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1. Úvod 

Služba ABO-K internetové bankovnictví (dále jen „ABO-K“) je klientovi a jím pověřeným osobám (dále společně 

jen „disponent“) zpřístupněna po předložení vyplněných Podpisových vzorů klienta pro používání služby 

ABO-K internetové bankovnictví (dále jen „Podpisový vzor“) v provozním útvaru, kde je účet klienta veden.  

 

Na Podpisovém vzoru klient stanoví: 

 účty, ke kterým se oprávnění disponentů vztahuje, 

 způsob autorizace dávek s příkazy,  

 disponenty, způsob jejich přihlášení, resp. autorizace dávek a rozsah jejich oprávnění. 

Tiskopis podpisového vzoru je souborem typu PDF a při pohybu po polích tiskopisu se používá klávesa TAB nebo 

se kurzor umístí do jiného pole pomocí myši. Klávesa ENTER neprovádí přesun kurzoru do dalšího pole. 

Tiskopis je k dispozici na adrese: 

 https://www.cnb.cz/cs/, v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/ v části ABO-K internetové bankovnictví/ 

Dokumenty k ABO-K/Přístup do ABO-K, 

 https://abokh.cnb.cz/, resp. https://abok.cnb.cz/. 

Podpisový vzor musí být řádně vyplněn, bez přepisování, škrtání a doplňování a musí být vlastnoručně nebo 

elektronicky podepsán majitelem účtu. 

S vyplněním podpisového vzoru může klientovi pomoci správce účtu. 

https://www.cnb.cz/cs/
https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/pristup-do-abo-k-podpisove-vzory/
https://abokh.cnb.cz/
https://abok.cnb.cz/
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2. Vyplnění tiskopisu – levé části  

 

 

VYSVĚTLIVKY 

List č.  z .....  Uveďte pořadové číslo listu a celkový počet listů podpisových vzorů. 

Určeno pro provozní útvar Vyberte z nabídky provozní útvar, ve kterém máte veden účet. 

Číslo/čísla účtu/účtů Vyberte z nabídky „K ÚČTU Č:/ K ÚČTŮM Č:“ 

Uveďte číslo/čísla účtů, které budete obsluhovat prostřednictvím ABO-K, a ke 

kterým se budou vázat zmocnění disponentů (které uvedete na pravé straně 

podpisových vzorů). Kód banky ČNB (0710) neuvádějte. 

Identifikační kód klienta 

(majitel účtu) 

Čtyřmístný kód ve tvaru Xnnn, kde „X“ je velké písmeno a „nnn“ jsou tři číslice. 

Identifikační kód klienta přiděluje provozní útvar ČNB. 

Pokud dosud ABO-K nepoužíváte, údaj nevyplňujte (bude Vám přidělen).  

Pokud ABO-K využíváte, doplňte identifikační kód, který naleznete na každé 

stránce v ABO-K (nahoře, uprostřed).  

bod C  

Způsob autorizace dávek s 

příkazy 

Vyberte jeden z možných způsobů autorizace dávek s příkazy: 

 

volba „POUZE AUTORIZAČNÍM SMS KÓDEM, NEBO JEDNÍM 

PODPISEM DÁVKY A AUTORIZAČNÍM SMS KÓDEM “ je novou 

možností, jak autorizovat dávky s příkazy. 

Autorizovat dávky s příkazy pouze autorizačním SMS kódem budou moci 

všichni disponenti (uvedení na pravé straně podpisového vzoru) s oprávněním 

k předávání dávek (ANO). 
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3. Vyplnění tiskopisu – pravé části  

Pravá strana tiskopisu je vyhrazena k registraci jednotlivých disponentů (včetně majitele účtu). Klient (majitel účtu) 

v pravé části určí, způsob přihlášení disponentů do ABO-K, případně jejich certifikáty a další možný rozsah 

jeho/jejich oprávnění. 

 
 
 

 

3.1 Registrace disponenta se jménem a heslem 

Stisknutím tlačítka „Přístup jménem a heslem“ přidáte disponenta, který bude pro práci v ABO-K používat 

uživatelské jméno, heslo a SMS kód. 

 

 

VYSVĚTLIVKY 

Jméno, příjmení, titul Vyplňte jméno a příjmení disponenta, případně titul.  

Rodné číslo Vyplňte rodné číslo disponenta. 

e-mail Vyplňte e-mailovou adresu, kterou disponent používá. 

Telefon Uveďte telefonní číslo disponenta, na kterém je k zastižení. 

