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VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon 
č. 370/2017 Sb., o platebním styku 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 23. 2. 2018, s termínem 
dodání stanovisek do 23. 3. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
ČNB ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 5 odst. 2 (změny ve vymezení údajů v registru 
směnárníků): Návrh novely nevede ke sjednocení registrů 
v různých zákonech, resp. zajištění provázanosti na tzv. 
základní registry (důsledkem návrhu je mj. odlišná úprava 
od zákona o spotřebitelském úvěru nebo návrhu zákona o 
distribuci pojištění). Obsah pojmu sídlo fyzické osoby je 
nadto sporný (v občanském zákoníku je sídlo podnikatele 
definováno jen jako adresa evidovaná ve veřejném 
rejstříku, bez vazby na materiální obsah nebo základní 
registry). Požadujeme tedy zachování platného znění.  

Akceptováno. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 6 odst. 1 písm. c) (požadavky na odpovědnou 
osobu směnárníka): Návrh nereflektuje dohledová 
zjištění, podle kterých dochází k obcházení povinnosti 
ustanovit vedoucí osobu, která skutečně řídí provozování 
směnárenské činnosti, a to typicky tím, že tato osoba je 
ustanovována pouze formálně, resp. pro více směnárníků, 
ač se následně řízení provozování směnárenské činnosti 
toho kterého směnárníka fakticky nevěnuje. 
Požadavky na odpovědnou osobu jsou zcela minimální, tj. 
nejde o neúměrně zatěžující povinnost. 
Navrhované znění § 6 odst. 1 písm. c)  
c) vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí 

Akceptováno jinak. 
Bylo zapovězeno sdílení vedoucích osob mezi směnárníky, ale sdílení 
bylo povoleno v rámci koncernu. Koncern je vymezen jako případ, kdy 
je jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení jinou osobou 
nebo osobami. Pro tyto případy není vhodné zapovídat ani sdílení 
vedoucích osob, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti. 
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provozování směnárenské činnosti, dosáhly středního 
vzdělání s maturitní zkouškou a nejsou vedoucími 
osobami, které skutečně řídí provozování 
směnárenské činnosti u jiného směnárníka, a… 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 6 odst. 4 (nahrazení příkladů v definici vedoucí 
osoby jen obecnými kritérii): Navrhované změny nejsou 
potřebné, navíc snižují srozumitelnost zákona, když 
vypouštěnou část definice (slova ředitel a prokurista) bude 
nutné i nadále dovozovat z obecného vymezení vedoucí 
osoby (ten, kdo skutečně řídí provozování směnárenské 
činnosti). Se změnami v § 6 odst. 4 proto nesouhlasíme a 
požadujeme je vypustit. 

Akceptováno. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K návětí a písm. c) § 11 odst. 2 a 3 (náležitosti 
kurzovního lístku – omezení okruhu uváděných údajů) 
(klíčová připomínka): Navrhované změny nezajištují s 
ohledem na poznatky dohledové praxe dostatečnou 
ochranu zákazníka; primárně nebrání záměnám či 
nedorozuměním na straně zákazníka. V návrhu chybí 
výslovný zákaz uvádění jiných než zákonem 
předpokládaných náležitostí. Bez této úpravy je mj. 
sporné, zda může kurzovní lístek obsahovat vedle 
zákonem požadovaného nejméně výhodného kurzu i další 
(výhodnější) kurzy. V § 12 se upravují jiné podmínky 
směny, než uvádí kurzovní lístek, ale pokud nejsou 
náležitosti kurzovního lístku taxativní, § 12 se vůbec 
nemusí uplatnit.  
Tento zákaz jiných údajů na kurzovním lístku se sice 
dovozuje v aplikační praxi ČNB už dnes, viz soubor 
odpovědí k zákonu o směnárenské činnosti na 
internetových stránkách ČNB, ale jasná opora v textu 
zákona chybí.  
Navrhované znění nového návětí a písm. c) § 11 odst. 
2 
(2) Kurzovní lístek obsahuje vždy  
… 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Doplnění slova „vždy“ do § 11 odst. 2 je nadbytečné, neboť ze stávající 
znění jasně plyne, že ustanovení § 11 odst. 2 předepisuje povinné 
náležitosti kurzovního lístku. Neobsahuje-li kurzovní lístek některý 
z údajů, pak provozovatel neuveřejnil kurzovní lístek podle § 11. 
To platí i pro uvedení názvů nebo jiných označení měn, mezi nimiž 
provozovatel směnu provádí. Neobsahuje-li kurzovní lístek název či 
označení některé měny, mezi kterou se provádí směna, pak opět není 
uveřejněn podle § 11. Jde tedy o delikt podle § 22 odst. 1 písm. d). 
Dále uvádíme, že údaje na kurzovním lístku se mají uvádět přehledně, 
v přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným způsobem. Není tedy 
důvod, aby na kurzovním lístku nebylo uvedeno například logo 
směnárníka, údaje o dodavateli software atp. To uznává sama Česká 
národní banka v níže uvedené připomínce. Naopak by bylo nepatřičné 
trestat směnárnu za uvedení údajů, které přehlednost a srozumitelnost 
kurzovního lístku nesnižují. 
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c) názvy nebo jiná označení všech měn, mezi nimiž 
provozovatel směnu provádí, 
… 
(3) Kurzovní lístek neobsahuje údaje neuvedené v 
odstavci 2.  

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 11 odst. 3 (náležitosti kurzovního lístku – 
požadavky na srozumitelnost): Vítáme změny obsažené 
v návrhu MF, ale samy o sobě tyto změny nezajištují s 
ohledem na poznatky dohledové praxe dostatečnou 
ochranu zákazníka. Navrhujeme proto doplnění 
odlišitelnosti a nezaměnitelnosti „na první pohled“, což 
posílí standard transparentnosti kurzovního lístku a více 
než návrh MF omezí riziko sporných případů.  
Navrhované znění § 11 odst. 3 
(3) Údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené 
velikosti určitým alespoň v českém a anglickém jazyce, 
přehledně, v přiměřené velikosti, jasným a 
srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí 
arabskými číslicemi. Kurzovní lístek musí být 
dostatečně oddělen a na první pohled odlišen od 
jakýchkoliv jiných informací uveřejněných v 
provozovně. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V navrhovaném znění se uvádí, že kurzovní lístek musí být dostatečně 
oddělen a odlišen od jiných informací uveřejněných v provozovně. 
Máme za to, že není-li kurzovní lístek odlišen „na první pohled“, 
nesplňuje ani požadavek na dostatečné oddělení a odlišení. Kromě 
toho, sousloví „na první pohled“ není v legislativě užíváno. Jedná se o 
velmi subjektivní pojem, který by byl obtížně vykládán. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 12 odst. 2 (výhodnější podmínky směny): 
Navrhované změny nezajištují s ohledem na poznatky 
dohledové praxe dostatečnou ochranu zákazníka a návrh 
neřeší nejasnosti spojené s dnešní úpravou (kdy jsou 
výhodnější podmínky, bez ohledu na formálně dostatečné 
odlišení, přesto zaměňovány s informace na kurzovním 
lístku). Návrh pouze nahrazuje požadavek na 
„nezaměnitelnost“ výhodnější nabídky s kurzovním lístkem 
nebo údaji na něm uvedenými, zejména s údajem o 
směnném kurzu povinností „dostatečného oddělení a 
odlišení“ od jakýchkoliv jiných informací uveřejněných v 
provozovně a doplňuje konkrétní – ryze subjektivní 
podmínkou lepší viditelnosti. Trváme proto na zákazu 
sdělování výhodnějších podmínek jinak než individuálně 

