
N á v r h  

VYHLÁŠKA 
ze dne                2016, 

 
kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu 
bankovek a mincí 
 
     Česká národní banka stanoví podle § 35 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, 
ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb. a zákona č.       /2016:  
 

Čl. I 
 

     Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek 
a mincí, se mění takto: 
  

1. V § 1 písm. d) a v nadpisu § 9 se za slova „mincí“ vkládají slova „a nestandardně 
poškozených tuzemských bankovek a mincí“. 

2. V § 1 písm. d) se text „(§ 12 odst. 6,“ nahrazuje textem „(§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6“. 
 

3. V § 1 písm. g) se slovo „a“ za slovy „cizozemských bankovek“ nahrazuje slovem 
„nebo“. 

4. V § 1 písm. h) se za text „§ 18 odst. 2“ vkládá slovo „zákona“. 

5. V § 3 odst. 3 se text „až 6“ nahrazuje textem „a 5“. 

6. V § 6 odst. 1 písm. b) a v § 6 odst. 2 písm. b) se slova „biologickým nebo jiným“ 
nahrazují slovy „hygienicky závadným“. 

7. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „a chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm 
v šířce“ zrušují. 

8. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „a trhlina je delší než 5 mm“ zrušují. 

9. V § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „skvrna“ nahrazuje slovem „poškození“. 

10. V § 6 odst. 3 se za slovo „strojovém“ vkládají slova „nebo ručním“. 
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11. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „, je podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část 
s rubovou stranou nebo jejíž jednotlivé části jsou odděleny, jedná-li se o tuzemskou 
minci vyrobenou z více částí“ nahrazují slovy „nebo je vyrobená z více částí, jejíž 
jednotlivé části jsou odděleny“. 

12. V nadpisu části páté se slovo „NEBO“ nahrazuje slovem „A“ a za slovo „MINCÍ“ se 
vkládají slova „A NESTANDARDNĚ POŠKOZENÝCH TUZEMSKÝCH 
BANKOVEK A MINCÍ“. 

13. V nadpisu § 9 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“. 

14. V § 9 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 se  za slovo „zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“. 

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“. 

16. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“. 

17. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „byly“ vkládá slovo „podezřelé“. 

18. V § 9 odst. 2, 3 a 5 se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.  

19. V § 9 odst. 4 větě první se za slovo „Zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“. 

20. V § 9 odst. 4 větě druhé se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“. 

21. V § 9 odst. 4 větě páté se za slovo „uložené“ vkládá slovo „podezřelé“. 

22. V § 9 odst. 4 větě poslední se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“. 

23. V § 9 odst. 5 a v nadpisu § 11 se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“. 

24. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:  
 

„(7) Při zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo nestandardně 
poškozených tuzemských mincí (dále jen „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo 
mince“) se odstavce 1 a 4 až 6 použijí obdobně s tím, že 

  
a) na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených 
tuzemských bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEQGLHK5)



nominální hodnotě zadržených nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí, 
poskytne-li za ně Česká národní banka náhradu, a 
 
b) zadržitel označí na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek 
nebo mincí text „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“.“. 

25. V nadpisu § 10, v § 10 úvodní části ustanovení a v § 10 písm. a) se slova „nebo mincí“ 
zrušují.  

26. V nadpisu části sedmé se slovo „REPRODUKOVAT“ nahrazuje slovy „ZHOTOVIT 
REPRODUKCI“, slovo „A“ za slovem „BANKOVKY“ se nahrazuje slovem „NEBO“ 
a slovo „VYRÁBĚT“ se zrušuje. 

27. V § 14 se slovo „hmotnou“ zrušuje. 

28. V § 16 odst. 2 písm. b) poznámka pod čarou č. 1 zní „1) § 16 odst. 2 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.“. 

29. Příloha č. 1 zní:  

„VZOR 
Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí 

 
Datum zadržení:..................................... 
 
