
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a 

devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

(tisk 587) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. dubna 2016 
 

 

 

Poslanec Václav Votava (za posl. Beznosku) 

A. 1. SD 3972 

V části první, čl. I. se za dosavadní bod 37. vkládá nový bod Y., který zní: 

„Y. § 33 zní: 

 

„§ 33 

Odborný kurz 

  

(1) Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel 

tuzemských bankovek a mincí, směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní 

poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel 

platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz 

malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz 

dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, zajistí, aby osoby, které při zpracování 

tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do 

oběhu, byly držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí 

podezřelých z padělání nebo pozměňování (dále jen „kurz“), vydaného Českou národní bankou nebo 

osobou jí k tomu pověřenou (dále jen „osvědčení“). 

  

 (2) Osvědčení se udělí po absolvování kurzu pouze osobě, která je plně způsobilá k právním 

úkonům a je zletilá. 

  

(3) Kurz se pořádá pro 

 a)  osoby, které po jeho absolvování mohou lektorsky vést kurz, 

 b)  osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí 

přijaté bankovky nebo mince do oběhu 

1. v České národní bance, 

2. v úvěrových institucích provádějících pokladní operace, 

3. u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí, nebo 

4. u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, 

euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen, 

c) osoby, které u osob neuvedených v písmenu b) při zpracování tuzemských bankovek a mincí 

posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu. 

  

(4) Kurz pro osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b) pořádá Česká národní banka nebo, 

v případě osob v úvěrových institucích, úvěrové instituce. Česká národní banka může na základě 
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žádosti pověřit právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která působí v oblasti vzdělávání, 

pořádáním kurzů pro osoby uvedené v odstavci 3 písm. c) (dále jen „pověřená osoba“), jestliže tato 

osoba prokáže, že má organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů. Kurz pořádaný 

pověřenou osobou může lektorsky vést pouze osoba, která absolvovala kurz podle odstavce 3 písm. 

a). 

  

(5) Česká národní banka je oprávněna kontrolovat pověřenou osobu a v případě zjištění 

nedostatků při zabezpečování kurzu je oprávněna jí rozhodnutím pověření odejmout. Osoba, které 

bylo pověření odňato, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne 

odnětí pověření. 

  

(6) Česká národní banka uveřejňuje seznam pověřených osob způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

  

(7) Prováděcí právní předpis stanoví druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační 

a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení.“. 

 

Ostatní body se přečíslují. 

 

A. 2. SD 3973 

V části první, čl. I. se za dosavadní bod 4. vkládá nový bod Z., který zní: 

„Z. § 7 zní: 

„§ 7 

 

Společná ustanovení pro příjem, výdej, vracení a výměnu tuzemských bankovek a mincí 

 

(1) Česká národní banka zpracovává tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu v souladu 

se stanovenými postupy třídění tuzemských bankovek a mincí a rozlišování bankovek a mincí 

znějících na koruny české neplatných, nepravých nebo tuzemských bankovek a mincí nevhodných 

pro další oběh (dále jen „standardy zpracování“) před jejich vydáním do oběhu ze svých zásob. 

Tuzemské bankovky a mince, které jsou podezřelé, a bankovky a mince znějící na koruny české, které 

jsou neplatné, nesmí do oběhu vydat. 

 

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel tuzemských bankovek a 

mincí zpracovávají tuzemské bankovky a mince přijaté z oběhu v souladu se standardy zpracování 

před jejich vrácením do oběhu. Tuzemské bankovky a mince, které jsou podezřelé, a bankovky a 

mince znějící na koruny české, které jsou neplatné, nesmí do oběhu vrátit. 

 

 (3) Jiné právnické osoby než uvedené v odstavci 1 nebo 2, provozovatelé kasin a směnárníci 

kontrolují pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu. Tuzemské bankovky 

a mince, které jsou podezřelé, a bankovky a mince znějící na koruny české, které jsou neplatné, nesmí 

do oběhu vrátit. 

 

 (4) Zpracování tuzemských bankovek a mincí je činnost spočívající v jejich roztřídění podle 

nominálních hodnot, v kontrole jejich počtu, v kontrole jejich platnosti a pravosti a v jejich roztřídění 

na tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh a tuzemské bankovky a mince pro další oběh 

nevhodné. 

 

(5) Vrácením do oběhu se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv výdajová operace, s 

výjimkou 

 a) výdajových operací České národní banky, 
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 b)  vkladu tuzemských bankovek nebo mincí na účet vedený Českou národní bankou nebo 

úvěrovou institucí provádějící pokladní operace, 

 c) odvodu tuzemských bankovek nebo mincí České národní bance, úvěrové instituci provádějící 

pokladní operace nebo zpracovateli tuzemských bankovek a mincí ke zpracování. 

 

(6) Úvěrová instituce přijímá a vyměňuje tuzemské bankovky a mince ve všech svých 

pobočkách1), ve kterých provádí pokladní operace. Z důvodů bezpečnosti může úvěrová instituce 

omezit množství tuzemských bankovek a mincí, které v určitých pobočkách v jednotlivých případech 

přijímá nebo vyměňuje. Úvěrová instituce je povinna o tomto omezení v dotčených pobočkách 

písemně informovat. 

_________________ 
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstev.“. 

 

 Ostatní body se přečíslují. 

 

 

Poslanec Václav Votava 

A. 3. SD 4078 

 

K části první: 

 

1. V čl. I se za bod 13 vkládá nový bod v tomto znění: 

„X. V § 11 se doplňuje nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 

 

„(4) Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny požadavky stanovené přímo použitelným předpisem 

Evropské unie5) na provozování anonymních zařízení a neanonymních zařízení přijímajících 

eurobankovky nebo euromince a na zadržování eurobankovek nebo euromincí těmito zařízeními. 

_______________________ 
5)  Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001, ve znění nařízení Rady (ES) č. 44/2009. 

    Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001, ve znění nařízení Rady (ES) č. 45/2009.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. I v dosavadním bodě 22 v § 13 odst. 4 se za slovo „podezřelé“ vkládá slovo „tuzemské“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 19. dubna 2016 

 

 

 

Ing. Václav   V o t a v a , v. r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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