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Aplikační oblasti ADIS 

EDA Evidence daní DDA Daň darovací 

DAD Obecná správa daní DDE Daň dědická 

DAD exe Obecná správa daní – vymáhání DPN Daň z převodu nemovitosti 

DAD kon Obecná správa daní – kontroly DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti 

EPI Evidence písemností FÚ DPS Daň z příjmu srážková 

IRS Interní registry subjektů ADIS LPH Loterie a podobné hry 

PRU Průřezové funkce RHL Hlášenky 

SŘA  Systém řízení aplikace SPA Systémové práce – AIX 

PRN Přenosy v síti ÚFO – FINet CIS Správa číselníku 

ZMP Změna místní příslušnosti OCN Oceňování nemovitosti 

MSA Manažerský systém ADIS SPI Systémové práce – Informix 

DAD přv Obecná správa daní – převody RPS Registr pracovníku správy 

DAD knz Obecná správa daní – konkurzy SOB Registr státních orgánů a bank 

DAD zaj Obecná správa daní – zajištění REN Registr nemovitostí 

RCO Registr cen obvyklých WWW Aplikace pro Internet 

DPH Daň z přidané hodnoty 
VFÚ Výkonnost FÚ a statistické přehledy za 

FÚ 

DPF Daň z příjmu fyzických osob 
UFR Ústřední finanční a daňové ředitelství + 

MF 

DPP Daň z příjmu právnických osob ASA Autorizační středisko ADIS-bezpečnost 

DSD Daň spotřební EUV Systém EU – VIES, CLO 

DSL Daň silniční 
MPD – Mezinárodní spolupráce při správě 

přímých daní 

DNE daň z nemovitosti DPR Daňový portál 



Příloha č. 2: Přihláška k registraci daně z přidané hodnoty 

 

1 
 
 

 

 



Příloha č. 2: Přihláška k registraci daně z přidané hodnoty 

 

2 
 
 

 



Příloha č. 3: Sazby akcízu uvaleného na benzin v jednotlivých členských státech Evropské   
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 Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vyd. Praha: Linde, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7201-881-9. 

Členský stát 

OLOVNATÝ 

BENZIN 

BEZOLOVNATÝ 

BENZIN 

Minimální sazba 

421 EUR/10001 

Minimální sazba 

359 EUR/10001 

skutečná sazba v EUR skutečná sazba v EUR 

Belgie 637,67 613,57 

Bulharsko 424,38 363,02 

Česká republika 561,43 525,80 

Dánsko  669,09 576,20 

Estonsko 422,77 422,77 

Finsko neprodává se 627,00 

Francie 639,60 606,90 

Irsko 576,22 576,22 

Itálie 613,20 613,20 

Kypr 421,00 359,00 

Litva 579,24 434,43 

Lotyšsko 450,83 407,16 

Lucembursko 516,66 464,58 

Maďarsko 453,53 438,20 

Malta 588,18 469,39 

Německo 721,00 669,80 

Nizozemsko 799,88 718,27 

Polsko neprodává se 421,69 

Portugalsko 650,00 582,95 

Rakousko 554,00 482,00 

Rumunsko 421,19 359,59 

Řecko 681,00 670,00 

Slovensko 597,49 550,52 

Slovinsko 421,61 417,14 

Španělsko 457,79 424,69 

Švédsko 678,00 413,31 

Velká Británie 779,96 667,93 
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1. Dodání železného a neželezného odpadu, šrotu a použitého materiálu, včetně 

předvýrobků vznikajících při zpracování, výrobě nebo roztavení železných nebo 

neželezných kovů nebo jejich slitin, 

2. dodání železných a neželezných částečně zpracovaných výrobků a poskytnutí 

některých souvisejících zpracovatelských služeb, 

3. dodání reziduí a jiného recyklovatelného materiálu obsahujícího železné a neželezné 

kovy, jejich slitiny, strusky a popely a průmyslových reziduí obsahujících kovy nebo 

jejich slitiny a poskytnutí služeb v oblasti třídění, řezání, štěpení a lisování těchto 

produktů, 

4. dodání železného a neželezného odpadu, jakož i odřezků, zlomků, odpadu a použitého 

a recyklovatelného materiálu obsahujícího střepy, sklo, papír, kartón a lepenku, hadry, 

kosti, useň, koženku, pergamen, surové kůže a kožky, šlachy a vazivo, vlákna, šňůry, 

provazy, lana, pryž a plast, včetně poskytnutí některých souvisejících 

zpracovatelských služeb, 

5. dodání materiálů uvedených v této příloze po zpracování v podobě čištění, leštění, 

třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání do ingotů, 

6. dodání šrotu a odpadu ze zpracování základního materiálu. 
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Číselný kód           

Harmonizovaného 

systému popisu          Název zboží 

a číselného označování 

zboží  

 

2618 00 00   Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli 

2619 00  Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a 

jiné odpady z výroby železa nebo oceli 

2620  Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), 

obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny 

3915 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku z plastu 

4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) 

a prášky a zrna z nich 

4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) 

6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana 

z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených 

z používání 

7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady 

7112  Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými 

kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny 

drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů 

7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo 

oceli v ingotech 

7404 00 Měděný odpad a šrot 

7503 00 Niklový odpad a šrot 

7602 00 Hliníkový odpad a šrot 

7802 00 00 Olověný odpad a šrot 

7902 00 00 Zinkový odpad a šrot 

8002 00 00 Cínový odpad a šrot 

8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu 

8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu 
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8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu 

8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku 

8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu 

ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu 

8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia 

8108 30 00 Odpad a šrot z titanu 

8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia 

8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu 

8111 00 19 Odpad a šrot z manganu 

8112 13 00  Odpad a šrot z berylia 

8112 22 00 Odpad a šrot z chromu 

8112 52 00 Odpad a šrot z thallia 

8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a 

germania 

8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů 

8548 10  Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektronických 

akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické 

akumulátory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


