
Sekce peněžní a platebního styku 

 

T A B U L K A V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K  

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 

 

Připomínková místa 

1. se zásadními připomínkami:  

2. s doporučujícími připomínkami: MF, MPO, MV, MZE 

3. bez připomínek: ÚVČR – VÚV, MMR, MZD, MŽP, MO, MK, MD, ÚVČR – KOM, MPSV, MŠMT, MZV, MSP, ÚVČR – RVV 
 
 

  
 
 
A. Obecné připomínky: 
 
Kdo Připomínka Vypořádání : 

Vyhověno / Nevyhověno - důvody / 
Vysvětleno / Vypořádáno jinak 

 
MF Novelizační body s identickou změnou v různých ustanoveních (např. 2 a 14, 7 a 

10 nebo 16 a 32 atd.) lze sloučit do tzv. sběrného bodu, rozsah novely se tím 
výrazně zkrátí. 

 
Vyhověno 

MF III. Obecné připomínky k platnému znění vyhlášky s vyznačením změn 
1. Změny provedené v materiálu je třeba reflektovat v platném znění (viz část II.). 

Vyhověno 

MF 2. Doporučujeme uvést platné znění do samostatného souboru. Vyhověno 
MV 1. Navrhujeme v jednotlivých novelizačních bodech slova „písmene“ a 

„písmenu“ nahradit zkratkou „písm.“ – viz čl. 58 Legislativních pravidel vlády. 
Vyhověno 
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B. Zásadní připomínky : 
 

 
C. Doporučující připomínky (lze uvést fakultativně) : 
 

MV  2. V předloženém návrhu se dle našeho názoru vyskytují novelizační body, 
které by bylo s ohledem na obsahovou podobnost vhodné spojit. Jako příklad lze 
uvést novelizační body 20 a 21, které shodně za slovo „zadržení“ vkládají slovo 
„podezřelých“, a body 28 až 30, které z ustanovení § 10 včetně jeho nadpisu 
zrušují slova „nebo mincí“. 

Vyhověno 

MPO K předloženému materiálu uplatňujeme následující připomínku: 
V Odůvodnění, část A, bod 1, ve druhém odstavci je na začátku věty uvedeno 
„Návrh zákona je předkládán …“. Domníváme se, že by mělo být uvedeno „Návrh 
vyhlášky je předkládán…“ 

Vyhověno 

Paragraf - Článek - 
jiná identifikace 

Kdo Připomínka Vypořádání : 
Vyhověno / Nevyhověno - důvody / 
Vysvětleno / Vypořádáno jinak 

 
   

 
 

 
 

   

Paragraf - Článek - 
jiná identifikace 

Kdo Připomínka Vypořádání : 
Vyhověno / Nevyhověno - důvody / 
Vysvětleno / Vypořádáno jinak 

 
K čl. I bodu 1 – k § 
1 písm. a) 

MV Dáváme na zvážení vzhledem k čl. 44 odst. 1 větě poslední 
Legislativních pravidel vlády nezbytnost zavádění legislativní zkratky, 
která je již zavedena v prováděném zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu 

Vyhověno 
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bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 
bance, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedojde-li k vypuštění novelizačního bodu, navrhujeme jej upravit, 
neboť použité znění „které bezprostředně navazuje na předchozí 
doplnění“ není formulačně zdařilé a nemá oporu ani v Legislativních 
pravidlech vlády. 

 
K čl. I bodu 15 – k 
§ 9 odst. 1 
 

MV Novelizačním bodem je zaváděna legislativní zkratka, která je rovněž 
zavedena v prováděném zákoně č. 136/2011 Sb. Pokud předkladatel 
předmětný bod nevypustí, je nutné upravit jeho znění tak, že slova 
„mincí vkládá text“ budou nahrazena slovy „ „mincí“ se vkládají 
slova“. 

