
ODŮVODNĚNÍ  
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o oběhu bankovek a mincí. 

A. OBECNÁ ČÁST 

  

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí (dále jen „návrh 

vyhlášky“). Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství.  

 

 Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby zajištění souladu vyhlášky 

s novelizovaným zněním zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o oběhu bankovek a mincí“ nebo „zákon“), a zvýšení legislativní kvality textu.  

   

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

 Návrh vyhlášky navazuje na novelizované znění zákona o oběhu bankovek a mincí,  

a je v souladu se zmocněními uvedenými v ustanovení § 35 tohoto zákona k provedení  

§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 6 tohoto zákona.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Předkládaný návrh vyhlášky  

je slučitelný s právem Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 Zákon o oběhu bankovek a mincí s vydáním prováděcího předpisu výslovně počítá. 

Ustanovení návrhu zákona o oběhu bankovek a mincí zapracovávají terminologické změny 

legislativně technického charakteru a některé věcné změny, které jsou odrazem zkušeností 

získaných v rámci aplikační praxe. Tyto změny je třeba promítnout i do prováděcího právního 

předpisu.   

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 

rozpočty. Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro ČNB. Návrh vyhlášky 

nemá dopad na podnikatelské prostředí, případné administrativní a jiné náklady vyplývají již 

přímo z novelizovaného zákona o oběhu bankovek a mincí. 

 Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné 

dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním 
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postižením a národnostní menšiny. 

 Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

 Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační.  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 S ohledem na legislativně technickou povahu novely vyhlášky nebyla korupční rizika 

identifikována.  

9. Konzultace 

 S ohledem na legislativně technickou povahu změn a absencí existence zájmových 

sdružení, která by byly novelou vyhlášky dotčeny, návrh vyhlášky nebyl konzultován. 

 Na základě návrhu ČNB rozhodl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu dne 31. prosince 2015 (č.j.: 16982/2015-OHR), že se u této vyhlášky neprovede 

hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) – viz Plán přípravy vyhlášek na rok 

2016 s vyznačením povinnosti zpracování RIA.   
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K článku I: 

K bodu 1 

Změnou se ve vyhlášce zavádí doposud chybějící legislativní zkratka po vzoru § 4 odst. 

1 písm. b) zákona. 

 

K bodům 2 a 14 až 27 

Změna promítá nové zmocnění v § 9 odst. 3 zákona o oběhu bankovek a mincí upravit 

v prováděcím právním předpisu postup pro zadržování a předávání České národní bance 

nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí. Z důvodu rozlišení postupů 

při zadržování podezřelých a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí v § 9 

vyhlášky je vhodné doplněním v odst. 1 až 6 vyjasnit, že se jedná o postup při zadržení 

podezřelých bankovek nebo mincí, a postup pro zadržování nestandardně poškozených 

tuzemských bankovek nebo mincí upravit v novém odst. 7. 

 

K bodu 3  

Jde o změnu, která reaguje na zmocnění v novelizovaném zákoně o oběhu bankovek a mincí 

upravit v prováděcím právním předpisu postup pro zadržování a předávání České národní 

bance nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí a dále stanovit náležitosti 

potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí. 

 

K bodům 4, 7, 10 a 12 

Legislativně technické změny spočívající v uvedení terminologie vyhlášky do souladu 

s terminologií novelizovaného  zákona resp. promítnutí změn v novelizovaném zákoně do 

vyhlášky (bod 9). 

 

K bodu 5 

Do ustanovení je doplněno slovo „zákona“, jenž představuje legislativní zkratku uvozenou 

v úvodním ustanovení § 1. Stanoví se tak na jisto, že ustanovení reaguje na zmocnění 

vztahující se k zákonu o oběhu bankovek a mincí 

 

K bodu 6 

Legislativně technická změna spočívající v opravě nesprávného odkazu. 

 

K bodům 8 a 9 

Legislativně technické změny zpřehledňující právní předpis. Již v současnosti § 4 odst. 

