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II. 

VYHLÁŠKA 

ze dne …… 2017,  

 

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo") stanoví podle § 11 odst. 7, § 13 odst. 9 

a § 15 odst. 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"):  

 

§ 1  

 

Předmět úpravy  

 

 Tato vyhláška stanoví:  

  

a) podmínky provozování informačního systému, 

 

b) technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory 

stavebního spoření (dále jen „žádost“), včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,  

  

c) technické podrobnosti podání informace o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře 

stavebního spoření (dále jen „vracená státní podpora“) stavební spořitelnou a 

  

d) technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících 

stavebního spoření (dále jen „účastník") evidovaných v informačním systému. 

 

§ 2  

 

Podmínky provozování informačního systému 

(K § 15 odst. 9 zákona) 

  

 (1) Do databáze informačního systému se zaznamenávají údaje o účastnících podle § 3 

odst. 1 a 2, § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 této vyhlášky (dále jen „údaje“). 

 

 (2) Stavební spořitelna a ministerstvo si předávají údaje v datovém souboru, který 

obsahuje datové věty, a  v  doprovodném datovém souboru, který obsahuje doprovodné údaje; 

struktura, formát a podmínky poskytování datového souboru a doprovodného datového 

souboru jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. 

 

§ 3  

 

Technické podrobnosti podání žádosti včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo 

doplnění  

(K § 11 odst. 7 zákona)  

 

 (1) Žádost nebo její opravu podává stavební spořitelna ve lhůtách stanovených zákonem 
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pro podání žádosti způsobem elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. 

První datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle zákona, druhý datový soubor je 

doprovodný a obsahuje vyčíslení celkově požadovaných záloh státní podpory stavebního 

spoření a číslo bankovního účtu stavební spořitelny.  

  

 (2) Doplnění žádosti provádí stavební spořitelna způsobem elektronického přenosu dat 

v datovém souboru obsahujícím údaje o účastnících podle zákona ve lhůtách stanovených 

zákonem pro podání žádosti. 

  

 (3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou 

a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v příloze této vyhlášky.  

 

§ 4  

 

Technické podrobnosti podání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou 

(K § 13 odst. 9 zákona)  

 

 (1) Stavební spořitelna vrací státní podporu stavebního spoření podle § 13 odst. 3 a 4 

zákona na účet, který stanoví ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

 (2) Při vracení státní podpory stavebního spoření podává stavební spořitelna 

ministerstvu informaci o vracené státní podpoře. Informaci o vracené státní podpoře, ve které 

jsou uvedeny údaje o účastnících podle zákona, podává stavební spořitelna způsobem 

elektronického přenosu dat, a to ve dvou datových souborech. První datový soubor obsahuje 

údaje o účastnících podle zákona, druhý datový soubor je doprovodný a obsahuje informace 

týkající se vracené státní podpory.   

  

 (3) Popis datových vět a doprovodných údajů pro předávání údajů stavební spořitelnou 

a předávání výsledku zpracování ministerstvem je uveden v příloze této vyhlášky.  

 

§ 5  

 

Technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu evidovaných údajů 

o účastnících  

(K § 13 odst. 9 zákona) 

 

 (1) Žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících podává stavební spořitelna 

způsobem elektronického přenosu dat. Datový soubor obsahuje údaje o účastnících podle 

zákona a předává se v rámci informace o vracené státní podpoře podle § 3 odst. 2 této vyhlášky.  

  

 (2) Popis datových vět pro předávání údajů stavební spořitelnou a předávání výsledku 

zpracování ministerstvem je uveden v příloze této vyhlášky.  

 

§ 6 

 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 

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 
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č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou 

č. 142/2009 Sb. 

 

§ 7 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího 

vyhlášení.  

 

 
Ministr: 
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Příloha k vyhlášce č. …/2017 Sb. 
 

 

1 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  

 

1.1 VYSVĚTLIVKY POPISU DATOVÝCH PRVKŮ 
 

Délka:  N - maximální délka 

Formát:  X – znak kódové stránky ISO Latin2-norma ČSN ISO/IEC8859-2 

 9 - numerický znak („0“-„9“) a „-“ (mínus). Znak „-“ je povolen pouze na první pozici řetězce 

numerických znaků. 

