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1 Seznam zkratek 
V textech dokumentu byly použity tyto zkratky: 

ČR ......................... Česká republika 

DD ......................... den 

DN ......................... datum narození 

EO ......................... agendový informační systém evidence obyvatel 

EU ......................... Evropská unie 

IČ .......................... identifikační číslo 

IS .......................... informační systém o státní podpoře stavebního spoření 

ISC ........................ agendový informační systém cizinců 

MF ......................... Ministerstvo financí 

MM ........................ měsíc 

MV ........................ Ministerstvo vnitra 

PSČ ...................... poštovní směrovací číslo 

RČ ......................... rodné číslo 

RRRR ................... rok 

SP ......................... státní podpora stavebního spoření 

VOP ...................... Všeobecné obchodní podmínky 

ZoSS ..................... Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a 
o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona 
č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb. 
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2 Úvod 

2.1 Účel 
Uživatelská příručka vymezuje zásady a principy vztahů mezi stavebními spořitelnami a MF 

v souladu s platnou právní úpravou; zejména způsob předávání datových souborů mezi stavebními 
spořitelnami a MF a popis těchto datových souborů. 

2.2 Vysvětlení pojmů a použitých značek 
Položky vstupních i výstupních souborů, které se vyskytují v textu, mají velká počáteční 

písmena. 

Vysvětlení významu jednotlivých položek je uvozen šipkou (  ) 

Poznámky k textu jsou uvozeny knihou (  ) 

V textech uživatelské příručky byly použity tyto pojmy: 

Harmonogram ....... specifikace časových posloupností předávání datových souborů v průběhu roku 

Účastník ................ osoba specifikovaná v § 4 ZoSS  

Údaje (o účastníkovi)  ..... údaje specifikované v § 9a ZoSS  

Kolo ....................... pořadí zpracování žádosti o roční zálohu SP 

Období .................. pořadí zpracování Změn a Vracení v daném časovém úseku 

Rok žádosti ........... rok, za který se žádá SP 

Vracení ................. zpracování informací o vracení SP 

Žádost ................... zpracování žádosti o roční zálohu SP 

Změny ................... zpracování žádosti o změnu a doplnění Údajů o účastnících 

Smlouva ................ rozumí se Smlouva o stavebním spoření 

Smlouva se SP .......... Smlouva s nárokem na připsání roční zálohy SP 

Smlouva bez SP ........ Smlouva bez nároku na připsání roční zálohy SP 

Stará Smlouva ........... Smlouva, uzavřená do 31.12.2003, na kterou přísluší SP dle zákona 
č. 96/1993 Sb. ve znění zákona č. 83/1995 Sb. 

Hybridní Smlouva ...... Smlouva, uzavřená do 31.12.2003, na kterou přísluší SP dle zákona 
č. 96/1993 Sb. ve znění zákona č. 83/1995 Sb. a zákona č. 423/2003 Sb. 

Nová Smlouva ........... Smlouva, uzavřená od 01.01.2004 

Vlastní Smlouva ........ Smlouva uzavřená účastníkem 

Zděděná Smlouva ..... Smlouva uzavřená účastníkem – zůstavitelem, u níž došlo k přechodu práv a 
povinností na manžela nebo dědice 

Věta ...................... Souhrn informací a údajů ke Smlouvě 

Duplicita ................ na jedno RČ je vedeno více Smluv se SP 

Donárokování ....... uplatnění nároku na základě opravy a doplnění žádosti o roční zálohu SP 

Exekuce ................ exekuce na Smlouvě, tj. výkon rozhodnutí postihující uspořenou částku nebo její 
část. Výkonem rozhodnutí nelze postihnout zálohy SP evidované na účtu 
Účastníka, po dobu právními předpisy stanovenou lhůtu nenakládání s uspořenou 
částkou, jako nezbytnou podmínku výplaty SP. 
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Kontrola struktury .  ......... každá položka Věty vstupního souboru je kontrolována dle stanovených 
pravidel, t.j. typ a délka, povolené hodnoty, případně okolnosti, za kterých je 
vyplnění položky povinné, nebo vazby na jiné položky či jiné věty. Pravidla, která 
se týkají Kontroly struktury, jsou v textu uvozena čtverečkem (  ). 

Hlavní kontrola ...... následuje vždy po Kontrole struktury, kontroluje logickou a chronologickou 
návaznost předávaných dat. Pravidla, která se týkají Hlavní kontroly, jsou v textu 
uvozena hvězdičkou (  ). 

DATUM ................. položka, která označuje: 

- den ukončení doby spoření 
- den uzavření Smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, uplynula-li čekací doba, 
- den uplynutí čekací doby, byla-li smlouva o úvěru ze stavebního spoření uzavřena 

dříve, než došlo k uplynutí čekací doby 
- den, kdy byl vyplacen zůstatek na účtu Účastníka; nejpozději však vždy dnem 

ukončení Smlouvy 

nebo 

- den změny Smlouvy 
- den, kdy nastala právní skutečnost zakládající změnu Smlouvy z hlediska nároku 

na SP, pokud není v uživatelské příručce upraveno jinak 
INFORMACE ........ jde o položku, která označuje: 

- informace o Smlouvě, u které došlo k ukončení doby spoření (např. Důvod, následky). 
Tato informace se vyjadřuje v povolených hodnotách a vztahuje se vždy k datu ukončení 
doby spoření. 

nebo 

- informace o Smlouvě, u které došlo ke změně (např. Typ změny Smlouvy).Tato 
informace se vyjadřuje v povolených hodnotách a vztahuje se vždy k datu změny Smlouvy. 

 k pojmu DATUM 

- Jde tedy o den, kdy došlo k právním skutečnostem ovlivňujícím Smlouvu z hlediska nároku 
na SP. Zanesení hodnoty položky DATUM do IS se provádí na základě požadavku stavební 
spořitelny, která je povinna uvést den, kdy skutečně došlo k takovýmto právním 
skutečnostem. Odpovědnost za uvedení hodnoty položky DATUM neodpovídající 
skutečnosti nese příslušná stavební spořitelna. 

- Došlo-li skutečně k ukončení doby spoření, zadává se datum ukončení doby spoření do 
položky DATUM. V tomto případě se položka Datum změny Smlouvy nevyplňuje. 

2.3 Číselná identifikace stavebních spořitelen 
Stavební spořitelny mají MF k obchodní firmě a IČ přidělená tato číselná označení. 

č. obchodní firma IČ 
1 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 49241257 
2 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 60192852 
3 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 49241397 
4 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 47115289 
5 HYPO stavební spořitelna a.s. 61858251 
6 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 60197609 
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3 Popis informací předávaných mezi stavební spořitelnou 
a MF 
Přenos dat mezi MF a stavebními spořitelnami probíhá způsobem elektronického přenosu. 

K tomu MF spustilo informační systém Bezpečná komunikace. Za náhradní médium pro předávání 
datových souborů se v odůvodněných případech považuje flash disk. 

Odůvodněným případem se rozumí taková situace, kdy přenos dat není technicky možný, i 
přesto že se o něj stavební spořitelna prokazatelně pokusila. Takový případ stavební spořitelna 
oznámí a doloží MF. “ 

Název datových souborů 

Všechny údaje pro každé zpracování, které předkládá stavební spořitelna, se předávají 
v jednom souboru, jehož jméno má následující strukturu. 

ABCCCCDD.EEE, kde je 

  A typ datového souboru  
= C 

  B číselná identifikace stavební spořitelny přidělená MF  
= 1 až 6 

CCCC identifikace zpracování  
= rok  

  DD identifikace zpracování  
= 1K,2K,3K (číslo kola Žádosti)  
= 1V,2V,3V,4V,5V,6V,7V,8V,9V (číslo období Vracení)  
= 1Z,2Z,3Z,4Z,5Z,6Z,7Z,8Z,9Z (číslo období Změn)  

 EEE číslo verze souboru 

Struktura datových souborů 

Při vytváření souborů musí být dodrženy následující podmínky: 

- délka položek ve větě je proměnná 

- oddělovač "|" musí být za každou položkou 

- číselné položky se zapisují bez levostranných nul 

- položky, které nemusí být vyplněny, se zapisují jako prázdné, t.j. ve tvaru || 

- každá věta je na samostatném řádku, každý řádek musí být ukončen znakem EOL 

- konec souboru může, ale nemusí být ukončen znakem EOF 

- je používána kódová stránka ISO Latin2 – norma ISO-8859-2 
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3.1 Informace předávané stavební spořitelnou MF 

3.1.1 Žádost o roční zálohu SP 
Žádost o roční zálohu SP se zpracovává ve 3 Kolech. Každé Kolo se zpracovává jedenkrát 

ročně podle Harmonogramu, popsaném v kapitole „11. Harmonogram“. 

Vstupní data a informace, které stavební spořitelna předává MF, jsou podrobně popsány 
v kapitole „4 Žádost o roční zálohu SP“ 

1. Kolo 
- zpracování pouze pro Staré a Hybridní Smlouvy 

- pro Účastníky, kteří v prvním pololetí roku ukončili dobu spoření 

- vstupní soubor je typu C - příklad jména souboru: C120031K.001  
(typ C, spořitelna č.1, rok 2003, 1. Kolo Žádosti, číslo verze 1) 

2. Kolo 
- hlavní zpracování Žádosti pro všechny Smlouvy 

- vstupní soubor je typu C - příklad jména souboru: C120032K.001  
(typ C, spořitelna č.1, rok 2003, 2. Kolo Žádosti, číslo verze 1) 

3. Kolo 
- oprava Žádosti a její doplnění 

- vstupní soubor je typu C - příklad jména souboru: C120033K.001  
(typ C, spořitelna č.1, rok 2003, 3. Kolo Žádosti, číslo verze 1) 

3.1.2 Informace o vracení SP 
- v průběhu roku se předává podle Harmonogramu, popsaném v kapitole „11 Harmonogram“ 

- vstupní soubor je typu C - příklad jména souboru: C120035V.001  
(typ C, spořitelna č.1, rok 2003, 5. Období Vracení, číslo verze 1) 

- vstupní data a informace, které stavební spořitelna předává MF, jsou podrobně popsány v kapitole 
„5 Informace o vracení SP“. 

3.1.3 Žádost o Změnu a doplnění Údajů o účastnících 
- v průběhu roku se předává podle Harmonogramu, popsaném v kapitole „11 Harmonogram“ 

- vstupní soubor je typu C - příklad jména souboru: C120035Z.001  
(typ C, spořitelna č.1, rok 2003, 5. Období Změn, číslo verze 1) 

- vstupní data a informace, které stavební spořitelna předává MF, jsou podrobně popsány v kapitole 
„6 Žádost o Změnu a doplnění Údajů o účastnících“. 

3.1.4 Doplněná žádost o SP 
- v průběhu roku se předává podle Harmonogramu, popsaném v kapitole „11 Harmonogram“ 

- vstupní soubor je typu M - příklad jména souboru: M120141K.001  
(typ M, spořitelna č.1, rok 2014, 1. Kolo Žádosti, číslo verze 1) 
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- příklad jména souboru: M120154V.001  
(typ M, spořitelna č.1, rok 2015, 4. Období Vracení, číslo verze 1) 

- vstupní data a informace, které stavební spořitelna předává MF, jsou podrobně popsány v kapitole 
„7 Doplněná žádost o SP“ 

3.2 Informace předávané MF stavebním spořitelnám 
MF předává stavebním spořitelnám následující informace o výsledku zpracování: 

3.2.1 Žádost o roční zálohu SP 
- výstupní soubory jsou typu   D (Chyby a zprávy po Hlavní kontrole)  

      F (Chyby a zprávy po Kontrole struktury)  
      R (Duplicitní RČ) 

- příklad jména souboru: D120033K.001  
(typ D, spořitelna č.1, rok 2003, 3. Kolo Žádosti, číslo verze 1) 

- výstupní informace ze všech 3 Kol Žádosti jsou popsány v kapitole „4.3 Popisy výstupních 
souborů“ 

3.2.2 Informace o vracení SP 
- výstupní soubory jsou typu   D (Chyby a zprávy po Hlavní kontrole)  

      F (Chyby a zprávy po Kontrole struktury) 

- příklad jména souboru: D120035V.001  
(typ D, spořitelna č.1, rok 2003, 5. Období Vracení, číslo verze 1) 

- výstupní informace jsou popsány v kapitole „5.3 Popisy výstupních souborů“. 

3.2.3 Žádost o změnu a doplnění Údajů o účastnících 
- výstupní soubory jsou typu   D (Chyby a zprávy po Hlavní kontrole)  

      F (Chyby a zprávy po Kontrole struktury)  

- příklad jména souboru: D120035Z.001  
(typ D, spořitelna č.1, rok 2003, 5. Období Změn, číslo verze 1) 

- výstupní informace jsou popsány v kapitole „6.3 Popisy výstupních souborů“. 

3.2.4 Doplněná žádost o SP 
- výstupní soubory jsou typu   N (Chyby a zprávy po Hlavní kontrole)  

      S (Chyby a zprávy po Kontrole struktury) 

- příklad jména souboru: N120141K.001  
(typ N, spořitelna č.1, rok 2014, 1. Kolo Žádosti, číslo verze 1) 

- příklad jména souboru: N120154V.001  
(typ N, spořitelna č.1, rok 2015, 4. Období Vracení, číslo verze 1)“ 

- výstupní informace jsou popsány v kapitole „7.3 Popisy výstupních souborů“. 
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3.2.5 Informace o výsledku porovnávání Údajů o účastnících na EO 
- výstupní soubory jsou typu   L (1. porovnání)  

      K (2. porovnání) 

- příklad jména souboru: L1200309.001  
(typ L, spořitelna č.1, rok 2003, měsíc 09, číslo verze 1) 

- výstupní informace jsou popsány v kapitole „8.1 Popisy výstupních souborů“. 

3.2.6 Stav Údajů o účastnících v IS 
- výstupní soubor je typu   Y (Údaje o účastnících) 

- příklad jména souboru: Y1130103.001   
(typ Y, spořitelna č.1, datum vytvoření 13.01.2003, číslo verze 1) 

- výstupní informace jsou popsány v kapitole „9.1 Popisy výstupních souborů“. 
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4 Žádost o roční zálohu SP 
Stavební spořitelny uplatňují nárok na vyplacení zálohy SP dle § 11 ZoSS ve 3 Kolech. Tyto 

Žádosti jsou zpracovány IS. Stavební spořitelna musí předat všechny potřebné Údaje k ověření 
nároku na přiznání SP jako datový soubor, za jehož obsah a správnost nese odpovědnost. SP bude 
vyplacena pouze na základě správných - bezchybných Údajů, které byly zpracovány IS. 

4.1 Struktura Věty - údaje k ověření 
Název položky Typ Délka 

IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok SP číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 

4.1.1 Popisy jednotlivých položek 
Každá Věta musí mít povinně vyplněny následující položky : 

Číslo Smlouvy  
IČ stavební spořitelny  
Rok SP  
Typ Smlouvy  
Datum uzavření Smlouvy  
Státní podpora  
Rodné číslo  
Druh pobytu  

Obsah ostatních položek závisí na tom, jaká informace o konkrétní Smlouvě je do IS předávána 
- t.j. jak jsou vyplněny položky Typ Smlouvy a INFORMACE. Položky, které jsou v daném okamžiku 
nepovinné, zpracování nijak neovlivní, proto nemusí být vyplněny. Pokud však vyplněny jsou, musí být 
formálně správné, t.j. musí obsahovat povolenou hodnotu. 

4.1.1.1 IČ stavební spořitelny 
 číslo - 8 míst 

 musí být vždy vyplněno 
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 kontrola na číselnou identifikaci stavebních spořitelen 

4.1.1.2 Číslo Smlouvy 
 číslo - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 musí existovat v IS 

4.1.1.3 Typ Smlouvy 
 číslo - 2 místa 

 musí být vždy vyplněno 

 povoleny hodnoty: 
 2 průběžná Věta se SP – Nová Smlouva 

 3 ukončovací Věta se SP 

 5 průběžná Věta bez SP – Nová Smlouva 

 6 ukončovací Věta bez SP 

 20 průběžná Věta se SP – Stará Smlouva 

 21 průběžná Věta se SP – Hybridní Smlouva 

 22 průběžná Věta se SP – Hybridní Smlouva (opravená požadavkem stavební spořitelny) 

 25 průběžná Věta se SP – stále nerozhodnutá Smlouva, v budoucnu jen jedna z více 
Starých Smluv (které nyní existují na jedno RČ) bude mít nárok na označení Typ 
Smlouvy = 20 

 50 průběžná Věta bez SP – Stará Smlouva, která může být převedena na Typ 
Smlouvy = 20 

 51 průběžná Věta bez SP – Hybridní Smlouva, která může být převedena na Typ 
Smlouvy = 22 

 Typ Smlouvy v Žádosti musí logicky navazovat na Typ Smlouvy v IS. 

