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Prodloužení povolení/oprávnění k činnosti v roce 2022 
 
I. Dotčené subjekty 
 

Prodloužení oprávnění k činnosti pro rok 2022 se týká subjektů podle zákona č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“), podle zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), podle zákona č. 

170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPZ“) a 

podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZDPS“), uvedených v následující tabulce, jejichž oprávnění trvá do 31.12.2022.  

 

 

 

Subjekt 

 

Právní úprava 

Položka 

sazebníku1)č. 65 

 

 

Výše 

poplatku 

 

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského 

úvěru 

§ 12 odst. 2 ZSÚ bod 11 písm. a) 25 000 Kč 

Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ  § 20 odst. 2 ZSÚ bod 11 písm. b) 2 500 Kč 

 

Vázaný zástupce podle ZSÚ § 32 odst. 4 ZSÚ bod 11 písm. c) 500 Kč 

 

Zprostředkovatel vázaného 

spotřebitelského úvěru 

(ve vztahu ke každému 

zastoupenému) 

 

§ 42 odst. 3 ZSÚ 

 

bod 11 písm. d) 

 

500 Kč 

 

Investiční zprostředkovatel § 30b odst. 2 ZPKT bod 11 písm. e) 2 500 Kč 

 

Vázaný zástupce podle ZPKT § 32g odst. 4 ZPKT bod 11 písm. f) 500 Kč 

 

Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ § 9 odst. 2 ZDPZ bod 11 písm. g) 2 500 Kč 

Vázaný zástupce podle ZDPZ § 18 odst. 4 ZDPZ bod 11 písm. h) 500 Kč 

Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel 

(ve vztahu ke každému zastoupenému) 

§ 27 odst. 3 ZDPZ bod 11 písm. i) 500 Kč 

Samostatný zprostředkovatel podle ZDPS § 77c odst. 2 ZDPS bod 11 písm. j) 2 500 Kč 

Vázaný zástupce podle ZDPS § 78c odst. 4 ZDPS bod 11 písm. k) 500 Kč 
1) Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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. 

 

http://www.cnb.cz/cnb/jerrs
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Poplatníkům bude na začátku období pro úhradu správního poplatku zasláno upozornění, a to na 

kontaktní emailovou adresu vedenou v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů.  

 

II. Postup provedení prodloužení 
 

1. Správní poplatek za individuální oprávnění 
 

a) Způsob zaplacení správního poplatku 

Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, investiční 

zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel podle ZDPS a samostatný zprostředkovatel podle 

ZDPZ 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. 

 

Role subjektu Prefix variabilního symbolu 

 

Samostatný zprostředkovatel podle ZSÚ 

 

91 

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru 

 

92 

Investiční zprostředkovatel  

 

93 

Samostatný zprostředkovatel podle ZDPS 

 

94 

Samostatný zprostředkovatel podle ZDPZ 

 

95 

 

Příklad: 

V případě samostatného zprostředkovatele podle ZSÚ s IČO 12345678 bude podoba variabilního 

symbolu 9112345678  

 

Nelze akceptovat platbu zaslanou v jiné výši, na jiný účet, s jiným variabilním symbolem. Takovou 

platbu bude možné pouze vrátit plátci, a to na základě žádosti. 

 

b) Potvrzení 

ČNB odešle potvrzení o zaplacení správního poplatku za prodloužení činnosti na kontaktní emailovou 

adresu vedenou v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů. 
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2. Správní poplatek za vázané zástupce, zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele 
 
a) Osoba, která provádí prodloužení 

Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného 

spotřebitelského úvěru a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele je vždy zastoupený.  
 

Prodloužení oprávnění k činnosti vázaných zástupců (dále jen „VZ“), zprostředkovatelů vázaného 

spotřebitelského úvěru (dále jen „ZVSÚ“) a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen 

„DPZ“) může zastoupený provést až poté, co prodlouží vlastní oprávnění k činnosti (oprávnění 

VZ by jinak k 31. 12. 2022 zaniklo bez možnosti správní poplatek vrátit). Za ZVSÚ a DPZ hradí 

poplatek samostatně každý zastoupený. 

