
Ministerstvo financí České repubIiky
centrá|nísystém účetních informací státu

Registrační formulář
InÍormace požadované po vybrané účetníjednotce (Pří|oha č. 14 Technické vyh|ášky)

Červeně onimowtnó pole jsou povinná. vyplněný formulář je potřeba utožit av uložené podoběvetvaru PDF souboru odeslqtdle instrukcí
pro rcgistroci zodpovědné osoby a nóhradní zodpovědné osoby.

Identifikační čís|o účetní jednotky

Název účetní jednotky: Horní

PoŽadavek (zakříŽkujte [x], na tomto formu|áři můžete vznést více požadavků současně):

l. ! Zaš|ete V'ýpis aktuá|ních Údajů k naší účetníjednotce (po provedení všech níŽe požadovaných změn)

2. ! Aktua|izujte údaje adresy síd|a účetníjednotky:

3. ! AktuaIizujte údaje adresy pro doručová ní zási|ek účetníjednotce:

4. ! Aktua|izujte údaje ojiné straně, která,je opráVněna zpracovávat Účetnictví účetníjednotky:

5' ! Rušíme oprávnění ke zpracování účetních Údajů jinou stranou:

^ ,..'' Žádáme o zas|ání nových údajů pro statutární osobu pro připojenÍ ke komunikačnÍm serverům-. . centrá|ního svstému účetních informacístátu:

7 T] Znep|atněte okamžitě současné údaje pro připojení ke komunikačním serverům centrá|nÍho.. U systému účetních informacístátu a zašlete nové údaje

q M Zaregistrujte novou zodpovědnou osobu (náhradní zodpovědnou osobu) - aktua|izujte údaje o-. 6 zodpovědné osobě (náhradnízodpovéd né osobě)

NáhradníkPříjmení:

NíŽe oprávněná zodpovědná osoba (náhradní zodpovědná osoba) je autorizována k přístupu do systému
centrá|ního systému účetních informa.i,.a.u od f----l d" T----_l
Jméno:
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Ministerstvo financí Ceské repub|iky
centřá|ní sVstém Účetních informaci státu

Komunikace

Telefon rzt | )zt I Mobil Fax

Email

Jedná se o zodpovědnou osobu - ano

Jedná se o náhradní zodpovědnou osobu . ano

!
x

Zažáda|a )ižjiná účetníjednotka pro uvedenou náhradní zodpovědnou osobu o registraciV řámci centrá|ního

systému účetních iníořmací státu - ano ! , ne ffil
V případě, Že již by|o zažádáno, uvedte !dentifikační čísIo účetní jednot|g, která zažáda|a o registraci V rámci

centrá|ního systému účetních informací státu:

Je uvedená náhradní zodpovědná osoba registrována jiŽ v támci centrá|ního systému Účetních informací

státu. ano ! ,ne fij
V případě, Že uvedená náhradní zodpovědná osoba je již řegistrována V rámci centfálního systému ÚčetnÍch

infořmacístátu, uVedte registrační čísIo této náhradní zodpovědné osoby:

Registřační čís|o a infoÍmace o registraci sdě|í přísIušná náhradní zodpovědná osoba.

9. !

10. !

11. D

12. !

13. !

14. !

ls. !

Znep|atněte trva|e oprávnění níŽe uvedené zodpovědné (náhradní zodpovědné) osoby k přístupu do
systému centrá|ního systému Účetních informací státu:

Zneplatněte dočasně oprávněnÍ zodpovědné (náhradní zodpovědné) osoby k přístupu do systemu
centrá|ního systému účetních iníormací státU:

Níže uvedená zod povědná (náhradní zod povědná) osoba je opět po předchozÍm dočasném znep|atněni
oprávněna k přístupu do systému centrá|ního systému účetních informací státu;

Vytvořte a zaš|ete šifrovací k|íče určené k použití níže uvedenou zodpovědnou
osobou

Pro existující pIatné šifrovací k|íče určené k pouŽití níže uvedenou zodpovědnou
osobou

Pro existu.jící pIatné šifrovací k|íče určené k použitÍ nŽe uvedenou zodpovědnou
osobou

Znep|atněte neprodIeně šifrovacÍk|íče pro šifrovánídat předávaných mezi účetníjednotkou a centrá|nim
systémem účetních informací státu, které používá zodpověd ná (náh rad ní zodpověd ná) osoba:

(náhradní zodpovědnou)

(náhradní zodpovědnou)

(náhradní zodpovědnou)
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Min isterstvo financí České repub|iky
Centrá|ní svstém účetních informacÍ státu

Dne:

Jmeno a

Eo4roro I
přimení statutá

č|ena statutárního oÍ9ánu:

rního orgánu nebo č|ena statutárního orgánu (zástUpce statutárního orgánu nebo zástupce

Starosta

Ve vybraných případech můŽete být pro potvrzení požadavku kontaktováni pracovníkem centrá|ního systému Účetních
informací státu' PotVrzení přijetíVašeho požadavku bude zas|áno přes datovou schránku vašÍ účetn í,ied notky'

Poznimky k údaiům:
Pokud se v Žadostinevypln údaje od (datum a čas), znamenó to, že požadavek na provedenízměn bude
akceptovón v okamžiku příjetí centrólním systémem účetních informocí stitu o bude realizovón v technicky nejbližším možném
časovém termínu.
Pokud se v žadosti nevyplní údaje do (datum o čas), znamenó to, že požadované změny údajů budou
platné trvale (dokud nebude akceptovón dolší poŽadovek na změnu). Noým zodpovědným osobÓm jsou automaticky
zaslóny údaje a není proto třeba o jejich zaslánízv|ášť žódat'

CeNeně oÍómovanó pole j5ou povinnó. Vyplněný formulóř je potřeba uložit ov uložené podobě ve tvaru PDF souboru odeslat dle instrukcÍ
pro registraci zodpovědné osoby a nóhrqdní zodpovědné osoby.
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