4.1.1.4 Informace o změně Smlouvy 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

4.1.1.5 Datum změny Smlouvy 
 datum - 10 míst 

 povoleny hodnoty : 
prázdná 

4.1.1.6 Datum uzavření Smlouvy 
 datum - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

 musí být rovno nebo větší než datum udělení bankovní licence stavební spořitelně 
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 musí být rovno nebo menší než Rok žádosti 

 pokud nesouhlasí s položkou Datum uzavření Smlouvy v IS, bude stavební spořitelna na tuto 
skutečnost upozorněna informativně ve výstupním souboru  

4.1.1.7 DATUM 
 datum - 10 míst 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

prázdná 

 pokud je vyplněno, musí být rok v DATUM roven nebo menší než Rok žádosti (Rok SP) 

 musí být vyplněno, pokud je vyplněna INFORMACE 

4.1.1.8 INFORMACE 
 informace o Smlouvě, u které došlo k ukončení doby spoření nebo k její změně 

 číslo - 2 místa 

 povoleny hodnoty: 
 1 ukončení doby spoření Staré Smlouvy se SP s poskytnutím úvěru min. po 2 letech 

  2 ukončení doby spoření Staré Smlouvy se SP bez poskytnutí úvěru min. po 5 letech 

  4 ukončení doby spoření Smlouvy při úmrtí Účastníka s nárokem na připsání úměrné 
části SP 

  5 změna Smlouvy se SP na Smlouvu bez SP 

  6 změna Smlouvy bez SP na Smlouvu se SP (Smlouva zůstává Stará, Nová) 

  7 ukončení doby spoření Staré Smlouvy bez SP s poskytnutím úvěru min. po 2 letech 

  8 ukončení doby spoření Staré Smlouvy bez SP bez poskytnutí úvěru min. po 5 letech 

  10 ukončení doby spoření Nové Smlouvy se SP s poskytnutím úvěru min. po 2 letech 

  11 ukončení doby spoření Hybridní Smlouvy se SP s poskytnutím úvěru min. po 2 letech 

  12 ukončení doby spoření Hybridní Smlouvy se SP bez poskytnutí úvěru min. po 5 letech 

  17 ukončení doby spoření Hybridní Smlouvy bez SP s poskytnutím úvěru min. po 2 
letech 

  18 ukončení doby spoření Hybridní Smlouvy bez SP bez poskytnutí úvěru min. po 5 
letech 

  22 ukončení doby spoření Nové Smlouvy se SP bez poskytnutím úvěru min. po 6 letech 

  66 změna Staré Smlouvy (nebo Hybridní Smlouvy bez SP) na Hybridní Smlouvu se SP 

  77 ukončení doby spoření Nové Smlouvy bez SP s poskytnutím úvěru min. po 2 letech 

  88 ukončení doby spoření Nové Smlouvy bez SP bez poskytnutí úvěru min. po 6 letech 

prázdná     

 pro INFORMACE = 6 je platný Typ Smlouvy = 2, 20 

 pro INFORMACE = 66 je platný Typ Smlouvy = 22 

 pro INFORMACE = 1, 2, 4, 10, 11, 12, 22 je platný Typ Smlouvy = 3 

 pro INFORMACE = 5 je platný Typ Smlouvy = 5, 50, 51 
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 pro INFORMACE = 4, 7, 8, 17, 18, 77, 88 je platný Typ Smlouvy = 6 

 pokud je vyplněna INFORMACE, musí být vyplněno také DATUM 

 pro INFORMACE = 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 77, 88 a Typ Smlouvy = 3, 6 – rok v DATUM 
musí být roven nebo o 1 menší než Rok žádosti 

 pro INFORMACE = 5, 6, 66 a Typ Smlouvy = 2, 5, 20, 22, 50, 51 musí být rok v položce DATUM 
roven roku, za který se zpracovává Žádost 

 pro všechny zadané INFORMACE kromě ukončení doby spoření Smlouvy při úmrtí Účastníka 
(INFORMACE = 4) musí být DATUM větší než Datum uzavření Smlouvy a zároveň vyšší než 
poslední použité Datum změny Smlouvy 

 pro INFORMACE = 4 
 může být DATUM = Datum uzavření Smlouvy 
 musí být DATUM >= Datum změny Smlouvy 
 DATUM obsahuje datum úmrtí Účastníka 

 při zadání INFORMACE = 2, 8, 12, 18, 22, 88 - pokud bylo na Smlouvě v průběhu jejího 
zpracování v IS nakládáno s uspořenou částkou (např. Exekuce), počítá se 5 let (6 let) pro 
ukončení doby spoření Smlouvy od hodnoty v položce Datum změny Smlouvy (ne od Datum 
uzavření Smlouvy) 

Doplňující informace ke změně Typu Smlouvy (INFORMACE = 5, 6, 66) 

Změna Typu Smlouvy se provádí 1 změnovou Větou. 

Typ Smlouvy = 25 označuje Starou dosud nerozhodnutou Smlouvu, která vznikla při 
jednorázovém převodu. 

Typ Smlouvy = 21 označuje Hybridní Smlouvu se SP, která vznikla při jednorázovém převodu. 

Ve zpracování Změn nebo Žádosti je možné provést změnu Typ Smlouvy = 21 na 51, případně 
následně na 22, Typ Smlouvy = 25 může být změněn na 22 nebo 51. Zpětná změna Typu Smlouvy 
na Typ Smlouvy = 21 nebo 25 ve zpracování Změn nebo Žádosti není možná. 

 Změnu Typu Smlouvy = 25 na Typ Smlouvy = 22 nebo 51 může zadávat stavební 
spořitelna, změnu Typu Smlouvy = 25 na Typ Smlouvy = 20 nebo 21 provádí pouze MF po 
zpracování 3. Kola. Opravy Typu Smlouvy by měly být prováděny především v režimu Změn. 

Možnosti změn Typu Smlouvy 

Nové Smlouvy 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 1, 2, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 5 (INFORMACE = 5). 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 4, 5, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 2 (INFORMACE = 6). 

Staré Smlouvy 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 20, může být změněna pouze na Typ Smlouvy 
= 50 (INFORMACE = 5) nebo na Typ Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). Tuto změnu je možno 
uplatnit především při řešení Duplicit typu 900. 
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Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 50, může být změněna pouze na Typ Smlouvy 
= 20 (INFORMACE = 6) nebo na Typ Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). Tuto změnu je možno 
uplatnit především při řešení Duplicit typu 900. 

Z důvodů nezbytných oprav je možno provést změnu Typ Smlouvy = 20 na Typ Smlouvy = 51 
(INFORMACE = 5). 

Hybridní Smlouvy 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 21, 22, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 51 (INFORMACE = 5). 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 51, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). 

Staré Smlouvy – stále nerozhodnuté 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 25, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 51 (INFORMACE = 5) nebo na Typ Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). 

 Pokud se Účastník rozhodne do zpracování 3. Kola, která Smlouva by měla být označena jako 
Stará, mohou být stavební spořitelnou zbývající nerozhodnuté Staré Smlouvy převedeny na 
Hybridní. 

4.1.1.9 Rok SP 
 rok, za který se žádá o SP 

 celé číslo - 4 místa 

 povoleny hodnoty: 
rok ve tvaru RRRR 

4.1.1.10 SP 
 celé číslo 

 musí být vždy vyplněno 

 obsahuje výši SP za daný rok (Rok SP) zaokrouhlenou na celé koruny směrem dolů 

 musí být SP >= 0 

 musí být SP <= 2000 

 pro Typ Smlouvy = 5,6,50,51 musí být SP = 0 

 Maximální výše přiznané SP za jeden rok (sečteno za všechna Kola Žádosti) na všechny Smlouvy 
uzavřené a vedené v IS na jedno RČ, včetně Zděděných Smluv všech typů (Starých, Hybridních a 
Nových), v součtu za 1 nebo více Smluv činí 2000 Kč. 

 V 1. Kole Žádosti o přiznání zálohy SP za příslušný kalendářní rok mohou být uplatněny nároky na 
SP pouze u Starých a Hybridních Smluv, které byly ukončeny v 1. pololetí příslušného roku, za 
který je nárok na SP uplatňován. 

4.1.1.11 RČ 
 číslo –10 znaků 

 nesmí být kratší než 9 znaků 
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 musí být vždy vyplněno podle platného dokladu, vydaného příslušným orgánem ČR 

 u Účastníka s DN <= 31.12.1899 musí být desetiznakové záporné (-RRMMDDxxx) 

 kontrola datové části: 
 měsíc je v intervalu <1,12>, <51,62>, <21,32>, <71,82> 
 den je v interval <1,31> 
 den <= 30 u měsíců 4,6,9,11  
 den <= 28 a měsíc = 2 a rok není přestupný  
 den <= 29 a měsíc = 2 a rok je přestupný 

 u Účastníka s DN >= 01.01.1954 se provádí kontrola modulo 11 

 u Účastníka s DN >= 01.01.1900 a DN <= 31.12.1953 musí mít 9 znaků 

 u Účastníka, který nemá přidělené RČ příslušným orgánem ČR, uvede stavební spořitelna 
hodnotu 999999999 

 musí být u průběžných nebo ukončovacích Vět totožné s RČ Účastníka na Smlouvě v IS 

4.1.1.12 Příjmení 
 100 znaků 

 povoleny hodnoty: 
příjmení podle platného dokladu (bez titulu) , vydaného příslušným orgánem ČR 

prázdná 

4.1.1.13 Jméno 
 100 znaků 

 povoleny hodnoty: 
jméno podle platného dokladu (bez titulu), vydaného příslušným orgánem ČR 

prázdná 

4.1.1.14 PSČ 
 číslo - 5 míst 

 povoleny hodnoty: 
celé číslo 

prázdná 

 musí být PSČ >= 10000 a zároveň PSČ <= 79999 nebo PSČ = 99999 

 pokud Účastník nemá trvalý pobyt v ČR PSČ = 99999 

 u občanů ČR s trvalým pobytem v ČR musí být vyplněno platné směrovací číslo, nikoliv 99999 

4.1.1.15 Druh pobytu 
 rozlišuje Účastníky dle pobytu 

 1 znak 

 povoleny hodnoty: 
  X občan ČR s trvalým pobytem na území ČR 

  Y občan ČR bez trvalého pobytu na území ČR 
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  1 občan EU s průkazem nebo potvrzením o pobytu na území ČR 

  2 občan EU bez průkazu nebo potvrzení o pobytu na území ČR 

  3 občan 3. státu s trvalým pobytem na území ČR 

  4 občan 3. státu bez trvalého pobytu na území ČR 

  0 fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR 

  N neuvedeno  

 pro Druh pobytu = 0 musí být Datum uzavření Smlouvy <= 31.12.2003 

 pro Druh pobytu = N musí být SP = 0 

 Hodnota „0“ je přípustná pouze u Smluv uzavřených do 31.12.2003; přitom je i u Smluv 
uzavřených do 31.12.2003 možno vyplnit u občanů ČR hodnotu „X“ a u občanů 3. státu 
hodnotu „3“. 

 Hodnota „N“ je přípustná pouze v případě Vět s SP = 0; přitom je i v případě Vět s SP = 0 
možno vyplnit některou z ostatních povolených hodnot, tzn. údaj o pobytu. To se týká Vět 
s Typem Smlouvy = 5, 6, 50, 51, nebo Vět s SP = 0. 

4.1.1.16 Kód změny účastníka 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

4.2 Zpracování Vět 
Žádost probíhá ve 3 Kolech (1. Kolo je zachováno pouze pro Staré Smlouvy a Hybridní 

Smlouvy). Při zpracování určitého roku (Rok žádosti) lze uplatnit nárok na SP jenom za tento 
zpracovávaný rok. Zpracování všech tří Kol se neliší v postupu zpracování. Pokud je Věta ve 
zpracování Žádosti v kterémkoliv Kole úspěšně zpracovaná se zadáním Typu Smlouvy = 3, 6, je tato 
Věta v IS označena jako Smlouva s ukončenou dobou spoření a v následujících zpracováních Žádosti 
k ní není možno zadávat žádná data. Smlouvy s ukončenou dobou spoření mohou v omezené míře 
vstupovat do Vracení a Změn. 

Pro zpracování všech tří Kol jsou stanoveny termíny podle Harmonogramu, popsaném 
v kapitole „11 Harmonogram“. SP, vypočtenou po Hlavní kontrole pro jednotlivé stavební spořitelny, 
vyplatí MF do dvou měsíců od podání žádosti. 

Za Účastníky, kteří v prvním pololetí roku ukončili stavební spoření, může stavební spořitelna 
uplatnit nárok na SP v 1. Kole: 

- Typ Smlouvy = 3 a zároveň INFORMACE = 1, 2, 4, 11, 12 

- Typ Smlouvy = 6 a zároveň INFORMACE = 4, 7, 8, 17, 18 

Pokud je Smlouva v 1. Kole úspěšně zpracovaná, je označena v IS jako Smlouva s ukončenou 
dobou spoření. 

Do 2. Kola předá stavební spořitelna všechna data za Rok žádosti. Smlouvu, která byla v 1. 
Kole vyhodnocena jako chybná, je možné zadat znovu. Zadaná data musí odpovídat konvencím - viz. 
kap. „4.1.1 Popisy jednotlivých položek”. 

Ve 3. Kole je možno uplatnit nárok na SP: 

- za Smlouvy, které byly vyhodnoceny v 1. nebo 2. Kole jako chybné 

- za Smlouvy, které v předchozích Kolech nebyly zadány do zpracování 
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- za Smlouvy, které byly ve 2. Kole zpracovány a u nichž stavební spořitelna následně 
zjistila, že uplatnila nárok na zálohy SP nižší, než Účastníkovi za daný rok přísluší (zde je 
možno Donárokovat tak, aby celková připsaná záloha SP za Rok žádosti nepřesáhla limit 
2000,- Kč u všech smluv)  

- Po předání dat stavební spořitelnou na MF se nejprve provede zpracování Kontroly 
struktury. Tato kontrola se provádí samostatně pro každou stavební spořitelnu a je možné 
ji opakovat se souhlasem MF. Hlavní kontrola (ověření nároku na přiznání SP) se provádí 
pro všechny stavební spořitelny současně a není možno ji opakovat. 

Věty všech stavebních spořitelen se v Hlavní kontrole setřídí dle položky Datum uzavření 
Smlouvy. Nejdříve se zpracovávají všechny Smlouvy bez SP nebo měněné na bez SP, dále Smlouvy 
se SP nebo měněné na se SP, a to v pořadí Staré Smlouvy, Hybridní Smlouvy a Nové Smlouvy. 

Věty, které byly vyhodnoceny jako chybné jak po Kontrole struktury, tak po zpracování Hlavní 
kontroly, budou stavebním spořitelnám předány ve výstupních souborech. Zároveň bude stavebním 
spořitelnám předán další výstupní soubor s informacemi o Účastnících, kteří byli vyhodnoceni jako 
chybní z důvodu Duplicity (Smlouva je v tomto případě v souboru chyb z Hlavní kontroly s příznakem 
Duplicity, v souboru s Duplicitními Větami je Duplicita blíže specifikována - je zde uveden stupeň 
Duplicity). 

Na Smlouvy, které byly vyhodnoceny jako chybné ve 3. Kole, již nelze po zpracování 
příslušného roku požádat o SP. 

4.2.1 Duplicitní RČ 
Při zpracování Hlavní kontroly Žádosti se vyskytují RČ, na něž je vedeno více Smluv se SP - 

Duplicitní RČ. Tato Duplicita může být způsobena buď tím, že Účastník uzavřel více Smluv se SP (u 
jedné nebo více stavebních spořitelen), nebo bylo RČ jednoho z Účastníků zadáno do IS chybně, a 
nebo dva Účastníci i více Účastníků mají přidělené shodné RČ. 

V Hlavní kontrole se zjišťuje, zda se u Smluv shoduje jen RČ, nebo i Údaje o účastníkovi. Na 
základě Hlavní kontroly jsou u Duplicitních RČ stanovovány Stupně duplicity uvedené v popise 
výstupního souboru R. Při vyhodnocování Stupně duplicity se nezohledňuje diakritika u Jména i 
Příjmení, tzn. že bude konstatována úplná shoda u např. jmen Karolina a Karolína. Pro vyhodnocení 
vyplácení SP při Duplicitách se nezohledňuje PSČ, tzn. Stupeň duplicity = 3 se vyhodnocuje stejně 
jako Stupeň duplicity = 4. 

4.2.1.1 Postup při zpracování Duplicitních RČ v Žádosti 
Má-li Účastník označeno více Smluv s požadavkem na SP (Vlastních i Zděděných), jsou zálohy 

SP poukázány postupně, a to přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených Smluv (ve 
zpracování jsou Smlouvy setříděné dle data uzavření smlouvy), přičemž celkový součet záloh SP ke 
všem Smlouvám Účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout 2000 Kč.  

Smlouvy se stupněm duplicity 3 a 4 (úplná shoda RČ, příjmení a jména; pro vyhodnocení 
vyplácení SP při duplicitách se nezohledňuje PSČ)  

Má-li účastník uzavřeny 2 a více Smluv označených se SP, je záloha SP připsána na Smlouvu 
s nejstarším datem uzavření. Není-li na tuto Smlouvu připsána záloha SP v maximální výši 2000 Kč, je 
SP připsána na druhou a případnou další Smlouvu Účastníka až do celkové výše 2000 Kč, přičemž 
zálohy SP jsou poukázány postupně, a to přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených Smluv 
bez ohledu na typ smlouvy (Stará, Hybridní, Nová) a zda se jedná o Vlastní Smlouvu účastníka či 
Zděděnou.  
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Je-li Stará nebo Hybridní Smlouva ukončena do konce 1. pololetí, je možné připsat SP již 
v 1. Kole Žádosti. Pokud nebude Účastníkovi na ukončenou Smlouvu připsána SP v maximální výši 
2000 Kč, bude mu ve 2. Kole Žádosti připsána SP na druhou a případnou další Smlouvu až 
do celkové výše 2000 Kč, a to podle výše uvedeného klíče. 

Smlouvy se stupněm duplicity 1 a 2 (stupeň duplicity 1 - shoda RČ; stupeň duplicity 2 – shoda 
RČ a příjmení)  

Pokud je Stupeň duplicity Starých, Hybridních nebo Nových Smluv nižší (Stupeň 
duplicity = 1, 2), jsou tyto Smlouvy vyřazeny ze zpracování 1. a 2. Kola Žádosti s chybou a záloha SP 
bude Účastníkovi připsána ve 3. Kole Žádosti, pokud na ni stavební spořitelna ve 3. Kole Žádosti 
uplatní nárok, dle uvedeného postupu: 

- v případě duplicitních Smluv se Stavem RČ = 10, 40, 42, 50, 51 bude na Smlouvy 
se Stupněm duplicity = 1, 2 vedené ke shodnému RČ pohlíženo jako na Smlouvy 
jednoho Účastníka s úplnou shodou (Stupeň duplicity = 3, 4) a záloha SP bude ve 
3. Kole Žádosti poskytnuta podle výše uvedených pravidel pro přiznání SP, tj. na základě 
principu „dopočítávání do limitu 2000,- Kč“ dle § 10 odst. 3 ZoSS. Pro tuto situaci je 
zaveden informativní kód 937. 

- bude-li jedna a více z duplicitních Smluv se Stavem RČ = 15, 20, 22, 25, 30, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 60, 70, 80, 81, 85, 90, 95, bude ve 3. Kole Žádosti poskytnuta záloha SP na 
tyto Smlouvy ve výši požadované stavební spořitelnou. U zbylých duplicitních Smluv se 
Stavem RČ = 10, 40, 42, 50, 51 bude ve 3. Kole Žádosti poskytnuta záloha SP na tyto 
Smlouvy dle postupu uvedeného v předchozím bodě. 

Výše uvedený postup při zpracování duplicitních RČ v Žádosti se použije i v případě duplicitních 
Smluv (Stupeň duplicity = 1, 2), u nichž stavební spořitelna uplatní nárok na zálohu SP poprvé ve 
3. Kole Žádosti. 

4.2.1.2 Stavy RČ a vyplácení SP 
Před zpracováním Žádosti (1., 2., 3. Kolo) se vždy provede porovnávání Údajů o účastnících na 

EO. Aby všechny Smlouvy měly při zpracování Žádosti nenulový Stav RČ, zapsaný po posledním 
porovnávání na EO, nelze v Žádosti zadávat změny Údajů o účastníkovi a provádět změny, při nichž 
se mění Údaje o účastníkovi nebo RČ a zavádět Smlouvy. Pro tyto požadavky existuje 9 Období 
Změn, v nichž je umožněno i zavádění nově uzavřených Smluv. 

Připsání zálohy SP u všech Smluv (Staré, Hybridní, Nové) 
- v případě shody Údajů o účastníkovi (Stav RČ = 10, 15, 38, 39, 40, 50, 70, 90, 95) s EO, 

bude záloha SP připsána ve 2. Kole. Pokud bude mít Účastník těchto Smluv více, bude 
záloha SP připsána ve 2. Kole na základě principu „dopočítávání do limitu 2000,- Kč“ dle 
§ 10 odst. 3 ZoSS. Nejprve bude záloha SP připsána na Smlouvu s nejstarším datem 
uzavření, dále na druhou nejstarší Smlouvu atd. včetně Zděděných Smluv. 

