Věstník ČNB

částka 27/2007 ze dne 13. prosince 2007
Třídící znak
2 5 6 0 7 1 1 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 11. prosince 2007
o územní působnosti poboček České národní banky
I. Česká národní banka (dále jen „ČNB“) stanovila pro vybrané činnosti podle
1. zákonů
a) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
e) zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných
likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o
pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění
pozdějších předpisů a
2. vyhlášek
a) vyhlášky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové
licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými
hodnotami a postupy pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky,
b) vyhlášky č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění
oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění
pozdějších předpisů
působnost poboček ČNB.
II. Působnost poboček ČNB vychází z ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. a je
stanovena takto:
1. pro území hlavního města Prahy a území Středočeského kraje je místně příslušná
pobočka Praha,
2. pro území Jihočeského kraje a kraje Vysočina je místně příslušná pobočka České
Budějovice,
3. pro území Plzeňského kraje a Karlovarského kraje je místně příslušná pobočka Plzeň,
4. pro území Ústeckého kraje a Libereckého kraje je místně příslušná pobočka Ústí nad
Labem,
5. pro území Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje je místně příslušná pobočka
Hradec Králové,
6. pro území Jihomoravského kraje a Zlínského kraje je místně příslušná pobočka Brno a
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7. pro území Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje je místně příslušná pobočka
Ostrava.
III.

Pro sběr, kontrolu a zpracování statistických dat při plnění oznamovací povinnosti
nebankovními subjekty podle vyhlášky č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah,
období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona,
ve znění pozdějších předpisů, je pro území České republiky příslušná pobočka České
národní banky Ústí nad Labem.

IV.

Pro činnost dispečerského pracoviště k zajišťování odborných kurzů o rozpoznávání
platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování podle vyhlášky č. 434/2002 Sb.,
včetně koordinace školení nových účastníků a vydávání osvědčení účastníkům kurzů,
je pro území České republiky příslušná pobočka České národní banky České
Budějovice. Žádost o účast na odborném kurzu podává právnická osoba místně
příslušné pobočce podle sídla právnické osoby.

V.

Pro zápis pojišťovacích zprostředkovatelů do registru zprostředkovatelů, provádění
změn a vedení registru podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů,
je pro území České republiky příslušná pobočka České národní banky Plzeň.

VI.

Pobočky České národní banky s působností vymezenou podle bodů I. až V. jsou
kontaktními místy pro orgány státní správy a samosprávy, fyzické osoby a právnické
osoby, jestliže jednají s ČNB na základě právních předpisů uvedených v bodech I.,
III., IV. a V. ve věcech:
-

vybraných správních řízení o žádostech v devizové oblasti,
správních řízení z moci úřední, prováděných formou příkazu,
sběru, kontroly a zpracování statistických dat od nebankovních subjektů v rámci
plnění oznamovací povinnosti,
- přijímání údajů vykazovaných za směnárenské operace (údaje o množství
nakoupených a prodaných cizích měn za jednotlivá kalendářní čtvrtletí),
- devizové kontroly,
- kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, kontroly prováděné
podle zákona o mezinárodních sankcích a dle vybraných přímo použitelných
právních předpisů Evropských společenství, pokud jsou tyto kontroly prováděny
u držitelů devizových licencí ČNB,
- registrace pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí,
- získávání osvědčení o rozpoznávání platidel a
- krizového řízení.
Tím není dotčeno oprávnění těchto subjektů jednat s ústředím ČNB.
VII.

Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. června 2007 o územní působnosti
poboček České národní banky, uveřejněné ve Věstníku České národní banky částka
14/2007, pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2007.
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Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne 1. ledna 2008.

Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.

Sekce kancelář
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Krupičková, tel. 224 412 538
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