
Platné znění části vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

o oběhu bankovek a mincí, s vyznačením navrhovaných změn – pracovní návrh 

§ 1 

Předmět úpravy 

 Tato vyhláška stanoví 

 a) počty tuzemských bankovek a mincí 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“), 

 b) standardy zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 7 odst. 7 zákona), 

 c) popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další 

oběh a způsob jejich předávání České národní bance (§ 8 odst. 3 zákona), 

 d) postup při zadržování podezřelých nebo nestandardně poškozených bankovek a mincí, 

náležitosti potvrzení o jejich zadržení a postup při jejich předávání České národní bance (§ 12 

odst. 6, § 9 odst. 3 zákona), 

 e) rozsah specifikace transakce provedené neanonymním zařízením (§ 11 odst. 3 zákona), 

 f) postup při výměně tuzemských bankovek, které nejsou celé nebo celistvé (§ 10 odst. 5 

zákona), 

 g) podmínky, za kterých lze zhotovit nebo prodat reprodukce tuzemských nebo 

cizozemských bankovek a mincí a předměty úpravou je napodobující (§ 14 zákona), 

 h) vzor formuláře žádosti o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí a obsah 

jeho příloh, vzor formuláře oznámení změny a obsah jeho příloh (§ 17 odst. 1, § 18 odst. 2 

zákona), 

 i) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící 

pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování 

tuzemských bankovek a mincí (§ 21 odst. 5 zákona), 

 j) rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací o místech, v nichž 

zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních používaných pro zpracování 

tuzemských bankovek a mincí, o změnách těchto zařízení a o zpracování tuzemských 

bankovek a mincí (§ 23 odst. 3 zákona), 

 k) druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a technické předpoklady pro 

pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení (§ 33 odst. 7 zákona). 
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§ 3 

Způsoby zpracování 

  

 (1) Tuzemské bankovky a mince je možné zpracovávat ručně nebo strojově. 

  (2) Ručním zpracováním se rozumí zpracování prováděné osobou, která je držitelem 

osvědčení o absolvování kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo 

pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona nebo podle devizového zákona. 

  (3) Strojovým zpracováním se rozumí zpracování na zařízení pro zpracování 

tuzemských bankovek a mincí (dále jen „zařízení“) vyhovujícím podmínkám stanoveným v § 

4 až 56. Zpracování tuzemských bankovek a mincí vytříděných zařízením z důvodu jejich 

nepravosti, neplatnosti nebo nevhodnosti pro další oběh je ručním zpracováním podle 

odstavce 2. 

 

ČÁST PÁTÁ 

POSTUPY PŘI ZADRŽOVÁNÍ PODEZŘELÝCH NEBO NESTANDARDNĚ 

POŠKOZENÝCH BANKOVEK NEBO MINCÍ, NÁLEŽITOSTI POTVRZENÍ O 

JEJICH ZADRŽENÍ A POSTUP PŘI JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ 

BANCE 

§ 9 

Postupy pro zadržování podezřelých nebo nestandardně poškozených bankovek nebo 

mincí 

 (1) Potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí musí obsahovat 

a) identifikační údaje toho, kdo podezřelé bankovky nebo mince předložil (dále jen 

„předložitel“), a to jméno nebo jména, příjmení, datum narození a státní příslušnost, jde-li 

o osobu fyzickou, a obchodní firmu nebo název předložitele, jde-li o osobu právnickou, 

b) adresu trvalého pobytu předložitele, popřípadě adresu jeho dlouhodobého nebo trvalého 

pobytu na území České republiky, jde-li o osobu fyzickou, a sídlo předložitele, jde-li o osobu 

právnickou; pokud předložitel nemá na území České republiky adresu dlouhodobého ani 

trvalého pobytu, popřípadě sídlo, anebo pokud lze důvodně předpokládat, že jeho pobyt na 