- bude-li jedna z více Smluv u jednoho Účastníka vyhodnocena se Stavem RČ = 20, 22, 25, 
30, 35, 41, 42, 51, 60, 80, 81, 85, 36, 37 bude záloha SP připsána ve 3. Kole na základě 
principu „dopočítávání do limitu 2000,- Kč“ dle § 10 odst. 3 ZoSS. 
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Pro Smlouvy se Stupněm duplicity 1 a 2 platí postup uvedený v kapitole 4.2.1.1 

4.2.1.3 Vyhodnocení nároku na vyplacení roční zálohy SP 
Účastníkovi, ke kterému se vrátí po porovnání údajů o účastníkovi v IS s údaji vedenými v EO a 

ISC hodnota položky Druh pobytu MV, která nezakládá nárok na SP, nebude nárokovaná SP na 
základě zpracovávané Žádosti přiznána. Pokud stavební spořitelna následně prokáže oprávněnost 
nároku na SP v daném konkrétním případě, MF příslušnou částku zálohy SP poukáže stavební 
spořitelně dodatečně.  

Vyhodnocení nároku na SP pro jednotlivá znění ZoSS, a pro jednotlivé kódy pobytu probíhá 
podle následujících algoritmů: 

Smlouvy uzavřené do 31.12.2003 

 
 Ž  .... rok žádosti (za který se žádá) 
 P1  .... hodnota z MV po 1.období roku Ž 
 P2  .... hodnota z MV po 4.období roku Ž 
 P3  .... hodnota z MV po 7.období roku Ž 

  DU .... datum ukončení 
  D1  ... datum vrácení hodnoty P1 z MV 
  D2  ... datum vrácení hodnoty P2 z MV 
  D3  ... datum vrácení hodnoty P3 z MV 

[NE-A] .... hodnoty pobytu bez nároku na SP (K-, K#, K0, K4, K5, KA, KB, KC, KD, KG, KI, KJ, KK, 
KL, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KV, KX, KY, L , L2, L3, L8, LE, LF, LG, LX), případně 
položka Druh pobytu MV = prázdná (RČ v EO/ISC nenalezeno – Stav RČ = 30), případně 
pobyt „KM“ pro účastníka staršího 18 let 

Pokud DU není vyplněno: DU = 01.01.(Ž+1) 
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Smlouvy uzavřené od 01.01.2004 do 30.04.2004 

 Ž  .... rok žádosti (za který se žádá) 
 P1  .... hodnota z MV po 1.období roku Ž 
 P2  .... hodnota z MV po 4.období roku Ž 
 P3  .... hodnota z MV po 7.období roku Ž 

 DU .... datum ukončení 
 D1  ... datum vrácení hodnoty P1 z MV 
 D2  ... datum vrácení hodnoty P2 z MV 
 D3  ... datum vrácení hodnoty P3 z MV 

[NE-B] .... hodnoty pobytu bez nároku na SP (K-, K#, K0, K4, K5, KA, KB, KC, KD, KG, KI, KJ, KK, 
KL, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KV, KX, KY, L , LE, LF, LX), případně položka Druh pobytu 
MV = prázdná (RČ v EO/ISC nenalezeno – Stav RČ = 30, tím nepotvrzeno ani případné 
občanství ČR), případně pobyt „KM“ pro účastníka staršího 18 let 

Pokud DU není vyplněno: DU = 01.01.(Ž+1) 
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Smlouvy uzavřené od 01.05.2004 

 
 Ž ..... rok žádosti (za který se žádá) 
 P1 ..... hodnota z MV po 1.období roku Ž 
 P2 ..... hodnota z MV po 4.období roku Ž 
 P3 ..... hodnota z MV po 7.období roku Ž 
 

 DZ .... datum uzavření 
 DU .... datum ukončení 
 D1 .... datum vrácení hodnoty P1 z MV 
 D2 .... datum vrácení hodnoty P2 z MV 
 D3 .... datum vrácení hodnoty P3 z MV 

[NE-C] .... hodnoty pobytu bez nároku na SP (K-, K#, K0, KA, KB, KC, KG, KI, KL, KN, KO, KQ, KS, 
KV, KX, L , LE, LF, LX), případně položka Druh pobytu MV = prázdná (RČ v EO/ISC 
nenalezeno – Stav RČ = 30, tím nepotvrzeno ani případné občanství ČR), případně pobyt 
„KM“ pro účastníka staršího 18 let 

[EU-C] .... hodnoty pobytu –dle občanství v EU (K4, K5, KD, KJ, KK, KR, KY) 
Pokud DU není vyplněno: DU = 01.01.(Ž+1) 
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4.3 Popisy výstupních souborů 
Výsledky kontrol budou předávány jako soubory a při jejich vytváření platí stejná pravidla jako 

pro vstupní soubor. Zároveň stavební spořitelny obdrží po zpracování Kontroly struktury i po Hlavní 
kontrole výstupní protokoly ze zpracování. 

4.3.1 Struktury Vět 

4.3.1.1 Struktura souboru F - Chyby a zprávy po Kontrole struktury 
Název položky Typ Délka 

Číslo chybného řádku číselný 7 
Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok SP číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu  znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 

Soubor obsahuje informace o Větách, které byly nesprávné a z tohoto důvodu byly vyřazeny ze 
zpracování. Položka Číslo chybného řádku obsahuje pořadové číslo Věty ve vstupním souboru C. 
Položka Kód chyby obsahuje číslo, podle kterého se najde v kapitole „10 Číselník“ vysvětlující text. 
Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu Věty vstupního souboru typu C. Při Kontrole 
struktury může být ve Větě zjištěno i několik chyb. Vyřazená Věta se objeví v souboru tolikrát, kolik v 
ní bylo nalezeno různých chyb. Vedle Vět, které byly vyřazeny ze zpracování, mohou být v souboru 
obsaženy i informativní Věty s kódem. Existuje-li k Větě pouze informativní kód, Věta pokračuje ve 
zpracování. 

  



Ministerstvo financí 

Uživatelská příručka, v. 1.07 ze dne 30.04.2015, účinná od 1.kola žádosti za rok 2015 str. 22 z 68 

4.3.1.2 Struktura souboru D - Chyby a zprávy po Hlavní kontrole  
Název položky Typ Délka 

Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok SP číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 
Skutečně vypočítaná SP číselný 6 

Soubor obsahuje dva typy Vět: 

- Věty, které byly odmítnuty z důvodu chyby. 

- Věty, které byly zpracovány, ale pouze sdělují nějaké informace (např. nebyla připsána 
nárokovaná SP, je zde skutečně vypočítaná SP) 

Položka Kód chyby obsahuje číslo, podle kterého se najde v kapitole „10 Číselník“ příslušný 
vysvětlující text. Položka Skutečně vypočítaná SP obsahuje SP, která byla na Smlouvu připsána. 
Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu položek vstupního souboru typu C. 

4.3.1.3 Struktura souboru R - Duplicitní RČ 
Název položky Typ Délka 

Rodné číslo číselný 10 
Číslo Smlouvy číselný 10 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Typ Smlouvy číselný 2 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
Dědění číselný 1 
Rok SP číselný 4 
Číslo kola zpracování číselný 1 
Číslo Smlouvy - shodné číselný 10 
IČ stavební spořitelny - shodné číselný 8 
Typ Smlouvy - shodné číselný 2 
Datum uzavření Smlouvy - shodné datum 10 
Dědění - shodné číselný 1 
Stupeň duplicity číselný 1 
Rezerva číselný 4 
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Soubor obsahuje Věty, u kterých byla zjištěna Duplicita RČ. Je zde informace, které RČ je 
Duplicitní, číslo Duplicitní Smlouvy, IČ stavební spořitelny, Typ Smlouvy, Datum uzavření 
Smlouvy a Dědění (1 – Smlouva je zděděná, jinak 0). 

Položky Číslo Smlouvy – shodné, IČ stavební spořitelny – shodné, Typ Smlouvy – 
shodné, Datum uzavření Smlouvy – shodné, Dědění – shodné jsou naplněny pouze v případě, kdy 
položka IČ stavební spořitelny je shodná s položkou IČ stavební spořitelny – shodné. 

Položka Stupeň duplicity může nabývat hodnot: 

  1 Duplicita pouze RČ 

  2 Duplicita RČ + Příjmení 

  3 Duplicita RČ + Příjmení + Jméno 

  4 Duplicita RČ + Příjmení + Jméno + PSČ 

Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu položek vstupního souboru typu C, 
s výjimkou položek Typ smlouvy a Dědění, které jsou naplněny až po ukončení zpracování podle 
údajů v IS. 

4.4 Převod dosud nerozhodnutých Starých Smluv 
Po zpracování 6. Období roku 2005 proběhl převod Smluv – Smlouvy, uzavřené před 

01.01.2004 byly rozděleny na Staré a Hybridní. Duplicitní Smlouvy jednoho Účastníka, u kterých 
nebylo možno rozhodnout, zda se bude jednat o Starou nebo Hybridní Smlouvu, zůstaly v IS s Typem 
Smlouvy = 25 (stále nerozhodnuté Smlouvy). Převod těchto Smluv se provádí každý rok po 5. Období 
(počínaje zpracováním v roce 2006), dokud nebudou všechny tyto Smlouvy převedeny. Pokud má 
Účastník jednu takovouto Smlouvu, bude označena jako Stará. Pokud má Účastník více takovýchto 
Smluv, bude ta, na níž byla přiznána SP ve zpracování 3. Kola, označena jako Stará, zbývající budou 
označeny jako Hybridní (Typ smlouvy = 21). U ukončených Smluv Typu smlouvy = 25 se nebude 
opravovat INFORMACE tak, aby odpovídala Hybridní Smlouvě. 

Informaci o provedených změnách obdrží stavební spořitelny při předávání výsledků 5. Období 
Vracení a změn formou souboru Y. Tento soubor bude obsahovat všechny dosud nearchivované 
Smlouvy v IS. 
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5 Informace o vracení SP 
Do Vracení jsou zahrnuti Účastníci, u jejichž Smluv došlo k ukončení doby spoření a zároveň 

jsou zde zpracovávány Smlouvy, na které se vrací část nebo celá SP. 

5.1 Struktura Věty - údaje k ověření 
Název položky Typ Délka 

IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ vracení číselný 2 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok, za který se vrací SP číselný 4 
Vracená SP číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 

5.1.1 Popisy jednotlivých položek 
Každá Věta musí mít povinně vyplněny následující položky: 

Číslo Smlouvy 
IČ stavební spořitelny 
Typ vracení 
Vracená SP 
Rodné číslo 

Obsah ostatních položek závisí na tom, jak je vyplněn Typ vracení. Položky, které jsou v 
daném okamžiku nepovinné, zpracování nijak neovlivní - proto nemusí být vyplněny. Pokud však 
vyplněny jsou - musí být formálně správné, t.j. musí obsahovat povolenou hodnotu. 

5.1.1.1 IČ stavební spořitelny 
 číslo - 8 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 kontrola na číselnou identifikaci stavebních spořitelen 

5.1.1.2 Číslo Smlouvy 
 číslo - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 musí existovat v IS 
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5.1.1.3 Typ vracení 
 číslo - 2 místa 

 musí být vždy vyplněno 

 povoleny hodnoty: 
  1 vracení úplné 

  2 vracení částečné 

5.1.1.4 Datum uzavření Smlouvy 
 datum - 10 míst 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

prázdná  

 pokud je vyplněno, musí být větší nebo rovno datu udělení bankovní licence stavební spořitelně 

 pokud je vyplněno a nesouhlasí s položkou Datum uzavření Smlouvy v IS, bude stavební 
spořitelna na tuto skutečnost upozorněna informací ve výstupním souboru. 

5.1.1.5 DATUM 
 datum - 10 míst 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

prázdná  

 musí být vyplněno pro Typ vracení = 1 a pro INFORMACE = 3, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 30, 31 

5.1.1.6 INFORMACE 
 informace o ukončení doby spoření, změně, převodu, rozdělení Smlouvy 

 číslo - 2 místa 

 povoleny hodnoty: 
  3 ukončení doby spoření Nové Smlouvy, na níž nepřísluší žádná SP 

 9 informace o nečerpání úvěru 

  11 převod Smlouvy 

  14 rozdělení Smluv (na více osob) a u rozdělené Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou 
částkou 

  15 rozdělení Smluv (sám na sebe) a u rozdělené Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou 
částkou 

  17 Exekuce 

  18 vracení SP na Smlouvy s ukončenou dobou spoření 

  19 vracení SP z důvodu nakládání s uspořenou částkou 

  20 zrušení Exekuce 

  30 ukončení doby spoření Staré Smlouvy, na níž nepřísluší žádná SP 

  31 ukončení doby spoření Hybridní Smlouvy, na níž nepřísluší žádná SP 

  40 vracení SP na základě informace MF (protokol o kontrole) 
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  98 anulování zablokované SP 

prázdná 

 pro INFORMACE = 3, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 30, 31 musí být vyplněno DATUM  

 pro INFORMACE = 3, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 30, 31 musí být Typ vracení = 1 

 pro INFORMACE = 18, 98 musí být Typ vracení = 2 

 pro INFORMACE = 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20 při vyplněné položce Datum uzavření Smlouvy musí 
být DATUM > Datum uzavření Smlouvy 

 pro INFORMACE = 40 při vyplněných položkách DATUM i Datum uzavření Smlouvy musí být 
DATUM > Datum uzavření Smlouvy 

 pro INFORMACE = 11,14,15 - převádět, rozdělovat a spojovat lze pouze Smlouvy uzavřené do 
30.06.1995. DATUM musí být vyšší než Datum uzavření Smlouvy v IS a zároveň vyšší než 
poslední použité Datum změny Smlouvy v IS (např. oprava RČ) a datum nakládání s uspořenou 
částkou v IS (např. provedená Exekuce). Toto DATUM použité ve Vracení by se mělo použít 
v následujícím zpracování Změn jako DATUM a Datum změny Smlouvy (u převodu nebo 
rozdělení Smlouvy) – viz kapitola „6 Žádost o Změnu a doplnění Údajů o účastnících”.  
Pokud bude ve Vracení chybně zadáno DATUM (nebude vyšší než Datum uzavření Smlouvy 
nebo poslední Datum změny Smlouvy nebo datum nakládání s uspořenou částku, zapsané na 
Smlouvě v IS), bude proveden zápis informace do výstupního souboru z Hlavní kontroly. 

 pro INFORMACE = 3, 30, 31 musí být DATUM >= Datum uzavření Smlouvy v IS 

 pro INFORMACE = 9, 17, 19, 20 musí být DATUM > Datum uzavření Smlouvy v IS 

 pro INFORMACE = 9 - tato INFORMACE se použije k nahlášení konečného stavu Smlouvy do IS: 

 pokud stavební spořitelna Účastníkovi poskytla úvěr ve 3. až 5. roce spoření (na Starou 
Smlouvu nebo Hybridní Smlouvu) nebo ve 3. až 6. roce spoření (na Novou Smlouvu), stavební 
spořitelna ukončila dobu spoření Smlouvy zadáním INFORMACE = 1, 7, 10, 11, 17, 77 a 
Účastník porušil § 12, odst. 2 ZoSS. 

 zadané DATUM musí být vyšší než DATUM zapsané v IS při ukončení doby spoření Smlouvy 
s poskytnutím úvěru v již zpracované Žádosti (DATUM, zapsané v IS zadáním INFORMACE = 
1, 7, 11, 17, musí být ve 3. až 5. roce od hodnoty v položce Datum uzavření Smlouvy; 
DATUM, zapsané v IS zadáním INFORMACE = 10, 77 musí být ve 3. až 6. roce od hodnoty 
v položce Datum uzavření Smlouvy). 

 pro INFORMACE = 17 je DATUM dnem provedení Exekuce (tj. datum nakládání s uspořenou 
částkou); při zadání této INFORMACE nebude na Smlouvě v IS ukončena doba spoření, do 
Smlouvy se pouze zapíše DATUM (datum nakládání s uspořenou částkou) a bude odečtena 
vracená SP (musí být vrácena celá připsaná záloha SP).  

 Velkou pozornost je třeba věnovat zpracování nově zaváděných Smluv, u nichž byla 
provedena Exekuce. Pokud má stavební spořitelna provést Exekuci na Smlouvě, která ještě 
není zavedena v IS, je nutno Smlouvu v nejbližším Zpracování Změn zavést do IS a ve 
Vracení (v následujícím Období) zadat Exekuci se správným údajem v položce DATUM, aby 
se na Smlouvu zapsalo správné DATUM (datum nakládání s uspořenou částkou). Teprve pak 
je možno ve 2. nebo 3. Kole roku Žádosti požádat o SP, která Smlouvě náleží v roce uzavření 
Smlouvy. 

 INFORMACE = 18 stavební spořitelna použije v případě vracení SP na Smlouvu s jakoukoliv 
ukončenou dobou spoření v IS, a je třeba pouze vrátit připsanou SP (omylem nebo neoprávněně 
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připsanou). Pokud stavební spořitelna Účastníkovi poskytla úvěr a Účastník porušil § 12, odst. 2 
ZoSS, stavební spořitelna použije INFORMACE = 9. 

 INFORMACE = 19 stavební spořitelna použije, pokud je nakládáno s uspořenou částkou v 5 nebo 
6 leté lhůtě ode dne uzavření Smlouvy nebo od okamžiku nakládání s uspořenou částku, na 
základě projevu vůle Účastníka a nedošlo k ukončení doby spoření. Jako DATUM musí být 
uveden den, kdy bylo nakládáno s uspořenou částkou. Při zadání této INFORMACE nebude na 
Smlouvě končit doba spoření, do Smlouvy se pouze zapíše DATUM (datum nakládání 
s uspořenou částkou) a odečte se vracená SP. 

 pro INFORMACE = 17, 19 – zadané DATUM musí být vyšší než Datum změny Smlouvy 
zapsané v IS (pokud se např. opravovalo RČ) nebo datum nakládání s uspořenou částkou 
zapsané v IS (např. dříve provedená Exekuce). Po bezchybném zpracování Vracení se u Smlouvy 
doba pro výplatu SP bude počítat od data nakládání s uspořenou částkou. 

 pro INFORMACE = 11, 14, 15, 17, 19 – pokud nebylo 5 let (Stará, Hybridní smlouva) nebo 6 let 
(Nová smlouva) nakládáno s uspořenou částkou, , je veškerá dosud připsaná SP evidována na 
účtu Účastníka, stejně tak i SP připsaná v dalších letech spoření, pokud Účastník spoří. Z tohoto 
důvodu se po 5 letech (6 letech) SP u Smluv, kde doba spoření trvá, nevrací na MF. Případy 
Exekucí po 5 letech (6 letech) spoření se na MF neevidují. Jak Staré Smlouvy nebo Hybridní 
Smlouvy, na kterých nebylo 5 let nakládáno s uspořenou částkou, tak Nové Smlouvy na kterých 
nebylo nakládáno s uspořenou částkou 6 let, s INFORMACE = 11, 14, 15, 17, 19 do informací o 
vracení vůbec nepatří (v případě převodu, tj. zadání INFORMACE = 11 toto platí pro Smlouvy 
uzavřené před nabytím účinnosti novely zákona o stavebním spoření, tj. před 01.07.1995) - pokud 
se takováto Smlouva dostane do Vracení, je vyhodnocena jako chybná (č. chyby 708, 709). 
Pokud je Smlouva uzavřená po 30.06.1995, převod není v době spoření možný, proto Věta s 
INFORMACE = 11 je vždy vyhodnocena jako chybná (s č. chyby 215, 711, 712) - nezávisle na 
době spoření. 

