KOMUNIKACE CRS S PENZIJNÍMI SPOLEČNOSTMI
v rámci důchodového spoření

1. Podávání žádosti o registraci smlouvy o důchodovém spoření
Na základě § 9 odst.1 zák. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, se žádost o registraci
smlouvy o důchodovém spoření podává elektronicky způsobem stanoveným správcem
Centrálního registru.
Podání žádosti je prostřednictvím daňového portálu:
• přes rozhraní pro třetí strany, dokumentace na adrese
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf a další
dokumentace na stránce
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/dokumentace.faces,
• vyplněním elektronického formuláře na adrese
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Vlastní smlouva se připojuje k žádosti jako příloha ve tvaru PDF.
Každá žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem ( §11 zákona č.
227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů) oprávněnou
osobou, jednoznačná identifikace podepisující osoby je dána použitím IK MPSV(identifikátor
klienta MPSV) v kvalifikovaném certifikátu.
Penzijní společnost zašle na adresu nebo do datové schránky Specializovaného finančního
úřadu „Pověření“– seznam pověřených osob, oprávněných podepisovat žádosti o registraci
smlouvy o důchodovém spoření. Vzor „Pověření“ je zveřejněn na adrese
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/pojistne/duchodove-sporeni

2. Poskytování údajů z Centrálního registru smluv
Na základě §7 odst. 2 a 4 zák. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření , poskytuje správce
Centrálního registru penzijní společnosti údaje způsobem umožňující dálkový přístup.
Poskytování údajů bude zajištěno službou,která prostřednictvím metody typu RPC umožní na
základě dotazu získat požadovaná data z CRS. Metody webové služby jsou volány s
parametry, jejichž popis je uveden v technickém rozhraní. Odesláním SOAP požadavku na
URL služby „rozhraniCRS-PS“ bude požadavek na data zaslán do CRS. Server vygeneruje
SOAP odpověď, která má podobu řetězce ve formátu XML. Odpověď obsahuje požadované
informace v popsané struktuře, nebo chybový kód a popis chyby.
Popis rozhraní viz Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi verze 1.6fDokument
je zveřejněn na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/pojistne/duchodovesporeniDefinice rozhraní webových služeb verze 0.20 je zveřejněna na adrese
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/pojistne/duchodove-sporeni

3. Předávání certifikátů serveru pro SSL autentizaci v CRS
Předávání certifikátů je popsáno v dokumentu: Protokol o předání certifikátu serveru pro
SSL autentizaci v CRS zveřejněném na adrese
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/pojistne/duchodove-sporeni

4. Sdělení čísla účtu penzijní společnosti
Na základě § 8 odst.3 zák. 426/2011 Sb. sděluje penzijní společnost správci Centrálního
registru číslo účtu.
Penzijní společnost sdělí správci Centrálního registru smluv - Specializovanému finančnímu
úřadu formou obecné písemnosti prostřednictvím daňového portálu na adrese
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
nebo datovou schránkou číslo účtu pro příjem plateb pojistného.

5. Sdělení o uhrazení poplatku za převod prostředků
Na základě § 12 odst.3 zák. 426/2011 Sb. oznamuje penzijní společnost správciCentrálního
registru uhrazení poplatku za převod prostředků nebo že se poplatek nehradí.
Penzijní společnost zašle správci Centrálního registru smluv - Specializovanému finančnímu
úřadu formou obecné písemnosti prostřednictvím daňového portálu na adrese
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces nebo datovou
schránkou oznámení dle § 12 odst.3 zák. 426/2011 Sb.

6. Zasílání dokumentů Správcem centrálního registru smluv
Veškerá rozhodnutí, sdělení, výzvy dle správního řádu budou zasílána Správcem centrálního
registru smluv do datové schránky penzijní společnosti. Rozhodnutí o registraci smlouvy o
důchodovém spoření, sdělení o nabytí právní moci budou navíc zaslána ve formátu popsaném
v dokumentu: Strukturovaná data při komunikaci správce Centrálního registru s
penzijními společnostmi zveřejněném na adrese
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/pojistne/duchodove-sporeni