1 písm. c) stanoví, že povinná osoba „při ručním zpracování posoudí vhodnost tuzemských 

bankovek a mincí pro další oběh podle § 6 a 7 s tím, že lze vytřídit jako nevhodné pro další 

oběh i tuzemské bankovky a mince opotřebované a poškozené pod stanovenou míru, pokud 

bylo možné identifikovat opotřebení nebo poškození pouhým okem“. Není tedy třeba stanovit 

délku chybějící části či trhliny v milimetrech, když vytřídit jako nevhodnou pro další oběh lze 

každou viditelně necelou či natrženou tuzemskou bankovku. 

 

K bodu 11 

Legislativně technická změna. V návaznosti na zužující úpravu § 6 odst. 1 písm. b) je třeba 

stanovit, že za tuzemskou bankovku nevhodnou pro další oběh se i při ručním zpracování 

považuje bankovka, u které nemůže být určena pravost (např. zalaminovaná či zalitá v plastu). 
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Takto poškozenou bankovku nově definuje jako nestandardně poškozenou § 2 odst. 4 písm. d) 

bod 4 zákona o oběhu bankovek a mincí. 

K bodu 13 

Legislativně technická změna spočívající v uvedení terminologie vyhlášky do souladu 

s terminologií v zákoně, a promítá nové zmocnění v § 9 odst. 3 zákona o oběhu bankovek  

a mincí upravit v prováděcím právním předpisu postup pro zadržování a předávání České 

národní bance nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí. 

 

K bodům 28 až 30  

V návaznosti na změnu § 10 odst. 2 zákona o oběhu bankovek a mincí je třeba do vyhlášky 

promítnou, že neanonymní zařízení nově podezřelé mince nezadržují, ale odmítají. 

 

K bodům 31 a 32 

Z důvodu rozlišení postupů při zadržování podezřelých a nestandardně poškozených 

tuzemských bankovek a mincí je v § 11 vyhlášky vhodné doplněním vyjasnit, že ustanovení 

se týká pouze zadržených podezřelých bankovek nebo mincí. 

 

K bodu 33 

Legislativně technická změna  k zajištění lepší srozumitelnosti a uvedení terminologie 

vyhlášky do souladu s terminologií § 14 zákona o oběhu bankovek a mincí. 

 

K bodu 34 

Legislativně technická změna zpřesňující dotčené ustanovení. 

 

K bodu 35 

Do vzoru potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí, který tvoří přílohu č. 1 vyhlášky,  

se promítá skutečnost, že slouží i jako vzor potvrzení o zadržení nestandardně poškozených 

tuzemských bankovek nebo mincí, že neanonymní zařízení nově nezadržují podezřelé mince, 

změny reagující na aplikační praxi (doplnění korespondenční adresy pro zaslání náhrady 

poštou, zvýraznění částí vyplňovaných jen v určitých případech rámečkem), a poučení  

je uvedeno do souladu s novelizovaným zněním § 10 odst. 3 zákona.  Návrh volí jednodušší 

legislativní techniku a nahrazuje přílohu č. 1 vyhlášky novou přílohou, pro přehlednost jsou 

ale změny do platného znění přílohy promítnuty v podobě vyškrtnutého resp. doplněného 

textu. 

 

K bodu 36 

Podle § 44b odst. 7 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů, si ČNB za účelem prověření bezúhonnosti či důvěryhodnosti v případech 

stanovených právním předpisem vyžádá způsobem podle jiného právního předpisu výpis  

z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a v případech 

stanovených jiným právním předpisem opis z evidence Rejstříku trestů. Za tímto účelem ČNB 

potřebuje získat osobní údaje o osobách, jejichž výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů  

či opis z evidence přestupků si má tímto způsobem opatřit. Novelou dochází k doplnění 

formuláře pro oznámení změny podle § 18 zákona o oběhu bankovek a mincí o položky 

k obstarání si příslušného výpisu či opisu. 

 

K článku II: 

Datum nabytí účinnosti novely vyhlášky se stanoví na 1. ledna 2017. 
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