 INFORMACE = 20 – se použije v případě, když stavební spořitelna zadala Exekuci do IS a 
následně bylo stavební spořitelně doloženo, že tato Exekuce byla provedena neoprávněně. 
V případě, že Exekuce byla provedena neoprávněně, škoda, která byla Účastníkovi způsobena 
tím, že došlo k vrácení SP na MF, bude řešena podle ustanovení upravujících náhradu škody. 
V IS je třeba zrušit zadání data Exekuce (nakládání s uspořenou částkou) tak, aby se doba pro 
výplatu SP počítala správně. Toto se provede zadáním INFORMACE = 20 – zrušení Exekuce. Při 
zpracování této INFORMACE program zjistí, zda je Exekuce na předmětnou Smlouvu opravdu 
zapsána a zda se datum Exekuce na Smlouvě (tj. datum nakládání s uspořenou částkou) rovná 
hodnotě v DATUM ve Větě s INFORMACE = 20. Pokud není možno stav na Smlouvě 
jednoznačně vyhodnotit (kromě jedné nebo více exekucí byly provedeny nějaké další změny, 
které způsobí zápis nakládání s vkladem - tj. INFORMACE = 11, 15, 19) a nebo pokud byla na 
Smlouvě provedena jakákoliv mimořádná oprava, Věta nebude zpracována a stavební spořitelna 
následně požádá písemně MF o zrušení Exekuce formou mimořádné opravy. Pokud bylo na 
Smlouvu zapsáno více Exekucí, zruší se Exekuce na Smlouvě platná a na Smlouvu se jako nové 
datum nakládání s uspořenou částkou zapíše datum Exekuce, která byla provedena dříve. 

 INFORMACE = 40 – se použije jak pro neukončenou, tak i pro ukončenou Smlouvu (ale ne pro 
Smlouvu, ukončenou úplným vracením se zadáním INFORMACE = 3, 30, 31 – na takové 
Smlouvě už není co vracet). Je možno zadávat úplné i částečné vracení. Vyplnění položky 
DATUM není povinné; pokud je naplněna, musí být DATUM vyšší než Datum uzavření Smlouvy 
v IS. Ve zpracování se pouze na Smlouvu zapíše vracená částka SP. Pokud je nutno Smlouvu 
ukončit s INFORMACE = 3, 30, 31, je třeba toto zadat v dalším Období Vracení.  
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Stavební spořitelna následně provede změnu Typu Smlouvy (pokud je Smlouva označena jako 
Stará a nebyla ukončena) pomocí INFORMACE = 66 na Typ Smlouvy = 22 (Hybridní se SP), 
případně je možno provést změnu pomocí INFORMACE = 5 na Typ Smlouvy = 51.  

5.1.1.7 Rok, za který se vrací SP 
 informace o roku, za který se vrací SP 

 číslo - 4 místa 

 povoleny hodnoty  
rok ve tvaru RRRR 

prázdná 

 musí být vyplněno pro Typ vracení = 2 

 za uvedený rok musí být dokončené zpracování Žádosti 

 za uvedený rok musí být pro Smlouvu zpracovaná Věta Žádosti 

5.1.1.8 Vracená SP 
 celé číslo 

 musí být vždy vyplněno 

 Vracená SP <= 0 

 pro INFORMACE = 20 musí být Vracená SP = 0 

 pro INFORMACE = 3, 9, 17, 19, 30, 31, 98 může být Vracená SP = 0 

 Vracená SP = 0:  

 pro INFORMACE = 3, 30 31 - zadat v případě ukončení doby spoření Smlouvy, která nemá 
připsanou žádnou SP nebo má celou SP vrácenou - jedná se o Smlouvu, která má ukončenou 
dobu spoření bez poskytnutí úvěru a bez připsání SP 

 pro INFORMACE = 9 - zadat v případě informace o nečerpání úvěru, pokud se jedná o 
Smlouvu, na které byla v Žádosti ukončena doba spoření úvěrem, ale na kterou nebyla 
poskytnuta žádná SP nebo byla celá SP vrácena a Účastník porušil § 12 odst. 2 ZoSS. 

 pro INFORMACE = 17 - zadat v případě Exekuce, pokud se jedná o Smlouvu, na které není 
připsaná SP. 

 pro INFORMACE = 19 - zadat pokud se jedná o Smlouvu, na kterou není třeba vracet SP, 
protože v okamžiku nakládání s uspořenou částkou na Smlouvě v IS není připsaná záloha SP 

 pro INFORMACE = 98 - zadat pokud se jedná o Smlouvu, na které existuje zablokovaná SP a 
stavební spořitelna ji chce anulovat, protože Účastníkovi nepřísluší 

 pro Typ vracení = 2 (vracení částečné) – Vracená SP nesmí být vyšší než připsaná záloha SP 

 pro Typ vracení = 1 (vracení úplné) – Vracená SP se musí rovnat zůstatku připsané zálohy SP 
na Smlouvě 

 pro Typ vracení = 2 (vracení částečné) – Vracená SP nesmí být vyšší než připsaná záloha SP 
v roce, za který se vrací SP (v případě, že se jedná o první Větu částečného vracení za Smlouvu 
a rok od zpracování 1.období roku 2012) 
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 pro Typ vracení = 2 (vracení částečné) - Vracená SP nesmí být vyšší než zůstatek připsané 
zálohy SP v roce, za který se vrací SP (v případě, že na Smlouvě již byla část SP za stejný rok 
vrácena Větou částečného vracení v některém ze zpracování od 1. období 2012) 

5.1.1.9 RČ 
 číslo –10 znaků 

 nesmí být kratší než 9 znaků 

 musí být vždy vyplněno podle platného dokladu, vydaného příslušným orgánem ČR 

 u Účastníka s DN <= 31.12.1899 musí být desetiznakové záporné (-RRMMDDxxx) 

 u Účastníka, který nemá přidělené RČ příslušným orgánem ČR, uvede stavební spořitelna 
hodnotu 999999999 

 RČ musí odpovídat RČ na Smlouvě v IS (pokud se vrací SP, protože ve Změnách se bude 
provádět převod Smlouvy na jiného Účastníka, je nutné ve Vracení zadat RČ původního 
Účastníka, RČ se na Smlouvě změní teprve po provedeném převodu ve zpracování Změn) 

5.1.1.10  Příjmení 
 100 znaků 

 povoleny hodnoty: 
příjmení podle platného dokladu (bez titulu) , vydaného příslušným orgánem ČR 

prázdná 

5.1.1.11 Jméno 
 100 znaků 

 povoleny hodnoty: 
jméno podle platného dokladu(bez titulu), vydaného příslušným orgánem ČR 

prázdná 

5.1.1.12 PSČ 
 číslo - 5 míst 

 povoleny hodnoty: 
celé číslo 

prázdná 

 musí být PSČ >= 10000 a zároveň PSČ <= 79999 nebo PSČ = 99999 

 pokud Účastník nemá trvalý pobyt v ČR PSČ = 99999 

 u občanů ČR s trvalým pobytem v ČR musí být vyplněno platné směrovací číslo, nikoliv 99999 
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5.2 Zpracování Vět 
Vracení SP probíhá v souladu se ZoSS. Konkrétní termíny jsou stanoveny v Harmonogramu, 

podrobně popsaném v kapitole „11. Harmonogram“. 

Stavební spořitelna může u každé Smlouvy zadat v jednom Období v datovém souboru buď 
jednu Větu úplného vracení nebo více Vět částečného vracení - pro každý rok, za který se vrací SP, 
jednu Větu. Tyto Věty se zpracovávají setříděné podle Čísla Smlouvy a v případě zadání více Vět 
částečného vracení také podle Roku, za který se vrací SP. 

V případě zadání více vstupních Vět částečného vracení k jedné Smlouvě se každá z Vět, 
setříděných vzestupně podle položky Rok, za který se vrací SP, kontroluje jak na celkový zůstatek 
přiznané SP (včetně již případně započítané Věty, která byla úspěšně zpracována ve stejném Období 
Vracení, ale s nižším údajem Rok, za který se vrací SP), tak i na zůstatek SP za konkrétní rok. 
V případě zpracování částečného vracení za více roků v jednom období zpracování proto může nastat 
situace, kdy SP bude vrácena jen za některý rok, kdežto Věta částečného vracení za jiný rok skončí 
s chybou (např. ve vstupním souboru bude ke Smlouvě částečné vracení za roky 2005, 2006, 2007, 
2008 – ve Větě za rok 2006 bude vracená částka vyšší než je SP, za rok 2006 přiznaná – Věta skončí 
s chybou; údaje ve Větách za ostatní roky budou v pořádku – SP za ostatní roky bude vrácena). 

Celkově vracená SP za stavební spořitelnu bude vypočtena IS na základě správných Údajů k 
ověření a bude uvedena na výstupním protokolu. Věty, které byly vyhodnoceny jako chybné jak po 
Kontrole struktury, tak po Hlavní kontrole, budou stavební spořitelně předány ve výstupních 
souborech. 

Chybné vracení je stavební spořitelna povinna v dalším Období opravit, jinak se jedná 
o porušení zákonné lhůty, § 16 odst. 2 ZoSS. Oprava se provádí novým zadáním Věty s opravenými 
údaji. Věty ve výstupním souboru, které mají pouze informativní charakter, není nutné zadávat znovu. 

V případě, že má stavební spořitelna povinnost vracet celou připsanou SP, proběhlo zpracování 
Žádosti, ale MF SP dosud nevyplatilo, provede stavební spořitelna částečné vracení a poslední 
připsanou SP vrátí v následujícím Období. 

DATUM zadané k příslušné položce INFORMACE nemá vliv na případné prováděné změny 
ve Změnách, tzn. DATUM může být vyšší, než DATUM zadané následně ve Změnách. 

V IS jsou, i po zavedení pravidel pro předávání informací o Roku, za který se vrací SP, 
evidovány Smlouvy, na kterých byla část přiznané SP vrácena před rokem 2012. U těchto Smluv není 
z tohoto důvodu možno jednoznačně určit, zda vracená SP skutečně patří do roku, který je ve vstupní 
Větě uveden, protože v minulosti vrácená SP mohla být vrácena právě za tento rok. Proto bude při 
bezchybném zpracování částečného vracení na těchto Smlouvách zapsána informace 970. I u těchto 
smluv platí podmínka, že SP vracená za určitý rok nesmí být vyšší než zůstatek SP za tento rok. 

Pokud vstupní Věta ke Smlouvě, na které byla část přiznané SP vrácena před rokem 2012, 
nebude zpracována, SS dostane vždy 2 chybové Věty – některou z chybových Vět z Hlavní kontroly 
Vracení a pak novou zprávu o tom, že k dříve zpracovanému Vracení není možno přiřadit rok, za který 
se SP vracela – chybový kód 727. 

Pokud po některém z dalších zpracování Vracení nastane stav, kdy bude na Smlouvě buď celá 
dosud přiznaná SP vrácena (buď jednou Větou úplného vracení nebo jednou čí více Větami 
částečného vracení), nebude již informace 970 ke Smlouvě zapisována. 

Pokud stavební spořitelna provádí úplné vracení a na Smlouvě existuje zablokovaná SP, 
stavební spořitelna obdrží informativní kód 984. Existuje-li na Smlouvě zablokovaná SP a stavební 
spořitelna ví, že Účastníkovi nepřísluší, může ji anulovat částečným vracením. V tom případě zadá za 
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příslušný rok vracenou SP rovnu nule a INFORMACE = 98. V tomto případě obdrží informativní 
kód 985. 

5.3 Popisy výstupních souborů 
Výsledky kontrol budou předávány jako soubory a při jejich vytváření platí stejná pravidla jako 

pro vstupní soubor. Zároveň stavební spořitelna obdrží po Kontrole struktury i po Hlavní kontrole 
výstupní protokoly ze zpracování. 

5.3.1 Struktury Vět 

5.3.1.1 Struktura souboru F - Chyby a zprávy po Kontrole struktury 
Název položky Typ Délka 

Číslo chybného řádku číselný 7 
Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ vracení číselný 2 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok, za který se vrací SP číselný 4 
Vracená SP číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 

Soubor obsahuje informace o Větách, které byly nesprávné a z tohoto důvodu byly vyřazeny ze 
zpracování. Položka Číslo chybného řádku obsahuje pořadové číslo Věty ve vstupním souboru C. 
Položka Kód chyby obsahuje číslo, podle kterého se najde v kapitole „10 Číselník" příslušný 
vysvětlující text. Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu Věty vstupního souboru typu 
C. Při Kontrole struktury může být ve Větě zjištěno i několik chyb. Vyřazená Věta se objeví v souboru 
tolikrát, kolik v ní bylo nalezeno různých chyb. Vedle vět, které byly vyřazeny ze zpracování, mohou 
být v souboru obsaženy i informativní Věty s kódem. Existuje-li k Větě pouze informativní kód, Věta 
pokračuje ve zpracování. 
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5.3.1.2 Struktura souboru D - Chyby a zprávy po Hlavní kontrole 
Název položky Typ Délka 

Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ vracení číselný 2 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok, za který se vrací SP číselný 4 
Vracená SP číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 

Soubor obsahuje dva typy Vět: 

- Věty, které byly odmítnuty z důvodu chyby. 

- Věty, které mají pouze informativní charakter (SP byla vrácena) 

Položka Kód chyby obsahuje číslo, podle kterého se najde v kapitole "10 Číselník“ příslušný 
vysvětlující text. Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu položek vstupního souboru 
typu C. 
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6 Žádost o Změnu a doplnění Údajů o účastnících 
Stavební spořitelny mohou provádět Změny na Smlouvách v 9 Obdobích. Tyto Změny jsou 

zpracovány v IS. Stavební spořitelna musí předat všechny potřebné údaje ke Změnám jako datový 
soubor, za jehož obsah a správnost nese odpovědnost. 

Stavební spořitelny mohou provádět Změny na Smlouvách pouze prostřednictvím tohoto 
režimu. Zároveň je umožněno v tomto režimu zavádět nové Smlouvy, aby mohly být před 
zpracováním Žádosti porovnány na EO. V režimu Žádosti, který slouží především pro uplatnění 
nároku na SP a ukončování doby spoření u Smluv, jsou možnosti Změn a zavádění nových Smluv 
vyloučeny. Změny následují po předchozím Vracení. Jestliže zamýšlená změna Smlouvy vyžaduje, 
aby byla vrácena připsaná SP, je nutné provést její vrácení prostřednictvím Vracení. Toto vracení SP 
musí časově předcházet dalším krokům realizujícím změnu Smlouvy (lze provést v rámci jednoho 
Období zpracování). Na Smlouvy s ukončenou dobou spoření, není již možné se odkazovat (výjimku 
tvoří změna RČ nebo Údajů o účastníkovi). Podrobný popis příkladů je obsažen v kapitole „Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“. 

 Změny nároku na SP prováděné stavební spořitelnou na Smlouvách v 1. až 4. Období 
sledovaného roku mohou ovlivnit zpracování Žádosti o SP za předcházející rok. Nově 
uzavřené Smlouvy v příslušném kalendářním roce je možno zavádět do IS až po zpracování 3. 
Kola Žádosti. 

6.1 Struktura Věty - údaje k ověření 
Název položky Typ Délka 

IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok změny(rezerva) číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 

6.1.1 Popisy jednotlivých položek 
Každá Věta musí mít povinně vyplněny následující položky : 

Číslo Smlouvy 
IČ stavební spořitelny 
Typ Smlouvy 
Datum uzavření Smlouvy 
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Rodné číslo 
Příjmení 
Jméno 
PSČ 

Obsah ostatních položek závisí na tom, jaká informace o konkrétní Smlouvě je do IS předávána 
- t.j. jak je vyplněn Typ Smlouvy, Informace o změně Smlouvy, zda je nastavena změnová položka 
(Kód změny účastníka). Položky, které jsou v daném okamžiku nepovinné, zpracování nijak neovlivní 
- proto nemusí být vyplněny. Pokud však vyplněny jsou - musí být formálně správné, t.j. musí 
obsahovat povolenou hodnotu. 

6.1.1.1 IČ stavební spořitelny 
 číslo - 8 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 kontrola na číselnou identifikaci stavebních spořitelen 

6.1.1.2 Číslo Smlouvy 
 číslo - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 musí být jednoznačné v rámci stavební spořitelny  

6.1.1.3 Typ Smlouvy 
 číslo - 2 místa 

 musí být vždy vyplněno 

 povoleny hodnoty: 
  1 nová Věta se SP 

  2 průběžná Věta se SP – Nová Smlouva 

  3 ukončovací Věta se SP 

  4 nová Věta bez SP 

  5 průběžná Věta bez SP – Nová Smlouva 

  6 ukončovací Věta bez SP 

  20 průběžná Věta se SP – Stará Smlouva 

  21 průběžná Věta se SP – Hybridní Smlouva 

  22 průběžná Věta se SP – Hybridní Smlouva (opravená požadavkem stavební spořitelny) 

  25 průběžná Věta se SP – stále nerozhodnutá Smlouva, v budoucnu jen jedna z více 
Starých Smluv (které nyní existují na jedno RČ) bude mít nárok na označení Typ 
Smlouvy = 20 

  50 průběžná Věta bez SP – Stará Smlouva, která může být převedena na Typ 
Smlouvy = 20 

  51 průběžná Věta bez SP – Hybridní Smlouva, která může být převedena na Typ 
Smlouvy = 22 

 Typ Smlouvy ve Změnách musí logicky navazovat na Typ Smlouvy v IS. 
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 Typ Smlouvy = 3, 6 je povolen pouze pro INFORMACE = 26 nebo pro Kód změny 
účastníka = 2 

 Typ Smlouvy = 1, 4 - pokud bude stavební spořitelna do IS zavádět zpětně dosud nezavedenou 
Smlouvu uzavřenou do 31.12.2003 jako Typ Smlouvy = 1 (nová Věta se SP), zavedení se 
umožní, ale Smlouva bude vyhodnocena IS jako Typ Smlouvy = 21 (Hybridní Smlouva se SP). 
Pokud bude stavební spořitelna do IS zpětně zavádět dosud nezavedenou Smlouvu uzavřenou do 
31.12.2003 jako Typ Smlouvy = 4 (nová Věta bez SP), zavedení se umožní a bude vyhodnocena 
IS jako Typ Smlouvy = 51 (Hybridní Smlouva bez SP).  

