Věstník ČNB

částka 10/2022 ze dne 18. května 2022

Třídicí znak
2 1 2 2 2 3 3 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 16. května 2022,
kterým se uveřejňuje přechodné omezení provozu pobočky Brno

I.

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) v souladu s ustanovením článku 21, bodu 78 a 79 Podmínek
České národní banky pro vedení účtů bank k zajištění vkladů a výběrů hotovosti, které jsou nedílnou
součástí Smlouvy o účtu pro vklady a výběry hotovosti, sděluje, že:
a) v pondělí 25. července 2022 bude pobočka Brno naposledy přijímat a vydávat hotovost
bankám,
b) od úterý 26. července 2022 do pátku 14. října 2022 budou mimo provoz pokladny velkých
vkladů a výběrů peněz pobočky Brno s výjimkou:
1. výdeje depozit mincí smluvnímu partnerovi,
2. příjmu vkladů mincí těch kontaktních míst bank, jejichž vklad převýšil v období leden až
duben 2022 počet 5 mil. kusů za měsíc v průměru,
a to v pokladních hodinách od 6.00 do 7.30 hodin.

II.

Jako náhradní pobočka je pro vklady a výběry bankovek a mincí těch kontaktních míst bank, která
v běžném režimu provádějí pokladní operace v pobočce Brno, určena pobočka Ostrava. Pokladní
hodiny pobočky Ostrava budou po dobu zastupování pobočky Brno od 6.00 do 15.00 hodin.
Zpracovatelé peněz/bezpečnostní agentury však mohou pro příjem a předání hotovosti bank
využívat i ostatní pobočky (Praha nebo Hradec Králové), a to za těchto podmínek:
1. příslušné kontaktní místo dané banky musí být zaregistrováno pro provádění pokladních
operací na dané pobočce ČNB (na základě Přílohy č. 1A nebo 1B ke Smlouvě o účtu),
2. banka musí příslušného zpracovatele/příslušnou bezpečnostní agenturu zmocnit k provádění
pokladních operací na dané pobočce ČNB (na základě Přílohy č. 2 ke Smlouvě o účtu),
3.

příslušný zpracovatel/příslušná bezpečnostní agentura má na dané pobočce ČNB předané
seznamy svých vozidel a zaměstnanců, včetně všech Českou národní bankou požadovaných
údajů.

III.

Pro klienty, právnické osoby, kterým ČNB vede účty podle rozpočtových pravidel a s nimiž uzavřela
smlouvu o skládání peněz v uzavřených obalech (dále jen „klienti, právnické osoby“), budou od
úterý 26. července 2022 do pátku 14. října 2022 mimo provoz pokladny velkých vkladů a výběrů
peněz pobočky Brno. Tito klienti, právnické osoby mohou od úterý 26. července 2022 do pátku
14. října 2022:
a) peníze v uzavřených obalech předávat v pobočce Brno na přepážkových pokladnách
v bankovní hale v době od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin, nebo
b) peníze v uzavřených obalech předávat na náhradním územním pracovišti ČNB (v Ostravě,
Českých Budějovicích nebo Hradci Králové) v souladu se Smlouvou o podmínkách provádění
vkladů v uzavřených obalech.

IV.

Provoz pokladen velkých vkladů a výběrů peněz pobočky Brno bude opět pro všechny banky a
klienty, právnické osoby, zahájen v pondělí 17. října 2022.

V.

Pokud bude pobočka Brno, s ohledem na průběh stavebních prací, schopná zahájit provoz
pokladen velkých vkladů a výběrů peněz dříve než v pondělí 17. října 2022, vyrozumí ČNB banky
a klienty, právnické osoby, o této skutečnosti elektronickou poštou nebo telefonicky.
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VI.

částka 10/2022 ze dne 18. května 2022

Toto úřední sdělení nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku ČNB.

Člen bankovní rady:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. v. r.

Sekce peněžní
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