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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 

 

Návrh vyhlášky byl vložen do systému eKLEP dne 9. ledna 2018 s termínem dodání připomínek do 8. února 2018. Vyhodnocení připomínkového 

řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MŽP Bez připomínek.  

MŠMT Bez připomínek.  

MPSV Bez připomínek.  

MMR Bez připomínek.  

MPO Bez připomínek.  

MSP V návrhu vyhlášky v § 1 nahradit začátek věty textem „Česká národní banka vydává 

do oběhu bankovky …“, neboť datum vydání vyplývá z účinnosti vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále doporučuje doplnit do přílohy obou vyhlášek vyobrazení uvedených bankovek, neboť 

slovní popis obsažený ve vyhlášce je příliš složitý. (Připomínky nebyly vloženy do IS 

eKLEP, byly pouze zaslány e-mailem Mgr. Zdeňkou Přenosilovou, vedoucí oddělení 

vnější legislativy z MSP dne 31. 1. 2018) 

Neakceptováno. Systém vyhlášek je od roku 1993 

stabilní. Text v § 1 zní: „Dnem 9. května 2018 se 

vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 

2018 …. Je pravdou, že od roku 1993 se daří 

stanovovat účinnosti vyhlášek shodně s datem emise, 

avšak nemusí to být pravidlem. Pro platidlo je 

nezbytné mít definovánu dobu zákonné platnosti, tj. 

datum vydání do oběhu, datum ukončení platnosti a 

datum ukončení možnosti výměny. 

 

Neakceptováno. Pro Českou národní banku není 

problém předat k publikaci ve Sbírce zákonů 

reprodukci bankovky, ale (1) k dodržení ustanovení 

vyhlášky č. 274/2011 Sb. je možné ji v zájmu ochrany 

proti zneužití vyobrazit jen zmenšenou do 75 % nebo 

zvětšenou nad 125 %, nepůjde tedy o vyobrazení 1:1, 

v elektronické podobě bude muset mít obrázek šikmý 

přetisk SPECIMEN, tím vzniknou dvě verze, které by 

mohly být pro adresáta nesrozumitelné, (2) od vzniku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWNC3SI8)



2 

 

Sbírky zákonů v roce 1918 nebyla vyobrazena žádná 

bankovka, naposledy se vyobrazovaly v Zákonníku 

říšském vzory starých bankovek v jednoduché 

typografické úpravě v 19. století, (3) v minulosti jsme 

byli informováni, že Sbírka zákonů není vybavena 

na reprodukování této technické kategorie. 

MD Bez připomínek.  

MZV Bez připomínek.  

MO Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

MZD Bez připomínek.  

MZE Bez připomínek.  

MF Bez připomínek.  

MV Bez připomínek.  
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