6.1.1.4 Informace o změně Smlouvy 
 informace o převodu, dědění, spojení, rozdělení Smlouvy, změně RČ 

 - číslo - 2 místa 

 - povoleny hodnoty: 
  11 převod Smlouvy 

  12 dědění Smlouvy 

  13 spojení Smluv 

  14 rozdělení Smluv (na více osob) a u rozdělené Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou 
částkou 

  24 rozdělení Smluv (na více osob) a u rozdělené Smlouvy nedošlo k nakládání 
s uspořenou částkou 

  15 rozdělení Smluv (sám na sebe) a u rozdělené Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou 
částkou 

  25 rozdělení Smluv (sám na sebe) a u rozdělené Smlouvy nedošlo k nakládání s 
uspořenou částkou 

  16 změna RČ u Smluv, kde doba spoření trvá 

  26 změna RČ u Smluv s ukončenou dobou spoření 

prázdná 

 musí být vyplněna v případě, že změna vyžaduje zadání pokračovací věty 

6.1.1.5 Datum změny Smlouvy 
 datum - 10 míst 

 povoleny hodnoty : 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

prázdná 

 pokud je vyplněno, musí být Datum změny Smlouvy> Datum uzavření Smlouvy 

 musí být vyplněno, pokud je vyplněna Informace o změně Smlouvy 

 pro Informace o změně Smlouvy = 12 musí být Datum změny Smlouvy < 01.01.2014  

 pro Informace o změně Smlouvy = 26 musí být Datum změny Smlouvy větší než dříve 
zapsané DATUM 
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6.1.1.6 Datum uzavření Smlouvy 
 datum - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

 musí být rovno nebo větší než datum udělení bankovní licence stavební spořitelně 

 pokud nesouhlasí s položkou Datum uzavření Smlouvy v IS, bude stavební spořitelna na tuto 
skutečnost upozorněna ve výstupním souboru 

6.1.1.7 DATUM 
 datum - 10 míst 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

prázdná 

 rok v DATUM nesmí být vyšší než rok, za který se právě žádá SP. 

 pokud je Žádost úplně ukončena (je zpracováno 3. Kolo), může se rok v DATUM rovnat běžnému 
roku (tj. roku, za který se bude zpracovávat další Žádost). 

 musí být vyplněno ve shodě s položkami INFORMACE a Typ Smlouvy 

 pro INFORMACE = 12 musí být DATUM < 01.01.2014  

6.1.1.8 INFORMACE 
 informace o dědění, změně Typu Smlouvy, změně RČ, převodu, spojení, rozdělení 

 číslo - 2 místa 

 povoleny hodnoty: 
  5 změna Smlouvy se SP na Smlouvu bez SP 

  6 změna Smlouvy bez SP na Smlouvu se SP (Smlouva zůstává Stará, Nová) 

  11 převod Smlouvy 

  12 dědění Smlouvy 

  13 spojení Smluv 

  14 rozdělení Smluv (na více osob) a u rozdělené Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou 
částkou 

  24 rozdělení Smluv (na více osob) a u rozdělené Smlouvy nedošlo k nakládání 
s uspořenou částkou 

  15 rozdělení Smluv (sám na sebe) a u rozdělené Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou 
částkou 

  25 rozdělení Smluv (sám na sebe) a u rozdělené Smlouvy nedošlo k nakládání 
s uspořenou částkou 

  16 změna RČ u Smluv, kde doba spoření trvá 

  26 změna RČ u Smluv s ukončenou dobou spoření 

  66 změna Staré Smlouvy (nebo Hybridní Smlouvy bez SP) na Hybridní Smlouvu se SP 
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prázdná 

 pro INFORMACE = 5 musí být Typ Smlouvy = 5, 50, 51 

 pro INFORMACE = 6 musí být Typ Smlouvy = 2, 20 

 pro INFORMACE = 66 musí být Typ Smlouvy = 22 

 pro INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 musí být Typ Smlouvy = 2, 5, 20, 21, 22, 25, 
50, 51 

 pro INFORMACE = 26 musí být Typ Smlouvy = 3, 6 

 pokud je vyplněna INFORMACE: 
 musí být vyplněno také DATUM 
 DATUM > Datum uzavření Smlouvy 

 při zadání INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 u Smlouvy v IS není ukončena doba 
spoření, ale pouze se na ní provádí změna. Tato změna se provádí 2 Větami: Za 1. Větou 
(ukončovací) musí následovat 2. Věta (změnová), podrobnější popis je v kapitole „Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“.  
V této dvojici Vět musí platit: 

 INFORMACE (1. Věta) = Informace o změně Smlouvy (2. Věta) 

 DATUM (1. Věta) = Datum změny Smlouvy (2. Věta)  

 pro INFORMACE = 11 - převod Smlouvy - platí následující: 

 pro Datum uzavření Smlouvy <= 30.06.1995  

 pokud Smlouva nepřekročila dobu spoření 5 let, před provedením převodu musí být ve 
Vracení vrácena celá dosud přiznaná SP (jinak se převod neprovede) - v případě 
provedení převodu na jiného Účastníka, se počítá 5 let pro nárok na výplatu SP od data 
převodu Smlouvy (Datum změny Smlouvy v IS), ale 2 roky pro poskytnutí úvěru se 
počítají od položky Datum uzavření Smlouvy 

 pokud Smlouva překročila dobu spoření 5 let, před provedením převodu se SP nevrací - 
v případě provedení převodu na jiného Účastníka se 5 let pro nárok na výplatu SP i 2 roky 
pro poskytnutí úvěru počítají od položky Datum uzavření Smlouvy 

 pro Datum uzavření Smlouvy >= 01.07.1995  
tyto Smlouvy lze převést na jiného Účastníka jedině, pokud na Smlouvu ještě nebyla uspořena 
žádná částka - částku uspořenou na tuto Smlouvu nelze v době spoření převést na jiného 
Účastníka (jedná se o Smlouvy, na které ještě nikdy nebyla přiznána žádná SP) 

 pro INFORMACE = 12 - dědění Smlouvy - platí následující: 

 Účastník může Smlouvu se SP uzavřít bez ohledu na to, zdědil-li nějakou Smlouvu 

 u Nových Smluv celkově připsaná SP na 1 Účastníka nesmí přesáhnout limit 3000,- Kč pro SP 
do roku 2010 včetně a limit 2000,- Kč pro SP od roku 2011 a to i včetně případně Zděděných 
Nových Smluv 

 při nahlašování dědění do IS zadává stavební spořitelna do Datum změny Smlouvy skutečné 
datum úmrtí 

 dědění Smlouvy je možné pouze, je-li datum úmrtí Účastníka nižší než 01.01.2014 (Datum 
změny Smlouvy < 01.01.2014) 
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 pro INFORMACE = 13 - spojení Smluv - platí následující: 

 pro Datum uzavření Smlouvy <= 30.06.1995  

 pokud Smlouvy, které spojením zanikají, ještě nepřekročily dobu spoření 5 let, musí být na 
ně připsaná SP vrácena prostřednictvím Vracení 

 pokud Smlouvy, které spojením zanikají, překročily dobu spoření 5 let, SP se nevrací 

 pro Datum uzavření Smlouvy >= 01.07.1995  
tyto Smlouvy lze spojovat pouze, pokud na Smlouvách, které spojením zanikají, ještě nebyla 
naspořena žádná částka 

 pro INFORMACE = 14, (15) - rozdělení Smluv na více osob, (sám na sebe) a u rozdělené 
Smlouvy došlo k nakládání s uspořenou částkou - platí následující: 

 pro Datum uzavření Smlouvy <= 30.06.1995  

 pokud Smlouva nepřekročila dobu spoření 5 let, musí být před provedením rozdělení 
vrácena ve Vracení celá dosud přiznaná SP, jinak se rozdělení neprovede - pokud se 
Smlouva rozdělí během doby spoření 5 let a došlo k nakládání s uspořenou částkou, 5 let 
pro nárok na výplatu SP se počítá od data rozdělení Smlouvy (tj. od Datum změny 
Smlouvy v IS), ale 2 roky pro poskytnutí úvěru se počítají od položky Datum uzavření 
Smlouvy 

 pokud Smlouva překročila dobu spoření 5 let, před provedením rozdělení se SP nevrací - v 
případě provedení rozdělení Smluv se 5 let pro nárok na výplatu SP i 2 roky pro poskytnutí 
úvěru počítají od položky Datum uzavření Smlouvy 

 pro Datum uzavření Smlouvy >= 01.07.1995  
tyto Smlouvy nelze dělit, pokud by se nakládalo s uspořenou částkou 

 pro INFORMACE = 24, 25 - rozdělení Smluv a u rozdělené Smlouvy nedošlo k nakládání 
s uspořenou částkou platí následující: 

 lze použít u Smluv uzavřených kdykoliv, pokud na Smlouvu vzniklou rozdělením nebyla 
převedena žádná částka (veškerá naspořená částka zůstala na původní Smlouvě) 

 pro INFORMACE = 16, 26 - změna RČ - platí následující: 

 pro Smlouvy, kde doba spoření trvá, se používá INFORMACE = 16 

 pro Smlouvy s ukončenou dobou spoření se používá INFORMACE = 26 

Doplňující informace ke změně Typu Smlouvy (INFORMACE = 5, 6, 66) 

Změna Typu Smlouvy se provádí 1 změnovou Větou. 

Typ Smlouvy = 25 označuje Starou dosud nerozhodnutou Smlouvu, která vznikla při 
jednorázovém převodu. 

Typ Smlouvy = 21 označuje Hybridní Smlouvu se SP, která vznikla při jednorázovém převodu. 

Ve zpracování Změn nebo Žádosti je možné provést změnu Typu Smlouvy = 21 na 51, 
případně následně na 22, Typ Smlouvy = 25 může být změněn na 22 nebo 51. Zpětná změna Typu 
Smlouvy na Typ Smlouvy = 21 nebo 25 ve zpracování Změn nebo Žádosti není možná. 

 Změnu Typu Smlouvy = 25 na Typ Smlouvy = 22 nebo 51 může zadávat stavební 
spořitelna, změnu Typu Smlouvy = 25 na Typ Smlouvy = 20 nebo 21 provádí pouze MF po 
zpracování 3. Kola. Opravy Typu Smlouvy by měly být prováděny především v režimu Změn. 
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Možnosti změn Typu Smlouvy 

Nové Smlouvy 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 1, 2, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 5 (INFORMACE = 5). 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 4, 5, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 2 (INFORMACE = 6). 

Staré Smlouvy 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 20, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 50 (INFORMACE = 5) nebo na Typ Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). Tuto změnu je 
možno uplatnit především při řešení duplicit typu 900. 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 50, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 20 (INFORMACE = 6) nebo na Typ Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). Tuto změnu je 
možno uplatnit především při řešení duplicit typu 900. 

Z důvodů nezbytných oprav je možno provést změnu Typ Smlouvy = 20 na Typ Smlouvy = 51 
(INFORMACE = 5). 

Hybridní Smlouvy 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 21, 22, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 51 (INFORMACE = 5). 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 51, může být změněna pouze na Typ 
Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). 

Staré Smlouvy – stále nerozhodnuté 

Je-li Smlouva vedena v IS s Typem Smlouvy = 25, může být změněna pouze na Typ Smlouvy 
= 51 (INFORMACE = 5) nebo na Typ Smlouvy = 22 (INFORMACE = 66). 

 Pokud se Účastník rozhodne do zpracování 3. Kola, která Smlouva by měla být označena jako 
Stará, mohou být stavební spořitelnou zbývající nerozhodnuté Staré Smlouvy převedeny na 
Hybridní. 

6.1.1.9 Rok změny - rezerva 
 tato položka se nekontroluje, nepřebírá se do zpracování 

 povoleny hodnoty: 
rok ve tvaru RRRR 

prázdná 

6.1.1.10 SP za rok 
 povoleny hodnoty: 

0 

prázdná 
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6.1.1.11 RČ 
 číslo –10 znaků 

 nesmí být kratší než 9 znaků 

 musí být vždy vyplněno podle platného dokladu, vydaného příslušným orgánem ČR 

 u Účastníka s DN <= 31.12.1899 musí být desetiznakové záporné (-RRMMDDxxx) 

 kontrola datové části: 
 měsíc je v intervalu <1,12>, <51,62>, <21,32>, <71,82> 
 den je v interval <1,31> 
 den <= 30 u měsíců 4,6,9,11  
 den <= 28 a měsíc = 2 a rok není přestupný  
 den <= 29 a měsíc = 2 a rok je přestupný 

 u Účastníka s DN >= 01.01.1954 se provádí kontrola modulo 11 

 u Účastníka s DN >= 01.01.1900 a DN <= 31.12.1953 musí mít 9 znaků 

 u Účastníka, který nemá přidělené RČ příslušným orgánem ČR, uvede stavební spořitelna 
hodnotu 999999999 

 pro INFORMACE = 11, 12 – převod, dědění 

 v 1. Větě (ukončovací) je vyplněno RČ původního Účastníka, které musí být totožné s RČ 
Účastníka na Smlouvě v IS,  

 v 2. Větě (změnové - pokračovací) je vyplněno RČ a Údaje o účastníkovi nového Účastníka 

 pro INFORMACE = 16, 26 - oprava RČ -  

 v 1. Větě (ukončovací) je vyplněno původní RČ , které musí být totožné s RČ Účastníka na 
Smlouvě v IS 

 v 2. Větě (změnové - pokračovací) se zadá nové (opravené) RČ  

6.1.1.12 Příjmení 
 100 znaků 

 musí být vždy vyplněno podle platného dokladu(bez titulu), vydaného příslušným orgánem ČR 

 pro Typ Smlouvy = 1, 4 nebo Typ Smlouvy = 2, 5, 20, 21, 22, 25, 50, 51 a Informace o změně 
Smlouvy = 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25 nebo Kód změny účastníka = 1, 2 se kontrolují následující 
podmínky: 
 musí být vyplněno od 1. pozice - nesmí začínat mezerou, apostrofem, tečkou nebo pomlčkou 
 nesmí končit apostrofem nebo pomlčkou 
 nesmí obsahovat titul ani žádné další poznámky  
 v údaji jsou povoleny následující znaky:   

aAáÁäÄâÂąĄǎǍ bB cCćĆčČçÇ dDďĎđĐ eEéÉěĚëËęĘ fF gG hH iIíÍîÎ jJ kK lLľĽłŁĺĹ mM 
nNńŃňŇ oOóÓöÖôÔőŐ pP qQ rRŕŔřŘ sSśŚšŠşŞ tTťŤţŢ uUúÚůŮüÜűŰ vV wW xX yYýÝ 
zZźŹžŽżŻ   
mezera apostrof tečka pomlčka 

 pro Kód změny účastníka = 1, 2 nebo INFORMACE = 11, 12 se provede oprava údaje na 
Smlouvě v IS 
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6.1.1.13 Jméno 
 100 znaků 

 musí být vždy vyplněno podle platného dokladu (bez titulu), vydaného příslušným orgánem ČR 

 pro Typ Smlouvy = 1, 4 nebo Typ Smlouvy = 2, 5, 20, 21, 22, 25, 50, 51 a Informace o změně 
Smlouvy = 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25 nebo Kód změny účastníka = 1,2 se kontrolují následující 
podmínky: 
 musí být vyplněno od 1. pozice - nesmí začínat mezerou, apostrofem, tečkou nebo pomlčkou 
 nesmí končit apostrofem nebo pomlčkou 
 nesmí obsahovat titul ani žádné další poznámky  
 v údaji jsou povoleny následující znaky:   

aAáÁäÄâÂąĄǎǍ bB cCćĆčČçÇ dDďĎđĐ eEéÉěĚëËęĘ fF gG hH iIíÍîÎ jJ kK lLľĽłŁĺĹ mM 
nNńŃňŇ oOóÓöÖôÔőŐ pP qQ rRŕŔřŘ sSśŚšŠşŞ tTťŤţŢ uUúÚůŮüÜűŰ vV wW xX yYýÝ 
zZźŹžŽżŻ   
mezera apostrof tečka pomlčka 

 pro Kód změny účastníka = 1, 2 nebo INFORMACE = 11, 12 se provede oprava údaje na 
Smlouvě v IS 

6.1.1.14 PSČ 
 číslo - 5 míst 

 povoleny hodnoty: 
celé číslo 

 musí být PSČ >= 10000 a zároveň PSČ <= 79999 nebo PSČ = 99999 

 pokud Účastník nemá trvalý pobyt v ČR PSČ = 99999 

 u občanů ČR s trvalým pobytem v ČR musí být vyplněno platné směrovací číslo, nikoliv 99999 

 pro Kód změny účastníka = 1, 2 nebo INFORMACE = 11, 12 se provede oprava údaje na 
Smlouvě v IS 

6.1.1.15 Druh pobytu 
 rozlišuje Účastníky dle pobytu 

 1 znak 

 povoleny hodnoty: 
  X občan ČR s trvalým pobytem na území ČR 

  Y občan ČR bez trvalého pobytu na území ČR 

 0 fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR 

  1 občan EU s průkazem nebo potvrzením o pobytu na území ČR 

  2 občan EU bez průkazu nebo potvrzení o pobytu na území ČR 

  3 občan 3. státu s trvalým pobytem na území ČR 

  4 občan 3. státu bez trvalého pobytu na území ČR 

prázdná 
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 pro Datum uzavření Smlouvy <= 31.12.2003  
 pro občany ČR s trvalým pobytem může být Druh pobytu = 0, X 
 pro občany 3. státu s trvalým pobytem může být Druh pobytu = 0, 3 

 pro Datum uzavření Smlouvy >= 01.01.2004 nesmí být Druh pobytu = 0 

 pro Kód změny účastníka = 1, 2 nebo INFORMACE = 11, 12 se provede oprava údaje na 
Smlouvě v IS 

6.1.1.16 Kód změny účastníka 
 vyplněním se povoluje změna Údajů o účastníkovi (Jméno, Příjmení, PSČ, Druh pobytu) 

 číslo - 1 místo 

 povoleny hodnoty: 
  1 změna Příjmení, Jméno, PSČ, Druh pobytu u Smluv, kde doba spoření trvá 

  2 změna Příjmení, Jméno, PSČ, Druh pobytu u Smluv s ukončenou dobou spoření 

prázdná není změna Údajů o účastníkovi 

 pro INFORMACE = 5, 6, 66 a INFORMACE > 10 musí být Kód změny účastníka = prázdná 

6.2 Zpracování Vět 
V každém Období se nejprve zpracuje Vracení, poté Změny podle termínu v Harmonogramu, 

popsaném v kapitole „11 Harmonogram“. Zpracování jednotlivých Období se od sebe neliší a postup 
je obdobný jako u Žádosti. Vstupní soubory Změn mají stejnou strukturu jako soubory Žádosti. Při 
tomto zpracování není nárokována SP. 

Po předání dat od stavební spořitelny na MF se nejprve provede zpracování Kontroly struktury. 
Tato kontrola se provádí samostatně pro každou stavební spořitelnu a je možné ji opakovat se 
souhlasem MF. Hlavní kontrola se provádí pro všechny stavební spořitelny současně a není možno ji 
opakovat. Na Smlouvě lze provést pouze jednu opravu za Období.  