 YYYY - rok 

 MM - měsíc 

 DD - den 

 hh - hodina 

 mm - minuta 

 ss - vteřina 

 (N) - definuje variabilní délku s maximální délkou N (povolena i nulová délka); opakování znaků X, 9, 

atp. definuje pevnou délku v počtu opakování 

 (M-N) - definuje variabilní délku s minimální délkou M a maximální délkou N (nulová délka není 

povolena); opakování znaků X, 9, atp. definuje pevnou délku v počtu opakování. 

 * - položka může být prázdná 

 

 

Všechny datové prvky jsou povinné, tedy i prázdný datový prvek musí být oddělen pomocí znaku „|“ – tedy 

jako „||“. 

 

 

1.2 STRUKTURA, FORMÁT A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ 

A POPIS DATOVÝCH VĚT 
 

a) Jméno datového souboru s údaji o účastnících 

 Stsrrrriivvv.xml, kde 

 S označuje informační systém 

 t typ datového souboru 

 s číselná identifikace stavební spořitelny přidělená ministerstvem 

 rrrr identifikace roku zpracování 

 ii identifikace zpracování – žádost, opravená žádost, doplněná žádost, vracení, žádost o změnu údajů 

o účastnících 

 vvv pořadové číslo verze datového souboru ve formátu  001, 002, 003, ... 

 

b)  Jméno doprovodného datového souboru má stejnou strukturu jako jméno datového souboru s údaji 

o účastnících s tou odchylkou, že 

 vvv pořadí verze datového souboru ve formátu  00A, 00B, 00C, ...  

 

c) Všechny předávané datové soubory mezi ministerstvem a stavební spořitelnou jsou ve formátu xml.  

 

d) Formát datového souboru 

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?> 

<ksp> 

<zahlavi> 

<ic>iiiiiiii</ic> 

<rok>rrrr</rok> 

<obdobi>mm</obdobi> 

<typ>tt</typ> 

<ver>vvv</ver> 

<pocetsoub>pp</pocetsoub> 

<poradisoub>cc</poradisoub> 
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<pocetvet>nnnnnnn</pocetvet> 

<datvyt>rrrr-mm-ddThh:mm:ss </datvyt> 

</zahlavi> 

<data> 

DDDD 

</data> 

</ksp> 

 

Kde 

iiiiiiii – IČ uživatele 

rrrr  – rok zpracování 

mm  – období zpracování 

tt  – typ přenášených dat 

vvv  – verze 

pp  – počet souborů v dávce 

cc  – pořadí souboru v dávce 

nnnnnnn  - počet datových vět 

rrrr-mm-ddThh:mm:ss  - datum vytvoření 

DDDD - datové věty (v datovém soubor) nebo doprovodné údaje (v doprovodném datovém souboru) 

 

e) Při předávání dat mezi ministerstvem a stavební spořitelnou musí být dodrženy tyto podmínky:  

 

aa) je používána kódová stránka ISO Latin2-norma ČSN ISO/IEC8859-2  

  

bb) každá datové věta je na samostatném řádku, každý řádek je ukončen znakem EOL  

  

cc) délka položek v datové větě je proměnná  

  

dd) oddělovač "|" je za každou položkou  

  

ee) číselné položky se zapisují bez levostranných nul  

  

ff) položky, které nejsou vyplněny, se zapisují jako prázdné, tj. ve tvaru "||". 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAKJAMU9M)



6 
 

2 POPIS DATOVÝCH VĚT PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ŽÁDOSTI VČETNĚ JEJÍCH OPRAV 

A DOPLNĚNÍ  
 

2.1  ŽÁDOST A JEJÍ OPRAVY 
 

a) Struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou:  
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu stavebního spoření 

Státní podpora číselný 6 9(1-6) výše požadované státní podpory stavebního spoření za 

daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 *99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

 
 

b) Struktura doprovodných údajů předávaných stavební spořitelnou:  

 

<celkovaSP>cccccccccc</celkovaSP> 

<predcisli>ppppp</predcisli> 

<ucet>uuuuuuuuuu</ucet> 

<banka>bbbb</banka> 

 

