Způsob zaplacení správního poplatku za obnovu/prodloužení
povolení/oprávnění k činnosti v roce 2019
I. Úvod
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSÚ“),
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZPKT“) a zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „ZDPS“) stanoví následující požadavky na obnovu nebo prodloužení povolení či oprávnění
k činnosti:
 Podle § 12 odst. 1 a 2, § 20 odst. 1 a 2, § 32 odst. 3 a 4 a § 42 odst. 2 ZSÚ platí oprávnění
k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru do konce kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru nebo uděleno
povolení (v případě nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do konce pátého
kalendářního roku). Oprávnění k činnosti se prodlouží po zaplacení správního poplatku, a to
vždy na dalších 12 měsíců (o 60 měsíců v případě nebankovního poskytovatele
spotřebitelského úvěru). Spolu se zaplacením správního poplatku zasílá plátce oznámení,
za koho správní poplatek zaplatil.
 Podle ustanovení § 30b 1 a 2 a § 32g odst. 3 a 4 ZPKT povolení k činnosti investičního
zprostředkovatele a oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení
povolení k činnosti investičního zprostředkovatele nebo ve kterém byl proveden zápis
do seznamu vázaných zástupců. Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců
zaplacením správního poplatku.
 Podle ustanovení § 80 odst. 2, § 82 odst. 3 a 6 ZDPS povolení k nabízení a zprostředkování
doplňkového penzijního spoření platí do konce druhého kalendářního roku následujícího
po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo zápis do seznamu nebo
uděleno povolení. Oprávnění k činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy
na dalších 24 měsíců. Spolu se zaplacením správního poplatku zasílá plátce oznámení,
za koho správní poplatek zaplatil.
V souladu s § 12 odst. 3, § 20 odst. 3, § 32 odst. 6 a § 42 odst. 5 ZSÚ způsob zaplacení správního
poplatku stanoví prováděcí právní předpis, a to § 6 vyhlášky č. 381/2016 Sb., o žádostech,
oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.
V souladu s § 30b odst. 3 a § 32g odst. 6 ZPKT uveřejňuje Česká národní banka způsob zaplacení
správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele a vázaného
zástupce.
V souladu s § 80 odst. 4 a § 82 odst. 4 ZDPS informuje Česká národní banka o způsobu zaplacení
správního poplatku a obsahu oznámení, jeho formě a způsobu zaslání.
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II. Dotčené subjekty
Obnova/prodloužení oprávnění k činnosti se týká subjektů uvedených v následující tabulce.

Subjekt

Právní úprava

Položka
sazebníku1)
č. 65

Výše poplatku

Vázaný zástupce investičního
zprostředkovatele nebo
obchodníka s cennými papíry
podle ZDPS

§ 82 odst. 6,
§ 80 odst. 2 ZDPS

bod 10 písm. a)

1 000 Kč

Vázaný zástupce penzijní
společnosti

§ 80 odst. 2 ZDPS

bod 10 písm. b)

1 000 Kč

Investiční zprostředkovatel nebo
nebankovního obchodník s
cennými papíry podle ZDPS

§ 82 odst. 3 ZDPS

bod 10 písm. c)

5 000 Kč

Bankovní obchodník s cennými
papíry podle ZDPS

§ 82 odst. 3 ZDPS

bod 10 písm. d)

5 000 Kč

Samostatný zprostředkovatel
podle ZSÚ

§ 20 odst. 2 ZSÚ

bod 12 písm. b)

5 000 Kč

Vázaný zástupce podle ZSÚ

§ 32 odst. 4 ZSÚ

bod 12 písm. c)

1 000 Kč

Zprostředkovatel vázaného
spotřebitelského úvěru
(ve vztahu ke každému
zastoupenému)

§ 42 odst. 3 ZSÚ

bod 12 písm. d)

1 000 Kč

Investiční zprostředkovatel

§ 30b odst. 2 ZPKT

bod 12 písm. f)

5 000 Kč

Vázaný zástupce podle ZPKT

§ 32g odst. 4 ZPKT

bod 12 písm. g)