Věty, které byly vyhodnoceny jako chybné jak po Kontrole struktury, tak po zpracování Hlavní 
kontroly změn, budou stavební spořitelně předány ve výstupních souborech. Zároveň bude stavební 
spořitelně předán další výstupní soubor s informacemi o Účastnících, kteří byli vyhodnoceni jako 
chybní z důvodu Duplicity (v souboru Duplicit je Duplicita blíže specifikována - je zde uveden Stupeň 
duplicity). Věty, které byly v předcházejících Obdobích vyhodnoceny jako chybné, je možno po 
analýze znovu správně zadat do zpracování dalšího Období. 

6.2.1 Duplicitní RČ 
Při zpracování Hlavní kontroly Změn se vyskytují RČ, na něž je vedeno více Smluv se SP - 

Duplicitní RČ. Tato Duplicita může být způsobena buď tím, že Účastník uzavřel více Smluv se SP 
(u jedné nebo více stavebních spořitelen), nebo bylo RČ jednoho z Účastníků zadáno do IS chybně, a 
nebo dva Účastníci i více Účastníků mají přidělené shodné RČ. 

V Hlavní kontrole Změn se provádí kontrola Duplicity jako při zpracování Žádosti. 

Podle výsledku této kontroly se ke každé Smlouvě, která je vyhodnocena jako duplicitní, stanoví 
Stupeň duplicity. Změny na Smlouvách jednotlivých Účastníků jsou provedeny bez ohledu na 
Duplicity. Pokud prováděná změna způsobí Duplicitu, bude toto oznámeno v souboru R. Pokud se 
změní RČ nebo Údaje o Účastníkovi, bude na takovéto RČ pohlíženo jako na nové a Účastník 
stavebního spoření bude znovu porovnáván na EO. 
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6.3 Popisy výstupních souborů 
Výsledky kontrol budou předávány jako soubory a při jejich vytváření platí stejná pravidla jako 

pro vstupní soubor. Zároveň stavební spořitelna obdrží po zpracování Kontroly struktury i po Hlavní 
kontrole výstupní protokoly ze zpracování. 

6.3.1 Struktury Vět 

6.3.1.1 Struktura souboru F - Chyby a zprávy po Kontrole struktury 
Název položky Typ Délka 

Číslo chybného řádku číselný 7 
Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok změny(rezerva) číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 

Soubor obsahuje informace o Větách, které byly nesprávné a z tohoto důvodu byly vyřazeny ze 
zpracování. Položka Číslo chybného řádku obsahuje pořadové číslo Věty ve vstupním souboru C. 
Položka Kód chyby obsahuje číslo, podle kterého se najde v kapitole "10 Číselník“ příslušný 
vysvětlující text. Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu Věty vstupního souboru typu 
C. Při Kontrole struktury může být ve Větě zjištěno i několik chyb. Vyřazená Věta se objeví v souboru 
tolikrát, kolik v ní bylo nalezeno různých chyb. Vedle vět, které byly vyřazeny ze zpracování, mohou 
být v souboru obsaženy i informativní Věty s kódem. Existuje-li k Větě pouze informativní kód, Věta 
pokračuje ve zpracování. 
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6.3.1.2 Struktura souboru D - Chyby a zprávy po Hlavní kontrole 
Název položky Typ Délka 

Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok změny(rezerva) číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 
Skutečně vypočítaná SP číselný 6 

Soubor obsahuje dva typy Vět: 

- Věty, které byly odmítnuty z důvodu chyby. 

- Věty, které byly zpracovány, ale pouze sdělují nějaké informace  

Položka Kód chyby obsahuje číslo, podle kterého se najde v kapitole „10 Číselník“ příslušný 
vysvětlující text. Položka Skutečně vypočítaná SP je prázdná. Obsah ostatních položek odpovídá 
původnímu obsahu položek vstupního souboru typu C. 

6.4 Mimořádné opravy 
Každému provedení mimořádné opravy v IS bude vždy předcházet písemná žádost stavební 

spořitelny o opravu údajů MF s odůvodněním žádosti, jejíž součástí budou příslušné doklady. 

Po provedení mimořádné opravy ministerstvem, bude stavební spořitelně písemně sděleno, že 
mimořádná oprava byla provedena a promítnuta do IS. 

Pokud bude stavební spořitelna do IS zavádět zpětně dosud nezavedenou Smlouvu uzavřenou 
před 31.12.2003 jako Typ Smlouvy = 1 (nová Věta se SP), zavedení se umožní, ale Smlouva bude 
vyhodnocena IS jako Typ Smlouvy = 21 (Hybridní Smlouva se SP). Pokud bude stavební spořitelna 
do IS zpětně zavádět dosud nezavedenou Smlouvu uzavřenou před 31.12.2003 jako Typ 
Smlouvy = 4 (nová Věta bez SP), zavedení se umožní a bude vyhodnocena IS jako Typ 
Smlouvy = 51 (Hybridní Smlouva bez SP).  
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7 Doplněná žádost o SP 
Stavební spořitelny mohou v každém Období Vracení a Změn a rovněž v rámci každé Žádosti 

podávat doplněnou žádost o SP. Doplněnou žádost je možno podávat pouze ke Smlouvám, u nichž 
došlo v rámci zpracování „řádné“ Žádosti k zablokování výplaty SP. Stavební spořitelny tímto 
způsobem deklarují, že v uvedených případech stavebního spoření je doložen nárok na zálohu státní 
podpory za příslušný kalendářní rok – příslušné doklady zároveň zašlou na MF prostřednictvím datové 
schránky (případně jiným vhodným způsobem). 

Pokud stavební spořitelna podá doplněnou žádost o SP za příslušný rok v souboru M, nebude 
již moci podat na tento rok žádost v souboru C. 

Částka SP uvedená v souboru M musí být shodná s částkou SP přiznanou při zpracování 
„řádné“ Žádosti (příp. Žádostí, tzn. různých Kol za příslušný kalendářní rok), jejíž (jejichž) zpracování 
skončilo s informací 909. V souboru M tedy musí být uvedena celková částka SP přiznaná v jednom 
nebo více Kolech Žádosti za příslušný kalendářní rok. 

7.1 Struktura souboru M – doplněná žádost 
Název položky Typ Délka 

IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok SP číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 

7.1.1 Popisy jednotlivých položek 
Každá Věta musí mít povinně vyplněny následující položky: 

IČ stavební spořitelny  
Číslo Smlouvy  
Datum uzavření Smlouvy  
INFORMACE  
Rok SP  
Státní podpora  
Rodné číslo  
Příjmení  
Jméno  
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PSČ  

Ostatní položky se předávají prázdné = nevyplněno. 

7.1.1.1 IČ stavební spořitelny 
 číslo - 8 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 kontrola na číselnou identifikaci stavebních spořitelen 

7.1.1.2 Číslo Smlouvy 
 číslo - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 musí existovat v IS 

7.1.1.3 Typ smlouvy 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

7.1.1.4 Informace o změně Smlouvy 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

7.1.1.5 Datum změny Smlouvy 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

7.1.1.6 Datum uzavření Smlouvy 
 datum - 10 míst 

 musí být vždy vyplněno 

 povoleny hodnoty: 
datum ve tvaru DD/MM/RRRR 

 musí být rovno nebo větší než datum udělení bankovní licence stavební spořitelně 

 pokud nesouhlasí s položkou Datum uzavření Smlouvy v IS, bude stavební spořitelna na tuto 
skutečnost upozorněna informativně ve výstupním souboru  

7.1.1.7 DATUM 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

7.1.1.8 INFORMACE 
 číslo - 2 místa 

 povoleny hodnoty: 
  98 Doplněná žádost o SP 
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7.1.1.9 Rok SP 
 rok, za který se podává doplněná žádost o SP 

 číslo – 4 místa 

 povoleny hodnoty: 
rok ve tvaru RRRR 

7.1.1.10 Státní podpora 
 celé číslo 

 musí být vždy vyplněno 

 Státní podpora > 0 

 musí být rovno součtu všech částek vypočtené SP s kódem 909 za příslušný Rok SP 

 obsahuje výši blokované SP za rok vyplněný v položce Rok SP zaokrouhlenou na celé koruny 
směrem dolů 

7.1.1.11 RČ 
 číslo –10 znaků 

 nesmí být kratší než 9 znaků 

 musí být vždy vyplněno podle platného dokladu, vydaného příslušným orgánem ČR 

 u Účastníka s DN <= 31.12.1899 musí být desetiznakové záporné (-RRMMDDxxx) 

 - u Účastníka s DN >= 01.01.1900 a DN <= 31.12.1953 musí mít 9 znaků 

 - u Účastníka s DN >= 01.01.1954 se provádí kontrola modulo 11 

 kontrola datové části: 
 měsíc je v intervalu <1,12>, <51,62>, <21,32>, <71,82> 
 den je v interval <1,31> 
 den <= 30 u měsíců 4, 6, 9, 11  
 den <= 28 a měsíc = 2 a rok není přestupný  
 den <= 29 a měsíc = 2 a rok je přestupný 

7.1.1.12 Příjmení 
 100 znaků 

 povoleny hodnoty: 
příjmení účastníka (bez titulu) 

7.1.1.13 Jméno 
 100 znaků 

 povoleny hodnoty: 
jméno účastníka (bez titulu) 
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7.1.1.14 PSČ 
 číslo - 5 míst 

 povoleny hodnoty: 
celé číslo 

 musí být PSČ >= 10000 a zároveň PSČ <= 79999 nebo PSČ = 99999 

 pokud Účastník nemá trvalý pobyt v ČR PSČ = 99999 

 u občanů ČR s trvalým pobytem v ČR musí být vyplněno platné směrovací číslo, nikoliv 99999 

7.1.1.15 Druh pobytu 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

7.1.1.16 Kód změny účastníka 
 povoleny hodnoty: 

prázdná 

7.2 Zpracování vět 
Termíny zpracování jsou stanoveny Harmonogramem. Soubory M je možné předávat ve třech 

Kolech Žádosti o roční zálohu SP a v devíti obdobích Vracení. Za jednu Smlouvu lze zadat více vět, 
vždy jednu za příslušný kalendářní rok, za který se žádá o odblokování. Zpracování následuje 
po ukončení zpracování Žádosti o roční zálohu SP nebo Informace o Vracení/Žádosti o Změnu 
a doplnění Údajů o účastnících. Věty se třídí podle položek Rok SP a Datum uzavření Smlouvy. 

Věta, která nemá v povinných položkách chyby, je načtena do IS, kde čeká na vyhodnocení 
dokladů zaslaných MF stavební spořitelnou. Stavební spořitelna obdrží informaci o výsledku 
vyhodnocení nároku na odblokování SP na základě předložených dokladů ve výstupním souboru N.  

7.3 Popisy výstupních souborů 

7.3.1 Struktury Vět 

7.3.1.1 Struktura souboru S - Chyby a zprávy po Kontrole struktury 
Název položky Typ Délka 

Číslo chybného řádku číselný 7 
Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok SP číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
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Název položky Typ Délka 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 

Soubor obsahuje informace o Větách, které byly nesprávné a z tohoto důvodu byly vyřazeny 
ze zpracování. Položka Číslo chybného řádku obsahuje pořadové číslo Věty ve vstupním souboru 
M. Položka Kód chyby obsahuje číslo, k němuž lze v kapitole „10 Číselník“ nalézt vysvětlující text. 
Obsah ostatních položek odpovídá původnímu obsahu Věty vstupního souboru typu M. Při Kontrole 
struktury může být ve Větě zjištěno i několik chyb. Vyřazená Věta se objeví v souboru tolikrát, kolik 
v ní bylo nalezeno různých chyb. Vedle Vět, které byly vyřazeny ze zpracování, mohou být v souboru 
obsaženy i informativní Věty s kódem. Existuje-li k Větě pouze informativní kód, Věta pokračuje 
ve zpracování. 

7.3.1.2 Struktura souboru N - výsledek zpracování doplněné žádosti  
Název položky Typ Délka 

Kód chyby číselný 4 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Číslo Smlouvy číselný 10 
Typ Smlouvy číselný 2 
Informace o změně Smlouvy číselný 2 
Datum změny Smlouvy datum 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselný 2 
Rok SP číselný 4 
Státní podpora číselný 6 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Druh pobytu znakový 1 
Kód změny účastníka číselný 1 
Skutečně vypočítaná SP číselný 6 

Soubor obsahuje případy Smluv ze souboru M, u kterých je na základě shromážděných dokladů 
(případně včetně dodatečně vyžádaných informací z Ministerstva vnitra) doplněná žádost zpracována. 

Výsledek zpracování doplněné žádosti ke Smlouvám z jednoho souboru M může být stavební 
spořitelně předán ve více souborech N.  

V jednom souboru N může být výsledek zpracování doplněné žádosti ke Smlouvám z více 
souborů M. 

Počet vět v jednom souboru N nemusí být shodný s počtem vět v předchozím souboru M. 

Výplata částek odblokované SP bude prováděna v termínech maximálně se překrývajících 
s obdobím zpracování příslušných souborů N. 
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8 Informace o výsledku porovnávání Údajů o účastnících 
na EO  
Stavební spořitelna obdrží dva výstupní soubory. 

8.1 Popisy výstupních souborů 

8.1.1 Struktury Vět 

8.1.1.1 Struktura souboru L – porovnání Údajů o účastnících na EO 
Název položky Typ Délka 

Číslo Smlouvy číselný 10 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Občanství číselný 1 
Stav RČ číselný 2 
Druh pobytu MV znakový 2 

Položky Číslo Smlouvy až PSČ jsou naplněny z IS, ostatní položky vycházejí z údajů EO. 

Položka Občanství může nabývat hodnot: 

  1 občan České republiky 

Položka Stav RČ může nabývat hodnot: 

  0 neproběhlo porovnání údajů   
(Smlouva je nově založena nebo došlo ke změně Údajů o účastníkovi) 

 10 správné - shoduje se RČ, Jméno, Příjmení  

 20 chybné - shoduje se Jméno, Příjmení, nesouhlasí koncovka RČ 

 25 chybné - účastník nalezen na EO, ale nesplňuje podmínky § 4 ZoSS 

 40 správné - shoduje se RČ, Jméno, Příjmení bez diakritiky 

 41 chybné - shoduje se RČ, Jméno, Příjmení   
(Příjmení není potvrzeno evidencí obecního úřadu obce s rozšířenou působností)  

 42 chybné - shoduje se RČ, Jméno, nesouhlasí Příjmení 

 50 správné - shoduje se RČ, Jméno bez diakritiky, Příjmení 

 51 chybné - shoduje se RČ, Příjmení, nesouhlasí Jméno 

 60 chybné - shoduje se RČ, Jméno, Příjmení   
(údaje nejsou potvrzeny evidencí obecního úřadu obce s rozšířenou působností) 

 70 správné - shoduje se RČ, Jméno bez diakritiky, Příjmení bez diakritiky 

 80 chybné – shoduje se RČ, Jméno a Příjmení nesouhlasí 

 81 chybné – nalezeno pouze RČ, tato osoba se vyskytuje v EO s označením „rodinný 
příslušník“ nezletilí do 15 let 

 90 správné - občan zemřel 
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Položka Druh pobytu MV může nabývat hodnot: 

Kód Název MV 

Nárok na SP  
(podle data uzavření 

smlouvy) 

do
 

31
.1

2.
20

03
 

01
.0

1.
20

04
 

 - 
 

30
.0

4.
20

04
 

od
 

01
.0

5.
20

04
 

L  Nevyplněno (L+mezera) N N N 
L0 Platný trvalý pobyt A A A 
L2 Poslední trvalý pobyt - občan v zahraničí N A A 
L3 Poslední trvalý pobyt - občan bez trvalého pobytu  N A A 
L8 Ukončený trvalý pobyt - občana ČR N A A 
LE Pozbytí občanství - občana ČR N N N 
LF Osvojení do ciziny - občana ČR  N N N 
LG Zpochybněno N A A 
LH Platný trvalý pobyt A A A 
LX Nezjištěno N N N 

A – Ano, N – Ne 

Vysvětlení některých druhů pobytu: 

Kód Název MV Poznámka 
LG ZPOCHYBNĚNO v šetření MV u zdrojového místa 
LH Platný trvalý pobyt úředně zrušený pobyt občana ČR – trvalý pobyt občana 

na adrese ohlašovny 

8.1.1.2 Struktura souboru K - porovnání Údajů o účastnících na ISC 
Název položky Typ Délka 

Číslo Smlouvy číselný 10 
IČ stavební spořitelny číselný 8 
Rodné číslo číselný 10 
Příjmení znakový 100 
Jméno znakový 100 
PSČ číselný 5 
Občanství číselný 1 
Stav RČ číselný 2 
Druh pobytu MV znakový 2 

Položky Číslo Smlouvy až PSČ jsou naplněny z IS, ostatní položky vycházejí z údajů ISC. 

Položka Stav RČ může nabývat hodnot: 

  15 správné - shoduje se RČ, Jméno, Příjmení 

 22 chybné – neshoduje se koncovka rodného čísla 

 30  chybné - RČ nenalezeno ani v EO, ani v ISC 

 35 chybné - účastník nalezen na ISC, ale nesplňuje nebo není prokázáno splnění 
podmínky § 4 ZoSS 
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 36 chybné - shoduje se RČ, Příjmení, nesouhlasí Jméno 

 37 chybné – shoduje se RČ, Jméno, nesouhlasí Příjmení 

 38 správné – shoduje se RČ, Jméno bez diakritiky, Příjmení  

 39 správné – shoduje se RČ, Jméno, Příjmení bez diakritiky 

 85 chybné - nalezeno pouze RČ, Jméno a Příjmení nesouhlasí  

 95 správné – osoba zemřela, shoduje se RČ, Jméno, Příjmení 

Položka Občanství může nabývat hodnot: 

prázdná 

Položka Druh pobytu MV může nabývat hodnot: 

Kód Název MV 

Nárok na SP  
(podle data uzavření 

smlouvy) 

do
 

 3
1.

12
.2

00
3 

01
.0

1.
20

04
 

 - 
 

30
.0

4.
20

04
 

od
 

 0
1.

05
.2

00
4 

 

K- Neuvedeno N N N 
K# právnická osoba N N N 
K0 Požádal o pobyt, ale žádost vzal zpět nebo zastaveno řízení N N N 
K1 Žadatel na OAMP* - § 88 A A A 
K2 Trvalý pobyt rodinného příslušníka občana ČR-rezident A A A 
K3 Trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU-rezident A A A 
K4 Mezinárodní ochrana - doplňková ochrana N N EU 
K5 Mezinárodní ochrana - doplňková ochrana - ResidentEU N N EU 
K6 Mezinárodní ochrana - azylant A A A 
K7 Mezinárodní ochrana - azylant - ResidentEU A A A 
KA Archivovaný cizinec N N N 
KB Žadatel bez povolení k pobytu N N N 
KC Cizinec - partner - bez pobytu N N N 
KD Cizinec s dlouhodobým pobytem N N EU 
KE Občan EU s trvalým pobytem A A A 
KF Rodinný příslušník občana EU s trvalým pobytem A A A 
KG Dočasná ochrana N N N 
KH Trvalý rodinného příslušníka občana ČR A A A 
KI Cizinec- voják N N N 
KJ Strpění podle zákona č. 325/1999 Sb.  N N EU 
KK Cizinec s dočasným pobytem N N EU 
KL Cizinec 3. státu s dlouhodobým přechodným pobytem N N N 
KM Trvalý - náhradní výchova § 87 A (do 

18 let) 
A/N 

A (do 
18 let) 
A/N 

A (do 
18 let) 

A/N 
KN Neuděleno povolení k pobytu N N N 
KO Občan ČR - partner N N N 
KP Občan EU s přechodným pobytem N N A 
KQ Cizinec 3. státu s dlouhodobým přechodným pobytem-rezident N N N 
KR Rodinný příslušník občana EU s přechodným pobytem  N N EU 
KS Strpění podle zákona č. 326/1999 Sb. N N N 
KT Cizinec 3. státu s trvalým pobytem A A A 
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Kód Název MV 

Nárok na SP  
(podle data uzavření 

smlouvy) 

do
 

 3
1.