Vyhověno 

K čl. I bodu 36 – k 
příloze č. 3: 

MV V oznámení zpracovatele tuzemských bankovek a mincí o změnách 
podle § 18 odst. 1 zákona č. 136/2011 Sb. je mj. nutné vyplnit údaje o 
skutečném majiteli žadatele, tento bod doplňuje v příloze č. 3 
poznámka pod čarou č. 3, která odkazuje na § 4 odst. 4 zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
č. 136/2011 Sb. však v § 16 odst. 2 obsahuje vlastní definici 
skutečného majitele. Doporučujeme proto vzájemný vztah zmíněných 
právních předpisů vyjasnit. 

Vyhověno 

K nadpisu MV Doporučujeme tečku na konci nadpisu pro nadbytečnost vypustit. Vyhověno 
K čl. I bodu 8 a 9 – 
k § 6 odst. 1 písm. 
g) a h) 
 

MV V souladu s čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „ruší“ nahradit slovem „zrušují“. 

Vyhověno 

K čl. I bodu 10 – k 
§ 6 odst. 2 písm. b) 
 

MV Z textu novelizačního bodu doporučujeme vypustit čárku za slovem 
„závadným“ a za slovo „skvrna“ vložit slovo „se“. 

Vypořádáno jinak 
1. část tohoto bodu návrhu byla sloučena do 
nového bodu 6 návrhu. 

K čl. I bodu 12 – k 
§ 7 odst. 1 písm. c) 
 

MV Navrhujeme dle čl. 57 odst. 3 a 4 Legislativních pravidel vlády slovo 
„text“ nahradit slovem „slova“ a v návaznosti pak slovo „nahrazuje“ 
slovem „nahrazují“. 

Vyhověno 

K čl. I bodu 16 – k MV Doporučujeme upravit textaci novelizačního bodu a vypustit z něj Vyhověno 

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



§ 9 odst. 1 písm. d) 
 

slovo „každé“ a slova „v tomto ustanovení“, popř. nahradit celé znění 
ustanovení § 9 odst. 1 písm. d), čímž by mohl být obsáhnut také bod 
17. 

K čl. I bodu 22 – k 
§ 9 odst. 4 
 

MV Navrhujeme slova „první větě“ nahradit slovy „větě první“. Obdobně 
navrhujeme upravit i novelizační body 23 až 25. 

Vyhověno 

K čl. I bodu 27 – k 
§ 9 odst. 7 
 

MV Doporučujeme znění uvést do souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády, tedy použít formulaci „V § 9 se doplňuje 
odstavec, který zní:“. Text „1, 4, 5 a 6“ doporučujeme nahradit textem 
„1 a 4 až 6“. 

Vyhověno 

K čl. I bodu 33 – k 
nadpisu části 
sedmé 
 

MV V zájmu přehlednosti a jasnosti navrhované úpravy doporučujeme 
využít možnosti nahrazení znění celého nadpisu části sedmé 

Vyhověno 

K čl. I bodu 36 – k 
příloze č. 3: 
 

MV Doporučujeme přílohu č. 3 sjednotit ve smyslu používání slov 
„poštovní směrovací číslo“ a zkratky „PSČ“. 

Vyhověno 

1. K bodu 1 
 

MF Slovo „písmenu“ nahradit textem „písm.“, slova „počty tuzemských“ a 
„, které bezprostředně navazuje na předchozí doplnění,“ vypustit a 
slova „vkládá text“ nahradit slovy „vkládají slova“. 

Vyhověno 

2. K bodu 2 
 

MF Slovo „písmene“ nahradit textem „písm.“. Vyhověno 

3. K bodu 3 
 

MF Slovo „písmene“ nahradit textem „písm.“, slovo „za“ vypustit, slova 
„vkládá text „, § 9 odst. 3““ nahradit slovy „nahrazuje textem „(§ 9 
odst. 3 a § 12 odst. 6““. 
Pozn. Ustanovení je vhodné řadit chronologicky. Změnu je třeba 
promítnout rovněž v platném znění. 

