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VYHLÁŠKA

ze dne 16. srpna 2016

o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 3
zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:

§ 1

Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka

(1) Podpisový kód poplatníka je tvořen po-
depsaným otiskem řetězce údajů o evidované tržbě
a vyjádřen v kódování Base64 podle části A přílohy
k této vyhlášce.

(2) Řetězcem údajů o evidované tržbě je po-
sloupnost vybraných údajů o evidované tržbě uve-
dených v kódování UTF-8 podle části A přílohy
k této vyhlášce ve tvaru, ve kterém jsou zasílány
datovou zprávou, a oddělených svislým oddělova-
čem, kterým je znak s dekadickým kódem 124 v kó-
dování Unicode podle části A přílohy k této vy-
hlášce.

(3) Vybranými údaji o evidované tržbě jsou
v tomto pořadí:

a) daňové identifikační číslo poplatníka,

b) označení provozovny, ve které je tržba uskuteč-
něna,

c) označení pokladního zařízení, na kterém je
tržba evidována,

d) pořadové číslo účtenky,

e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení
účtenky, pokud je vystavena dříve, a

f) celková částka tržby.

(4) K vytvoření otisku řetězce údajů o evido-
vané tržbě se použije kryptografická hashovací
funkce SHA-256 podle části B přílohy k této vy-
hlášce.

(5) Otisk řetězce údajů o evidované tržbě se po-
depíše podpisovým schématem RSASSA-PKCS1-v1_5
podle části C přílohy k této vyhlášce pomocí soukro-
mého klíče, který náleží k používanému certifikátu
pro evidenci tržeb platnému ke dni evidované tržby.

§ 2

Způsob tvorby bezpečnostního kódu poplatníka

(1) Bezpečnostní kód poplatníka je tvořen otis-
kem podpisového kódu poplatníka vyjádřeného
v osmibitovém kódování podle části A přílohy k této
vyhlášce a je vyjádřen v kódování Base16 podle čás-
ti A přílohy k této vyhlášce ve formě 5 skupin po
8 znacích oddělených pomlčkou, kterou je znak s de-
kadickým kódem 45 v kódování Unicode podle čás-
ti A přílohy k této vyhlášce.

(2) K vytvoření otisku podpisového kódu po-
platníka se použije kryptografická hashovací funkce
SHA-1 podle části B přílohy k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2016.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 18. srpna 2016

o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. září 2016 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého
statistického úřadu č. 206/2010 Sb., ze dne 16. června 2010, ve znění sdělení Českého statistického úřadu
č. 185/2012 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 184/2013 Sb., sdělení Českého statistického úřadu
č. 172/2014 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 140/2015 Sb.

Předmětem aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) je zavedení nových položek, zrušení jedné
položky a změny názvů vybraných položek. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizované Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) bude k dispozici na internetových strán-
kách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
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Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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