Mobil pro SMS kód Uveďte číslo mobilního telefonu, na které budou disponentovi odesílány SMS kódy 

(přihlašovací, resp. autorizační). 
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E-mailová pravidla Vyberte z nabídky: 

volba „ANO“ znamená, že uvedený disponent bude oprávněn zadávat pravidla pro 

zasílání výpisů z účtu a informací o platebních transakcích na určené e-mailové adresy. 

Předávání dávek  

 

Vyberte z nabídky: 

volba „ANO“ znamená, že uvedený disponent bude oprávněn předávat dávky do 

zpracování, bude tedy oprávněn k provádění jejich autorizace SMS kódem.  

volba „NE“ znamená, že uvedený disponent nebude oprávněn předávat dávky do 

zpracování a nebude tedy moci příkazy autorizovat.  

3.2 Registrace disponenta s certifikátem  

Stisknutím tlačítka „Registrace certifikátu“ přidáte disponenta, který bude pro práci v ABO-K používat certifikát. 

Výběrem certifikační autority určíte možný způsob využití certifikátu disponenta v ABO-K (pro přihlášení nebo pro 

autorizaci dávek s příkazy) a rozsah jeho oprávnění (e-mailová pravidla, předávání dávek). 

 

 

VYSVĚTLIVKY 

Jméno, příjmení, titul Vyplňte jméno a příjmení disponenta, případně titul.  

Rodné číslo Vyplňte rodné číslo disponenta. 

e-mail Vyplňte e-mailovou adresu, kterou disponent používá. 

Telefon Uveďte telefonní číslo disponenta, na kterém je k zastižení. 

Mobil pro SMS kód  Uveďte číslo mobilního telefonu disponenta, na které budou disponentovi odesílány 

SMS kódy. 

Pole je interaktivně provázáno s polem Certifikační autorita a Certifikát bude 

využíván pro (pole se automaticky vymaže při registraci disponenta 

s kvalifikovaným certifikátem). 

Certifikační autorita Vyberte certifikační autoritu, která certifikát disponentovi vydala a typ certifikátu 

(komerční/kvalifikovaný). 

Pole je interaktivně provázáno s polem Certifikát bude využíván pro.  Certifikát 

s označením „komerční“ lze použít pouze pro přihlášení do ABO-K.   

Certifikát s označením „kvalifikovaný“ lze použít pouze pro autorizaci dávek 

s příkazy. 

Sériové číslo certifikátu Uveďte Sériové číslo certifikátu z Protokolu o vydání certifikátu, který disponent 

převzal od certifikační autority.  

Pokud Sériové číslo kopírujete z  Internet Exploreru, uveďte před toto sériové číslo 

znaky „0x“ (např. 0x21aa21), po potvrzení klávesou Enter se údaj převede 

automaticky do požadovaného formátu (např. 2206241).  

V případě certifikátu vydaného ČNB (na zaměstnanecké kartě), uveďte osobní číslo 

zaměstnance. 

Jedinečné jméno/ 

Subjekt 

Jedinečné jméno/Subjekt je jednoznačnou identifikací disponenta a jeho 

certifikátu v  ABO-K.  

Vyplňte/zkopírujte údaje uvedené u certifikátu pod označením „Subjekt“, v Internet 

Exploreru. (Cesta pro získání požadovaných údajů: Internet 

Explorer/Nástroje/Možnosti Internetu/Obsah/Certifikáty - po výběru certifikátu volba 

Podrobnosti).  

V případě certifikátu vydaného ČNB (na zaměstnanecké kartě), se pole doplní 

automaticky. 
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Certifikát bude 

využíván pro 

Pole je interaktivně provázáno s polem Certifikační autorita, doplňuje se 

automaticky. 

E-mail pravidla Vyberte z nabídky: 

volba „ANO“ znamená, že uvedený disponent bude oprávněn zadávat pravidla pro 

zasílání výpisů z účtu a informací o platebních transakcích na určené e-mailové 

adresy. 

Předávání dávek  Vyberte z nabídky: 

volba „ANO“ znamená, že uvedený disponent bude oprávněn předávat dávky do 

zpracování v ABO-K. 

volba „NE“ znamená, že uvedený disponent nebude oprávněn předávat dávky do 

zpracování v ABO-K.  

 Podpis(y) za klienta Vyberte z nabídky:  

volba „VLASTNORUČNÍ PODPIS“ znamená, že Klient (majitel účtu) tiskopis 

podepíše vlastnoručně a vyplněný tiskopis do ČNB předáte osobně nebo poštou. 

volba „ELEKTRONICKÝ PODPIS“ znamená, že Klient (majitel účtu) tiskopis 

podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem a tiskopis zašlete elektronicky 

do datové schránky ČNB 8tgaiej nebo e-mailem na adresu podatelny ČNB 

podatelna@cnb.cz. 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/