12
.2

00
3 

01
.0

1.
20

04
 

 - 
 

30
.0

4.
20

04
 

od
 

 0
1.

05
.2

00
4 

 

KU Cizinci udělen azyl A A A 
KV Cizinec s uděleným vízem nad 90 dnů N N N 
KW Cizinec 3. státu s trvalým pobytem - rezident A A A 
KX MCS skartovány N N N 
KY Mezinárodní ochrana A/N A/N EU, 

jinak  
A/N 

KZ Žadatel na OAMP* A A A 
A – Ano, N – Ne, A/N – záleží na individuálním vyhodnocení, EU – pro občany EU jako A (pro 
ostatní jako N, není-li uvedeno jinak) 

Vysvětlení některých druhů pobytu: 

Kód Název MV Poznámka 
K1 Žadatel na OAMP* - § 88 trvalý pobyt ode dne narození do dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o žádosti o povolení k trvalému 
pobytu (vztahuje se na cizince narozeného na území 
ČR, jehož zákonný zástupce pobývá na území 
na základě povolení k trvalému pobytu a tento 
do 60 dnů ode dne narození cizince požádal 
za narozeného o povolení k trvalému pobytu) 

KA Archivovaný cizinec cizinec bez pobytu 
KC Cizinec - partner - bez pobytu evidován pouze jako vazební osoba 
KG Dočasná ochrana řešení mimořádných situací (např. živelní katastrofa) 
KI Cizinec- voják pobyt podle zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu 

ozbrojených sil jiných států na území ČR 
KJ Strpění podle zákona č. 325/1999 

Sb.  
specifické pobytové oprávnění pro cizince, jehož 
žádosti o azyl nebylo v rámci prvostupňového řízení 
vyhověno  

KM Trvalý - náhradní výchova § 87 trvalý pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy 
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění 
pozd.př. 
 
Z hlediska nároku na SP považováno za trvalý pobyt 
pouze do 18-ti let věku nebo (po dovršení 18-ti let) 
byla-li osoba soudem zbavena způsobilosti k právním 
úkonům nebo (po dovršení 18-ti let) podala-li žádost 
o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. 
a), a to nejpozději do 60 dnů po dosažení věku 18 let 

KO Občan ČR - partner evidován pouze jako vazební osoba 
KS Strpění podle zákona 

č. 326/1999 Sb. 
"přechodný pobyt" pro cizince 3. státu 

KU Cizinci udělen azyl pobyt rovnocenný trvalému pobytu 
KV Cizinec s uděleným vízem nad 90 

dnů 
"přechodný pobyt" pro cizince 3. státu 

KX MCS skartovány cizinec bez pobytu 
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Kód Název MV Poznámka 
KY Mezinárodní ochrana Mezinárodní ochrana může zahrnovat pobyt jak 

charakteru přechodného (na základě udělené 
doplňkové ochrany), tak trvalého (na základě 
uděleného azylu) 
občané EU mají nárok na SP v případě udělení 
doplňkové ochrany i azylu 
občané 3.státu mají nárok na SP pouze v případě 
udělení azylu. 

KZ Žadatel na OAMP* osoba, která na území ČR původně pobývala 
v postavení žadatele o mezinárodní ochranu, a to 
po dobu stanovenou zákonem o pobytu cizinců a 
splnila zákonné podmínky uvedené v § 67 zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a 
o změně některých zákonů, ve znění pozd.př. 

* OAMP = odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
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9 Stav Údajů o účastnících v IS 
Soubor s Údaji o účastnících v IS se vyhotovuje podle Harmonogramu, podrobně popsaném 

v kapitole „11 Harmonogram“. Obsahuje všechny Smlouvy, kde doba spoření trvá a u Smluv 
s ukončenou dobou spoření ty, které byly ukončeny ve zpracovávaném roce. Stavební spořitelna při 
předání souboru obdrží i předávací protokol. 

9.1 Popisy výstupních souborů 

9.1.1 Struktury Vět 

9.1.1.1 Struktura souboru Y 
Název položky Typ Délka 

Číslo Smlouvy  znaková 10 
IČ stavební spořitelny číselná 8 
Rodné číslo znaková 10 
Datum uzavření Smlouvy datum 10 
DATUM datum 10 
INFORMACE číselná 2 
Dosud vyplaceno  číselná 6 
Dosud vráceno číselná 6 
Jméno znaková 100 
Příjmení znaková 100 
PSČ  číselná 5 
Rok posl. zpracování číselná 4 
Číslo kola zpracování číselná 1 
Občanství číselná 1 
Stav RČ číselná 2 
Druh pobytu znaková 1 
Druh pobytu MV znaková 2 
Datum poslední změny  datum 10 
Typ Smlouvy  číselná 2 
Dědění číselná 1 
Dosud blokováno číselná 6 

Položka Rok posledního zpracování (Číslo kola zpracování) obsahuje rok (kolo), za který 
byla naposledy věta zpracována v Žádosti. Ostatní položky mají stejný význam jako v Žádosti, 
respektive při informaci o výsledku porovnávání Údajů o účastnících na EO. Položka Dědění obsahuje 
1 – Smlouva je zděděná, jinak 0. 
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10 Číselník 
Číselník obsahuje vysvětlující texty k chybným a informativním Větám ve výstupních souborech 

. Je rozdělen na čtyři části : 

Případné nové kódy budou doplněny při implementaci nových pravidel do IS. 

  1 - 400 ......... chyby Kontroly struktury 
  500 - 699 ......... chyby ověření Žádosti (Změn) 
  700 - 799 ......... chyby ověření vracení 
  900 - 999 ......... informace 

chyby Kontroly struktury 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

1 chyba typu nebo délky - IČ 
2 chyba typu nebo délky - Číslo Smlouvy 
3 chyba typu nebo délky - Typ Smlouvy 
4 chyba typu nebo délky - Informace o změně Smlouvy 
5 chyba typu nebo délky - Datum změny Smlouvy 
6 chyba typu nebo délky - Datum uzavření Smlouvy 
7 chyba typu nebo délky - DATUM 
8 chyba typu nebo délky - INFORMACE 
9 chyba typu nebo délky - Rok SP (Rok vracení SP) 
10 chyba typu nebo délky - SP 
11 chyba typu nebo délky - RČ 
12 chyba typu nebo délky - Příjmení 
13 chyba typu nebo délky - Jméno 
14 chyba typu nebo délky - PSČ 
15 chyba typu nebo délky - Kód změny účastníka 
16 chyba typu nebo délky - Typ vracení 
17 chyba typu nebo délky - Druh pobytu 
20 chybná délka Věty 
30 IČ není vyplněno - povinná položka 
31 neexistující IČ stavební spořitelny 
33 pro INFORMACE = 30, 31 musí být Datum uzavření Smlouvy < 01.01.2004 
34 pro INFORMACE = 3 musí být Datum uzavření Smlouvy >= 01.01.2004 
35 Číslo Smlouvy není vyplněné - povinná položka 
36 Číslo Smlouvy není unikátní pro zpracovávané Období (žádost připouští pouze jednu Větu, 

informace o vracení pouze jednu Větu úplného vracení nebo více Vět částečného vracení, 
změny připouští 2 Věty – ukončovací a změnovou) 

37 chybně zadaný Typ Smlouvy pro Novou Smlouvu v IS 
38 chybně zadaný Typ Smlouvy pro Starou nebo Hybridní Smlouvu v IS 
40 Typ Smlouvy není vyplněn - povinná položka 
41 Typ Smlouvy je mimo povolené hodnoty : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 25, 50, 51  
42 Typ Smlouvy je mimo povolené hodnoty : 2, 3, 5, 6, 20, 21, 22, 25, 50, 51  
43 Typ Smlouvy je mimo povolené hodnoty : 3, 6 (1. Kolo Žádosti) 
44 Typ Smlouvy v ukončovací Větě se nerovná Typu Smlouvy ve Větě pokračovací 
45 Informace o změně Smlouvy je mimo povolené hodnoty : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 

prázdná 
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Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

46 Informace o změně Smlouvy a Datum změny Smlouvy musí být prázdné 
47 pro INFORMACE = 26 nebo Kód změny účastníka = 2 není Typ Smlouvy = 3, 6 
48 průběžná Věta neprovádí žádnou změnu 
49 pro Typ Smlouvy = 20, 21, 22, 25, 50, 51 musí být DATUM > 31.12.2004 
50 pro Typ Smlouvy = 1, 4 je vyplněn Datum změny Smlouvy 
51 musí být Datum změny Smlouvy > Datum uzavření Smlouvy 
52 Datum změny Smlouvy musí být vyplněno, pokud je vyplněna Informace o změně 

Smlouvy 
53 Datum změny Smlouvy musí být větší než datum povolení činnosti 
54 rok v Datum změny Smlouvy musí být roven Roku žádosti 
55 Datum uzavření Smlouvy není vyplněno – povinná položka 
56 rok v Datum uzavření Smlouvy musí být menší nebo roven Roku žádosti  
57 Datum uzavření Smlouvy musí být větší nebo rovno datu povolení činnosti 
58 rok v Datum uzavření Smlouvy musí být menší nebo roven roku z období změn 
59 pro Typ Smlouvy = 20, 21, 22, 25, 50, 51 musí být Datum uzavření Smlouvy < 01.01.2004 
60 pro Typ Smlouvy = 1, 4 musí být DATUM = prázdná  
62 pro Typ Smlouvy = 3, 6 nesmí být DATUM = prázdná 
63 DATUM musí být vyplněno pro ukončovací Větu pro INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

24, 25, 26 nebo pro Větu s INFORMACE = 5, 6, 66 
64 DATUM musí být větší než datum povolení činnosti 
65 musí být DATUM > Datum uzavření Smlouvy 
66 pro 1. Kolo Žádosti musí být DATUM maximálně 30.06. (pokud se rok v DATUM rovná roku 

zpracování Žádosti) 
67 Novou, Hybridní Smlouvu bez SP nelze převést na Starou Smlouvu se SP 
68 do 1. kola žádosti mohou vstupovat jen Staré a Hybridní Smlouvy 
69 pro Typ Smlouvy = 5, 50, 51 musí být INFORMACE = 5, prázdná 
70 pro Typ Smlouvy = 1, 4 musí být INFORMACE = prázdná 
71 pro Typ Smlouvy = 2 musí být INFORMACE = 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, prázdná  
72 pro Typ Smlouvy = 3 musí být INFORMACE = 1, 2, 4, 10, 11, 12, 22 
73 pro Typ Smlouvy = 5, 50, 51 musí být INFORMACE = 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 

prázdná  
74 pro Typ Smlouvy = 6 musí být INFORMACE = 4, 7, 8, 17, 18, 77, 88 
75 musí být současně vyplněno INFORMACE a DATUM, nebo musí být obě položky prázdné 
76 pro Typ Smlouvy = 3, 6 a INFORMACE = 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 77, 88 musí být 

rok v DATUM roven Roku žádosti, nebo o 1 menší 
77 pro Typ Smlouvy = 2, 5, 20, 21, 22, 25, 50, 51 a INFORMACE = 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 

25, 66 musí být rok v DATUM roven Roku žádosti 
78 pro Typ Smlouvy = 2, 20 musí být INFORMACE = 6, prázdná  
79 pro Typ Smlouvy = 22 musí být INFORMACE = 66, prázdná 
80 nesmí být Rok SP = prázdná 
81 Rok SP musí odpovídat Roku žádost 
83 Pro Účastníka, který nemá přidělené RČ, musí být SP = 0 
85 nesmí být SP = prázdná 
87 Pro Typ Smlouvy = 5, 6, 50, 51 musí být SP = 0 
88 musí být SP >= 0 a SP <= 2000 
89 musí být SP = 0 (režim změn) 
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Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

90 RČ není vyplněno - povinná položka 
91 RČ je mimo povolené hodnoty 
92 RČ neprošlo kontrolou datové části  
93 RČ neprošlo kontrolou modulo 11 
94 Typ Smlouvy v IS je bez státní podpory, musí být SP = 0 
95 Příjmení není vyplněno - povinná položka 
96 Příjmení obsahuje nepovolené znaky 
98 Jméno není vyplněno - povinná položka 
99 Jméno obsahuje nepovolené znaky 
100 PSČ není vyplněno - povinná položka 
101 PSČ je mimo povolené hodnoty 
102 Druh pobytu je mimo povolené hodnoty 
103 v Žádosti musí být Kód změny účastníka = prázdná  
105 Kód změny účastníka je mimo povolené hodnoty 
106 Pro Kód změny účastníka = 1, musí být Informace o změně Smlouvy = prázdná nebo 

INFORMACE = prázdná 
107 Jestliže je Rok žádosti větší jak rok ukončení doby spoření Smlouvy, musí být SP = 0 
108 Pro Typ Smlouvy = 21, 25 musí být INFORMACE = prázdná  
109 Pro Typ Smlouvy = 1, 4 musí být Kód změny účastníka = prázdná 
111 Pro Typ Smlouvy = 3, 6 musí být INFORMACE = 26 nebo Kód změny účastníka = 2 nebo 

Informace o změně Smlouvy = 26 
112 Pro Typ Smlouvy = 22 musí být INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 66, prázdná 
113 Pro Typ Smlouvy = 1, 4 musí být Informace o změně Smlouvy = prázdná 
114 INFORMACE = 10, 22, 77, 88 nelze zadat pro Starou nebo Hybridní Smlouvu v IS 
115 Číslo Smlouvy neexistuje 
116 INFORMACE = 1, 2, 7, 8, 11, 12, 17, 18 nelze zadat pro Novou Smlouvu v IS 
117 Typ Smlouvy neodpovídá údaji zaznamenaném v IS 
118 Na Smlouvě s uvedeným Číslem smlouvy již byla ukončena doba spoření 
119 RČ se nerovná RČ zaznamenaném v IS 
120 Nesmí být Datum uzavření Smlouvy >= DATUM 
122 Novou Smlouvu se SP v IS lze převést pouze na Novou Smlouvu bez SP  
123 Novou Smlouvu bez SP v IS lze převést pouze na Novou Smlouvu se SP 
124 Pro Typ Smlouvy = 21, 25 musí být INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, prázdná 
125 Starou Smlouvu se SP v IS lze převést pouze na Starou Smlouvu bez SP nebo na Hybridní 

Smlouvu se SP nebo na Hybridní Smlouvu bez SP 
126 Hybridní Smlouvu se SP v IS lze převést pouze na Hybridní Smlouvu bez SP 
127 Stále nerozhodnutou Smlouvu v IS lze převést pouze na Hybridní Smlouvu se SP nebo na 

Hybridní Smlouvu bez SP 
128 Starou Smlouvu bez SP v IS lze převést pouze na Starou Smlouvu se SP nebo na Hybridní 

Smlouvu se SP 
129 Hybridní Smlouvu bez SP v IS lze převést pouze na Hybridní Smlouvu se SP 
130 INFORMACE je mimo povolené hodnoty pro Starou Smlouvu v IS 
131 INFORMACE je mimo povolené hodnoty pro Hybridní Smlouvu v IS 
132 Datum uzavření Smlouvy je nižší než datum narození (vytvořené z RČ) 
133 pro Informace o změně smlouvy = 12 musí být Datum změny smlouvy < 01.01.2014 
134 pro INFORMACE = 12 musí být DATUM < 01.01.2014 
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Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

135 Výše SP se nerovná výši SP s kódem 909 za příslušný rok 
136 INFORMACE je mimo povolené hodnoty 
200 Typ vracení je mimo povolené hodnoty 
204 pro Typ vracení = 2 musí být vyplněn Rok, za který se vrací SP 
207 Rok, za který se vrací SP, je mimo rozsah zpracovaných žádostí a zároveň Typ vracení = 2 
210 pro Typ vracení = 1 nesmí být DATUM = prázdné 
211 INFORMACE je mimo povolené hodnoty 
212 Pokud je vyplněna INFORMACE, musí být vyplněno také DATUM 
213 Pro INFORMACE = 3, 30 ,31 musí být DATUM >= Datum uzavření Smlouvy, jinak musí být 

DATUM > Datum uzavření Smlouvy 
214 Pro INFORMACE = 3, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 30, 31 musí být Typ vracení =1, pro 

INFORMACE = 18 musí být Typ vracení = 2 
215 Pro INFORMACE = 11, 14, 15 musí být Datum uzavření Smlouvy <= 30.06.1995  
216 pro INFORMACE = 3, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 30, 31 nesmí být DATUM = prázdná 
225 Nesmí být Vracená SP = prázdná 
226 Musí být Vracená SP <= 0 
227 Vracená SP = 0 je povolena pouze pro INFORMACE = 3 ,9, 17, 19, 20, 30, 31 
228 Pro INFORMACE = 20 musí být SP = 0 
229 Rok v DATUM nesmí být vyšší než kalendářní rok 

chyby ověření Žádosti (Změn) 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

500 Smlouva s uvedeným Číslem smlouvy neexistuje 
501 Typ Smlouvy neodpovídá údaji zaznamenaném v IS 
502 RČ se nerovná RČ zaznamenaném v IS 
503 Nesmí být Datum uzavření Smlouvy >= DATUM 
504 Nesmí být Datum změny Smlouvy >= DATUM 
505 Pro INFORMACE = 4 nesmí být Datum převodu Smlouvy větší než DATUM nebo Datum 

dědění Smlouvy větší než DATUM 
506 DATUM Smlouvy s ukončenou dobou spoření je větší nebo rovno DATUM v ukončovací 

Větě pro INFORMACE = 26 
507 V 1.Kole se zpracovávají jen Staré, Hybridní Smlouvy 
508 Na zadaný Druh pobytu nenáleží SP 
510 Pro INFORMACE = 1, 7, 10, 11, 17, 77 nesmí být rozdíl mezi položkami DATUM a Datum 

uzavření Smlouvy menší než 2 roky 
511 Pro INFORMACE = 2, 8, 12, 18 nesmí být rozdíl mezi položkami DATUM a Datum 

uzavření Smlouvy (Datum nakládání s uspořenou částkou) menší než 5 let 
512 Pro INFORMACE = 22, 88 je rozdíl mezi položkami DATUM a Datum uzavření Smlouvy 

