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Třídící znak 
2 1 8 0 5 3 2 0

 
 
 
 
 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 9. prosince 2005 

o vydání Podmínek České národní banky  
pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce 

 
 

 
 
 
 
1. Česká národní banka sděluje, že vydává Podmínky České národní banky pro vedení 

běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce (dále jen „Podmínky“).  
 
2. Podmínky jsou k dispozici  v sekci peněžní a platebního styku České národní banky 

a jsou umístěny na její internetové stránce. 
 
3. Podmínky jsou uvedeny v příloze tohoto úředního sdělení, a to v české i anglické verzi. 
 
4. Podle Podmínek vydaných tímto úředním sdělením se postupuje od 2. ledna 2006. 
 
 
 
 
 

 
                                                             Člen bankovní rady 
                                                           Ing. Pavel Řežábek  v.r. 

           
 
 
 
Příloha 
 
 
 
 
Sekce peněžní a platebního styku 
Odpovědní zaměstnanci: 
RNDr. Ivan Fencl, tel. 224 413 580 
Ing. Zuzana Nováková, tel. 224 412 210 
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Příloha ke smlouvě o účtu 
 

Podmínky České národní banky  
pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce  

 
1. Česká národní banka (dále jen "ČNB") zřizuje mezinárodním institucím (dále jen 

"klient") běžné účty v českých korunách (dále jen "účet") na základě smlouvy o účtu. 

2. Klient je povinen před uzavřením smlouvy o účtu zaslat ČNB podpisové vzory osob 
oprávněných jednat jménem klienta ve všech věcech týkajících se zřizování, vedení a 
rušení účtu. 

3. Klient disponuje s peněžními prostředky na účtu příkazy předávanými  prostřednictvím 
sítě SWIFT; v případě technických problémů může výjimečně použít klíčovaného 
telexu či klíčovaného faxu. Klient je povinen vyměnit si s ČNB klíče sítě SWIFT a 
telexové klíče. Klient, který není napojen na síť SWIFT, může zasílat ČNB příkazy 
formou klíčovaného telexu či klíčovaného faxu nebo poštou formou dopisu; v  případě 
příkazu formou dopisu je klient povinen předem zaslat ČNB podpisové vzory osob 
oprávněných disponovat                 s peněžními prostředky na účtu. 

4. V případě platby, kde konečným příjemcem je majitel účtu vedeného u banky působící 
v České republice, musí příkaz obsahovat bankovní spojení příjemce, které se skládá z 
čísla účtu a identifikačního kódu banky. Bankovní spojení má tuto strukturu: uuuuuu-
mmmmmmmmmm/bbbb, přičemž první část čísla účtu (nepovinné předčíslí) obsahuje 
maximálně 6 numerických znaků, druhá (základní) část čísla účtu obsahuje maximálně 
10 numerických znaků. Identifikační kód banky obsahuje 4 numerické  znaky.  
Bankovní spojení příjemce může být uvedeno rovněž ve formátu IBAN. 

5. V případě platby, kde konečným příjemcem není majitel účtu vedeného u banky 
působící v České republice, musí příkaz obsahovat bankovní spojení příjemce (jeho 
swiftovou adresu nebo číslo účtu), identifikaci banky příjemce (swiftový kód nebo 
číslo účtu banky   korespondenta v České republice) a  identifikaci korespondenta 
banky příjemce v České republice (dále jen "korespondent") (swiftový kód nebo 
identifikační kód banky, případně plný název a adresu korespondenta).  

6. V případě platby podle bodu 5 ČNB zajistí odeslání swiftové zprávy bance příjemce 
(pokud je v příkazu uvedeno její číslo účtu u korespondenta) nebo korespondentovi 
(pokud v příkazu číslo účtu banky příjemce u korespondenta uvedeno není). 

7. ČNB nekontroluje správnost bankovního spojení příjemce, pouze proveditelnost 
příkazu (tj. existenci všech nezbytných údajů a případně jejich formální správnost). 
V případě neproveditelnosti příkazu ČNB kontaktuje klienta swiftem a upozorní jej na 
závadu v příkazu. Klient pak může znovu zaslat proveditelný  příkaz. 

8. ČNB provádí platbu na základě příkazu klienta. Provedením platby se rozumí odepsání 
peněžních prostředků z účtu klienta a jejich připsání ve prospěch účtu banky příjemce 
nebo korespondenta v zúčtovacím centru ČNB (v platebním systému CERTIS). 
CERTIS je platební systém ČNB pro zúčtování mezibankovních plateb v českých 
korunách v České republice. 

