací státu -
V případě, že již bylo zažádáno, uveďte identifikační číslo účetní jednotky, která zažádala o registraci v rámci
Je uvedená náhradní zodpovědná osoba registrována již v rámci centrálního systému účetních informací 
státu  - 
V případě, že uvedená náhradní zodpovědná osoba je již registrována v rámci centrálního systému účetních

Registrační číslo a informace o registraci sdělí příslušná náhradní zodpovědná osoba.
 


Oprávnění pro skupinu účetních záznamů

V seznamu lze provádět vícenásobný výběr 


položek.


 


Výběr provedeme pomocí myši a kláves

CTRL (jeden záznam) nebo SHIFT (více

záznamů v řadě). Klávesu držíme a myší 


provádíme výběr výkazů.


 


V případě výběru celé skupiny výkazů se při 


zpracování formuláře automaticky vyberou

všechny výkazy ve skupině.
9.
10.
11.
12.
Platnost šifrovacích klíčů omezte
13.
omezte platnost
14.
neprodleně omezte platnost a zároveň zašlete nové šifrovací klíče.
15.
Zároveň vytvořte nové šifrovací klíče a ostatní údaje, a zašlete je zodpovědné osobě:
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu (zástupce statutárního orgánu nebo zástupce

Podpis je vyžadován pouze v případě, že Registrační formulář je předáván Správci CSÚIS v 
listinné podobě. Při předávání Registračního formuláře v 
elektronické podobě, se Podpis nevyžaduje.

Ve vybraných případech můžete být pro potvrzení požadavku kontaktováni pracovníkem centrálního systému účetních

informací státu. Potvrzení přijetí vašeho požadavku bude zasláno přes datovou schránku vaší účetní jednotky.

Poznámky k údajům:

Pokud se v žádosti nevyplní údaje od _____________ (datum a čas), znamená to, že požadavek na provedení změn bude  


akceptován v okamžiku přijetí centrálním systémem účetních informací státu a bude realizován v technicky nejbližším možném 


časovém termínu.

Pokud se v žádosti nevyplní údaje do _____________ (datum a čas), znamená to, že požadované změny údajů budou 


platné trvale (dokud nebude akceptován další požadavek na změnu). Novým zodpovědným osobám jsou automaticky 


zaslány údaje a není proto třeba o jejich zaslání zvlášť žádat. 


Červeně orámovaná pole jsou povinná. Vyplněný formulář je potřeba uložit a v uložené podobě ve tvaru PDF souboru odeslat dle instrukcí pro registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby.
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N
N
1
Bc.
BcA.
doc.
Dr.
ICDr.
Ing.
Ing. arch.
JUDr.
MDDr.
MgA.
Mgr.
MSDr.
MUDr.
MVDr.
PaedDr.
Ph.D.
PharmDr.
PhDr.
PhMr.
prof.
prof. Dr.
RCDr.
RNDr.
RsDr.
RTDr.
ThDr.
ThLic.
ThMgr.
0008
0009
0015
0001
0026
0007
0005
0016
0011
0013
0014
0019
0010
0012
0004
0006
0021
0017
0020
0002
0003
0024
0018
0023
0025
0022
0027
0028
BBA
BPA
CSc.
DiS.
Dr.
DrSc.
DSc.
MBA
MPA
Ph.D.
Th.D.
0009
0011
0005
0001
0008
0006
0007
0004
0010
0002
0003
1
1. Konsolidační výkazy
      Rozvaha (C001)
      Výkaz zisku a ztráty (C002)
      Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (C003)
      Příloha (C004)
      Schválení účetní závěrky (C005)
2. Operativní výkazy
      Soupis pohledávek (C017)
      Soupis závazků (C018)
      Soupis podmíněných pohledávek (C019)
      Soupis podmíněných závazků (C020)
      Peněžní prostředky (C021)
      Disponibilní majetek (C022)
3. Finanční výkazy
      FIN 2-12 M (C051)
      FIN 2-04 U (C052)
      FIN SPO (C055)
      ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (C061)
4. Výkazy pro monitorování a řízení veřejných financí
      Pomocný analytický přehled - souhrn (C030)
      Pomocný analytický přehled - detail, část X (C031)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XI (C032)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XII (C033)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XIII (C034)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XIV (C035)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XV (C036)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XVI (C037)
      Pomocný analytický přehled - detail, část XVII (C038)
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