(Datum nakládání s uspořenou částkou) menší než 6 let 
515 Na Smlouvě s uvedeným Číslem smlouvy již byla ukončena doba spoření 
520 Smlouva s uvedeným Číslem smlouvy již existuje 
526 SP na Starou, Hybridní, Novou Smlouvu přesahuje 2000,- Kč“ 
530 Chybný stav RČ 
531 Smlouva byla zadána do souboru M za Rok žádosti 
545 Datum změny Smlouvy je rovno nebo menší než poslední použité Datum změny Smlouvy 
546 DATUM je menší roku, za který se žádá SP a v následujících letech je SP > 0 
547 Rok data Exekuce je vyšší než rok, za který se nárokuje SP 
548 Rok data vracení SP při nakládání s uspořenou částkou je vyšší než rok, za který se žádá 

SP 
550 Pro INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 neexistuje k ukončovací Větě 

pokračovací Věta 
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Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

551 Pro INFORMACE = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 existuje k ukončovací Větě více než 
jedna pokračovací Věta 

552 INFORMACE (1.Věta) se nerovná Informaci o změně Smlouvy (2.Věta) 
553 DATUM (1.Věta) se nerovná Datum změny Smlouvy (2.Věta) 
555 Pro INFORMACE = 11, 13, 14, 15 a Datum uzavření Smlouvy <= 30.06.1995 doba 

spoření nepřekročila 5 let a nebyla vrácena celá SP 
556 Pro INFORMACE = 11, 13 a Datum uzavření Smlouvy >= 01.07.1995 byla na Smlouvu 

naspořena finanční částka 
558 Pro pokračovací Větu (vyplněná Informace o změně Smlouvy) neexistuje ukončovací Věta 
559 Pro Datum uzavření Smlouvy >= 01.07.1995 nesmí být INFORMACE = 14, 15 
560 Ke konkrétní chybě ukončovací Věty je zapsána do chyb i Věta pokračovací 
570 Ke konkrétní chybě pokračovací Věty je zapsána do chyb i Věta ukončovací 
601 Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Smlouvě existuje 1 či více Duplicitních Smluv 

(Starých, Hybridních či Nových), přiznání SP bude řešeno ve 3. Kole 
602 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Staré, Hybridní Smlouvě existuje 1 či více 

Duplicitních Smluv (Starých, Hybridních či Nových), přiznání SP bude řešeno ve 3. Kole 
603 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Hybridní, (Staré) Smlouvě existuje Duplicitní Stará, 

Hybridní, (Nová) Smlouva, na níž byla přiznána SP v 1. (2.,3.) Kole 
604 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Nové Smlouvě existuje Duplicitní Stará, Hybridní, 

Nová Smlouva, na níž byla přiznána SP v 1. (2.,3.) Kole 
605 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Nové Smlouvě existuje Duplicitní Stará, Hybridní, 

Nová Smlouva 
606 Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Nové Smlouvě existuje Duplicitní Stará, Hybridní, 

Nová Smlouva 
607 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Staré, Hybridní Smlouvě existuje Duplicitní 

Hybridní, (Nová) Smlouva, na níž byla přiznána SP v 1. (2.) Kole 
610 Ke Smlouvě existuje více Duplicitních Smluv 
630 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Hybridní, (Staré) Smlouvě existuje Duplicitní Stará, 

Hybridní Smlouva, která je převedena na Smlouvu bez SP a SP na ní byla přiznána v 2. 
Kole 

631 Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Staré, Hybridní Smlouvě existuje Duplicitní Nová 
Smlouva, která je převedena na Smlouvu bez SP a SP na ní byla přiznána v 2. Kole 

635 Stupeň duplicity = 3, 4, ke zpracované Hybridní, (Staré) Smlouvě existuje Stará, Hybridní, 
Nová Smlouva, na níž byla ukončena doba spoření a ve 2. Kole Žádosti byla přiznána SP 
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chyby ověření vracení 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

700 Zadané Číslo Smlouvy se nenašlo 
701 Na Smlouvě byla ukončena doba spoření v Žádosti 
702 Na Smlouvě byla ukončena doba spoření 
703 Zadané RČ se nerovná RČ zaznamenaném v IS 
704 Chybná kombinace INFORMACE = 3, 30, 31 a Typ Smlouvy v IS 
705 Smlouva, u které je v tomto zpracování zadána INFORMACE = 9, není v IS označená jako 

Smlouva s ukončenou dobou spoření – úvěrem 
706 Smlouva, u které je v tomto zpracování zadána INFORMACE = 18, není v IS označená jako 

Smlouva s ukončenou dobou spoření 
707 INFORMACE = 20 není možno na Smlouvě provést, protože Exekuce není na Smlouvě v IS 

jednoznačně zapsaná – pokud je potřeba Exekuci skutečně zrušit, stavební spořitelna musí 
v tomto případě písemně požádat MF o provedení  

708 Na Smlouvě nebylo 5 let nakládáno s uspořenou částkou, stavební spořitelna proto SP 
nevrací  

709 Na Smlouvě nebylo 6 let nakládáno s uspořenou částkou, stavební spořitelna proto SP 
nevrací 

710 u Věty s informacemi o vracení s INFORMACE = 3, 30, 31 nesmí být DATUM < Datum 
uzavření Smlouvy v IS 

711 Datum uzavření Smlouvy v IS je po 30.06.1995 - Smlouvu nelze převést nebo rozdělit - již 
na ni byla přiznána SP 

712 Datum uzavření Smlouvy v IS je po 30.06.1995, SP na ni ještě přiznána nebyla, proto není 
možno SP vracet, převod nebo rozdělení lze provést ve Změnách bez zpracování Vět s 
informacemi o vracení 

713 u Věty s informacemi o vracení s INFORMACE = 9, 17, 19, 20, 40 musí být DATUM > 
Datum uzavření Smlouvy v IS 

714 pro INFORMACE = 17, 19 musí být DATUM vyšší než poslední Datum změny Smlouvy 
v IS nebo datum nakládání s uspořenou částkou 

715 Stará, Hybridní Smlouva, u které je v tomto zpracování zadána INFORMACE = 9, nemá 
ukončenou dobu spoření v 3. až 5. roce od hodnoty položky Datum uzavření Smlouvy 

716 pro INFORMACE = 9, musí být DATUM (zadané ve Větě) vyšší než DATUM (zadané ve 
zpracování Žádosti při ukončení doby spoření Smlouvy úvěrem) 

717 pro INFORMACE = 20 musí být DATUM (zadané ve Větě) rovno položce DATUM zadané 
při zpracování Exekuce 

718 Nová Smlouva, u které je v tomto zpracování zadána INFORMACE = 9, nemá ukončenou 
dobu spoření v 3. až 6. roce od hodnoty položky Datum uzavření Smlouvy 

720 Vracená SP u úplného vracení je vyšší než připsaná záloha SP na Smlouvě  
721 Vracená SP u úplného vracení je nižší než připsaná záloha SP na Smlouvě 
722 Vracená SP u částečného vracení je vyšší než připsaná záloha SP na Smlouvě  
723 U Věty s informacemi o vracení s nulovou SP je připsaná záloha SP na Smlouvě nenulová 
724 Zrušení Exekuce není možno provést, protože na Smlouvě je připsaná záloha SP – (pokud 

je potřeba Exekuci skutečně zrušit, stavební spořitelna musí v tomto případě písemně 
požádat MF o provedení) 

725 Vracená SP u částečného vracení je vyšší než zůstatek SP v roce, za který se SP vrací. 
726 Za rok, uvedený ve Větě částečného vracení, nebyla žádost pro Smlouvu zpracována 
727 Věta nebyla zpracována (důvod je uveden v další chybové Větě), u Smlouvy existuje SP 

vrácená před rokem 2012, u které není možno jednoznačně určit, za který rok se vracelo 
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informace 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

900 Stupeň duplicity = 1, 2 
905 Stupeň duplicity = 1, 2, 3, 4 a nárokovaná SP na Smlouvě je rovna 0  
909 Hodnota Druh pobytu MV nezakládá nárok na SP 
926 Stupeň duplicity = 3, 4; zpracovaná Stará Smlouva je zděděná a zároveň existuje 

Duplicitní Stará, Hybridní, Nová Smlouva na níž byla přiznána SP v 1., 2. Kole 
930 Stupeň duplicity = 3, 4; SP je přiznána na nejstarší Starou, Hybridní Smlouvu 
931 Stupeň duplicity = 3, 4; SP je přiznána na Starou, Hybridní, Novou Smlouvu 
935 Stupeň duplicity = 3, 4; SP na Novou, Hybridní Smlouvu je krácena 
936 Stupeň duplicity = 3, 4; SP na Starou Smlouvu je krácena 
937 Stupeň duplicity = 1, 2, 3, 4; ve 3. Kole je Stupeň duplicity = 1, 2 vyhodnocován pro 

přiznání SP jako Stupeň duplicity = 3, 4 
940 Údaje o účastníkovi ve Smlouvě odpovídají změnovým údajům 
941 Pro INFORMACE = 5, 6, 66 odpovídá původní Typ Smlouvy změnovému údaji 
946 Smlouva je zaváděna do IS s Datum uzavření Smlouvy < 01.01.2004, Typ Smlouvy je 

změněn z 1 na 21, ze 4 na 51 
951 Věta byla zpracována, SP byla vrácena, ale u INFORMACE = 11, 14, 15 není zadané 

DATUM > Datum uzavření Smlouvy - pokud bude tento den zadán do zpracování Změn 
jako DATUM a Datum změny Smlouvy u převodu nebo rozdělení, bude Věta vyhodnocena 
jako chybná 

953 Věta byla zpracována, SP byla vrácena, ale u INFORMACE = 11, 14, 15 není zadané 
DATUM vyšší než poslední Datum změny Smlouvy - pokud bude tento den zadán do 
zpracování Změn jako DATUM a Datum změny Smlouvy u převodu nebo rozdělení, bude 
Věta vyhodnocena jako chybná 

956 Zadané datum uzavření Smlouvy ve Větě nesouhlasí s položkou Datum uzavření Smlouvy 
v IS 

970 Věta zpracována, u Smlouvy však existuje SP vrácená před rokem 2012 a není možno 
jednoznačně určit za který rok se vracelo 

980 SP na základě doplněné žádosti poukázána 
981 SP na základě doplněné žádosti dále blokována 
982 SP je přiznána v prvním roce uzavření Smlouvy 
983 SP poukázána na základě doplněné žádosti podané k duplicitní Smlouvě 
984 V rámci úplného vracení byla blokovaná SP anulována 
985 V rámci částečného vracení byla blokovaná SP za zadaný rok anulována 
990 Věta byla zpracována, RČ neprošlo kontrolou datové části. 
991 Věta byla zpracována, RČ neprošlo kontrolou modulo 

10.1 Zrušené kódy 

chyby Kontroly struktury 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

39 zrušeno od 30.11.2005 
musí být Datum změny Smlouvy > 31.12.2004 

61 zrušeno od 08.01.2004 
rok v DATUM musí být roven nebo menší Roku žádosti 

82 zrušeno od 20.07.2011 
Pro Hybridní Smlouvu musí být SP v rozmezí 0 až 3000 

84 zrušeno od 20.07.2011 
Pro Novou Smlouvu musí být SP v rozmezí 0 až 3000 

86 zrušeno od 20.07.2011 
Pro Starou Smlouvu musí být SP v rozmezí 0 až 4500 
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chyby ověření Žádosti (Změn) 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

524 zrušeno od 20.07.2011 
SP na Novou, Hybridní Smlouvu přesahuje 3000,- Kč 

525 zrušeno od 20.07.2011 
SP na Starou Smlouvu za daný rok přesahuje 4500,- Kč 

540 zrušeno od 10.04.2005 
Změna Typu Smlouvy za Rok žádosti již byla 1x realizována 

informace 

Výsledek 
kontroly Vysvětlující text 

901 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Staré, Hybridní Smlouvě existuje 1 či více 
Duplicitních Starých, Hybridních, Nových Smluv 

902 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Staré, Hybridní Smlouvě existuje 1 či více 
Duplicitních Nových Smluv 

903 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Nové Smlouvě existuje 1 či více Duplicitních 
Starých, Hybridních, Nových Smluv 

904 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Nové Smlouvě existuje 1 či více Duplicitních 
Nových Smluv 

906 zrušeno od 01.06.2013 
Ke Smlouvě existuje Duplicitní Smlouva, detailní údaje obsahuje soubor typu R 

911 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 3, 4; SP je přiznána na Novou, Hybridní Smlouvu a zároveň existuje 
zděděná Stará Smlouva 

922 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Nové Smlouvě existuje 1 či více Nových 
(Hybridních, Starých) Smluv 

924 zrušeno od 01.09.2011 
Stupeň duplicity = 1, 2; ke zpracované Nové Smlouvě existuje 1 či více Starých 
(Hybridních), Nových Smluv a zároveň Stupeň duplicity = 3, 4; ke zpracované Nové 
Smlouvě existuje 1 či více Nových (Hybridních, Starých) Smluv. 

925 zrušeno od 01.06.2013 
Stupeň duplicity = 1, 2, 3, 4; zpracovaná Stará, Hybridní Smlouva je zděděná 

945 zrušeno od 27.08.2006 
Smlouva je zaváděna do IS s Datum uzavření Smlouvy < 01.01.2004, Typ Smlouvy je 
změněn z 1 na 20, ze 4 na 50 

947 zrušeno od 01.06.2013 
Opravou Údajů o účastníkovi na Staré Smlouvě vznikla Duplicita s jinou Starou Smlouvou 

950 zrušeno od 07.10.2006 
Věta nebyla zpracována z důvodu jiné chyby. 
pro INFORMACE = 11, 14, 15 není zadané DATUM > Datum uzavření Smlouvy - pokud 
bude tento den zadán v Žádosti jako DATUM a Datum změny Smlouvy u převodu nebo 
rozdělení, Věta bude vyhodnocena jako chybná 

952 zrušeno od 07.10.2006 
Věta nebyla zpracována z důvodu jiné chyby. U INFORMACE = 11, 14, 15 není zadané 
DATUM vyšší než poslední Datum změny Smlouvy - pokud bude tento den zadán 
v Žádosti jako DATUM a Datum změny Smlouvy u převodu nebo rozdělení, převod nebo 
rozdělení v Žádosti bude Věta vyhodnocena jako chybná 
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11 Harmonogram 
Harmonogram předávání informací předávaných mezi stavebními spořitelnami a MF.  

1. Období - Vracení a Změn, Doplněná žádost 
termín odevzdání: 30.01. 
Po zpracování Údajů o účastníkovi požádá MF o porovnání Údajů o účastníkovi v IS u Účastníků 

- u jejichž Smlouvy trvá doba spoření, nebo 

- u jejichž Smlouvy byla ukončena doba spoření v kalendářním roce, za který je žádána SP 
nebo vyšším, s údaji v EO a ISC. 

Žádost, doplněná nebo opravená Žádost – tzv. 2. Kolo 
termín odevzdání: 20.02. 

2. Období - Vracení 
termín odevzdání: 14.03. 

3. Období - Vracení a Změn, Doplněná žádost: 
termín odevzdání: 29.04. 

4. Období - Vracení a Změn, Doplněná žádost: 
termín odevzdání: 14.06. 
Po zpracování Údajů o účastníkovi požádá MF o porovnání Údajů o účastníkovi v IS u Účastníků 

- u jejichž Smlouvy trvá doba spoření, nebo 

- u jejichž Smlouvy byla ukončena doba spoření v kalendářním roce, za který je žádána SP 
nebo vyšším, s údaji v EO a ISC. 

Doplněná nebo opravená Žádost – tzv. 3. Kolo  
termín odevzdání: 14.07. 

5. Období - Vracení a Změn, Doplněná žádost: 
termín odevzdání: 22.07. 
Součástí výsledků zpracování 5. Období bude i soubor se stavem Údajů o účastnících v IS, vytvořený 
na základě převodu dosud nerozhodnutých Starých Smluv. 

Žádost pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí, doplněná Žádost – 
tzv. 1. Kolo  
termín odevzdání: 05.08. 

6. Období - Vracení a Změn, Doplněná žádost: 
termín odevzdání: 27.08. 
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7. Období - vracení zálohy SP a provádění změn Údajů o účastníkovi v IS: 
termín odevzdání: 07.10. 
Po zpracování Údajů o účastníkovi požádá MF o porovnání Údajů o účastníkovi v IS u Účastníků 

- u jejichž Smlouvy trvá doba spoření, nebo 

- u jejichž Smlouvy byla ukončena doba spoření v kalendářním roce, za který je žádána SP, 
s údaji v EO a ISC. 

 

8. Období- Vracení a Změn, Doplněná žádost: 
termín odevzdání: 20.11. 

9. Období - Vracení a Změn, Doplněná žádost: 
termín odevzdání: 05.01. následujícího kalendářního roku 

Porovnání všech Údajů o účastníkovi (s výjimkou archivovaných) v IS a informačním systému 
EO je prováděno po termínu odevzdání dat stavebními spořitelnami v 1. Období, 4. Období a 
7. Období s následujícím časovým harmonogramem:  
7. kalendářní den po termínu odevzdání předá data k porovnání MF na MV;  
27. kalendářní den po termínu odevzdání předá MV výsledky porovnání na MF;  
42. kalendářní den po termínu odevzdání předá MF výsledky porovnání stavební spořitelně.  

Soubor se stavem Údajů o účastnících v IS předá MF stavební spořitelně nejpozději 
42. kalendářní den po termínu odevzdání dat stavební spořitelnou v 7. Období. 

V rámci vracení zálohy SP a hlášení změn Údajů o účastníkovi v IS předává MF výstupní 
soubory stavební spořitelně nejpozději 7. kalendářní den po termínu odevzdání dat stavební 
spořitelnou v jednotlivých Obdobích. 

Na základě žádosti stavební spořitelny může MF provést mimořádnou kontrolu struktury 
předávaných dat. Výsledky kontroly předá MF stavební spořitelně nejpozději do 5. kalendářního dne 
po předání dat ke kontrole stavební spořitelnou. 

Při zpracování žádosti o roční zálohu SP v 1., 2. a 3. Kole předává MF stavební spořitelně 
výstupní soubory z kontroly struktury dat a hlavní kontroly nejpozději 15. kalendářní den po termínu 
odevzdání dat stavební spořitelnou v příslušných Kolech s výjimkou hlavní kontroly ve 2. Kole, kdy MF 
předá výstupní soubory nejpozději 15. kalendářní den po termínu odevzdání dat ve 2. Období.  

Údaje o účastníkovi, které jsou rozhodné pro připsání roční zálohy SP za příslušný kalendářní 
rok, může stavební spořitelna zadávat nebo měnit v IS od počátku 5. Období Vracení a Změn 
v příslušném kalendářním roce do termínu podání žádosti o roční zálohu SP – 3. Kolo v kalendářním 
roce, který následuje po příslušném kalendářním roce. 

Připadne-li den termínu odevzdání na sobotu, neděli nebo svátek, který je dnem pracovního 
klidu, považuje se za den termínu podání nejbližší následující pracovní den. 
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