Akceptováno jinak. 
Bylo navrženo toto znění § 12 odst. 2: 
Nabízí-li provozovatel směnný kurz, který je pro zájemce výhodnější 
než směnný kurz uvedený na kurzovním lístku, může v provozovně a 
jejím bezprostředním okolí uveřejnit pouze obecnou informaci o této 
nabídce. Nabídku konkrétního směnného kurzu, který je pro zájemce 
výhodnější než směnný kurz uvedený na kurzovním lístku, může 
provozovatel v  provozovně a jejím bezprostředním okolí sdělit pouze 
individuálně.    
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(proto se současně nemůže uplatnit odkaz na § 11 odst. 3, 
který zahrnuje sdělování vždy v českém i anglickém 
jazyce, určitou velikostí písma apod.). Případné klamavé 
praktiky při individuálním sdělování informací jsou při 
dodržení navrhovaného odst. 2 obtížně představitelné, ale 
pokud by k nim přesto docházelo, budou postižitelné podle 
předpisů na ochranu spotřebitele. 
Navrhované znění § 12 odst. 2 a 4 
(2) Směnný kurz nebo úplatu, které jsou odlišné od 
směnného kurzu nebo úplaty uvedené na kurzovním 
lístku a pro zájemce o směnu výhodnější, lze v 
provozovně nebo její bezprostřední blízkosti nabízet a 
sdělovat jen individuálně. Provozovatel může uveřejnit 
informaci o tom, že lze individuálně sjednat 
výhodnější podmínky směny. 
(4) Ustanovení § 11 odst. 3 se pro informaci o 
výhodnější nabídce a podmínkách jejího uplatnění 
použijí obdobně. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 12 odst. 3 a 4 (vázaný prodej): Navrhované změny 
nezajištují s ohledem na poznatky dohledové praxe 
dostatečnou ochranu zákazníka a navrhujeme proto zákaz 
vázaného i spojeného prodeje1 analogicky k zákazu 
vázaného prodeje ve smyslu § 130 zákona o 
spotřebitelském úvěru (kde je spojený prodej méně 
relevantní). Jde o případy, kdy by nová pravidla, vč. práva 
na odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu, 
obcházeli směnárníci tím, že by současně se směnou 
prodali např. mapu nebo suvenýr, mimo režim zákona o 
směnárenské činnosti, a právě tímto souvisejícím 
prodejem by zákazník získal horší podmínky, než původně 
předpokládal (aniž by od něj mohl odstoupit). Tyto horší 
podmínky by dnes mohla posuzovat Česká obchodní 
inspekce z pohledu nekalých praktik, ale to je až následné 
řešení, které zejména zahraničním klientům směnáren 

Akceptováno jinak. 
Vzhledem k tomu, že spojený či vázaný prodej nelze v daném případě 
použít, byla použita formulace „doplňkový prodej“. Úprava doplňkového 
prodeje bude v § 14 odst. 4, § 16c odst. 2 a § 16f odst. 2. Na 
odstoupení od smlouvy o doplňkovém prodeji bude navazovat i 
příslušný přestupek. 

                                            
1 Pozn. o vázanost jde, pokud směnárna nabízí směnu jen ve spojení s uzavřením jiné smlouvy.  O spojení jde v případech, kdy je samostatná směna možná, 

ale fakticky ji provozovatel směnárenské činnosti spojuje s uzavřením jiné smlouvy, např. jako základní variantu směny, pokud se klient nevyjádří jinak.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAY6HHDQU)



5 

stěží pomůže a současně klade značné nároky na 
kapacity dozorového orgánu a nelze ho považovat za 
efektivní řešení, tím spíše, že v jiných sektorech byl 
podobný zákaz stanoven.  
Požadujeme proto upravit text odstavce 3 a zrušit 
odstavec 4. 
Navrhované znění § 12 odst. 3 
(3) Uzavření směnárenského obchodu nelze vázat na 
uzavření jiné smlouvy nebo spojovat s uzavřením jiné 
smlouvy. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 12a (zákaz poplatků mimo směnný kurz): Ačkoliv se 
dříve zvažoval zákaz poplatků mimo kurz (tj. poplatků 
nezahrnutých přímo do směnného kurzu), návrh MF tento 
důležitý nástroj pro zpřehlednění a lepší srovnatelnost 
nabídky směnáren neobsahuje. V zájmu zavedení 
komplementárních nástrojů ochrany klienta požadujeme, 
aby tento zákaz byl doplněn (s výjimkami pro relevantní 
případy – zejména jde o směnu mincí, použití šeku nebo 
při platbě kartou v omezených případech, kdy to nové 
předpisy z oblasti platebního styku připouštějí). Právo 
provozovatelů směnáren na zisk tím není dotčeno, jejich 
ziskem může být – a v praxi už dnes často je – rozdíl mezi 
prodejními a nákupními kurzy. 
Navrhované znění § 12a  
Provozovatel směnárenské činnosti nesmí za uzavření 
směnárenského obchodu požadovat úplatu, s 
výjimkou poplatku za směnu v případech, kdy 
zákazník žádá o směnu mincí nebo o platbu šekem 
nebo prostřednictvím karetní platební transakce. 
V souvislosti s tím je vhodná úprava formulace zmínky o 
úplatě na jiných místech zákona (např. doplnění slova 
„případné“ s odkazem na § 12a), věcně by ale tato úprava 
na dalších místech – informování v rámci předsmluvní 
informace, uvedení na kurzovním lístku, zákaz horších 
podmínek, než uvádí kurzovní lístek – měla být zachována 
i při omezeném okruhu případů, kdy lze úplatu požadovat. 

Akceptováno jinak. 
Bylo vloženo ustanovení § 12a v následujícím znění: 

§ 12a 
Úplata 

Provozovateli nenáleží úplata za provedení směnárenského obchodu, 
s výjimkou úplaty za provedení směny 

a) mincí složených zákazníkem, 
b) šeku předloženého zákazníkem, nebo 
c) bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických 

peněz, dal-li zákazník platební příkaz k jejich převodu 
prostřednictvím provozovatele. 

