
Ministerstvo financí České repub|iky
Centrá|ní systém účetních informací státu

Registrační formulář
lnfoÍmaCé požadované po vybrané účetníjednotce (Pří|oha č. 14 Technické vyhtášky)

Červeně onimovand polejsou povinnó' Vyplněný formulóř je potřeba uložit a v uložené podobě ve tvaru PDF souboru odestot dte instrukcí
pro registraci zodpovědné osoby a nóhradní zodpovědné osoby'

Identifi kačn í čÍslo účetn í jed notky :

Název účetní jednotky:

63644444

Horní

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

1. ! Zaš|ete \^ýpis aktuá|ních Údajů k naší účetníjednotce (po provedenívšech níže požadovaných změn)

2. ! Aktualizujte údaje adresy síd|a účetníjednotky:

3' ! Aktualizujte Údaje adresy pro do ručován í zási|ek účetníjednotce:

4. ! Aktualizujte údaje o jiné straně, která je opráVněna zpracováVat účetnictví Účetní jednotky:

5. ! Rušíme oprávnění ke zpracování účetních údajů,jinou stranou:

Á r-.'] 
Žádáme o zas|ání nových Údajů pro statutární osobu pro připojení ke komunikačnÍm serverům-. " centrá|ního svstému účetnich informací státu:

7 I-.l Znep|atněte okamžitě současné údaje pro připojení ke komunikačním serverům centrá|ního
' ' " systému účetních informacístátu a zaš|ete nové údaje

8 N1 Zaregistrujte novou zodpovědnou osobu (náhradní zodpovědnou osobu) - aktua|izujte Údaje o-. . zodpovédné osobě (náhradní zodpovédné osobě)

Příjmení:

NíŽe oprávněná zodpovědná osoba (náhradní zodpovědná osoba)je.q!!9l]:9É!ak přístupu do systému
centrá|ního systému účetních informací státu od l I do

ffil
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Ministerstvo financí České repubIiky
Centrá|nísvstém účetn ích informací státu

Telefon

Email

541:y1541 I Mobil Fax

e.nail@.ňórňi .cz ,{

Jedna se o zodpovédnou osobu - ano

Zažáda|a )iž jiná účetníjednotka pro uvedenou zodpovědnou osobu o registraciV rámci centrá|nÍho systému

účetních informacístátu - ano n ,ne X]'

V případě, že jiŽ by|o zažádáno, uvedte identifikační číslo účetníjednotky, která zaŽádaIa o registraci V rámci

centrá|ního systému účetních informacístátu:

Je uvedená zodpovědná osoba registrována již v rámci centrá|ního systému účetních informacÍ

státu - ano ! ,ne X}i
V případě, že uvedená zodpovědná osobajejiž registrována V rámci centřá|ního systému účetních informací

státu, uvedte registrační čís|o této zodpovědné osoby:

Registrační čís|o a informace o registraci sdě|í přís|ušná zodpovědná osoba.

Jedná se o náhradní zodpovědnou osobu - ano !

o ,- Znep|atněte tÍVa|e oprávnění níŽe uvedené zodpovědné (náhradní zodpovědné) osoby k přístupu do-. U svstému centrá|ního svstému účetních informacístátu:

ln ,- zn"ptu.ne." dočasně oprávnění zodpovědné (náhradní zodpovědné) osoby k přístupu do systému

" centraIního svstemu úcetnich informací státu:

', , ,- Níže uvedená zodpovědná (náhradní zodpovědná) osoba je opět po předchozím dočasném znep|atnění
U opravněna k přístupu do systému centrá|ního systému účetních informací státu:

12. ,',. 
Vytvořte a zaš|ete šifrovací k|íče určené k pouŽití níže uvedenou zodpovědnou (náhradní zodpovědnou)

- osooou

l ? ,'.'' Pro existujíci p|atné šifrovací k|íče určené k použití níže uvedenou zodpovědnou (náhradní zodpovědnou)
- osobou

- Pro existu|ící pIatné šifrovací k|íče určené k pouŽitÍ níže uvedenou zodpovědnou (náhradní zodpovědnou)
t+. I

- osoDou

- Znep|atněte neprodIene šiírovací k|íče pro šifrovánídat předáVaných mezi Účetn í 'ied notkou a centřálním
l J. U systémem účetních informací státu, které pouŽívá zodpovědná (náhradní zodpovědná) osoba:

X
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Ministerstvo financí České repub|iky
Centrá|ní systém účetních informací státu

Dne:

Jméno a

Eo4roro I
přÚmení statutárního orgánu nebo č|ena statutárního or9ánu (zástupce statutárního orgánu nebo zástupce

č|ena statutárního orgánu: PetrStarosta,'

Ve vybraných případech můžete být pro powrzení poŽadavku kontaktováni pracovníkem centrá|ního systému účetních
informací státu. Potvrzení přijetívašeho požadavku bude zas|áno přes datovou schránku Vaší účetníjednotky.

Poznámkv k údajům:
Pokud se v žádosti nevyplní údaje od (datum a čas), znamenó to, že požadavek na provedenízměn bude
akceptován v okamžiku přijetÍ centrálním systémem Účetních informací stótu a bude realizován vtechnicky nejb|ižším možném
časovém termÍnu.
Pokud se v žódosti nevyplní údaje do (datum a čas), znamenó to, že požadovoné změny údajů budou
platné trvale (dokud nebude akceptovón dolší poŽadavek na změnu), Noým zodpovědným osobám jsou outomaticky
zaslóny údaje a neníprototřeba o jejich zaslání zvlóšťžádat.

cerveně orámovaná polejsou povinná. Vyplněný formulóř je potřeba uloŽit a v uložené podoběvetvaru PDF souboru odeslot dle instrukcí
pro registraci zodpovědné osoby a nóhradnI zodpovědné osoby.
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