Vyhověno 

4. K bodu 4 
 

MF Bod uvést v tomto znění: „V § 1 písm. g) se slova „bankovek a“ 
nahrazují slovy „bankovek nebo“.“. 
Pozn. Změnu je třeba promítnout rovněž v platném znění. 

Nevyhověno 
S ohledem na množství změn v textu 
platného znění se nedomníváme, že by 
akceptování připomínky mělo pozitivní 
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dopad. 
5. K bodu 5 
 

MF Slovo „písmene“ nahradit textem „písm.“. 
Pozn. Mezi ustanoveními by namísto čárky měla být spojka „a“, proto 
navrhujeme přeformulovat legislativní bod následovně: 
„V § 1 písm. h) se text „(§ 17 odst. 1, § 18 odst. 2)“ nahrazuje textem 
„(§ 17 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona)“.“. 
Změnu je popř. třeba promítnout rovněž v platném znění. 

Částečně vyhověno 
Druhá část připomínky nebyla akceptována, 
neboť navržené znění bylo již dříve 
akceptováno ze strany LRV. 

6. K bodu 6 
 

MF Text „číslo „6““ nahradit slovy „text „až 6““ a text „číslem „5““ 
nahradit slovy „textem „a 5““. 
Pozn. Mezi číslicemi je spojka „až“, která v důsledku změny postrádá 
smysl a je zároveň třeba nahradit ji spojkou „a“. Změnu je třeba 
promítnout rovněž v platném znění. 

Vyhověno 

7. K bodu 7 
 

MF Slovo „písmene“ nahradit textem „písm.“. Vyhověno 

8. K bodu 8 a 9 
 

MF Slovo „písmene“ nahradit textem „písm.“ a slovo „ruší“ nahradit 
slovem „zrušují“. 

Vyhověno 

9. K bodu 10 
 

MF Slovo „písmene“ nahradit textem „písm.“, čárku vypustit a za slovo 
„„skvrna““ vložit slovo „se“. Vypořádáno jinak  

1. část tohoto bodu návrhu byla sloučena do 
nového bodu 6 návrhu. 

10. K bodu 12 
 

MF Slovo „písmenu“ nahradit textem „písm.“, slovo „text“ nahradit 
slovem „slova“ a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“. 

Vyhověno 

11. K bodu 15 
 

MF Za číslo „1“ vložit slova „úvodní části ustanovení“, slovo „mincí“ 
uvést v závorkách a slova „vkládá text“ nahradit slovy „se vkládají 
slova“. 

Vyhověno 

12. K bodu 16 
 

MF Slovo „písmenu“ nahradit textem „písm.“ a slovo „každé“ a slova „v 
tomto ustanovení“ vypustit. 

Vyhověno 

13. K bodu 17 
 

MF Slovo „písmenu“ nahradit textem „písm.“. Vyhověno 

14. K bodu 18 a 19 
 

MF Slovo „písmenu“ nahradit textem „písm.“ a na konci řádku doplnit 
tečku. 

Vyhověno 

15. K bodu 22 MF Slova „první větě“ nahradit slovy „větě první“. Vyhověno 
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16. K bodu 23 
 

MF Slova „druhé větě“ nahradit slovy „větě druhé“. Vyhověno 

17. K bodu 24 
 

MF Slova „třetí větě“ nahradit slovy „větě páté“. Vyhověno 

18. K bodu 25 
 

MF Slova „poslední větě“ nahradit slovy „větě poslední“. Vyhověno 

19. K bodu 26 
 

MF Slova „se vkládá“ vypustit. Vyhověno 

20. K bodu 27 
 

MF Slova „za odstavec 6 vkládá nový“ nahradit slovem „doplňuje“ a za 
slovo „odstavec“ vložit číslo „7“. 

Vyhověno 

21. K bodu 33 
 

MF Slova „slovo „A“ za slovem „BANKOVKY“ se nahrazuje slovem 
„NEBO““ nahradit slovy „slova „BANKOVKY A“ se nahrazují slovy 
„BANKOVKY NEBO““. 
Pozn. Změnu je třeba promítnout rovněž v platném znění. 