Na ustanovení navazuje přestupek v § 22. 
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 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 13 odst. 1 (předsmluvní informace): Navrhované 
změny, kterými se ruší poskytování informací všem 
klientům před provedením směny, nezajištují s ohledem na 
poznatky dohledové praxe dostatečnou ochranu 
zákazníka. Zachováním předsmluvní informace pro 
všechny směnárenské obchody, rozuměno nejen pro 
(ekvivalent) 1 000 EUR a více (v těchto případech 
zachovává předsmluvní informaci i návrh MF), dojde ke 
zvýšení či přinejmenším udržení standardu ochrany 
zákazníků, a mj. může preventivně eliminovat řadu 
případů odstoupení od smlouvy, které je pro zákazníka 
spojeno s obtížemi a je proto žádoucí, aby k němu 
nemuselo docházet. Ačkoliv někteří zájemci o směnu 
nevěnují předsmluvním informacím dostatečnou 
pozornost, nelze zobecnit, že tento institut ochrany 
spotřebitele neplní svůj účel. Naopak, jak vyplývá z 
dohledových zkušeností, pokud zájemce o směnu po 
obdržení předsmluvních informací vysloví svůj nesouhlas 
s podmínkami směny a obchod za uvedených podmínek 
provést nechce, není mu nijak bráněno a již složená 
hotovost je mu vrácena zpět. Předsmluvní informace tak v 
daných případech svůj účel plní. 
Současně je nutné vyjasnit text § 13 odst. 1 tak, aby 
nebylo pochyb, že předsmluvní informace nestačí 
zákazníkovi ukázat, ale provozovatel směnárenské 
činnosti mu je musí vždy předat. ČNB už dnes dovozuje, 
že by mělo jít o takový postup, což potvrzují i soudy 
(Městský soud v Praze, č. j. 3 A 161/2015), ale text zákona 
může být pro některé uživatele matoucí. 
Kvalitativní požadavky na předsmluvní informace je přitom 
vhodnější řešit odkazem na stejné požadavky na kurzovní 
lístek, proto se stávající druhá věta v § 13 odst. 1 navrhuje 
nahradit za takový odkaz, který věcně odpovídá mj. tomu, 
co MF navrhuje pro jím omezenou podobu předsmluvní 
informace pro některé směny.  
Z platného znění § 13 navrhujeme vypustit odst. 2 písm. 
c), tedy informace o možnosti podat stížnost k ČNB nebo 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Trváme na zrušení předsmluvních informací u směnárenských obchodů 
do 1000 EUR, kde je možné využít právo na odstoupení od 
směnárenského obchodu. Ochrana zákazníků směnáren bude i nadále 
zachována tím, že budou moci od směnárenského obchodu odstoupit. 
Předsmluvní informace u obchodů, od kterých lze odstoupit, představují 
zbytečnou administrativní zátěž. Pro klienta tyto informace nemají 
žádný smysl, neboť i tak může směnu odmítnout. 
Pro směnárny navíc představuje velký náklad archivace těchto 
dokumentů, kdy velké směnárny musejí archivovat po dobu pěti let 
stovky tisíc předsmluvních informací. V případě zavedení odstoupení 
od smlouvy nedává taková povinnost smysl. 
 
Vysvětleno. 
Sloveso „sdělit“ bude ponecháno, ale v odst. 2 předkládaného znění 
bude druhá věta zpřesněna. 
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návrh k finančnímu arbitrovi. Tyto informace jsou 
relevantní až po provedení směny a předkládají se 
zákazníkovi i podle § 14 v rámci dokladu o provedení 
směny. Text předsmluvní informace podle § 13 lze proto o 
tyto informace zkrátit a zjednodušit. 
Navrhované znění § 13 odst. 1 (pozn. škrtnutý je nový 
text MF, pod ním jsou vyznačeny změny ČNB oproti 
stávajícímu znění zákona)  
Informace před provedením směnárenského obchodu 
(1) Provozovatel poskytne zájemci s dostatečným 
předstihem před uzavřením směnárenského obchodu, 
v němž částka složená zájemcem k provedení směny 
přesahuje částku odpovídající 1 000 EUR, informace 
uvedené v § 14 odst. 2 písm. a) bodu 1, písm. b) 
bodech 1 až 6, písm. c) bodech 3 a 4 a datum a čas 
sdělení informace. 
(2) Informace podle odstavce 1 musí být zájemci 
sděleny v textové podobě, alespoň v českém a 
anglickém jazyce, v přiměřené velikosti, jasným a 
srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí 
arabskými číslicemi. Textová podoba je zachována, 
jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je lze 
uchovat a opakovaně zobrazovat. 
(1) Provozovatel předá sdělí zájemci s dostatečným 
předstihem před uzavřením tohoto obchodu a v textové 
podobě informace uvedené v odstavci 2. Tyto informace 
musí být zájemci sděleny v textové podobě, určitě a 
srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce. 
Textová podoba je zachována, jsou-li informace předány 
sděleny takovým způsobem, že je zájemce může uchovat 
a opakovaně zobrazovat. § 11 odst. 3 se použije 
obdobně.  
(2) Zájemci musí být v souladu s odstavcem 1 sděleny tyto 
informace o 
a) provozovateli 

1. obchodní firma nebo název anebo jméno, popřípadě 
jména, a příjmení, 
2. adresa sídla a adresa provozovny, v níž je smlouva 
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uzavírána, popřípadě jiná adresa, včetně elektronické, 
která má význam pro komunikaci zájemce 
s provozovatelem, a 
3. identifikační číslo osoby, 

b) směnárenském obchodu 
1. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž má být 
směna provedena, 
2. částka, která má být zájemcem složena k provedení 
směny, 
3. směnný kurz, 
4. částka, která odpovídá částce složené zájemcem k 
provedení směny po přepočtu směnným kurzem, 
5. úplata za provedení směnárenského obchodu, 
6. částka, která má být zájemci vyplacena po provedení 
směny, jestliže se liší od částky uvedené v bodě 4, a 
7. datum a čas poskytnutí informace a 

c) dalších právech zájemce 
1. informace o právu zájemce podat stížnost orgánu 
dohledu a název a adresa sídla tohoto orgánu a 
2. informace o právu zájemce podat návrh orgánu 
mimosoudního řešení sporů mezi zájemcem a 
provozovatelem a název a adresa sídla tohoto orgánu. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 14 odst. 2 písm. a) bodu 3 (doklad o provedené 
směně - doplnění pro případ směny v automatu): S 
ohledem na riziko komplikací při odstupování od směny 
provedené prostřednictvím směnárenského automatu 
navrhujeme stanovit povinnost sdělit zákazníkovi na 
dokladu o provedení směnárenského obchodu adresu, na 
které bude moci realizovat právo odstoupit od smlouvy o 
směnárenském obchodu v případě jejího uzavření cestou 
směnárenského automatu. 
Navrhované znění § 14 odst. 2 písm. c) bodu 5 (nový 
bod) 
5. adresa, na které může zákazník uplatnit právo 
odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu 