 

b) 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. Oznámení lze podat buď manuálním výběrem zástupců z tabulky nebo 

zasláním xml souboru. Pro přístup do aplikace je nutné použít uznávaný elektronický podpis. 

 

Po přijetí oznámení aplikace REGIS odešle na emailovou adresu uvedenou v tomto oznámení 

potvrzení o přijetí oznámení a platební instrukci s číslem účtu a jedinečným variabilním symbolem. 

ČNB doporučuje věnovat zvýšenou pozornost při zadávání telefonního čísla a emailové adresy 

v oznámení kvůli absenci překlepů. Překlepy by totiž zapříčinily, že by potvrzení a platební 

instrukce byly zaslány na neexistující emailovou adresu a u telefonního čísla by nebylo možné 

kontaktovat zastoupeného.  

 

c) Zaplacení správního poplatku 

Správní poplatek je možné zaplatit pouze na účet a ve výši, které jsou uvedeny v platební 

instrukci a pouze s tam uvedeným variabilním symbolem. V opačném případě není možné 

platbu akceptovat a oprávnění k činnosti prodloužit. 

 

Platbu zaslanou v jiné výši, na jiný účet, s jiným variabilním symbolem, bude možné pouze vrátit 

odesilateli, a to na základě žádosti.  

 

d) Potvrzení 

Po provedení prodloužení zašle aplikace REGIS emailem potvrzení o prodloužení a o zaplacení 

správního poplatku včetně seznamu VZ, ZVSÚ nebo DPZ, u nichž bylo 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). 

 

http://www.cnb.cz/cnb/regis
http://www.cnb.cz/cnb/jerrs
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III. Lhůty pro oznámení a zaplacení správního poplatku 
 
Správní poplatek je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení povolení/oprávnění 

k činnosti a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení povolení/oprávnění, tj. v období                 

od 1. 10. 2022 do 29. 12. 2022 (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. 2022. 

 
IV. Neprovedení prodloužení oprávnění k činnosti 
 

Prodloužení nebude provedeno a povolení/oprávnění k činnosti zanikne (v případě ZVSÚ a DPZ ve 

vztahu k danému zastoupenému): 

 

 Pokud nebude správní poplatek zaplacen vůbec. 

 Nebude-li správní poplatek zaplacen v zákonné lhůtě, tj. od 1. 10. 2022 do 29. 12. 2022 

(včetně). 

 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 správního poplatku za VZ, ZVSÚ a DPZ, neobdrží-li ČNB 

v rámci souhrnné platby celou částku odpovídající platební instrukci (v takovém 

případě by nebylo možné určit, na které osoby platba nedostačuje). 

 

V případě neprodloužení vlastního oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,  

samostatného zprostředkovatele podle ZSÚ, investičního zprostředkovatele podle ZPKT, 

samostatného zprostředkovatele podle ZDPZ a samostatného zprostředkovatele podle ZDPS zaniká 

oprávnění všech spolupracujících subjektů, nicméně v případě ZVSÚ, resp. DPZ tento může v 

činnosti pokračovat, pokud vykonává činnost pro dalšího zastoupeného. 

 

 
V. Další informace a přílohy 
 

Prodloužení zápisu (REGIS) 

 popis uživatelského postupu prodloužení (pdf, 969 kB) 

 příloha oznámení o prodloužení (xls, 115 kB) 

 

https://regis.cnb.cz/regisextdad/REGISEXT.www_forms.login?p_lan=CS&p_sk=REG
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/download/cnb_uziv_dokumentace_opravneni_k_cinnosti_cz.pdf
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/download/obnova_opravneni_k_cinnosti.xlsm

