
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon 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 

pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých 

dukátů   

(tisk 46) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 27. února 2018 
 

 

 

Poslanec Jiří Valenta 

SD 363 

 

1. Název zákona zní: 

    „kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 29/2000 Sb., 

o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění 

pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých 

dukátů“. 

 

2. V Části druhé čl. II se za bod č. 4 vkládá bod 5., který zní: 

„5. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

  „(5) Česká pošta je povinna provést výměnu podle odstavce 1 písmeno b) až do 100 kusů 

jedné nominální hodnoty bezplatně, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních 

hodnot.“.“. 

 Dosavadní body 5. a 6. se označují jako body 6. a 7.  

 

3. Část třetí zní: 

„ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o poštovních službách 

Čl. III 

 

  V § 3 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 

(zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 221/2012 Sb., se 

vkládá písmeno g), které zní: 

 „g) službu výměny běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí za nepoškozené tuzemské 

bankovky a mince, jestliže jsou celé nebo se jedná o bankovky, jejichž celková plocha je větší 

než 50%, které jsou celistvé nebo které se skládají nejvýše ze dvou částí, jež nepochybně patří 

k sobě. V případě pochybností o tom, zda jednotlivé části bankovky patří k sobě, se posuzuje 

každá část samostatně.“. 
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 Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h). 

 

4. Dosavadní ČÁST TŘETÍ a ČÁST ČTVRTÁ se označují jako ČÁST ČTVRTÁ a ČÁST PÁTÁ a 

dosavadní článek III. a IV. se označují jako článek IV. a V. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 27. února 2018 

 

 

 

 

 

 

Jiří Dolejš  v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 
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