Akceptováno jinak. 
Na dokladu u směn uskutečněných prostřednictvím směnárenského 
automatu bude uvedena také adresa nejbližší provozovny, která není 
směnárenským automatem. 
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uzavřené prostřednictvím směnárenského automatu, 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 16 odst. 1 (povinnost pořizovat záznamy 
dokládající soulad činnosti se zákonem): Vypuštění 
obecné povinnosti archivovat doklady osvědčující plnění 
zákonných povinností provozovatele, resp. limitaci 
pořizování dokumentů a jiných záznamů jen na 
předsmluvní informaci pro směnárenské obchody nad 1 
000 EUR snižuje aktuální standard ochrany zákazníka a 
zásadně omezuje možnosti dohledu ČNB; archivační 
povinnost přitom nově zaváděná evidence směn nijak 
nenahrazuje, jen doplňuje. Tento text byl přitom výsledkem 
vypořádání zásadních připomínek ČNB k návrhu zákona o 
směnárenské činnosti a jeho formulace byla provedena v 
rámci stanoviska Legislativní rady vlády. Požadujeme 
proto zachovat stávající standard, tj. text: „Provozovatel při 
provozování směnárenské činnosti pořizuje dokumenty 
nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro 
hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinnosti.“ 

Akceptováno. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 16a odst. 1 (podmínky uplatnění práva na 
odstoupení): K posílení a prohloubení ochrany zákazníka 
navrhujeme:  
- výslovné uvedení, že zákazník má právo odstoupit „bez 

uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce“. Shodnou 
formulaci obsahuje občanský zákoník v podobném 
kontextu a bez jejího převzetí je zde riziko dovozování, 
že v tomto zákoně se odpovídající požadavek neuplatní a 
odůvodnění odstoupení tak vyžadovat lze. Primárně jde o 
vyjasnění i s ohledem na méně kvalifikované prostředí 
směnárenské činnosti (kde se vyžaduje maturita jen pro 
vybrané vedoucí pozice a ani v praxi není běžné vyšší 
vzdělání); 

- stanovení zákazu, aby provozovatel jakkoliv ztěžoval 
zákazníkovi realizaci práva odstoupit od smlouvy o 
směnárenském obchodu. Jinak se budou obtížně 
posuzovat případy praktik, které by odstoupení mírně 
komplikovaly, ale samy o sobě nemusí být nekalou 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Návrh novely ZSČ stanoví, že zákazník může odstoupit od 
směnárenského obchodu. Využije-li své právo, pak mu směnárna musí 
vrátit přijaté plnění (srovnej § 1958 odst. 2 OZ). Odstoupení od smlouvy 
tedy není možné nijak podmiňovat či sankcionovat. Odstoupení od 
smlouvy je obecně upraveno občanským zákoníkem (§ 2001 a 
následující), kde se rovněž u zákonného odstoupení sankce 
nepředpokládají. 
Zákazník bude mít doklad o provedení směny, kde bude uvedena 
částka, kterou složil, a částka, kterou obdržel. Při odstoupení budou 
plnění stejná, pouze v opačném směru. Není tedy problém, jak se klient 
má dozvědět, kolik mu má být vráceno. 
Doklad o odstoupení má smysl u odstoupení od smluv, kde je vrácení 
plnění nějak zpožděno. Např. zákazník vrátí zboží a čeká, až budou 
peněžní prostředky vráceny na jeho platební účet. U směnárenských 
obchodů však bude u všech hotovostních plnění vrácení v podstatě 
okamžité. 
Úmyslné bránění v odstoupení je postihováno jako přestupek. Navíc 
byla rozšířena dikce § 16c a dikce navazujícího deliktu i na situace, kdy 
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praktikou; postavení spotřebitele přitom významně 
zhorší. Např. může jít o požadavek na čekání půl hodiny, 
než přijde pracovník pověřený vyřizováním storna, který 
teprve odstoupení přijme – to může zejména zahraniční 
zákazníky od odstoupení odradit, ačkoliv objektivně nejde 
o zásadní překážku realizace tohoto práva; 

- stanovit povinnost provozovateli vydávat a archivovat 
doklad (potvrzení) o odstoupení od směnárenského 
obchodu, a to i za účelem dohledu nad činností 
směnárníka, zejména pro ověření správnosti údajů ve 
vedené evidenci směnárenských obchodů a pro účely 
vyřizování stížností a podnětů veřejnosti na případná 
nesprávně provedená odstoupení od směnárenského 
obchodu; 

- nebránit případnému uplatnění práva na odstoupení i na 
adrese sídla provozovatele směnárenské činnosti a 
odstoupení v provozovně uvést jako právo, ne povinnost 
zákazníka. 

Navrhované znění § 16a odst. 1 a odst. 4 
(1) Zákazník může od smlouvy o směnárenském 
obchodu odstoupit do 2 hodin od provedení obchodu, 
a to i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a 
vždy alespoň v provozovně, kde směnárenský obchod 
provedl. Provozovatel nesmí zákazníkovi odstoupení 
od smlouvy o směnárenském obchodu jakkoliv 
ztěžovat. 
(4) Provozovatel vydá zákazníkovi doklad o 
odstoupení od směnárenského obchodu obsahující 
informace o provozovateli, směnárenském obchodu, 
datu a času odstoupení a výši a měně částky vrácené 
nebo doplacené zákazníkovi. Ustanovení § 14 odst. 1 
se použije obdobně. 

zákazník peněžní prostředky chtěl vrátit, ale provozovatel je odmítl 
převzít. 
 
Akceptováno jinak. 
Doklad o odstoupení je vložen jako § 16g, tak aby byl povinný u směn 
provedených prostřednictvím směnárenského automatu. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 16c (podmínky možnosti doplacení rozdílu kurzu): 
K posílení a prohloubení ochrany zákazníka navrhujeme  
- výslovné uvedení, že doplacení rozdílu je možné pouze 

se souhlasem zákazníka, a to z důvodu, aby nebylo 
zákazníkovi znemožněno odstoupení, na kterém by mohl 

Částečně akceptováno. Vysvětleno.  
Formulace „uplatňuje-li zákazník právo na odstoupení“ není vhodná, 
neboť k odstoupení dochází. Zákon pouze stanoví možnost 
alternativního plnění. K odstoupení tedy dochází. 
S formulační změnou ohledně devizového kurzu ČNB souhlasíme. 
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zákazník trvat, z důvodu jeho nepřijetí nabízeného 
doplacení rozdílu provozovatelem; 

- upřesnění, že bude použit pro doplacení rozdílu kurz 
devizového trhu České národní banky ke dni 
předcházejícímu dni provedení směnárenského obchodu. 
To usnadní plnění povinnosti i kontrolu dodržování výše 
doplaceného rozdílu, jelikož se touto formulací předejde 
spekulacím, zda se uplatní kurz do okamžiku vyhlášení či 
od okamžiku vyhlášení (v praxi se kurz pro daný den 
vyhlašuje ve 14:30); 

