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 Platnost od 1. 1. 2013 

Č á s t  IX. 

CENTRÁLNÍ  REGISTR  ÚVĚRŮ  (CRÚ)  

A.  PŘÍSTUP  K  INFORMACÍM  Z  CRÚ 

Položka 
Operace Cena v Kč 

včetně DPH ve výši 
základní sazby 

Měsíční cena za přístup uživatele k informacím z CRÚ 

0901010 I. pásmo od 0 do 500 registrovaných dlužníků 7 381,--
0901011 II. pásmo od 501 do 2 000 registrovaných dlužníků 23 837,--
0901012 III. pásmo od 2 001 do 8 000 registrovaných dlužníků 43 318,--
0901013 IV. pásmo od 8 001 registrovaných dlužníků 111 320,--

B.  VÝPIS  z  CRÚ 

Položka Operace 
Cena v Kč 

včetně DPH ve výši 
základní sazby 

0902010 Vyhotovení výpisu z databáze CRÚ 400,--
 

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
k Části IX. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 

1. Cena za přístup k informacím z CRÚ je stanovena pevnou sazbou a je účtována na základě 
vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi 
České národní banky Centrální registr úvěrů. Uživatelem CRÚ je banka, pobočka zahraniční 
banky působící na území ČR nebo jiná právnická osoba mající přístup k informační databázi 
ČNB podle zvláštního zákona za podmínek stanovených vyhláškou (dále jen banka). 

2. Cena za přístup k informacím z CRÚ je účtována čtvrtletně po ukončení příslušného 
kalendářního čtvrtletí. Pokud přístup k informacím není umožněn po dobu celého kalendářního 
čtvrtletí, nebo jsou k dispozici jen neúplné údaje, účtuje se pouze alikvota ceny odpovídající 
měsícům v jejichž průběhu byl uživatelům zajištěn úplný přístup k informacím CRÚ. 
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3. Výše ceny za přístup k informacím se stanoví na základě cenových pásem. Pro zařazení banky 
do cenového pásma se použije průměrný počet dlužníků zjištěný na základě 3 posledních 
platných uzávěrek CRÚ předcházejících konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Do 
celkového počtu dlužníků se zahrnou pouze klienti s registrovanou pohledávkou, která nebyla 
vyrovnána splacením, nebo jiným způsobem ukončena. V případě, že u klienta je registrován 
pouze nepovolený debetní zůstatek na běžném účtu, je do počtu rozhodného pro stanovení 
ceny tento klient zahnut pouze v případě, že tato pohledávka přesahuje limit 2 000,-- Kč 
včetně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
čtvrtletí. 

4. Cenu za výpis z CRÚ účtuje ČNB žadatelům o výpis v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Úhradu ceny za vyhotovení výpisu provádí žadatel před poskytnutím služby bezhotovostním 
převodem nebo složením hotovosti na pokladně ČNB. Úhrada ceny se provádí ve prospěch 
účtu     115-54186891/0710. 

6. Touto částí IX. se ruší Část IX. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 1. 2010. 

 