Důvod zadržení (zakroužkujte některou z níže uvedených možností):  
a) podezřelé bankovky nebo mince 
b) nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince 
     
Počet kusů / 

hodnota 
Měna Vzor (série) Sériové číslo 

nebo ročník ražby 
Celková částka 

(slovy) 
     
     
     
 
Název a sídlo nebo adresa trvalého pobytu zadržitele.................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Jméno/jména a  příjmení  předložitele: ....................................................................................... 
(u  cizinců  státní  příslušnost,   
u  právnických  osob  -  název)..................................................................................................... 
 
Datum narození:...........................            Druh a číslo dokladu:   ............................................. 
 
Adresa dlouhodobého nebo trvalého pobytu na  území ČR (u  právnických  osob  sídlo) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEQGLHK5)



 
..................................................................................................................................................... 
 
Adresa  stálého  bydliště  (sídla)  cizince  v zahraničí:   
 
....................................................................................................................................................... 
 
Prokáže-li se pravost podezřelých tuzemských bankovek nebo mincí nebo rozhodne-li Česká 
národní banka o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo 
mince, upřednostňuji, aby Česká národní banka částku v nominální hodnotě bankovek a mincí 
(zakroužkujte některou z níže uvedených možností): 
 
a) poukázala na bankovní účet. .............................................., kód banky ...................  
 
u zahraničního účtu IBAN............................................................................................................ 
 
a případně SWIFT.............................................................. 
 
b) zaslala poštou na shora uvedenou adresu, případně na korespondenční adresu uvedenou 

níže (prokáže-li se pravost podezřelých cizozemských bankovek nebo mincí, zasílá tyto 
Česká národní banka výhradně poštou). 

 
Korespondenční adresa: 

 
................................................................................................................................................. 

 
Okolnosti zadržení bankovek nebo mincí (zakroužkujte některou z níže uvedených možností): 
 
a) při zpracování bankovek a mincí Českou národní bankou, 
b) při příjmu na přepážce úvěrové instituce provádějící pokladní operace, 
c) v zázemí úvěrové instituce provádějící pokladní operace nebo zpracovatelem tuzemských 
bankovek a mincí při dalším zpracování, 
d) jinými právnickými nebo fyzickými osobami jako podezřelé z padělání před odvodem 
k dalšímu zpracování, 
e) Policií České republiky před rozšířením do peněžního oběhu, 
f) jiné:........................................................................................... 
 
Místo zadržení bankovek nebo mincí:.......................................................................................... 
 
Tuto část vyplňuje předložitel v případě zadržení nestandardně poškozených tuzemských 
bankovek nebo mincí. 
 
Popis okolností a způsobu, jakým došlo k poškození tuzemských bankovek nebo mincí, 
včetně časových údajů: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Tuto část vyplňte pouze v případě, že došlo k zadržení bankovek v neanonymním zařízení 
(§ 11 odst. 2 zákona č.136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí). 
 
Typ, model a výrobní nebo jiné číslo neanonymního zařízení:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
Místo, kde je neanonymní zařízení provozováno:........................................................................ 
 
 
 
............................            ............................................................ 
Podpis předložitele     Razítko a podpis zadržitele 
  
 
Poučení k zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí: 
Česká národní banka pokládá vyplnění tohoto formuláře předložitelem, kterému byly 
zadrženy nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince, za žádost o jejich náhradu 
ve smyslu § 10 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění 
pozdějších předpisů. Česká národní banka je podle tohoto ustanovení oprávněna náhradu 
poskytnout v odůvodněných případech, souvisejících zejména se živelní pohromou či jinou 
událostí vážně postihující nebo ohrožující majetek, nebo s následkem trestného činu.“.  

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Příloha č. 3 zní:  
 

„Oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách 
podle § 18 odst. 1 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  
 

I. 
SPRÁVNÍ ORGÁN 

1. Název a sídlo správního orgánu 

Název správního orgánu ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1 
 

II. 
ZPRACOVATEL TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ 

 
2. Údaje o zpracovateli tuzemských bankovek a mincí 
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Obchodní firma   
Identifikační číslo   
Datum vzniku právnické 
osoby  

Adresa sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo 
popisné, PSČ, stát 

 

 
 III.  