- jasněji vyjádřit, že nejde o formu odstoupení, ale o jinou 
formu vypořádání vztahu se zákazníkem. Mj. je nutné 
potvrdit, že na takové vypořádání požadavku zákazníka 
na odstoupení se pohlíží jako na směnárenský obchod 
uzavřený s použitím kurzů devizového trhu České 
národní banky, a jako takový je nutné zohlednit ve 
vykazovací povinnosti provozovatele ve smyslu § 8 
vyhlášky č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti. 
Stejně tak by jinak nebylo zřejmé, jak aplikovat § 16c 
(doplatek by směnárník poskytoval až po vrácení 
prostředků zákazníkem, ale ten v této situaci prostředky 
nevrací); 

- Archivace dokladu je potřebná pro ověření správnosti 
údajů ve vedené evidenci směnárenských obchodů a pro 
účely vyřizování stížností a podnětů veřejnosti na 
případná nesprávně provedená vypořádání odstoupení 
postupem dle § 16c.  

Navrhované znění § 16c  
(1) Odstoupí-li Uplatňuje-li zákazník od právo na 
odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu 
podle § 16a nebo 16b, může provozovatel zákazníkovi 
s jeho souhlasem místo částky, která byla zákazníkem 
složena k provedení směny, vydoplatit rozdíl mezi 
částkou, která by byla zákazníkovi vyplacena po 
provedení směny při použití kurzu české měny k cizí 
měně vyhlášeného Českou národní bankou pro den 
devizového trhu České národní banky k okamžiku 
předcházející dni provedení směnárenského obchodu 
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a částkou, která byla zákazníkovi po provedení směny 
skutečně vyplacena. K odstoupení v takovém případě 
nedochází.  

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 16d (podmínky prodloužení lhůty pro odstoupení): 
Zpřísněný požadavek v podobě úmyslného bránění 
výkonu práva na odstoupení ze strany provozovatele 
směnárenské činnosti je v rozporu s potřebou zvýšení 
ochrany zákazníků v reakci na poznatky dohledové 
činnosti, vzhledem k riziku nekalých praktik některých 
směnáren. Prokazování takové úmyslného bránění 
zákazníky by bylo velmi problematické (a ostatně 
prokazování takového úmyslu může být obtížné i v případě 
dohledu ČNB). 
Kromě toho není jasné, jaký je vztah zrušení závazku 
podle odstavce 1 a trvajícího práva na odstoupení v 
odstavci 2. Navrhujeme proto odst. 1 zcela odstranit. 
Tím bude v odst. 2 zachováno právo realizovat odstoupení 
v prodloužené lhůtě 6 měsíců, pokud provozovatel 
směnárenské činnosti poruší své povinnosti a odstoupení 
ztěžuje, a tím (úmyslně nebo z nedbalosti) brání jeho 
uplatnění, které dále požadujeme doplnit o příklady 
překážek, což usnadní pozici zákazníků. 
Navrhované znění § 16d odst. 1 
(1) Brání-li provozovatel úmyslně zákazníkovi 
odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu, 
hledí se na závazek ze smlouvy o směnárenském 
obchodu jako na zrušený odstoupením zákazníka od 
smlouvy. 
(2) Nemohl-li zákazník odstoupit od smlouvy o 
směnárenském obchodu proto, že Pokud byl zákazník 
provozovatelem uveden v omyl ohledně práva na 
odstoupení nebo jej provozovatel neinformoval o 
právu odstoupit od smlouvy podle § 11 odst. 1 písm. f) 
nebo § 14 odst. 2 písm. c) bodu 3 nebo 4, nebo 
zákazníkovi mu v tom bránila v odstoupení jiná 
překážka na straně provozovatele, může od smlouvy 
odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení 

Akceptováno jinak. 
Odstavec 1 daného ustanovení bude bez náhrady vypuštěn. Dané 
případy budou řešeny postupem podle stávajícího odstavce 2. Úmyslné 
bránění v odstoupení je postihováno jako přestupek. Navíc byla 
rozšířena dikce § 16c a dikce navazujícího deliktu i na situace, kdy 
zákazník peněžní prostředky chtěl vrátit, ale provozovatel je odmítl 
převzít. 
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směnárenského obchodu, a to i jinde než v 
provozovně, v níž provedl směnárenský obchod. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 16f (vypořádání přijatých plnění v případě 
odstoupení): Navrhujeme stanovení povinnosti 
provozovatele vůči zákazníkovi spočívající ve vrácení 
přijatých peněžních prostředků zákazníkovi neprodleně 
poté, co dojde k odstoupení od smlouvy o směnárenském 
obchodu. Jinak hrozí, že zákazníci sice budou moci od 
směny odstoupit, ale v důsledku dalších prodlení nakonec 
rezignují na právo na vypořádání.  
Současně požadujeme vypořádání vždy v hotovosti, tedy i 
v případech, kdy zákazník platil kartou, jinak by nebylo 
možné provést vypořádání neprodleně a klient by nemohl 
v rozumné době ověřit, zda k vypořádání skutečně došlo. 
(Na zvážení je výslovná úprava vracení nebo nevracení 
poplatků, což závisí na konkrétní podobě vypořádání 
připomínky k § 16c). 
Navrhované znění § 16f 
Odstoupí-li zákazník od smlouvy o směnárenském 
obchodu podle § 16a nebo 16b, provozovatel není 
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve než 
zákazník; tyto peněžní prostředky však vrátí 
zákazníkovi v hotovosti neprodleně poté. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Lhůta pro plnění plyne z ustanovení § 1958 odst. 2 OZ. Plnění při 
odstoupení by mělo být stejného druhu jako původní plnění. Není 
důvod zavádět odchylku od občanského zákoníku. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 22 (Přestupky): Ve vazbě na výše uvedené 
připomínky navrhujeme odpovídající doplnění (případně 
zachování) deliktů. Jde o povinnost poskytování 
předsmluvní informace, povinnosti spojené s odstoupením 
do smlouvy (zákaz překážek, povinnost neprodleného 
vypořádání aj.).  
Požadujeme také vytvořit nový přestupek provozovatele – 
uveřejnění kurzovního lístku, který neobsahuje všechny 
náležitosti uvedené v § 11 odst. 2. Důvodem je skutečnost, 
že stávající znění zákona o směnárenské činnosti 
obsahuje v § 11 odst. 2 písm. a) až e) taxativní výčet 
obsahových náležitostí kurzovního lístku (jakkoliv 
považujeme za potřebné vyjádření taxativnosti v zákoně, 