Kde 

cccccccccc - celková částka požadované státní podpory stavebního spoření 

ppppp  - předčíslí bankovního účtu stavební spořitelny 

uuuuuuuuuu - číslo bankovního účtu stavební spořitelny 

bbbb  - kód banky stavební spořitelny 

 

c) Struktura datové věty pro předání výsledku kontroly struktury předaných údajů provedené ministerstvem 

(kontrola se provádí pro každou spořitelnu zvlášť): 
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Číslo chybného řádku číselný 7 9(1-7) pořadové číslo chybné datové věty 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 
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Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Informace číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu stavebního spoření 

Státní podpora číselný 6 9(1-6) výše požadované státní podpory stavebního spoření za 

daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 *99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu  znakový 1 X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

 

 

d) Struktura datové věty pro předání informací o duplicitních smlouvách zjištěných při zpracování předaných 

údajů provedené ministerstvem (zpracování se provádí na základě údajů předaných všemi stavebními 

spořitelnami): 
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo, u něhož byla zjištěna duplicita 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) obsahuje údaje o smlouvě 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 obsahuje údaje o smlouvě 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) obsahuje údaje o smlouvě 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY obsahuje údaje o smlouvě 

Dědění číselný 1 9 obsahuje údaje o smlouvě 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu stavebního spoření 

Číslo kola zpracování číselný 1 9 období zpracování  

Číslo Smlouvy - shodné 
číselný 10 

9(10) obsahuje údaje o duplicitní smlouvě, je-li vedena u téže 

stavební spořitelny 

IČ stavební spořitelny - shodné 
číselný 8 

*99999999 obsahuje údaje o duplicitní smlouvě, je-li vedena u téže 
stavební spořitelny 

Typ Smlouvy - shodné 
číselný 2 

9(2) obsahuje údaje o duplicitní smlouvě, je-li vedena u téže 
stavební spořitelny 

Datum uzavření Smlouvy - 

shodné 
datum 10 

*DD/MM/YYYY obsahuje údaje o duplicitní smlouvě, je-li vedena u téže 

stavební spořitelny 

Dědění - shodné 
číselný 1 

*9 obsahuje údaje o duplicitní smlouvě, je-li vedena u téže 

stavební spořitelny 

Stupeň duplicity číselný 1 9 identifikace duplicitních údajů 

Rezerva číselný 4 9(4) nepoužito 

 
 

e) Struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů provedené ministerstvem (zpracování 

se provádí na základě údajů předaných všemi stavebními spořitelnami): 
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu nebo informaci pro 

stavební spořitelnu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
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Název položky Typ Délka Formát Popis 

stavebního spoření 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu stavebního spoření 

Státní podpora číselný 6 9(1-6) výše požadované státní podpory stavebního spoření za 

daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 *99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Skutečně vypočítaná SP číselný 6 9(1-6) výše vypočítané státní podpory stavebního spoření za 
daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

 

 

2.2 DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI  
 

a) Struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou:  

 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu stavebního spoření 

Státní podpora číselný 6 9(1-6) výše požadované státní podpory stavebního spoření za 
daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(1-100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(1-100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 *X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

 

 

b) Struktura datové věty pro předání výsledku kontroly struktury předaných údajů provedené ministerstvem 

(kontrola se provádí pro každou spořitelnu zvlášť): 

 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Číslo chybného řádku číselný 7 9(1-7) pořadové číslo chybné datové věty 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 
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Název položky Typ Délka Formát Popis 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Informace číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu stavebního spoření 

Státní podpora číselný 6 9(1-6) výše požadované státní podpory stavebního spoření za 
daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(1-100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(1-100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 *X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

 
 

c) Struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů provedené ministerstvem (zpracování 

se provádí na základě údajů předaných všemi stavebními spořitelnami): 
 

Název položky Typ Délk

a 

Formát Popis 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu nebo informaci pro 
stavební spořitelnu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Informace číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Rok SP číselný 4 YYYY rok, za který se žádá o státní podporu 

Státní podpora číselný 6 9(1-6) výše požadované státní podpory stavebního spoření za 

daný rok zaokrouhlená na celé koruny směrem dolů 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(1-100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(1-100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 *X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Skutečně vypočítaná SP číselný 6 9(1-6) výše státní podpory stavebního spoření za daný rok po 
zpracování doplněné žádosti 
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3 POPIS DATOVÝCH VĚT PRO PŘEDÁVÁNÍ INFORMACE O VRACENÉ STÁTNÍ 

