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Rozeslána dne 12. listopadu 2021

Cena Kč 71,–

O B S A H:
401. V y h l á š k a o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
402. S d ě l e n í Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21
k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu
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401
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2021
o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 263 zákona
č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení
§ 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/
/2019 Sb.:
§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje obsah, formu, lhůty
a způsob sestavování a předkládání výkazů České
národní bance osobami oprávněnými poskytovat
platební služby.
(2) Výkazy podle odstavce 1 obsahují také
informace o podvodech, které osoby oprávněné
poskytovat platební služby v oblasti platebního
styku zaznamenaly.
§2
Vykazující osoby
Výkazy podle této vyhlášky sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a) banka a zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území
České republiky prostřednictvím své pobočky,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) platební instituce a zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
d) instituce elektronických peněz a zahraniční
instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na

1

území České republiky prostřednictvím své
pobočky,
e) správce informací o platebním účtu a zahraniční
správce informací o platebním účtu se sídlem
v jiném členském státě, který vykonává činnost
na území České republiky prostřednictvím své
pobočky,
f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,
g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.
§3
Předkládané výkazy
(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. a) až d)
sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního
čtvrtletí a předkládá do posledního dne měsíce
následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí,
k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-04
„Čtvrtletní výkaz o platebním styku“.
(2) Vykazující osoba podle § 2 sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního pololetí a předkládá do posledního dne čtvrtletí následujícího po
skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje,
výkaz PSS (ČNB) 22-02 „Pololetní výkaz o platebním styku a podvodech“.
(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze k této vyhlášce.
§4
Způsob sestavování výkazů
(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami
údajů, který předává jako součást datové zprávy
České národní bance.

) Čl. 96 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních
službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/
/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.
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(2) Vykazující osoba do sestavovaných výkazů
nezahrnuje údaje, které se vztahují k činnostem jejích
poboček v zahraničí.
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jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu
elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách
těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§5
Způsob a forma předkládání výkazů

§6

(1) Vykazující osoba předkládá České národní
bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako
datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

Opravy a změny ve výkazech

(2) Datovým souborem podle odstavce 1 se rozumí elektronické seskupení údajů výkazu s předem
definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.
(3) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní
banky.
(4) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše
vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(5) Vykazující osoba sdělí České národní bance

(1) Je-li po předložení výkazů České národní
bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava nebo změna ovlivňuje údaje i v jiném výkazu nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto
navazující výkazy.
(2) Opravené výkazy jsou předkládány způsobem podle § 5 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.
§7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Strana 5276

Sbírka zákonů č. 401 / 2021

Částka 180

Příloha k vyhlášce č. 401/2021 Sb.

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

402

Strana 5277

Strana 5278

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5279

Strana 5280

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5281

Strana 5282

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5283

Strana 5284

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5285

Strana 5286

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5287

Strana 5288

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5289

Strana 5290

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Strana 5291

Strana 5292

Sbírka zákonů č. 402 / 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů 2021

Strana 5293

Strana 5294

Sbírka zákonů 2021

Částka 180

Částka 180

Sbírka zákonů 2021

Strana 5295

Strana 5296

Sbírka zákonů 2021

Částka 180

21

8 591449 180016
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

