Věstník ČNB

částka 7/2012 ze dne 30. května 2012
Třídící znak
2 0 8 1 2 3 2 0
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 30. května 2012

o poskytování informací o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských
bankovek a mincí
Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, stanoví,
že úvěrová instituce provádějící pokladní operace je povinna poskytovat České národní bance
informace o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí
a informace o změnách těchto zařízení. § 19 vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, stanoví, že úvěrová instituce provádějící
pokladní operace oznamuje 30 dní před zahájením zpracování České národní bance seznam
provozovaných zařízení nebo jejich sestav splňujících standardy zpracování, a oznamuje
České národní bance veškeré změny zařízení nebo jejich sestav nejpozději ke konci
kalendářního měsíce, ve kterém ke změnám došlo.
I.
Formulář
1. Vzor formuláře pro poskytování informací o používaných zařízeních (dále jen „seznam
provozovaných zařízení“) je přílohou č. 1 úředního sdělení. Seznam provozovaných
zařízení se použije i pro oznámení změn používaných zařízení nebo jejich sestav.
2. Seznam provozovaných zařízení obsahuje:
a) název úvěrové instituce, která informace poskytuje,
b) informace o dni, od kterého bude zpracování úvěrovou institucí zahájeno,
c) aktuální informace o tom, jaká zařízení jsou používána, a to uvedením označení
jednotlivých zařízení nebo jejich sestav včetně verze softwaru, počtu používaných
zařízení příslušného typu a vyznačení, zda zpracovávají bankovky nebo mince. Jako
první se uvádí zařízení na zpracování bankovek, poté zařízení na zpracování mincí.
Označení zařízení i verze softwaru musí přesně odpovídat některému ze zařízení
uvedených na seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování bankovek nebo
na seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování mincí, které jsou
uveřejněny na internetových stránkách ČNB,
d) měsíc a rok, ve kterém došlo ke změně,
e) aktuální informace o počtu jednotlivých typů zařízení nebo jejich sestav včetně verze
softwaru, v případě změny používaných zařízení nebo jejich sestav i popis změny, a to
formou uvedení druhu změny v rozčlenění na:
 počet zařízení v počátečním stavu (odpovídající konečnému stavu v předcházející
verzi seznamu),
 počet zařízení, jejichž provoz je ukončován nebo zahajován, či u kterých byl
proveden update softwaru,
 počet zařízení v konečném stavu (odpovídající počátečnímu stavu zařízení v další
verzi seznamu).
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3. Seznam provozovaných zařízení připravených k používání musí být úvěrovou institucí
ČNB doručen alespoň 30 dní před zahájením zpracování.
4. Příslušná změna se oznamuje nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy k ní
došlo. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližší příští pracovní den.
5. Formulář seznamu provozovaných zařízení je v elektronické formě k dispozici na
internetových stánkách ČNB v záložce věnované zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu
bankovek a mincí v části Formuláře
(http://www.cnb.cz/cs/platidla/pravni_predpisy/zakon_obeh.html).
II.
Vyplňování formulářů
1. Formuláře slouží výhradně k poskytování informací o zařízeních používaných pro
zpracování tuzemských bankovek a mincí danou úvěrovou institucí.
2. Zařízením pro zpracování tuzemských bankovek a mincí jsou mimo jiné recyklační
pokladny a recyklační bankomaty.
3. V seznamu provozovaných zařízení se neuvádějí informace o jiných používaných
přístrojích, které neslouží pro zpracování ve smyslu zákona, čili například o
a) pomůckách ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky, tedy o počítačkách, třídičkách nebo
testerech bankovek či mincí, které nebyly otestovány ČNB,
b) zařízeních určených ke zpracování, pokud jsou úvěrovou institucí používána výlučně
k jiným účelům než pro zpracování tuzemských bankovek či mincí podle standardů
zpracování ve smyslu § 4 odst. 3 vyhlášky, a zpracování na nich neprobíhá, nebo
c) přístrojích sloužících výlučně ke zpracování cizozemských bankovek či mincí.
4. V seznamu provozovaných zařízení se neuvádějí informace o zařízeních používaných
smluvními partnery dané úvěrové instituce v rámci outsourcingu zpracování tuzemských
bankovek a mincí.
III.
Zasílání formulářů
1. Úvěrové instituce zasílají formuláře elektronicky do datové schránky elektronické
podatelny ČNB, jejíž ID je 8tgaiej, anebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem
na emailovou adresu seznam.zarizeni@cnb.cz.
2. Formuláře jsou zasílány jako příloha k datové zprávě anebo k emailu, přičemž jako věc
datové zprávy, resp. předmět emailu je uvedeno „[název úvěrové instituce] seznam
zařízení podle § 23 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí“. Příloha (vlastní
formulář) má formát XLS a název „[název úvěrové instituce] seznam zařízení [datum]“,
přičemž jako datum je uvedeno datum odeslání datové zprávy anebo emailu do ČNB.
Název úvěrové instituce může být i obecně užívaná zkratka názvu dané úvěrové instituce
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za podmínky, že tato zkratka bude používána trvale u všech datových zpráv, emailů
a příloh.
IV.
Účinnost
Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne vyhlášení.

Člen bankovní rady
Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. v. r.

Příloha: Vzor seznamu provozovaných zařízení splňujících standardy zpracování

Sekce peněžní a platebního styku
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Vodrážka, tel. 2 2441 2162

3

Věstník ČNB

částka 7/2012 ze dne 30. května 2012
Příloha č. 1
VZOR

Seznam provozovaných zařízení splňujících standardy zpracování
Úvěrová instituce provádějící pokladní operace:

Datum zahájení zpracování tuzemských bankovek a mincí v souladu
se standardy zpracování:
Ke změně došlo v (měsíc / rok):
Aktuální seznam provozovaných zařízení splňujících standardy zpracování:
Provozovaná zařízení
B / M *)

Označení zařízení - sestavy (HW verze)

Softwarová verze

Počáteční
stav

Zahájení
provozu

Počet
Ukončení
provozu

Update
software

Konečný
stav

*) B = bankovky, M = mince
Označení zařízení i verze softwaru musí přesně odpovídat některému ze zařízení uvedených na seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování
bankovek nebo na seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování mincí, které jsou uveřejněny na internetových stránkách ČNB
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