PODPOŘE  
 

a) Struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou:  

 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ vracení číselný 2 9(1-2) informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Informace číselný 2 9(2) informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Rok, za který se vrací SP číselný 4 *YYYY informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Vracená SP číselný 6 9(1-6) výše vracené státní podpory stavebního spoření 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 *99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

 

 

b) Struktura doprovodných údajů předávaných stavební spořitelnou:  

 

<od>ddmmrrrr</od> 

<do>ddmmrrrr</do> 

 

Kde 

ddmmrrrr - datum určující období vracení 

 

 

c) Struktura datové věty pro předání výsledku kontroly struktury předaných údajů provedené ministerstvem 

(kontrola se provádí pro každou spořitelnu zvlášť): 
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Číslo chybného řádku číselný 7 9(1-7) pořadové číslo chybné datové věty 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ vracení číselný 2 9(1-2) informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 
spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 
spoření 

Informace číselný 2 9(2) informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Rok, za který se vrací SP číselný 4 *YYYY informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Vracená SP číselný 6 9(1-6) výše vracené státní podpory stavebního spoření 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 *99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

 

 

d) Struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů provedené ministerstvem (zpracování 

se provádí na základě údajů předaných všemi stavebními spořitelnami): 
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Název položky Typ Délka Formát Popis 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ vracení číselný 2 9(1-2) informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Informace číselný 2 9(2) informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Rok, za který se vrací SP číselný 4 *YYYY informace o důvodu vracení státní podpory stavebního 

spoření 

Vracená SP číselný 6 9(1-6) výše vracené státní podpory 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 *99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 
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4 POPIS DATOVÝCH VĚT PRO PŘEDÁVÁNÍ INFORMACE O ZMĚNĚ ÚDAJŮ O 

ÚČASTNÍCÍCH  

a) Struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou:  
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Rok změny číselný 4 *YYYY pro tento datový soubor není položka využívána 

Státní podpora číselný 6 9(6) pro tento datový soubor není položka využívána 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(1-100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(1-100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 *X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

 

 

b) Struktura datové věty pro předání výsledku kontroly struktury předaných údajů provedené ministerstvem 

(kontrola se provádí pro každou spořitelnu zvlášť): 
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Číslo chybného řádku číselný 7 9(1-7) pořadové číslo chybné datové věty 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 

spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Informace číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 

Rok změny číselný 4 *YYYY pro tento datový soubor není položka využívána 

Státní podpora číselný 6 9(6) pro tento datový soubor není položka využívána 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(1-100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(1-100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 *X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu stavebního 
spoření 
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c) Struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů provedené ministerstvem (zpracování 

se provádí na základě údajů předaných všemi stavebními spořitelnami): 
 

Název položky Typ Délka Formát Popis 

Kód chyby číselný 4 9(1-4) číslo identifikující vzniklou chybu 

IČ stavební spořitelny číselný 8 99999999 identifikační číslo stavební spořitelny 

Číslo Smlouvy číselný 10 9(1-10) číslo smlouvy 

Typ Smlouvy číselný 2 9(1-2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace o změně Smlouvy číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Datum změny Smlouvy datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Datum uzavření Smlouvy datum 10 DD/MM/YYYY datum uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Datum datum 10 *DD/MM/YYYY skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 

stavebního spoření 

Informace číselný 2 9(2) skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Rok změny číselný 4 *YYYY pro tento datový soubor není položka využívána 

Státní podpora číselný 6 9(6) pro tento datový soubor není položka využívána 

Rodné číslo číselný 10 9(9-10) rodné číslo účastníka stavebního spoření 

Příjmení znakový 100 X(1-100) příjmení účastníka stavebního spoření 

Jméno znakový 100 X(1-100) jméno účastníka stavebního spoření 

PSČ číselný 5 99999 PSČ bydliště účastníka stavebního spoření v ČR 

Druh pobytu znakový 1 *X údaj o pobytu účastníka stavebního spoření 

Kód změny účastníka číselný 1 *9 skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu 
stavebního spoření 

Skutečně vypočítaná SP číselný 6 9(6) pro tento datový soubor není položka využívána 
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