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ŽÁDOST O ZRUŠENÍ 

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu 

 

Tiskopis používá klient – majitel účtu ke zrušení e-mailových pravidel pro transakce, zrušení 

zasílání výpisů z účtu e-mailem nebo v papírové podobě, zrušení zasílání korespondence 

spojené s vedením účtu a zrušení přístupu do ABO-K pod daným identifikačním kódem 

klienta. 

 

Pokud žádost vyplňujete elektronicky, pohybujte se mezi jednotlivými poli tabulátorem. 

 

Záhlaví 

Klient si vybere z nabídky, zda chce vyplnit tiskopis jako 

právnická osoba, nebo fyzická osoba. 

Dále klient vybere z nabídky provozní útvar, ve kterém má 

veden účet. 

Klient právnická osoba  

Klient Klient uvede název. 

Sídlo/IČO Klient uvede sídlo a IČO. 

Pro 
V případě větší právnické osoby (např. organizační složka 

státu) vyplní klient pro upřesnění svou organizační jednotku. 

Klient fyzická osoba  

Jméno Klient uvede své příjmení a jméno.  

Adresa Adresa klienta. 

Zrušení e-mailových 

pravidel pro transakce 

Ruší se jedno nebo více e-mailových pravidel k jednomu účtu. 

Vyplňují se čísla pravidel, která mají být zrušena. 

Zrušení všech e-mailových 

pravidel pro transakce 

k účtům 

Ruší se všechna e-mailová pravidla k uvedeným účtům. 

Uvádějí se čísla účtů u rušených e-mailových pravidel. Kód 

banky ČNB (0710) se neuvádí. Pokud se ruší všechna pravidla 

u všech účtů, uvádí se text „všechny účty“. 

Zrušení zasílání výpisů 

z účtu e-mailem a/nebo 

předávání papírových 

výpisů z účtu k účtům 

Ruší se pokyn klienta k zasílání výpisů, který předal buď 

prostřednictvím ABO-K (zasílání e-mailem) nebo na tiskopisu 

„Žádost o zasílání výpisů / korespondence jiným než 

standardním způsobem (zasílání e-mailem nebo předávání 

výpisů z účtu v papírové podobě). Po tomto zrušení tohoto 

zasílání/předávání má klient výpisy k dispozici pouze 

prostřednictvím ABO-K. 
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Zrušení zasílání 

korespondence spojené 

s vedením účtu 

podle „Žádosti o zasílání/ 

předávání korespondence“ 

k účtům 

Ruší se pokyn klienta k zasílání korespondence, který předal 

prostřednictvím tiskopisu „Žádost o zasílání výpisů / 

korespondence jiným než standardním způsobem“. Po tomto 

zrušení bude korespondence zasílána na adresu uvedenou ve 

smlouvě o účtu. 

Zrušení přístupu do ABO-

K internetové bankovnictví 

Klient žádá o zrušení oprávnění všech svých disponentů pod 

daným identifikačním kódem komunikovat s ČNB 

prostřednictvím ABO-K od určeného data. 

Podpis(y) za klienta 

Vyberte z nabídky:  

Volba „VLASTNORUČNÍ PODPIS“ znamená, že klient – 

fyzická osoba anebo právnická osoba tiskopis podepíše 

vlastnoručně a vyplněný tiskopis do ČNB předá osobně nebo 

poštou. 

Volba „ELEKTRONICKÝ PODPIS“ znamená, že klient 

tiskopis podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem 

a tiskopis zašle elektronicky do datové schránky ČNB 8tgaiej 

nebo e-mailem na adresu podatelny ČNB podatelna@cnb.cz. 

Pokud klient – fyzická osoba zasílá tiskopis do datové schránky 

ČNB, nemusí jej podepsat uznávaným elektronickým 

podpisem. 

 

Podrobný návod k odeslání tiskopisu v elektronické podobě 

do ČNB naleznete na internetové stránce ČNB v části 

Tiskopisy. 

 

https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/tiskopisy/