Nevyhověno 
S ohledem na množství změn v textu 
platného znění se nedomníváme, že by 
akceptování připomínky mělo pozitivní 
dopad. 

22. K bodu 35 
 

MF V textu poučení k zadržení nestandardně poškozených tuzemských 
bankovek a mincí zrušit tučné zvýraznění čárky za slovem „majetek“. 

Vyhověno 

K nadpisu platného 
znění 

MF Nadpis platného znění nahradit nadpisem: 
„Platné znění části vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, s vyznačením 
navrhovaných změn“. 

Vyhověno 

K § 9 odst. 7 
platného znění  

MF Text „a § 10“ vypustit. Vyhověno 

Připomínka k 
novelizačnímu 
bodu 1 

Mze Doporučujeme novelizační bod formulovat takto: „§ 1 písmeno a) zní: 
„a) počty tuzemských bankovek a tuzemských mincí (dále jen 
„tuzemské bankovky a mince“) v souvislosti s požadavkem na jejich 
balení a způsob jejich balení (§ 7 odst. 7 zákona o oběhu bankovek a 
mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“),“.“   
Máme za to, že stávající formulace se slovy „…, které bezprostředně 

Vypořádáno jinak 
Na základě připomínky MV byl bod 1. z 
návrhu vyhlášky vypuštěn. 
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navazuje  
na předchozí doplnění,“ působí zmatečně. 
 

Připomínka k 
novelizačním 
bodům 8 a 9  

Mze Doporučujeme slovo „ruší“ nahradit slovem „zrušují“.  
 
Jde o uvedení novelizačních bodů do souladu s Legislativními pravidly 
vlády. 

Vyhověno 

Připomínka k 
novelizačním 
bodům 2 až 5 a 7 
až 10:  
 

Mze Doporučujeme slovo „písmene“ nahradit slovem „písmenu“.   Vypořádáno jinak 
Na základě připomínek MF a MV byly 
výrazy písmena a písmenu nahrazeny 
v celém návrhu textem „písm.“. 

Připomínka k 
novelizačnímu 
bodu 10 

Mze Doporučujeme odstranit čárku za slovy „hygienicky závadným“. Vypořádáno jinak  
Na základě obecné připomínky MF byl text 
přesunut a sloučen do nového bodu 6 návrhu. 
 

Připomínka k 
novelizačnímu 
bodu 12 

Mze Doporučujeme sjednotit užívanou terminologii, tedy že dochází k 
nahrazení textu textem nebo slov slovy. 

Vyhověno 

Připomínka k 
novelizačnímu 
bodu 16 

Mze Doporučujeme slova „za každé“ a „v tomto ustanovení“ odstranit. 
 

Vyhověno 

Připomínka k 
novelizačním 
bodům 16 až 26 a 
32 

Mze Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější alespoň některé 
novelizační body spojit, a to s ohledem na skutečnost, že ve většině 
případů jde o obsahově totožné změny. 

Vyhověno 

Připomínka k 
novelizačnímu 
bodu 27 a k 
platnému znění 

Mze Doporučujeme na konci odstavce 7 doplnit tečku. Totéž doporučujeme 
promítnout do platného znění, kde rovněž doporučujeme odstranit 
uvozovku na konci odstavce 7. 

Nevyhověno 
Tečka na konci odstavce byla v návrhu 
umístěna, a to i platném znění. Uvozovky v 
platném znění na konci souvisí s uvozovacím 
textem „nestandardně poškozené tuzemské 
bankovky nebo mince“. 
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Vypracoval : Břetislav Krůpa 
Schválil : Michal Vodrážka 
Datum : 25. dubna 2017 
 
 
 

Připomínka k 
novelizačnímu 
bodu 30 

Mze Účelem je jednotná terminologie v rámci vyhlášky. Vypořádáno jinak 
Na základě připomínek MF a MV byly 
výrazy písmena a písmenu nahrazeny v 
celém návrhu textem „písm.“. 
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