Vysvětleno. 
Navrhované znění § 22 odst. 1 písm. d) postihuje jak neuveřejnění 
kurzovního lístku, tak jeho uveřejnění, které není v souladu s 
požadavky § 11. 
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viz výše), zatímco jediný přestupek provozovatele uvedený 
v § 22, který se týká kurzovního lístku, je přestupek 
spočívající v „neuveřejnění kurzovního lístku“. 
Dovozování, že kurzovní lístek, který neobsahuje některou 
náležitost, není kurzovním lístkem (a lze tedy použít 
přestupek „nezveřejnění“), je v sankční praxi považováno 
za problematické. V této souvislosti je třeba přestupek 
„uveřejní kurzovní lístek v rozporu s § 11 odst. 2 a 
odst. 3“ (resp. s přečíslováním podle jiných připomínek) – 
systematicky začlenit do skupiny přestupků, za které lze 
podle § 22 odst. 2 písm. a) uložit pokutu do 1 000 000 Kč 
a přestupek dle § 22 odst. 1 písm. c) – neuveřejnění 
kurzovního lístku – ponechat jako závažnější porušení ve 
skupině přestupků, za které lze podle § 22 odst. 2 písm. b) 
uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 233 odst. 1 písm. c) ZPS: Předmětné ustanovení 
definuje přestupek takto: “(1) Osoba oprávněná poskytovat 
platební služby se dopustí přestupku tím, že (...) 
c) nekomunikuje s uživateli a osobami oprávněnými 
poskytovat platební služby v souladu s § 225.“ 
Související § 225 ZPS navrhuje novela změnit takto: 
“Osoba oprávněná poskytovat platební služby postupuje 
při poskytování platebních služeb komunikuje s uživateli 
a osobami oprávněnými poskytovat platební služby v 
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
kterým se provádí čl. 98 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/23661).“ 
Upozorňujeme, že použití pojmu komunikovat není 
standardní v rámci legislativy finančního trhu. Může tedy v 
budoucnu, při potřebě stíhat daný správní delikt, 
způsobovat výkladové problémy ohledně skutečnosti, co 
ještě je a co již není považováno za řádnou komunikaci. 
Rovněž je potřeba poukázat na skutečnost, že takto 
naformulované ustanovení je zužující oproti skutečnosti (je 
třeba zabezpečit soulad s celým přímo použitelným 
právním předpisem) a může tedy vést i k transpoziční 
nejednotnosti v rámci EU, což může způsobovat problém 

Vysvětleno. 
Pojem komunikovat je již standardním pojmem používaným v právním 
řádu, viz zákon o spotřebitelském úvěru, trestní řád a jiné. 
Na stávající koncepci soukromoprávního postihu při porušení 
standardu silného ověření nechceme nic měnit. 
Snahou je tedy opravdu postihnout pouze nedodržení standardů 
komunikace. 
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v případě vstupu subjektu z jiného členského státu na náš 
trh. 
Předpokládáme, že návrh měl odstranit možnou duplicitu s 
ustanoveními § 223 a 224 ZPS, které stanoví pravidla pro 
ostatní standardy kromě komunikace. Z tohoto důvodu 
navrhujeme formulaci, která používá dosud běžnou leg. 
techniku, vychází v co nejvyšší míře z původního textu 
zákona, odstraňuje možnou duplicitu a zároveň dává 
možnost k řádnému a efektivnímu správnímu trestání 
nedostatků. 
Dále máme za to, že § 233 by měl ČNB umožnit 
postihovat i porušení nejpodstatnější z nových povinností v 
oblasti bezpečnosti platebního styku, kterou je používat 
silné ověření uživatele. Absence sankce je problematická i 
z hlediska správné transpozice článků 97 a 103 směrnice 
č. 2015/2366 (dále jen „PSD2“). 
Navržené změny ustanovení: 
„§ 225 
Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie 
      Bez ohledu na ustanovení § 223 a § 224 oOsoba 
oprávněná poskytovat platební služby postupuje při 
poskytování platebních služeb v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí 
čl. 98 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/23661).“ 
„§ 233 
Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební 
služby 
      (1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby se 
dopustí přestupku tím, že (...) 
c) nepostupuje při poskytování platebních služeb v 
souladu s § 225, nebo 
d) nepoužije silné ověření uživatele podle § 223 odst. 1 
nebo 2. 
      (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
1 000 000 Kč.“ 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Vysvětleno. 
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K § 59 a 100 ZPS: Požadujeme u poskytovatelů 
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů 
elektronických peněz malého rozsahu požadovat 
důvěryhodnost, nikoliv pouze bezúhonnost. 
Podle § 59 odst. 1 ČNB: „udělí povolení k činnosti 
poskytovatele platebních služeb malého rozsahu žadateli, 
… 
e) který nebyl odsouzen pro trestný čin proti majetku, 
hospodářský trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v 
souvislosti s financováním terorismu; to platí obdobně i pro 
vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm mají 
kvalifikovanou účast, 
f) u něhož nenastala skutečnost, která zakládá překážku 
provozování živnosti podle zákona upravujícího 
živnostenské podnikání, a 
g) který, je-li fyzickou osobou, splňuje všeobecné 
podmínky provozování živnosti podle zákona upravujícího 
živnostenské podnikání.“ 
Obdobná úprava je i pro vydavatele elektronických peněz 
malého rozsahu (§ 100 odst. 1 ZPS). 
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě vázaných zástupců 
povolovaných podle zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu a podle zákona o spotřebitelském úvěru, kteří pouze 
vykonávají činnost pro zastoupeného, se vyžaduje jejich 
důvěryhodnost (§ 30 odst. 1 písm. g) bod 3 a odst. 2 písm. 
d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu a § 8 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o 
spotřebitelském úvěru), nevidíme důvod, aby 
poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a 
vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří 
přímo zajišťují danou činnost a přijímají peněžní 
prostředky uživatelů, měli měkčí požadavky spočívající 
pouze v doložení jejich bezúhonnosti. V tomto směru by 
měly být požadavky srovnatelné s ostatními osobami 
poskytujícími služby na finančním trhu (pozn. směnárníci 
rovněž musí prokázat důvěryhodnost). Zároveň se 
domníváme, že pokud je zájem na tom, aby ČNB 
posuzovala osoby s kvalifikovanou účastí, je nutné, aby, 

Pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu by se jednalo o přílišnou 
administrativní zátěž. Především pro osoby, které jsou ovládány 
zahraniční osobou, neboť by členové statutárních orgánů ovládající 
osoby musely dokládat požadavek důvěryhodnosti. Dosavadní úprava 
vyžaduje po těchto osobách výpis z rejstříku trestů. Nový zákon o 
platebním styku již právní úpravu oproti zákonu č. 284/2009 Sb. 
zpřísnil. Další zpřísňování požadavků na tyto subjekty by šlo proti 
smyslu právní úpravy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAY6HHDQU)



17 

pokud tato osoba je právnickou osobou, doložila i 
důvěryhodnost osob, které jsou ve vedení této společnosti.  
V návaznosti na výše uvedené navrhujeme v § 59 odst. 
písm. e) až g) ZPS vypustit.  
Navržené změny ustanovení: 
„e) který je důvěryhodný; to platí obdobně i pro 
vedoucí osoby žadatele a osoby, které na žadateli mají 
kvalifikovanou účast a jeho vedoucí osoby.“ 
Obdobnou úpravu pak i provést v § 100 odst. 1. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 152 ZPS: Současné znění ustanovení § 152 odst. 1 
ZPS umožňuje, aby návrhy na změny rámcové smlouvy 
byly nejen poskytovány, ale i zpřístupňovány. Máme za to, 
že v ustanovení § 152 odst. 1 ZPS je odkaz na § 131 odst. 
3 ZPS třeba nahradit odkazem na § 131 odst. 1 ZPS. 
Stávající znění je podle našeho názoru v rozporu s PSD2.  

