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Organizačního řádu 

 

Výčet zkratek a právních předpisů 
 

Zkratka Rozepsaný význam zkratky 

ADIS Automatizovaný daňový informační systém 

AIX Operační systém používaný na serverech ADIS 

AVIS Automatizovaný vnitřní informační systém 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CEDR Centrální evidence dotací z rozpočtu 

CRAB Centrální registr administrativních budov 

ČNB Česká národní banka 

DPH Daň z přidané hodnoty 

e-Podpora Portál pro uživatelskou podporu elektronického podávání 

EPS Elektronická požární signalizace 

EU Evropská unie 

EUROFISC Systém mezinárodní výměny informací v rizikových oblastech DPH 

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 

FISCALIS Komunitární program financovaný z rozpočtu Evropské unie, který slouží 
mimo jiné k vzájemné výměně a sdílení zkušeností mezi daňovými 
správami členských i kandidátských zemí Evropské unie 

FÚ Finanční úřad 

GDPR General Data Protection Regulation (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) 

ICT Informační a komunikační technologie 

INFORMIX Databázový systém 

IRS Internal revenue service (Daňová správa USA) 

IS Informační systém 

ISVS Informační systémy veřejné správy 

IT Informační technologie 

JSM Jedno správní místo (Oddělení zvláštního režimu JSM) 

Lotus Notes Softwarový produkt pro Systém řízení aplikace 

MOSS Mini-One-Stop-Shop (zvláštní režim jednoho správního místa) 

NATO Severoatlantická aliance 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OFŘ Odvolací finanční ředitelství 

Q-integra Aplikace pro oběh a správu elektronických formulářů s celostátní 
působností 

PAPR Podpůrné aplikace pro RedDot – modulární knihovna aplikací 
pro zobrazování informací na internetu, intranetu a ostatních webových 
aplikací FS 

PIS Personální informační systém 

PO Požární ochrana 

SLA Service Level Agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služeb 

ÚP Územní pracoviště 

VIES Informační systém pro předávání informací o DPH v rámci členských států 
EU 

WAN Wide Area Network (datová síť, která překračuje hranice města 
či regionu), propojení lokálních sítí LAN 
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Organizačního řádu 

 

Výčet právních předpisů 

Slovní citace Úplná citace 

Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

Insolvenční zákon 
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Občanský zákoník 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Soudní řád správní 
Zákon 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů 

Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní řád 
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o DPH 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon o daních 
z příjmů 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon o důchodovém 
spoření 

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon o evidenci 
tržeb 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon o finanční 
kontrole 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon o finanční 
správě 

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon o krizovém 
řízení 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o mezinárodní 
spolupráci při správě 
daní a změně dalších 
souvisejících zákonů 

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 
a změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o mezinárodní 
spolupráci při 
vymáhání některých 
finančních 
pohledávek 

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní spolupráci při vymáhání 
některých finančních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně 
utajovaných 
informací 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o omezení 
plateb v hotovosti 

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon o registru 
smluv 

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
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Slovní citace Úplná citace 

Zákon o stanovení 
předpokladů pro 
výkon funkcí 
ve státních orgánech 
a organizacích 
ČSFR, ČR a SR, 
ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o spotřebních 
daních 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon o státní službě 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o svobodném 
přístupu k informacím 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o veřejných 
zakázkách 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně 
osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o investičních 
pobídkách 

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně 
některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění 
pozdějších předpisů 

Občanský soudní řád 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon o obchodních 
korporacích 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška o územních 
pracovištích 
finančních úřadů 

Vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, 
která se nenacházejí v jejich sídlech 

Nařízení Rady EU 
Nařízení Rady č. 904/2010/EU o správní spolupráci a boji proti 
podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty 

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 