9. Platba bude provedena v den splatnosti v případě, že ČNB obdrží příkaz do 7.00 hod. 
dne splatnosti. Nebude-li uveden na příkazu den splatnosti, je považován za den 
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splatnosti následující pracovní den po dni přijetí příkazu. Pokud ČNB obdrží příkaz po 
7.00 hod. dne splatnosti, bude platba provedena nejpozději druhý pracovní den po 
obdržení příkazu. Připadne-li den splatnosti na den pracovního klidu nebo pracovního 
volna, provede ČNB platbu následující pracovní den. Pro určení času je rozhodující 
čas platný v České republice. 

10. K provedení platby je nutné, aby měl klient na účtu dostatek peněžních prostředků den 
před provedením platby, resp. aby příkaz bylo možno provést v rámci limitu dle bodu 
6 smlouvy o účtu. Nebude-li na účtu dostatek peněžních prostředků, ČNB provede 
platbu až poté, co budou na účet potřebné peněžní prostředky připsány. Budou-li 
potřebné peněžní prostředky připsány na účet ČNB v platebním systému CERTIS do 
11.00 hod., bude platba provedena tentýž den. V případě pozdějšího připsání budou 
peněžní prostředky  odepsány z účtu a platba bude dokončena nejpozději na začátku 
následujícího pracovního dne. 

11. ČNB je oprávněna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta bez jeho příkazu v 
případě: 

- úhrady splatných debetních úroků; 

- provedení opravného zúčtování chybně zúčtované platby; 

- jestliže byl tento způsob placení písemně dohodnut mezi klientem a ČNB. 

12. Kromě výpisů předávaných podle bodu 7 smlouvy o účtu ČNB zasílá klientovi                     
k poslednímu dni v roce oznámení o zůstatku na účtu, které klient do 14 pracovních 
dnů po jeho obdržení potvrdí nebo v této době uplatní námitky. Neobdrží-li ČNB od 
klienta             v uvedené lhůtě potvrzení správnosti zůstatku na účtu ani námitky, 
považuje  zůstatek účtu za schválený klientem. 

13. ČNB a klient se dohodli, že veškerá korespondence bude považována za doručenou 
v den, kdy byla odeslána sítí SWIFT nebo telexem, a jde-li o  doporučenou zásilku, 
která bude poštou vrácena jako nedoručená nebo nedoručitelná, bude tato zásilka 
považována za doručenou v den, kdy byla poštou vrácena. 

14.  Podle těchto Podmínek se postupuje od 2. ledna 2006. 
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Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1, IČ 481 36 450 
BIC: CNBACZPP 
zastoupená ........................................................................................................ 
(dále jen "ČNB") 
 
a 
 
............................................................................................................................. 
název klienta, sídlo, BIC 
 
zastoupen ............................................................................................................ 
(dále jen "klient") 
 
 
 

uzavírají podle § 708 až 715a obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění      
pozdějších předpisů, tuto 

 
 

smlouvu o účtu 
 

1. ČNB zřídí klientovi běžný účet v českých korunách (dále jen "účet") do  dvou 
pracovních dnů po obdržení této smlouvy podepsané klientem. Současně klientovi 
sdělí bankovní spojení účtu. 

2. Na účtu mohou být prováděny pouze bezhotovostní operace, pokud není výslovně 
dohodnuto jinak.  

3. ČNB neposkytuje prostřednictvím účtu žádné investiční produkty na českém 
finančním trhu. 

4. Provádění platebního styku a zúčtování na účtu se řídí platnými Podmínkami České 
národní banky pro vedení běžných korunových účtů pro mezinárodní instituce (dále 
jen "Podmínky"). Platné Podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její 
přílohu. 

5. Zůstatek účtu se neúročí s výjimkou případu uvedeného v bodu 6 této smlouvy. 

6. ČNB vede účet bezplatně.  

7. Klient je oprávněn zasílat platební příkazy pouze v případě, že je zajištěno jejich 
finanční krytí v rámci daného dne. Pokud výjimečně není na účtu v rámci daného dne 
dostatek peněžních prostředků, provede ČNB platební příkazy zaslané klientem do 
celkové výše poskytnutého debetního limitu ……. Klient je povinen debetní zůstatek 
peněžních prostředků vyrovnat ke konci téhož dne. V opačném případě je ČNB 
oprávněna úročit debetní zůstatek peněžních prostředků na účtu úrokovou sazbou ve 
výši trojnásobku diskontní sazby ČNB. ČNB si v takovém případě vyhrazuje právo 
neprovádět nadále platební příkazy,  na jejichž provedení nebude na účtu dostatek 
peněžních prostředků.  
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8. ČNB informuje klienta o stavu peněžních prostředků na účtu a o provedení 
bezhotovostních plateb výpisem z účtu, a to po každém pohybu na účtu. 