Vysvětleno. 
Totožné znění daného ustanovení bylo již v předchozím zákoně o 
platebním styku. Odkaz na § 131 odst. 3 je správný, neboť nejde o 
poskytnutí informací, ale o standardní návrh na změnu smlouvy, který 
je adresným jednáním. Ustanovení navíc jasně stanoví požadavek na 
trvalý nosič dat. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 182 ZPS: Máme za to, že v ZPS je odpovědnost za 
neautorizovanou platební transakci transponována úže 
než v PSD2, když podle ZPS odpovídá plátce za ztráty v 
případech, kdy silné ověření uživatele nebylo povinné, 
protože poskytovatel využil některou z výjimek 
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
kterým se provádí čl. 98 směrnice PSD2. Podle čl. 74 odst. 
2 PSD2 ale plátce neodpovídá za ztráty v případě, že silné 
ověření uživatele nebylo požadováno nikdy (s výjimkou 
podvodného jednání): „Pokud poskytovatel platebních 
služeb plátce nepožaduje silné ověření klienta, nese plátce 
finanční následky pouze v případě svého podvodného 
jednání“. Zatímco podle PSD2 tak při využití výjimky ze 
silného ověření (o kterém rozhoduje poskytovatel), 
odpovídá za ztrátu vždy poskytovatel, podle ZPS za ní 
odpovídá alespoň částečně plátce, protože poskytovatel 
neporušil povinnost silné ověření požadovat. Požadujeme 
upravit ustanovení § 182 odst. 3 ZPS tak, aby režim 
odpovědnosti u transakcí bez silného ověření odpovídal 
úpravě v PSD2. 

Vysvětleno. 
Stávající koncepci ochrany klienta prostřednictvím režimu 
neautorizované platební transakce nebudeme měnit. Jde o koncepční 
změnu, která by měla být šířeji diskutována. Navíc upozorňujeme, že 
došlo ke zpřísnění režimu doplněním ustanovení § 182 odst. 2 písm. a). 
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Navržené změny ustanovení: 
„(...) (3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže plátce nejednal 
podvodně a 
a) ztráta vznikla poté, co plátce oznámil ztrátu, odcizení 
nebo zneužití platebního prostředku, 
b) poskytovatel nezajistil, aby uživateli byly k dispozici 
vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit ztrátu, 
odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního 
prostředku, nebo 
c) poskytovatel porušil povinnost požadovat nepožadoval 
silné ověření uživatele.“ 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 148, 231, 234 a 236 ZPS: Navrhujeme stanovit 
sankce za porušení informačních povinností ohledně kurzu 
při dynamic currency conversion (DCC) a úplaty či slevy 
za použití platebního prostředku, a vyžadování úplaty v 
rozporu se ZPS. Zároveň navrhujeme stanovit orgán 
dohledu těchto povinností u subjektů, které nejsou 
poskytovateli platebních služeb, a tedy nepodléhají 
dohledu ČNB – příjemcům a jiným osobám.  
V současnosti lze postihovat pouze porušení informační 
povinnosti poskytovatelem podle § 148 odst. 3 ZPS, jiné 
nedostatky nepředstavují správní delikt a není ani 
stanoven orgán dohledu. ČNB již přitom obdržela několik 
podání na příjemce, kteří v rozporu se ZPS požadují 
úplatu za akceptaci platebních karet. Dohlížet tyto subjekty 
by měla Česká obchodní inspekce (ČOI), které už nyní 
ZPS stanoví dohlížet plnění povinností stanovených 
příjemcům nařízeními 260/2012 a 751/2015 (SEPA 
nařízení a nařízení o mezibankovních poplatcích za 
karetní platební transakce). ČOI už nyní dohlíží 
dodržování povinnosti obdobné § 254 odst. 1, kterou 
stanoví § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. 
Sankce navrhujeme stanovit do 1 000 000 Kč, jako je tomu 
nyní u porušení informační povinnosti podle § 148 odst. 3 
ZPS poskytovatelem. Alternativně by bylo možné výši 
sankcí limitovat 5 000 000 Kč, jak to u porušení § 3 

