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Třídící znak
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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 25. února 2004

k vyhlášce č. 62/2004 Sb.,
kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami,

zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování

I.

1. Dnem 1. března 2004 nabývá účinnosti vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob
provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy
bank při opravném zúčtování (dále jen „vyhláška“).
Vyhláška zavádí do českého právního řádu některé standardy a instituty, které dosud
existovaly ve formě doporučení České národní banky, jako např. náležitosti příkazů
k zúčtování, technické postupy bank a poboček zahraničních bank (dále jen „banka“) při
opravném zúčtování, nebo které dosud upraveny nebyly, např. inkasní forma placení.

2. V souvislosti s úpravou náležitostí příkazů k zúčtování dochází ke změně v používání
konstantních symbolů. Dnem 1. března 2004 přestává být konstantní symbol povinnou
náležitostí příkazu k zúčtování s výjimkami stanovenými v § 3 odst. 3 vyhlášky.
Odpovědnost za správné uvedení konstantního symbolu ponese klient. Banky nebudou
povinny kontrolovat existenci ani správnost konstantního symbolu v příkazu klienta.

II.

1. Podle § 7 odst. 1 vyhlášky Česká národní banka stanoví a zveřejňuje ve Věstníku České
národní banky bankovní konstantní symboly, jejichž užívání je vyhrazeno pouze bankám.
Banky budou zajišťovat, aby tyto konstantní symboly klienti neuváděli na příkazech
k zúčtování. Ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky nabude účinnosti 1. září 2004.

2. Přehled bankovních konstantních symbolů je uveden v příloze tohoto úředního sdělení.
Přehled bankovních konstantních symbolů je k dispozici v sekci peněžní a platebního styku,
odboru metodiky a rozvoje platebního styku a na internetových stránkách ČNB.

III.
1. V souvislosti s vydáním vyhlášky budou dotčena některá ustanovení Všeobecných

obchodních podmínek, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění
platebního styku a zúčtování na těchto účtech (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)
vyhlášených v úředním sdělení České národní banky č. 31 v částce 22 Věstníku České
národní banky.
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Česká národní banka sděluje, že od 1. března 2004 banky nepostupují podle těchto
ustanovení Všeobecných obchodních podmínek:

a) článku 15 odst. 1 (upraveno v § 3 odst. 8, § 5 a § 7 odst. 1 vyhlášky),
b) článku 16 (upraveno v § 3 odst. 2 až 7 a § 4 vyhlášky),
c) článku 27 (upraveno v § 9 vyhlášky),
d) článků 28 a 29 (upraveno v § 10 až 16 vyhlášky),
e) přílohy č. 1 (upraveno v § 3 odst. 3 a v § 7 odst. 1 vyhlášky).

2. Kde se ve Všeobecných obchodních podmínkách odkazuje na ustanovení uvedená v bodu 1,
považuje se tento odkaz za odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky.

3. V návaznosti na § 10 a násl. vyhlášky pozbývá dnem 1. března 2004 platnosti úřední sdělení
České národní banky č. 6 ze dne 10. února 1999 o vydání Pravidel opravného zúčtování.

IV.

Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne 1. března 2004, s výjimkou článku II.
bodu 1 věty druhé, podle níž se postupuje od 1. září 2004.

Vrchní ředitel:
prof. Dr. Ing. Jan Frait  v.r.

Příloha

Sekce peněžní a platebního styku
odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Michaela Žlebková, tel. 224 413 463
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                                                                                                                                               Příloha

Přehled bankovních konstantních symbolů
používaných v platebním styku

od 1. září 2004

5 – opravné zúčtování

6 – neexistující účet

51 – platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí

1178 – zúčtování platby platební kartou

2178 – zúčtování platby soukromým šekem

3178 – zúčtování platby bankovním šekem