9. Klient je povinen bez odkladu písemně oznamovat závady v zúčtování a uplatňovat 
požadavky na jejich odstranění u ČNB. 

10. Práva a povinnosti smluvních stran spojené s vedením účtu se řídí právním řádem 
České republiky. Spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit dohodou, budou 
rozhodovány soudy České republiky. 

11. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou; její platnost může být ukončena dohodou 
smluvních stran. Tato smlouva může být písemně vypovězena kteroukoli smluvní 
stranou     s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci,   
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

12. Tato smlouva může být po vzájemné dohodě smluvních stran měněna a doplňována 
pouze písemnými dodatky. 

13. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží klient a druhý 
ČNB. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.   

 
 
 
 
 
 
V Praze dne..........................    V...................... dne..................... 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                  ………………………………….. 
   za ČNB                      za klienta 
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       Annex to the Account Agreement 

 

The Czech National Bank’s Terms and Conditions for Maintaining Current Accounts     
in Czech Korunas for International Institutions  

  
1. The Czech National Bank (hereinafter referred to as the “CNB”) shall open a current 

account in Czech korunas (hereinafter referred to as the “Account”) for international 
institutions (hereinafter referred to as the “Client”) on the basis of an Account 
Agreement.  

2. Prior to entering into the Account Agreement the Client shall provide the CNB with 
the specimen signatures of the persons authorised to act on behalf of the Client in all 
matters concerning the opening, maintaining and winding up of the Account. 

3. The Client shall dispose of funds on the Account by means of orders transmitted via 
the SWIFT network; exceptionally, in the event of technical problems arising, a keyed 
telex may be used. The Client shall ensure mutual exchange of the telex key and the 
SWIFT authorisation keys. If the Client is not connected to the SWIFT network, he 
may send his orders to the CNB in the form of a keyed telex or a keyed fax or by post 
as a letter; in the case of an order in letter form, the Client shall provide the CNB in 
advance with the specimen signatures of the persons authorised to dispose of funds on 
the Account.  

4. In the case of a payment where the final recipient is the holder of an account with a 
bank operating in the Czech Republic, the order must contain the beneficiary’s bank 
account number, which consists of the account number and the bank’s identity code. 
The banking connection has the following structure: uuuuuu-mmmmmmmmmm/bbbb, 
the first part of the account number (non-mandatory prefix) containing a maximum of 
6 numeric characters and the second part (the basic part of the account number) a 
maximum of 10 numeric characters. The bank’s identity code consists of 4 numeric 
characters. The banking connection may also be provided in IBAN format. 

5. In the case of a payment where the final recipient is not the holder of an account with a 
bank operating in the Czech Republic, the order must contain the beneficiary’s banking 
connection  (his SWIFT address or account number), the identity code of the 
beneficiary’s bank (the bank’s SWIFT code or account number with a correspondent in 
the Czech Republic) and the identity code of the correspondent of the beneficiary’s 
bank in the Czech Republic (hereinafter referred to as the “correspondent”) (the bank’s 
SWIFT or identification code, or, as the case may be, full name and address of the 
correspondent).  

6. In the case of a payment pursuant to clause 5, the CNB will ensure that a SWIFT 
message is sent to the beneficiary’s bank (if the order contains the number of the 
bank’s account with the correspondent) or to the correspondent (in case the order does 
not contain the account number of the beneficiary´s  bank  with the correspondent).   

7. The CNB will not check whether the beneficiary’s bank account number is correct; it 
will only check whether the order can be executed (i.e. whether it contains all the 
necessary information and, as the case may be, whether that information is formally 
correct). If the order cannot be executed, the CNB will contact the Client via SWIFT 
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and notify him of the mistake in the order. The Client may then send again a feasible 
order.  

8. The CNB will execute the payment pursuant to the Client’s order. Execution of the 
payment shall mean the debiting of the funds from the Client’s Account and the 
crediting thereof to the account of the beneficiary’s bank or the correspondent at CNB 
Clearing (in the CERTIS payment system). CERTIS is the payment system for the 
clearing of interbank payments in Czech korunas in the Czech Republic. 

9. The payment will be executed on the value date in the event that the CNB receives the 
order by 7.00 a.m. on the value date. If the order does not contain the value date, the 
working day following the day on which the order was received will be deemed the 
value date. If the CNB receives the order after 7.00 a.m. on the value date, the payment 
will be executed no later than the second working day after the day on which the order 
was received. If the value date falls on a bank holiday or other public holiday, the CNB 
will execute the payment on the following working day. For determining the time, the 
time in the Czech Republic shall apply.  

