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Pravidla pro vydávání a správu Číselníku kódů platebního styku 

v České republice (ČKPS) 
 

 

 
Článek I 

Základní ustanovení 

 

1. Česká národní banka (dále jen „ČNB“) podle § 38 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví tato Pravidla pro vydávání 

a správu Číselníku kódů platebního styku v České republice (dále jen „Pravidla 

ČKPS“). 

2. Pravidla ČKPS upravují pravidla, za nichž ČNB stanoví a přiděluje kódy platebního 

styku poskytovatelům platebních služeb
1
, a dále postupy ČNB při vydávání Číselníku 

kódů platebního styku v České republice (dále jen „Číselník ČKPS“) a při jeho správě 

v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu 

v platebním styku. 

 

Článek II 

Kód platebního styku 

 

1. Kód platebního styku je číselný údaj, který jednoznačně identifikuje poskytovatele 

platebních služeb v České republice. Kód platebního styku sestává ze 4 číslic. 

2. ČNB přiděluje kód platebního styku osobám, které zajišťují nebo se chystají zajišťovat 

platební styk v České republice a pro tuto činnost kód platebního styku potřebují, 

případně kód platebního styku budou využívat pro další účely plynoucí ze zvláštního 

právního předpisu
2
. 

3. Osoba, která požaduje přidělení kódu platebního styku, předá ČNB písemnou žádost 

včetně zdůvodnění a popisu činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat. 

                                                 
1
 § 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. 

2
 § 4 odst. 2 a § 5a odst. 2 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a příslušné přílohy k této vyhlášce. 
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4. ČNB přiděluje kód platebního styku s přihlédnutím k bodům 2 a 3. ČNB neprovádí 

posuzování žádosti ve správním řízení podle správního řádu. Na přidělení kódu 

platebního styku není právní nárok.  

5. Poskytovatel platebních služeb může být se souhlasem ČNB držitelem několika kódů 

platebního styku, je-li to nezbytné pro zajišťování jeho služeb (např. dočasný souběh 

kódů po fúzi jejich držitelů). 

6. Kód platebního styku je vázán na poskytovatele platebních služeb, jemuž byl přidělen. 

Práva ke kódu platebního styku nejsou smluvně převoditelná na jinou osobu 

a poskytovatel platebních služeb nesmí přidělený kód platebního styku učinit 

předmětem prodeje ani přenechat jeho užívání jiné osobě. 

7. ČNB vyřadí kód platebního styku z Číselníku ČKPS při zániku poskytovatele 

platebních služeb, zániku oprávnění k poskytování platebních služeb, na žádost 

poskytovatele platebních služeb nebo po dohodě s poskytovatelem platebních služeb, 

pokud ukončil poskytování služeb, pro které kód platebního styku využíval.  

 

Článek III 

Číselník ČKPS 

 

1. ČNB vydává Číselník ČKPS v textové podobě (vzor je uveden v příloze) a uveřejňuje 

ho na svých internetových stránkách www.cnb.cz v části Platební styk.  

2. Číselník ČKPS obsahuje kód platebního styku, název poskytovatele platebních služeb, 

BIC
3
 kód poskytovatele platebních služeb a informaci o jeho účasti v platebním 

systému CERTIS
4
.  

3. ČNB vydává Číselník ČKPS, dojde-li ke změně jeho obsahu (např. nový kód platebního 

styku, změna názvu, fúze nebo zánik poskytovatele platebních služeb), zpravidla 

k prvnímu dni v měsíci. ČNB uveřejňuje Číselník ČKPS v dostatečném předstihu 

před jeho platností. 

4. ČNB vyznačuje změny dané verze Číselníku ČKPS, k nimž došlo ve vztahu k předchozí 

verzi, v přehledu změn vydávaném v jednom dokumentu s Číselníkem ČKPS.  

5. Každá verze Číselníku ČKPS je označena pořadovým číslem a datem, kdy nabývá 

platnosti. 

                                                 
3
 BIC (Bank Identifier Code) – swiftová adresa banky – kód přidělený bance společností SWIFT. 

4
 Platební systém s neodvolatelností zúčtování provozovaný ČNB. 

http://www.cnb.cz/
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Článek IV 

Platnost 

 

Podle těchto Pravidel ČKPS se postupuje od 1. června 2019. 

 

 

Česká národní banka 
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Příloha Pravidel ČKPS  

Česká národní banka 

 

 

V z o r 

 Číselníku ČKPS 

 

ČÍSELNÍK KÓDŮ PLATEBNÍHO STYKU  

V ČESKÉ REPUBLICE (ČKPS) 

 
 

Verze: 188 

Platnost od: …….. 2018 
 

Z 

Kód 

platebního 

styku  

Poskytovatel platebních služeb 
BIC kód 

(SWIFT) 

Systém 

CERTIS 

 1234 XXX Banka, a.s. XXXXCZPP A 

+ 0400 ZIZIZI banka, a.s. ZIZICZPP A 

+ 8300 YYY Banka  – 

 8650 VV Banka VVVVCZPP A 

 

 

Kontaktní osoba v ČNB: xxxxx 

 

 

Přehled změn 
 

Změny ve vztahu k předchozí verzi Číselníku ČKPS  

 

Typ 

změny 

Kód 

platebního 

styku  

Poskytovatel platebních služeb BIC kód (SWIFT) 
Systém 

CERTIS 

dříve 0400 ZIZIZI banka, a.s.  A 

nyní 0400 ZIZIZI banka, a.s. ZIZICZPP A 

nový kód 8300 YYY Banka  – 

zrušený 

kód 
8500 ABCD banka a.s. ABCDCZXX – 
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Vysvětlivky k Číselníku ČKPS 
 

Z Změna – indikace změny v údajích ve vztahu k předchozí verzi Číselníku ČKPS. 

+    nově doplněný poskytovatel platebních služeb nebo změna údajů stávajícího 

poskytovatele platebních služeb. 

Kód platebního 

styku 

Číselný kód poskytovatele platebních služeb přidělený Českou národní bankou 

v souladu s § 6 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o pravidlech tvorby čísla účtu 

v platebním styku.  

Kód se používá při tvorbě čísla účtu v národním formátu a ve formátu IBAN 

a slouží k jednoznačné identifikaci účtu.  

Kód se dále používá při provádění tuzemských mezibankovních plateb (systém 

CERTIS), případně pro další účely uvedené v Pravidlech pro vydávání a správu 

Číselníku kódů platebního styku v České republice.  

Poskytovatel 

platebních služeb 

Název poskytovatele platebních služeb. 

BIC kód (SWIFT) BIC (Bank Identifier Code) – swiftová adresa poskytovatele platebních služeb – 

kód přidělený poskytovateli společností SWIFT (v systému CERTIS není 

využíván).  

BIC kód uvedený v číselníku ČKPS je důležitý pro směrování SEPA plateb 

ze zemí EU do ČR, u kterých plátce nemusí uvádět na příkazu BIC kód banky 

příjemce, neboť k určení banky příjemce postačuje číslo účtu příjemce ve formátu 

IBAN. Banka plátce může, na základě kódu platebního styku, který je součástí 

IBANu příjemce, získat z Číselníku ČKPS BIC kód banky příjemce. 

Systém CERTIS Informace o účasti v systému CERTIS (https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/): 

A    subjekt je přímým účastníkem systému CERTIS 

–     subjekt není účastníkem systému CERTIS. 

  

 

 

ČNB vydává a uveřejňuje Číselník ČKPS podle Pravidel pro vydávání a správu Číselníku 

kódů platebního styku v České republice (ČKPS). 

https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/