území České republiky bude ukončen do 3 týdnů od zadržení podezřelých bankovek nebo 

mincí, uvede se i adresa stálého bydliště, popřípadě sídla předložitele v zahraničí, 

c) druh a číslo dokladu, podle kterého byla zjištěna totožnost předložitele, 

d) měnu a nominální hodnotu zadržené bankovky a její sérii a číslo nebo měnu a nominální 

hodnotu zadržené mince a ročník její ražby, počet kusů jednotlivých druhů a nominálních 

hodnot zadržených bankovek nebo mincí a úhrnnou částku, 
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e) místo a datum zadržení bankovek nebo mincí, 

f) identifikační údaje toho, kdo podezřelé bankovky nebo mince zadržel (dále jen „zadržitel“), 

a to jméno nebo jména, příjmení a adresu trvalého pobytu, jde-li o osobu fyzickou, a obchodní 

firmu nebo název a sídlo zadržitele, jde-li o osobu právnickou, 

 g) okolnosti, za kterých byly bankovky nebo mince zadrženy, a 

h) podpis předložitele, je-li přítomen vystavení potvrzení. 

  (2) Na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení podezřelých 

bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající nominální hodnotě 

zadržených podezřelých bankovek nebo mincí, jestliže se ukáže, že tyto bankovky nebo 

mince jsou pravé. 

  (3) Zadržitel označí na potvrzení o zadržení podezřelých bankovek nebo mincí text 

„podezřelé bankovky nebo mince“. 

  (4) Zadržené podezřelé bankovky nebo mince vloží zadržitel spolu se stejnopisem 

potvrzení o jejich zadržení do obálky nebo jiného vhodného obalu, který zajistí vhodným 

způsobem před neoprávněným otevřením. Předložitel, je-li přítomen, potvrdí svou přítomnost 

při uložení zadržených podezřelých bankovek nebo mincí do obalu vlastnoručním podpisem 

přes přelep obalu. Svůj podpis přes přelep obalu připojí i zadržitel. Odmítne-li předložitel svůj 

podpis uvést, uvede zadržitel tuto skutečnost. Takto uložené podezřelé bankovky nebo mince 

předá zadržitel k odbornému posouzení České národní bance. Druhý výtisk potvrzení 

o zadržení bankovek nebo mincí předá zadržitel předložiteli. 

  (5) Jestliže předložitel není znám, odmítne uvést některý z požadovaných údajů nebo 

potvrdit svou přítomnost při uložení zadržených podezřelých bankovek nebo mincí do obalu, 

uvede zadržitel tuto skutečnost na potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí. 

  (6) Vzor potvrzení o zadržení podezřelých nebo nestandardně poškozených 

bankovek nebo mincí podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1. 

(7) Při zadržení nestandardně poškozených bankovek nebo mincí se odstavce 1, 4, 

5 a § 10 použijí obdobně s tím, že  

a) na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení nestandardně 

poškozených bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající 

nominální hodnotě zadržených nestandardně poškozených bankovek nebo mincí, 

poskytne-li za ně Česká národní banka náhradu, a 

b) zadržitel označí na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených bankovek nebo 

mincí text „nestandardně poškozené bankovky nebo mince“. 

  

§ 10 
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Zvláštní ustanovení pro zadržení podezřelých bankovek nebo mincí v neanonymním 

zařízení 

 Při zadržení podezřelých bankovek nebo mincí v neanonymním zařízení se použije § 9 

přiměřeně s tím, že zadržitel 

a) jako místo zadržení bankovek nebo mincí uvede místo, kde je provozováno neanonymní 

zařízení, 

b) jako datum zadržení uvede datum provedené transakce, 

c) určí totožnost držitele karty, nebo není-li to možné, majitele účtu, a uvede jej jako 

předložitele a 

d) na potvrzení zapíše typ, model a výrobní číslo nebo jiný vhodný identifikační údaj 

neanonymního zařízení. 

  

§ 11 

Výsledek odborného posouzení a postup v případě zjištění pravosti zadržených 

podezřelých bankovek nebo mincí 

 (1) Předložitele informuje o výsledku odborného posouzení na jeho žádost zadržitel. 

 (2) Zjistí-li Česká národní banka, že zadržené podezřelé bankovky nebo mince jsou 

pravé, informuje o výsledku zadržitele. 

 

 

 

Guvernér 
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