10. For the payment to be executed, the Client must have sufficient funds on the Account 
one day prior to the execution of the payment, in other words it must be possible to 
execute the payment within the limit referred to in paragraph 6 of the Account 
Agreement. If there are insufficient funds on the Account, the CNB will execute the 
payment only after required funds are credited to the account. If the funds required are 
credited to the CNB’s account in the CERTIS payment system by 11.00 a.m., the 
payment will be executed on the same day. If the funds are credited later, the funds 
will be debited to the account and the payment completed no later than  at the 
beginning of the following working day.  

11. The CNB is entitled to debit the Client’s Account without his order:  

 - in the case of payment of due debit interest, 

         - in the case of corrective clearing of an incorrectly cleared payment, 

- if this method of payment has been agreed upon in writing between the Client and 
the CNB. 

12. In addition to the statements supplied pursuant to clause 7 of the Account Agreement, 
the CNB will send the Client separate information on the balance of the Account as at 
the end of the year, which the Client shall confirm within 14 working days of receipt 
thereof or file objections to within that period. If the CNB receives neither 
confirmation of the correctness of the balance on the Account nor objections from the 
Client within the said time limit, it will deem the balance on the Account to have been 
approved by the Client. 

13. The CNB and the Client agreed that all correspondence shall be deemed delivered on 
the day it was sent via the SWIFT network or telex and, in the case of registered mail, 
which will be returned as undelivered or undeliverable this   mail shall be deemed 
delivered on the day when it was returned by post.  

14. These Terms and Conditions shall be followed from January 2, 2006. 
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The Czech National Bank, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Czech Republic,                     
ID No.: 48136450, 

BIC: CNBACZPP  

Represented by   

....................................................................................................... 

(Hereinafter referred to as the “CNB”)  

 

And 

 

....................................................................................................... 

Name of Client, registered address, BIC  

Represented by  

....................................................................................................... 

(Hereinafter referred to as the “Client”) 

 

In accordance with Articles 708–715a of the Commercial Code No. 513/1991 Coll.,         
as amended, hereby enter into this 

 

Account Agreement 

1. The CNB shall open a current account in Czech korunas (hereinafter referred to as the 
“Account”) for the Client within two working days after receiving this Agreement 
signed by the Client. At the same time, the CNB shall inform the Client on the 
banking connection of the account.  

2. Only cashless transactions may be executed on the Account, unless expressly agreed 
otherwise.  

3. The CNB shall provide no investment products on the Czech financial market through 
the Account. 

4. The execution of payments and clearing on the account shall be subject to the Czech 
National Bank’s Terms and Conditions for Maintaining Current Accounts in Czech 
Korunas for International Institutions (hereinafter referred to as the “Terms and 
Conditions”). The Terms and Conditions are an integral part of this Agreement and 
are annexed thereto.    
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5. The balance on the Account shall not be remunerated, with the exception of the case 
referred to in clause 6.  

6. The CNB shall maintain the Account free of charge.  

7. The Client shall be authorised to send payment orders only in the case that intraday 
financial coverage thereof is ensured. If, exceptionally, there is insufficient amount of 
funds on the account on the given day, the CNB shall execute payment orders sent by 
the Client up to the total amount of the provided debit limit….The Client shall be 
obliged to settle a debit balance at the end of the same day. In the contrary case, the 
CNB shall be authorised to charge debit interest of three times the CNB’s discount 
rate. In such case the CNB reserves the right to cease executing such payment orders 
for the execution of which there is not a sufficient amount of funds on the account.  

8. The CNB shall notify the Client of the balance of funds on the Account and on the 
execution of cashless payments by means of an account statement after each 
movement on the Account.  

9. The Client shall be obliged to notify the CNB in writing at the earliest opportunity of 
any clearing errors and request that they be rectified. 

10. The rights and obligations of the contracting parties connected with the maintenance 
of the Account shall be subject to the law of the Czech Republic. Disputes that the 
contracting parties cannot resolve by agreement shall be adjudicated on by the courts 
of the Czech Republic.  

11. This Agreement is entered into for an indefinite period; it may be terminated by 
agreement of the contracting parties. Written notice of termination of this Agreement 
may be given by any contracting party with effect from the last day of the calendar 
month following the month in which the notice of termination of the Agreement was 
delivered to the other contracting party. 

12. This Agreement may be altered and supplemented with the mutual agreement of the 
contracting parties by written amendments.  

13. This Agreement shall be executed in two counterparts. The Client and the CNB shall 
each receive one counterpart.  

14. This Agreement shall enter into force and take effect on the date it is signed by both 
contracting parties.  

 

At Prague, date ………………      At………………… date…………. 

  

..............................................                           .............................................. 

for the CNB      for the Client 
 