OZNÁMENÁ ZMĚNA 
3. Oznámená změna se týká 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Týká-li se oznámená změna statutárního orgánu zpracovatele / člena statutárního 
orgánu zpracovatele, údaje o statutárním orgánu zpracovatele / členovi statutárního 
orgánu zpracovatele 1) 

Jméno / jména a příjmení  
Rodné příjmení  
Rodné číslo 2) Datum narození   
Místo narození  
(stát, okres, obec)  

Státní občanství  
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5. Týká-li se oznámená změna skutečného majitele zpracovatele, údaje o skutečném 
majiteli zpracovatele 3) 

Jméno / jména a příjmení  
Rodné příjmení  
Rodné číslo2) Datum narození   
Místo narození  
(stát, okres, obec)  

Státní občanství  
Skutečnosti, na jejichž základě je fyzická osoba skutečným majitelem.  
Tyto skutečnosti musí zpracovatel doložit originály příslušných dokladů nebo úředně 
ověřenými kopiemi. 
 
 
 
 
 
6. Týká-li se oznámená změna osoby, která bude řídit podnikání zpracovatele, údaje o 
osobě, která bude řídit podnikání zpracovatele 1)  

Jméno/jména a příjmení  
Rodné příjmení  
Rodné číslo2) Datum narození   
Místo narození  
(stát, okres, obec)  

Státní občanství  
 
7. Informace související s předložením dokladu o bezúhonnosti vydaným cizím státem 
předkládaným skutečným majitelem / osobou, která bude řídit podnikání zpracovatele 
Zdržoval(a) jste se v posledních 3 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší 
než 6 měsíců? 

 ANO 
 

 NE 

Pokud ANO, uveďte stát nebo státy, ve kterých jste se 
v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval(a) po dobu delší 
než 6 měsíců, a k  oznámení přiložte originály  dokladů o 
bezúhonnosti vydaných  cizími státy. 
Seznam dotčených států: 
 
 
 

 
IV. 

PŘÍLOHY 
8. Číslovaný seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách) 
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky 
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V. 
PROHLÁŠENÍ 

 
Prohlašuji, že údaje uvedené v oznámení a jeho přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné. 
 
 
Toto oznámení podává zpracovatel    
  
9. Identifikace osoby jednající jménem zpracovatele 
Jméno/jména a příjmení  
Datum narození  
Adresa bydliště ve tvaru: 
ulice, číslo popisné 
obec, část obce 
PSČ 
stát 

 

Vykonávaná funkce  
 

 
Toto oznámení podává zástupce zpracovatele  
 
10. Identifikace osoby zastupující zpracovatele 
Údaj o zástupci4)  
Jméno/jména a příjmení / 
obchodní firma nebo název5)  

Datum narození/Identifikační 
číslo6)  

Adresa bydliště / sídla ve tvaru: 
ulice, číslo popisné 
obec, část obce 
PSČ 
stát 

 

Adresa pro doručování, pokud 
je odlišná od adresy bydliště / 
sídla ve tvaru:  
ulice, číslo popisné 
obec, část obce 
PSČ 
stát 

 

 
 
 
V 

  
Dne: 

  
Podpis: 

 
1) Je-li těchto osob více, vyplní se údaje za každou z nich.   
2) Uvede se, pokud bylo přiděleno. Rodné číslo je Českou národní bankou užíváno pouze za účelem doložení 

bezúhonnosti či důvěryhodnosti účastníka správního řízení podle § 44b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 
bance, ve znění pozdějších předpisů. 
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3) § 16 odst. 2 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. Skutečný majitel musí doložit, na základě jaké skutečnosti je 
skutečným majitelem. 

4) Například advokát, notář, zmocněnec. 
5) Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná. 
6) Uvede se, pokud bylo přiděleno.“. 

Čl. II 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 
 

Guvernér: 
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