Platnost od 1. 10. 2015

Č á s t II.
OPERACE S HOTOVOSTMI V ČESKÉ MĚNĚ
Položka

Operace

Cena v Kč

Skládání hotovostí
0201010 a) klienty ČNB na účet vedený v ČNB
0201011 b) klienty ČNB na účet vedený v jiné bance
0201012 c) ostatními subjekty na účet vedený v ČNB
0201013 d) platidla zadržená pro podezření z padělání

zdarma
1 % ze složené částky
min. 100,-1 % ze složené částky
min. 100,-zdarma

Multinominální zpracování peněz
0201020 a) složených pobočkami banky

0,01 %
z celkové hodnoty
zpracovaných bankovek
v kalendářním měsíci
b) složených klienty bank; cena závisí na hodnotě
z celkové hodnoty
bankovek v Kč zpracovaných za kalendářní měsíc:
zpracovaných bankovek
v kalendářním měsíci
0201021 - více než 100 mil. Kč
0,01 %
0201022 - 20 - 100 mil. Kč
0,015 %
0201023 - méně než 20 mil. Kč
0,03 %
Ostatní činnosti prováděné v souvislosti s hotovostními operacemi
0201030 a) zpracování nesetříděných nebo jinak chybně
adjustovaných bankovek a mincí (zvláštní třídění
a balení peněz, mimořádné složení jednotlivých
nominálních hodnot) podle rozsahu práce za každých
započatých 15 minut práce
0201031 b) při předložení bankovek nebo mincí jedné nominální
hodnoty k výměně v počtu do 100 kusů včetně
0201032 c) při předložení bankovek nebo mincí jedné nominální
hodnoty k výměně v počtu 101 kusů a více
0201033 d) převod částky odpovídající nominální hodnotě oběhem
opotřebených nebo běžně poškozených bankovek nebo
mincí předložených k výměně na účet vedený v jiné
tuzemské bance
0201034 e) při
přípravě
peněžních
prostředků
k vydání
v uzavřených obalech a jejich nevyzvednutí
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100,-zdarma
1 % ze složené částky
min. 100,-1 % ze složené částky
min. 100,-1 000,--

0201035 Nedostatečné krytí požadavků na výběr hotovosti zjištěné
v den požadovaného výběru, v čase a způsobem
stanoveným smlouvou o účtu pro hotovostní operace bank
0201036 Za účetní položku zúčtovanou ve prospěch účtu banky
nebo klienta banky při skládání hotovostí v režimu
multinominálního zpracování peněz
0201040 Ostatní činnosti související s hotovostními operacemi nebo
manipulací s hotovými penězi za každých započatých 15
minut práce
V případě, že služby nejsou součástí finančních činností
osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši základní
sazby.
0201050 Náklady na výrobu nových bankovek nebo mincí z důvodu
výjimečného poskytnutí náhrady za peníze nestandardně
poškozené aktivací nástražného zařízení na ochranu proti
krádeži

5 000,-25,--

100,--

2,-za každou poškozenou
bankovku nebo minci

Činnosti vztahující se výhradně k účtům zřízeným pro výběry a skládání hotovostí
0201060 Činnosti související s přípravou a vydáním, popř. s přijetím
a zpracováním hotovostí od bank za každou pobočku banky
zařazenou v režimu standardního zpracování peněz v
daném regionu nad stanovený standardní počet poboček
a za jeden rok
0201061 Činnosti související s přípravou a vydáním hotovostí
pobočkám bank zařazeným v režimu multinominálního
zpracování peněz
0201062 Činnosti související s přípravou a vydáním mincí
pobočkám bank realizované z depozitního místa ČNB

10 000,-zdarma
zdarma

Činnosti spojené s ověřením, evidencí a zúčtováním diferencí
0201070 a) diference v částce 1 000 Kč a vyšší, bankou předem 0,1 % z částky diference
neohlášená
min. 200,-0201071 b) diference v částce 1 000 Kč a vyšší, bankou předem
ohlášená
50,-0201072 c) diference v částce nižší než 1 000 Kč
10,-Používání obalů na hotovosti v majetku ČNB
0201080 a) 14 dnů ode dne převzetí v ČNB
b) za každý den prodlení ve lhůtě dle písm. a) - za každý
den a za každý obal
0201081 ba) kontejner EBK650, EMK450
0201082 bb) přepravka ZARGES
0201090 Protisměrné výběry a skládání bankovek realizované
pobočkami bank v režimu standardního zpracování peněz
0201091 Protisměrné výběry a skládání mincí realizované
pobočkami bank v režimu standardního a multinominálního
zpracování peněz
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zdarma
100,-50,-0,035 za 1 kus
0,085 za 1 kus

0201092 Požadavek na výběr hotovostí nebo oznámení o skládání
hotovostí (včetně oznámení o skládání necelých
a poškozených peněz) předané ČNB bankou faxem,
e-mailem nebo v písemné formě
0201093 Protisměrné skládání bankovek realizované pobočkami
bank v režimu multinominálního zpracování peněz
0201094 Oznámení o skládání hotovostí předané ČNB klienty bank
zařazených v režimu multinominálního zpracování peněz

50,-zdarma
zdarma
Cena v Kč
včetně DPH ve výši
základní sazby

0203010 Poskytnutí odborného kurzu o rozpoznávání bankovek
a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle
§ 33 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb.
0203011 Poskytnutí odborného kurzu o rozpoznávání bankovek
a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle
§ 33 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb.
0203012 Poskytnutí odborného kurzu o rozpoznávání bankovek
a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle
§ 33 písm. a) zákona č. 136/2011 Sb.
0203020 Vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování odborného
kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých
z padělání nebo pozměňování podle zákona č. 219/1995
Sb. a podle § 33 a) a b) zákona č. 136/2011 Sb.
0203030 Poskytnutí školení o rozpoznávání pravosti a platnosti
peněz na základě žádosti klienta
0203040 Testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a
mincí
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2 650,-3 600,-17 100,--

156,-600,-za 1 osobu
a za 1 hodinu
12 400,--

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
k Části II. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB
1.

