
ZÁKON 

ze dne …………………, 

kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Změna směnárenského zákona 

Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. se 

mění takto: 

1. Název § 14 nově zní: Doklad o provedení směnárenského obchodu a o odstoupení 

od směnárenského obchodu. 

2. V § 14 Doklad o provedení směnárenského obchodu se za odstavec 1 vkládají nové 

odstavce, které včetně odstavce 1 znějí takto:  

„(1) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu tomu, s kým provedl směnárenský 

obchod, doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele, obsahující 

zejména datum a čas provedení směnárenského obchodu.” 

„(2) Spotřebitel podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele má právo na 

odstoupení od směnárenského obchodu, a to nejpozději do 2 hodin od provedení 

směnárenského obchodu. V případě, že by lhůta pro uplatnění práva na 

odstoupení od směnárenského obchodu končila po provozní době provozovatele, 

tak spotřebitel je oprávněn toto právo na odstoupení uplatnit u provozovatele 

v následujícím dni, a to do skončení první hodiny provozu směnárenské činnosti 

provozovatele v provozovně.” 

„(3) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu spotřebiteli vrátit částku, 

která byla spotřebitelem složena provozovateli na provedení směnárenského 

obchodu a úplaty za provedení směnárenského obchodu u kterého  spotřebitel 

využil práva na odstoupení od směnárenského obchodu podle odstavce 2 oproti 
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vrácení částky, která byla provozovatelem vyplacena po provedení 

směnárenského obchodu od něhož bylo odstoupeno.” 

„(4) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu  doklad o odstoupení od 

směnárenského obchodu podle odstavce 2 a vypořádání podle odstavce 3 

obsahující alespoň informace podle § 13  tomu, s kým provedl směnárenský 

obchod od kterého bylo podle odstavce 2 odstoupeno.”. 

3. V § 22 Přestupky provozovatele se v odstavci 1 mění písmeno h): 

„h) v rozporu s § 14 odst. 1 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský 

obchod nebo tento doklad bude obsahovat neúplné anebo nepravdivé informace,” 

4. V § 22 v odstavci 1 se ruší písmeno i) 

5. V § 22 se do odstavce 1 doplňují písmena i) a j), které znějí takto:  

„i) nesplní povinnost podle § 14 odst. 3,” 

„j) v rozporu s § 14 odst. 4 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský 

obchod od které bylo odstoupeno nebo tento doklad bude obsahovat neúplné 

anebo nepravdivé informace, nesplní informační povinnost podle § 15 odst. 1,”. 

6. V § 22 v odstavci 1 se písmena j), k), l), m), n) mění na k), l), m), n), o). 

7. V § 22 se odstavec 2 mění takto: 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), b), g) až k) nebo m) až o), 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c) až f) nebo l). 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018. 
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