
 

 

Změna zákona  

o rozpočtových pravidlech. 
   

Nové služby ČSOB  

pro municipality v r. 2013. 
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Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

Nový zákon č.501/2013,  
kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

 ÚSC měly povinnost do 3 měsíců od účinnosti zákona, založit účet u ČNB 
(povinně jen pro dotace a NFV).   

      ÚSC je oprávněn písemným oznámením vůči MF a správci daně vyloučit, 
aby příjmy z RUD byly poukazovány na účet u ČNB (tzn. zákon tyto příjmy 
umožňuje, aby byly zasílány přímo na účty u bank). 

 ÚSC může převést z účtu ČNB na účty u bank i prostředky z dotací a NPV. 

      Pozn.: příspěvek na výkon státní správy je rozpočtově vykazován jako dotace. 

 ČNB je oprávněna poskytovat pouze služby podle zákona o platebním styku. 

 

 ČSOB svou rozsáhlou sítí poboček, dlouholetými zkušenostmi, komplexní 
nabídkou produktů a služeb zajistí i nadále kvalitní vedení a správu účtů 
obcí, měst, krajů a příspěvkových organizací.  

      V roce 2013 přicházíme s novinkami, které přiblíží služby platebního styku 
klientům – obcím a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím. 

 



Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality 

Využití předností a možností obchodních míst ČSOB         
a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit    
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Pobočková síť ČSOB 

 
Výhody + nabídka: 
•  Komplexní nabídka produktů a 
služeb. 
•  Zkušenosti a odborné znalosti s 
obsluhou municipalit. 
•  Individuální přístup. 
•  Poradenství (např. EU fondy). 

 

Celkem 222 poboček   
po celé ČR 

Obchodní místa  
na České poště 

Celkem 3 200 obchodních  
míst na pobočkách České 

pošty po celé ČR 
 
Výhody + nabídka: 
•  Blízkost obchodních míst . 
•  Zajišťování nových služeb pro 
municipality (výběry hotovostí  a 
platby z účtů, resp. vklady hotovostí 
na účty vedené na pobočkách ČSOB) 
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Nové možnosti použití PK ČSOB 

ČSOB Municipální konto - pro obce, města, svazky obcí 

 

Od února 2013 v ceně ČSOB Municipálního konta nabízíme:  
 Mezinárodní embosovanou platební kartu MasterCard Business Standard 

(včetně  základního pojištění pro případ neoprávněného použití platební karty v 

důsledku její ztráty či odcizení) nebo Vkladovou kartu Maestro 

      Pozn.: právě tyto platební karty, nově vydávané k ČSOB Municipálnímu    
kontu lze od února 2013 mj. použít na obchodních místech České pošty (pro 
výběry hotovostí a platby z účtů, resp. vklady hotovostí na účty vedené v 
ČSOB)  

 

ČSOB Municipální konto obsahuje v ceně i další výhody: 
 Služby elektronického bankovnictví Linka 24, Info 24, IB24 nebo BB24, 

včetně bezpečnostních certifikátů. 

 Pásmové úročení zůstatku účtu. 

 Cena 80,- Kč (IB24) nebo 170,- Kč (BB24) při zasílání elektronických výpisů. 
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Nové možnosti použití PK ČSOB 

ČSOB Konto pro neziskové organizace - pro příspěvkové 
organizace 

  

Od února 2013 v ceně ČSOB Konta pro neziskové organizace 
nabízíme:  
 Mezinárodní embosovanou platební kartu MasterCard Business Standard 

nebo Vkladovou kartu Maestro. 

      Pozn.: právě tyto platební karty, nově vydávané k ČSOB Kontu pro 
neziskové organizace lze od února 2013 mj. použít na obchodních místech 
České pošty (pro výběry hotovostí a platby z účtů, resp. vklady hotovostí na 
účty vedené v ČSOB). 

 

ČSOB Konto pro NO obsahuje v ceně i další výhody: 
 Služby elektronického bankovnictví Linka 24, Info 24, IB24 nebo BB24, 

včetně bezpečnostních certifikátů. 

 Pásmové úročení zůstatku účtu. 

 Cena 105,- Kč (IB24) nebo 305,- Kč (BB24) při zasílání elektronických výpisů. 



Platební terminály ČSOB pro obce a města 

 

Platební terminály ČSOB - pro úřady i pro občany města či obce 

maximálně bezpečný, rychlý a transparentní způsob úhrady poplatků 

prostřednictvím platební karty. 

 

ČSOB zajišťuje pro města a obce:  

 Bezplatné zapůjčení nejmodernějšího platebního terminálu, jeho 

softwarové vybavení, instalaci, autorizační služby, vyškolení pracovníků a 

jejich pravidelné doškolování a také vybavení akceptačního místa 

potřebnými propagačními materiály. 

 ČSOB rovněž na základě nájemní smlouvy poskytuje přenosné GPRS 
terminály vhodné  například pro městskou policii. 
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Platební terminály ČSOB - výhody 

jméno autora | zápatí prezentace | 7 

Účet 1  
Odvoz odpadu 

Účet 2  
Poplatek za psy 

Účty   4 - 10  
Jiné poplatky 

Účet 1  
Czech Point 

Bankovní účet 
11111/kód banky 

Bankovní účet 
22222/kód banky 

Bankovní účet 
33333/kód banky 

Bankovní účet 
xxxxx/kód banky 

Multiaplikace:  ČSOB jako jediná banka nabízí poukazování úhrad z 

jednoho PT za karetní transakce až na 10 různých bankovních účtů. 



Platební terminály ČSOB - výhody 

 Identifikace plateb – umožňuje zadávat při platbě jednoznačný 

identifikační znak, např. číslo smlouvy, číslo faktury apod. 

 Zvýhodněné (snížené) poplatky za provedené transakce. 

 Automatické a rychlé připsání částky na účet města. 

 Zúčtování transakčních poplatků jednou za měsíc (formou inkasa vč. 

avíza o inkasu). 

 Automatické předávání zpráv o všech transakcích realizovaných 

platební kartou formou výpisů (elektronické – formát txt či pdf). 

 Automatické ověření platební karty. 

 Vyšší objem včas uhrazených poplatků. 

 Větší komfort pro občany – rychlé a bezpečné vyřízení platby. 

 Výrazně nižší potřeba hotovosti a manipulace s ní na úřadu. 

 Dotváří image moderního úřadu. 
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Doporučení pro realizaci a financování  projektů 

 Realizujte jen „potřebné“ projekty  

     (ne např. ty, protože je dotace, tak vytvoříme projekt)  
 

 Zajistěte důslednou přípravu projektu  

     (vč. podmínek pro získání a udržení  případné dotace). 
 

 Zajištění finančních prostředků řešte již na začátku  

     (Podmínky a možnosti konzultujte na více místech. Vytvořte si 

dostatečné finanční rezervy)  
 

 Zajistěte transparentnost při VZ  na financování 

     (Dbejte na správnost a úplnost ZD. Poskytněte dostatek času 

uchazečům na zpracování nabídky)  
 

 Jako investor (a také zadavatel VZ) realizaci daného projektu plně 

koordinujte. 

 

 

 

 



 

Děkuji za pozornost 

 
Ing. Josef  Vaňousek 

Manažer pro municipality a neziskové organizace 

 ČSOB, Radlická 333/150, Praha  

+420 737 201 642 

 jvanousek@csob.cz 

 

 