1 000 Kč

1) Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Prodloužení podle ZSÚ se v roce 2019 týká subjektů, kterým oprávnění vzniklo nebo bylo
prodlouženo v roce 2018. Prodloužení se v roce 2019 netýká žádného nebankovního poskytovatele
spotřebitelského úvěru.
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Prodloužení podle ZPKT se týká těch subjektů, kterým oprávnění vzniklo nebo bylo prodlouženo
v roce 2018. Výjimku tvoří někteří investiční zprostředkovatelé podle ZPKT (a někteří jejich vázaní
zástupci podle ZPKT) jimž bylo oprávnění prodlouženo o jeden rok zákonem č. 307/2018 Sb., kterým
se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Obnova podle ZDPS se v roce 2019 týká subjektů, kterým oprávnění vzniklo nebo bylo prodlouženo
v roce 2017. Doba trvání oprávnění je v tomto případě 2 roky.
Doba trvání oprávnění je vyznačena v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů
zveřejněných na internetových stránkách, viz www.cnb.cz/cnb/jerrs. Doporučujeme všem subjektům
zkontrolovat dobu trvání oprávnění před úhradou poplatku spojeného s prodloužením oprávnění.
Poplatníkům bude v průběhu období pro úhradu správního poplatku zasláno upozornění,
a to na kontaktní emailovou adresu vedenou v seznamech regulovaných a registrovaných
subjektů zveřejněných na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/jerrs (ČNB doporučuje tuto
adresu aktualizovat). V případě nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru nebo
samostatných zprostředkovatelů podle ZSÚ bude zasláno upozornění na kontaktní emailovou
adresu sdělenou ČNB před zápisem do registru, příp. v rámci prodloužení v roce 2018 (ČNB
opět doporučuje tuto adresu aktualizovat). Zastoupenému bude rovněž zaslán seznam vázaných
zástupců (podle ZSÚ, ZPKT, ZDPS), příp. zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru, jejichž
oprávnění dosud nebylo prodlouženo.
III. Postup provedení obnovy
1. Správní poplatek za individuální oprávnění
a) Osoba, která provádí obnovu/prodloužení
Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ platí správní poplatek samostatně. Investiční
zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry (podle ZDPS) rovněž hradí správní poplatek
samostatně. Investiční zprostředkovatel hradí nejprve správní poplatek podle ZPKT (jeho oprávnění
podle ZDPS by jinak k 31. 12. 2019 zaniklo).
b) Způsob zaplacení správního poplatku
Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ, investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými
papíry hradí správní poplatek za prodloužení vlastního oprávnění samostatně na účet ČNB
č. 262-69193891/0710. Variabilním symbolem je IČO subjektu s příslušnou předponou uvedenou
v následující tabulce.
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Prefix variabilního symbolu

