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Žádost o souhlas Ministerstva financís pokračováním vedení účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb dle čl. II bodu 3 zákona č. 128/2016 Sb.
Majitel účtu tímto žádá o udělení souhlasu Ministerstva financí s prodloužením vedení účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb na základě přechodných ustanovení zavedených čl. II bodem 3 zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tyto účty mohou být vedeny pouze se souhlasem Ministerstva financí do odpadnutí důvodu, pro který byl udělen souhlas.
Dle zákona čl. II bodu 3 č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jsou majitelé účtů uvedení v tomto zákoně povinni informovat Ministerstvo financí o počtu účtů vedených u bank nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky.
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ID datové schránky: xzeaauv 
Název:
Identifikační číslo osoby:
Sídlo:
Doručovací adresa(pokud je odlišná od adresy sídla):
Žadatel
Jméno a příjmení:
Funkce (pozice):
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Oprávněná osoba
Seznam platebních účtů 
vedených  u  bank  nebo  ostatních  poskytovatelů  platebních  služeb,  zahraničních  bank  nebo  ostatních  zahraničních  poskytovatelů 
platebních služeb mimo Českou národní banku 
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Přidat/odebrat řádek
Číslo účtui
Bankaii
Trvání souhlasuiii
Měna účtu
Částka peněžních prostředků na účtuiv
Odůvodněnív
Vyplněné a podepsané žádosti zasílejte, prosím, datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu Ministerstva financí, 
a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti. 
Ministerstvo financí 
Sekce 06 – Veřejné rozpočty 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
V …….……………………………………………….. dne……………………  
...........................................................  
podpis 
i
 Vyplňte pouze v případě již existujícího platebního účtu. Číslo účtu uvádějte včetně předčíslí a kódu poskytovatele platebních služeb.  
ii
 Uveďte název banky, ostatního poskytovatele platebních služeb, zahraniční banky nebo ostatního zahraničního poskytovatele platebních služeb   
iii
 Vyplňte datum, do kterého požadujete udělit souhlas Ministerstva financí.
iv
Uveďte očekávanou částku, která bude na účtu uložena v měně účtu.
v
Uveďte důvod žádosti o souhlas Ministerstva financí s vedením příslušného platebního účtu mimo účty podřízené státní pokladně u České národní 
banky
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