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Univerzita Karlov a Y Praze
KOLEJE A MENZY, Voršilská 1' Praha 1

opatření ředitele č. 2/2005

č.j' 49612005

zákona č. 2Í5l20o5 Sb' o registračních pokladnách
k provedení ustanoveni

organizace má zapovinnost podle .zákona 
č. 2I5.2OO5 !b o registračních pokladnách a ve

spojitosti se zákoneň o ziunort.nrr.e* p"áanir.a'i i 37"4lzOO5 Sb_. (úplné zněni zákona) a se

zákonem Ó 331ll9ói su u. zněnípozáe1si.r' pr.api',i o správě daní a poplatlď a dalšírn

zákonem č' 235l2OO+ su. ve znění p""d;lši;h |i'oni'a o dáni z přidané hodnoty dodržovat

o""j^""',i prodejce zboží vyplýv ající ztěchto zákonů'

Působnost a povinnosti

Koleje a menzy vPraze,Brandýse .n. 
L',P|zní a Hradci Králové jsou povinny vydavat za

nákup zboŽí, ryssi 
^{"i'so,-- 

rc,, uuÁimu kupujícímu paragon'-ktery- splňuje podmínky

platného zákona' iý^ň se'doptnlouj-ei*oui vkolejíci uÁ"n ách (platby za hotové),

tj včetně ooptnr.oueť;;ň#;. ýaii.i.n kolejí, buřetech' barech, studentských klubech,

pivnicích, ,...p.,ň'"u,á.,-i.áv ,nutoou.r'o du za írotové a středisek kde je vystaven ZL na

ho stin skou či nno st. 

_ 

Týta's e tale stravování cizích subj ektů.

Aplikace zákonase netýká studentského a závodnítro stravování v hlavní činnosti ( snídaně'

teplé obědy u u.elr., 
'Jt"a."e 

u.e"r.,^"nupr' uagety )' V případě nákupů baget ve vrátnici

koleje, při doloženřilp;; ;e jedná o hiavní člnnost a tižba se odvádí do pokladny menzy

běŽným způsobem'

KaM jsou povinny na vyŽádání.osobě povinné k dani ($5 ZP^D^:I)' vystavovat daňový

dok'ad, ktery .u'r' ouruňouut narez"ilostl daňového dokřudu ($28 odst'2 ZDPH) nebo

náleŽitosti ,1"o,'oáus.ner]o aor.ruau rsc oa 
"' 

q zporl) při platbě v hotovosti v ceně do Kč

10 000,- vč. DPH'

Vmenzách,vpřípaděakcívdoplňkovéčinnosti,sebudepostupovatjakodosud,ť1,menza
vystaví fakturu í řipraa. 91"r.bJ 

za hotové' vystaví ^in'u 
k fuktuř' pok1adní příjmový

doklad' V tomto priplJi se jiz výse uvedené paragony nebudou Vystavovat'

V bufetech, pokud bude akce fakturována za hotové' se také nebude paragon vystavovat'

Menza vystaví fakturu a pokladní ,n;;;; aví napíi;utou trŽbu příjmový pokladní dokiad

Paragony

S platností od 1. 7 2005 budou všichni prodejciv.KaM používat doklad o zaplacení' ktery má

ná'ežitosti d'e zákona. Používání p;;'g;"ů iá-.r.,apano 
j*o náhradní řešení, které zákon po

;;;.h"il"' dobu tj do 31 12 2}O6'umoŽňuje

Paragonybudouvypisovány.skopií,originálo.bdrí,ikupující,kopiebudeuloženana
příslušném ,tř.dirť,1:; ,o ,ór-.nJ';i. ;;ilJou"ho čísla a data vzestupně, po ce'ou dobu

l.j*onc 5ti let v ucelené evidenci'



r

Pokladní blok vystavený povinným subjektem obsahuje nejméně týo náležitostr:

1 obchodní firmu,

2. adresu sídla povinného subjektu,

3 daňové identifikační číslo, IČo
4 ' pořadové číslo pokladního bloku,

5 rozsah a předmět plnění,

6. jednotkovou cenu

7 částku celkem za jednotlivé předměty plnění,

8 částku celkem k úhradě,

9 datum vydání pokladního bloku

1O. u plátců DPH sazbu DPH

Vysvětlivkv:

ad 1., 2.,3. - nahradí se razítkem střediska

ad a._ přípustné je používání pouze předem číslovaných bloku paragonů v souvislé číselné

řadě
ad5.,6.,7.,8.,9.a10_povinnéúdajevyplníprodávajícíručně

Evidence oaragonů

V souvrslosti se změnou zákona o živnostenském podnikání se upravuje běžný pracovní

postup při pořizování paragonů v KaM. Paragony budou hromadně nakoupeny a zaevidovány

bt. ,uy.r' čísel. vyáavaňy budou proti podpisu odpovědného pracovníka provozu. Za

zajištění, distribuci a evidenci vyáaných paragonových bloků na příslušná střediska

odpovídají
v Plzni odpovídá vedoucí 8. sKaM Ing' Petr Kračmer,

v Hradci Králové odpovídá vedoucí 7. SKaM Ing. Jaroslav Horák,

v Praze odpovídá pracovník provozního útvaru paní Radmila Trnková'

Evidence vydaných paragonových bloků bude vedena odděleně a samostatně od ostatní

evidence.

Sankce :

Paragony mají předep sané náIeŽítosti ze zákona, které je nutné dodržovat. V případě neplnění

snrycň pó,rinností, může bý povinný subjekt pokutován pořádkovou pokutou až do výše 2

mil Kč ( externí kontroly).

Toto opatření nabývá platnosti i účinnosti dnem 1. 7.2005.

Ing.

Univot'z ito Horlovo v Prozo
KOLD.Jtr A MENZY

l lÓ43 Prďo l, Vorš|lskó l

il,-."[,;
Mojmír Bém
ředitel

Y Praze dne 24' června 2005
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