Role subjektu

Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ

91

Investiční zprostředkovatel podle ZPKT

93

Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými
papíry podle ZDPS

94

Příklad:
 V případě samostatného zprostředkovatele podle ZSÚ s IČO 12345678 bude podoba
variabilního symbolu 9112345678.
 Ten, kdo je současně investiční zprostředkovatel a má registrovány činnosti podle ZDPS a
jeho IČO je 12345678, uhradí jednu platbu s VS 9312345678 a druhou platbu s VS
9412345678. Pokud by tento subjekt uhradil pouze platbu za obnovu oprávnění podle ZDPS,
aniž by současně uhradil poplatek za prodloužení oprávnění IZ, obě oprávnění by zanikla
k 31. 12. 2019 a uhrazený poplatek by byl nevratný.
Platbu zaslanou na jiný účet ČNB, příp. s jiným variabilním symbolem, bude možné pouze vrátit plátci
k provedení opakované platby, a to na základě žádosti (platbu není možné převést na jiný účet ČNB
ani dodatečně identifikovat). Správní poplatek za obnovu/prodloužení oprávnění k činnosti není
možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB ani kolkovými známkami.
c) Potvrzení
ČNB odešle výše uvedeným subjektům potvrzení o zaplacení správního poplatku za prodloužení
činnosti na kontaktní emailovou adresu vedenou v seznamech regulovaných a registrovaných
subjektů zveřejněných na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/jerrs. V případě samostatných
zprostředkovatelů podle ZSÚ bude zasláno potvrzení na kontaktní emailovou adresu sdělenou
ČNB před zápisem do registru, příp. v rámci prodloužení v roce 2018.
Údaj o nové době trvání oprávnění bude vyznačen v seznamech regulovaných a registrovaných
subjektů zveřejněných na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/jerrs (následující den pro
připsání platby dle výše uvedených pokynů k úhradě správního poplatku).
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2. Správní poplatek za vázané zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
a) Osoba, která provádí obnovu/prodloužení
Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce (podle ZPKT, ZDPS a ZSÚ)
a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru je vždy zastoupený, který jej hradí
souhrnnou platbou. Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí, kterým osobám
se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.
Prodloužení oprávnění k činnosti vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského
úvěru může zastoupený provést až poté, co prodlouží vlastní oprávnění k činnosti (oprávnění
vázaných zástupců by jinak k 31. 12. 2019 zaniklo bez možnosti správní poplatek vrátit). Za
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru hradí poplatek každý zastoupený.
b) Oznámení
Pro zaslání platební instrukce je nezbytné učinit oznámení. Správní poplatek je možné zaplatit až po
zaslání oznámení, za koho je správní poplatek hrazen. Součástí oznámení musí být seznam osob, za
které je poplatek hrazen, s uvedením jejich identifikačních údajů.
Oznámení se činí prostřednictvím aplikace REGIS, která je dostupná na internetových stránkách
www.cnb.cz/cnb/regis.
Po přijetí oznámení odešle aplikace REGIS osobě, která jej učinila, potvrzení o jeho přijetí a platební
instrukci s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem.
Postup zaslání oznámení a úhrady správního poplatku prostřednictvím aplikace REGIS je obdobný
zápisu do seznamu vázaných zástupců, příp. zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru.
ČNB upozorňuje, že pro přístup do systému je nutné použít uznávaný elektronický podpis.
c) Zaplacení správního poplatku
Zaplacení správního poplatku se uskutečňuje převodem na účet na základě platební
instrukce zaslané Českou národní bankou, která obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a částku.
Částka odpovídá počtu vázaných zástupců/zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru,
jejichž oprávnění má být prodlouženo, podle seznamu zaslaného zastoupeným v oznámení.
Správní poplatek je možné zaplatit pouze na účet uvedený v platební instrukci a pouze s tam
uvedeným variabilním symbolem. V opačném případě není možné platbu akceptovat a oprávnění k
činnosti prodloužit.
Platbu zaslanou na jiný účet, příp. s jiným variabilním symbolem, bude možné pouze vrátit odesilateli
k provedení opakované platby, a to na základě žádosti. Správní poplatek za obnovu/prodloužení
oprávnění k činnosti není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB.
d) Potvrzení
Po provedení prodloužení zašle aplikace REGIS emailem potvrzení o obnově/prodloužení a o
zaplacení správního poplatku včetně seznamu vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů
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vázaného spotřebitelského úvěru, u nichž byla obnova provedena/prodloužení provedeno.
Doba platnosti oprávnění je rovněž uvedena v registru u jednotlivých subjektů: www.cnb.cz/cnb/jerrs
(v registru bude prodloužení dostupné až následující den).
IV. Lhůty pro oznámení a zaplacení správního poplatku
Správní poplatek je splatný nejdříve ve lhůtě 3 měsíce před ukončením platnosti oprávnění k činnosti
a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením jeho platnosti, tj. v období od 1. 10. 2019 do 2. 12. 2019
(včetně). Rozhodující okamžik je datum připsání platby na účet ČNB.
Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
V případě neuhrazení správního poplatku v uvedeném termínu oprávnění k činnosti ze zákona
zanikne k 31. 12. 2019 a dotyčný subjekt bude muset požádat o povolení nebo registraci opětovně (v
případě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru ve vztahu k danému zastoupenému).
V. Neprovedení obnovy/prodloužení oprávnění k činnosti
Jak bylo uvedeno výše, obnova/prodloužení nebude provedena/provedeno a oprávnění k činnosti
zanikne (v případě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru ve vztahu k danému
zastoupenému):
 Bude-li správní poplatek zaplacen, resp. platba připsána na účet před nebo po zákonné
lhůtě, tj. před 1. 10. 2019 nebo po 2. 12. 2019.
 Jestliže správní poplatek nebude uhrazen na základě platební instrukce nebo bude
zaplacen v rozporu s platební instrukcí, tj. v jiné výši, na jiný účet nebo s jiným
variabilním symbolem.
 V případě hromadné úhrady obnovovacího poplatku za vázané zástupce
a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, neobdrží-li ČNB v rámci
souhrnné platby celou částku odpovídající platební instrukci (v takovém případě by
nebylo možné určit, na které osoby platba nedostačuje).
ČNB dále upozorňuje, že:
 oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru zaniká podle § 33 odst. 1 písm. e), resp. podle § 43 odst. 1 písm.
e) ZSÚ také současně se zánikem oprávnění zastoupeného,
 oprávnění k činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele zaniká podle
§ 32h odst. 1 písm. e) ZPKT současně se zánikem oprávnění zastoupeného a
 oprávnění podle ZDPS zanikne, pokud nebylo prodlouženo oprávnění podle ZPKT.
V případě neobnovení/neprodloužení vlastního oprávnění by tak zaniklo oprávnění všech
spolupracujících subjektů, byť v případě zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru by tento
mohl v činnosti pokračovat, pokud by vykonával činnost pro dalšího poskytovatele.
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VI. Další informace a přílohy
Obnova zápisu (REGIS)
 popis uživatelského postupu obnovy (pdf, 969 kB)
 popis struktury XML rozhraní pro podání hromadné podání žádosti (pdf, 408 kB)
 schéma struktury XML rozhraní pro validaci hromadné žádosti o obnovu oprávnění k činnosti
(zip, 9 kB)
 příloha oznámení o obnově (xls, 258 kB)
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