Klientem ČNB se rozumí klient, kterému ČNB vede účet. ČNB účtuje klientovi ČNB ceny ve
stanovené výši na vrub jeho účtu.

2.

Při jednorázové platbě je úhrada ceny za službu provedena v hotovosti.

3.

Úhrada ceny podle tohoto ceníku, nebo úhrada ceny zboží (např. sběratelského materiálu)
v hotovosti, se nepovažuje za skládání hotovostí.

4.

Při předložení bankovek nebo mincí jedné nominální hodnoty k výměně v počtu 101 kusů a
více, kdy je požadováno převedení odpovídající částky na účet vedený v jiné tuzemské bance, se
položky 0201032 a 0201033 uplatní zároveň.

5.

Ředitel sekce peněžní a platebního styku může rozhodnout o tom, že nebudou uplatňovány ceny
podle položek 020032 a 0201033 v případech výměn peněz, které ČNB pro končící platnost
nebo z jiných závažných důvodů stahuje z oběhu.

6.

V případech hodných zvláštního zřetele (např. při skládání hotovostí na účty určené pro
financování humanitární pomoci nebo na účty zřízené k likvidacím následků živelných pohrom)
může ředitel sekce peněžní a platebního styku udělit výjimku z položky 0201040.

7.

Položka 0201040 bude u účtů zřízených pro výběry a skládání hotovostí využívána ke
zpoplatnění tzv. nadstandardních či nestandardních operací. Za takové operace se považují
zejména: více než jeden výběr hotovostí za pobočku banky denně (tzn. že jeden výběr bankovek
a mincí musí být vždy součástí pouze jedné pokladní operace), jiný než ve smlouvě stanovený
způsob balení nebo zpracování peněz, provedení pokladní operace mimo stanovené pokladní
hodiny, zadání požadavku na výběr hotovostí po lhůtě stanovené smlouvou. Realizaci
nadstandardní či nestandardní činnosti je nutno předem domluvit s příslušnou pobočkou ČNB.
Pobočka ČNB připustí takové činnosti jen v rámci svých provozních možností a sdělí bance
předem předpokládanou cenu na základě odhadu časové náročnosti požadované akce.

8.

ČNB účtuje bance ceny uvedené v položkách 0201090 a 0201091 za výběry a skládání
bankovek a mincí na vrub a ve prospěch účtu banky vedeném ČNB v případě, že banka vybírá
a skládá bankovky nebo mince ve stejné struktuře nominálních hodnot ve dvou pracovních
bezprostředně po sobě následujících dnech v téže pobočce ČNB.

9.

Případné náklady související s prováděnou operací pro klienta účtované ČNB jinou organizací
přeúčtuje ČNB klientovi ve skutečné výši.

10.

Kromě cen stanovených v Části II. účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté
telekomunikační a poštovní služby dle Části VII. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je
nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové
povinnosti podle § 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta
do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není
nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho
cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši základní sazby.
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11.

Z hlediska počtu poboček bank (dle § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů), které realizují výběry a skládání hotovostí ve standardním režimu
zpracování peněz, se za standard považuje jedna pobočka banky na jednu pobočku ČNB. Pokud
pobočka banky provádí výběry a skládání hotovostí ve více pobočkách ČNB v důsledku
organizačních opatření ČNB, bude započítána pouze jedenkrát.

12.

Za předem ohlášenou diferenci se považuje taková diference, kterou banka nahlásila před
zjištěním diference v ČNB. Banka musí sdělit, kterého odvodu se diference týká a v čem
konkrétně spočívá (kolik a kterých nominálních hodnot chybí nebo přebývá).

13.

Školením o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz podle položky č. 0203030 se rozumí školení
pořádané pobočkami nebo sekcí peněžní a platebního styku na základě individuální žádosti
klienta v prostorách poboček nebo ústředí ČNB nebo v prostorách klienta. Školení provádí ČNB
při minimálním počtu 5 účastníků. Časová a obsahová struktura školení bude stanovena po
dohodě s klientem. Školení není zakončeno zkouškou a ČNB o absolvování tohoto školení
nevydává žádné osvědčení.

14.

Úhrada ceny za poskytnutí odborného kurzu, vyhotovení duplikátu osvědčení a za školení
o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz na základě žádosti klienta se provádí bezhotovostním
převodem. Úhradu lze provést výjimečně i v hotovosti na přepážkové pokladně pobočky ČNB.

15.

Ceny podle Části II. tohoto ceníku se neuplatňují v případech, kdy je příslušným právním
předpisem stanoveno jinak (např. při výměnách neplatných peněz).

16.

Touto Částí II. se ruší Část II. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 4. 2014.
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