Vysvětleno. 
Případné rozšíření dohledových pravomocí České obchodní inspekce 
by bylo nezbytné důkladně projednat především s ČOI. Tento problém 
přesahuje rámec zamýšlené novely, která má navazovat na novelu 
zákon o směnárenské činnosti. 
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 148 bude vypuštěno. Za porušení § 254 odst. 3 a 4 
budou i nadále stanoveny soukromoprávní sankce. 
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zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele stanoví § 
24 odst. 14 písm. d) tohoto zákona. 
V této souvislosti navrhujeme bez náhrady vypustit § 148 
ZPS, který stanoví identické povinnosti jako § 254 
duplicitně a nepříliš systematicky v oddílu „Informační 
povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze 
smlouvy o platebních službách“, resp. hlavě „PRÁVA A 
POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH 
SLUŽEB“. Povinnosti jsou přitom stanoveny nikoliv pouze 
poskytovatelům platebních služeb, ale i příjemců a jiným 
osobám (resp. § 148 odst. 2 pouze příjemcům). 
Dáváme rovněž na zvážení, zda v případě přijetí 
navržených úprav neupravit i § 3 odst. 2 zákona o ochraně 
spotřebitele tak, aby se nepřekrýval s § 254 odst. 1 ZPS. 
Toho by se dalo dosáhnout jeho zúžením na hotovost a 
jiné než ZPS regulované platební prostředky.  
Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele by 
mohlo znít např. takto: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v 
souvislosti s použitým způsobem placení, s výjimkou 
platebních prostředků podle zákona o platebním 
stykuX) a příjmu tuzemských bankovek nebo 
tuzemských mincí jako plnění vlastní pohledávkyXX), 
požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které 
prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení 
vznikají.  
--- 
x) § 2 odst. 1 písm. d) a § 254 odst. 1 a 2 zákona č. 
370/2017 Sb., o platebním styku. 
xx) § 5 odst. 4 zákona 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. 
Případně lze doplnit nový odstavec 3 (následující odstavce 
přečíslovat), v němž bude uvedeno „Ustanovení 
odstavce 2 se nevztahuje na případy placení upravené 
právním předpisem upravujícím platební styk (pozn. 
pod čarou zákon č….)“. 
Alternativně by mohly být vyjmuty jen platební karty s 
regulovaným mezibankovním poplatkem a SEPA platby, 
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pak by ale nadále identickou povinnost pro ostatní platební 
prostředky stanovil duplicitně ZPS i zákon o ochraně 
spotřebitele. 
Navržené změny ustanovení: 
„§ 148 
Další informační povinnosti 
 (1) Nabízí-li před zahájením platební transakce 
příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo 
v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb plátci 
směnu měn, informuje ten, kdo tuto službu nabízí, plátce 
před zahájením platební transakce o úplatě a o směnném 
kurzu, který má být při směně měn použit. 
 (2) Požaduje-li příjemce za použití platebního 
prostředku úplatu, nebo nabízí-li slevu, informuje o tom 
plátce před zahájením platební transakce. 
 (3) Požaduje-li poskytovatel nebo jiná osoba za 
použití určitého platebního prostředku úplatu, nebo nabízí-
li slevu, informuje o tom uživatele před zahájením platební 
transakce. 
§ 231 
Přestupky poskytovatele 
 (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší informační povinnosti podle § 132, 133, 140, 
141, 144, § 148 odst. 3, § 149, 150, 151, § 152 odst. 2, § 
198, 199, 200, 201, 207, § 210 odst. 6, § 215 odst. 6, § 
216 nebo 218, 
Další přestupky 
§ 234 
 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo 
a) poskytuje platební služby nebo vydává elektronické 
peníze, aniž je k tomu oprávněn, 
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost 
v žádosti o povolení podle tohoto zákona, 
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 18 nebo 76, 
nebo 
d) neposkytne České národní bance požadované 
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informace nebo vysvětlení podle § 237 odst. 3, nebo 
e) poruší informační povinnosti podle § 254 nebo 
požaduje úplatu v rozporu s tímto ustanovením. 
 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. e), 
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
c) nebo d) nebo odstavce 2 písm. c), 
cd) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. b) nebo odstavce 2 písm. a) nebo b), nebo 
de) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. a). 
§ 236 
Společná ustanovení 
 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 
a) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 
234 odst. 1 písm. e) a odst. 3, s výjimkou přestupků 
spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu činnosti, 
kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení nebo 
licence České národní banky, a přestupky podle § 235 
odst. 6 a 7, 
b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o 
přestupky podle § 235 odst. 4 a 5, 
c) Ministerstvo financí, jde-li o přestupek podle § 231 odst. 
1 písm. o), 
d) Česká národní banka, jde-li o ostatní přestupky.“ 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 191 ZPS: Ustanovení první části věty výše uvedeného 
ustanovení tvoří podmínku, bez jejíhož splnění nenastane 
povinnost následující v další části věty tj. sdělení informací 
o platebním účtu třetí straně. (článek 67 odst. 2 PSD2 
stanoví: „Poskytovatel služeb informování o účtu: 
a) poskytuje služby pouze na základě výslovného 
souhlasu uživatele platebních služeb“ – tzn., povinnost 
sdělit informace o platebním účtu třetí straně musí být 

Vysvětleno. 
Ustanovení má postihnout skutečnost, že informace o platebním účtu 
uživatele mají být poskytnuty jen s jeho souhlasem. Poskytovatel, který 
vede účet, tedy musí vědět, že uživatel chce informace poskytnout. 
Není rozhodné, zda souhlas uživatele bude dán poskytovateli, který 
vede účet, samotným uživatelem nebo prostřednictvím třetí strany. 
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nepodmíněná. Ze stávajícího gramatického výkladu však 
vyplývá opak a tento výklad nelze překlenout. Následkem 
takového výkladu je to, že by poskytovatel, který vede 
uživateli účet, měl zkoumat, zda byl uživatelem dán 
souhlas třetí straně se sdělením informací o jeho 
platebním účtu. To ovšem podle našeho názoru nebylo 
záměrem evropského zákonodárce. 
Deliberační důvody k neposkytnutí informací jsou 
stanoveny v § 191 odst. odst. 3 ZPS.  

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 221 ZPS: Požadujeme v ustanovení § 221 odst. 5 
upravit zmocnění pro vydání vyhlášky. Hlášení 
bezpečnostních a provozních incidentů obsahují extrémně 
citlivé údaje. K zajištění jejich maximální ochrany je proto 
vhodné předávat data výhradně prostřednictvím 
specializovaného internetového rozhraní ČNB. Jen pomocí 
tohoto specializovaného internetového rozhraní může 
ČNB také zajistit maximální komfort a snížit na minimum 
administrativní zátěž povinných osob s tím spojenou (na 
rozdíl od zasílání prostřednictvím systému datových 
schránek odpadá požadavek na šifrování dat). 
Předávání hlášení prostřednictvím specializovaného 
internetového rozhraní dále ČNB v budoucnu umožní 
provádět navazující automatizované zpracování či 
automatickou kontrolu předávaných informací, a to z 
jednoho místa (úložiště) a umožní předávání souborů v 
zásadě neomezené velikosti (systém datových schránek 
umožňuje zasílat zprávy o maximální velikosti 20 MB). 
V neposlední řadě je třeba rovněž zmínit časové hledisko, 
kdy přímá komunikace povinných osob s pověřeným 
útvarem dohledu ČNB zkrátí nezbytnou dobu pro předání 
informace o incidentu, což lépe vyhovuje požadavku 
ustanovení § 221 odst. 1 ZPS, aby povinné osoby 
předávaly oznámení bez zbytečného odkladu.  
Navržené změny ustanovení: 
„Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky. 
Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty, další 
technické náležitosti a způsob předání stanoví prováděcí 

Akceptováno. 
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právní předpis.“ 

 K § 10 odst. 3 (označení provozovny): Navrhované 
změny neobsahují povinnost označit provozovnu 
identifikačním číslem provozovatele, doporučujeme tuto 
náležitost doplnit. 
Navrhované znění nového § 10 odst. 3 
(3) Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo 
jménem a příjmením anebo názvem provozovatele, 
identifikačním číslem a provozní dobou určenou pro 
styk s veřejností. 

Vysvětleno. 
IČO provozovatele je uvedeno na kurzovním lístku, který je 
v provozovně uveřejněn. Navíc bude uvedeno i na dokladu o provedení 
směny. 
Povinnost zveřejnit na provozovně IČO provozovatele stanovuje 
živnostenský zákon, který se ale na směnárenskou činnost neuplatní. 
Rovněž ani banky či spořitelní a úvěrní družstva nemají povinnost 
označit svoji provozovnu IČO. 
Označování provozovny IČO tak považujeme za nadbytečné, neboť by 
se jednalo o již třetí uvedení IČO, se kterým se zákazník setká. 

 K § 11 odst. 2 (další náležitosti kurzovního lístku): 
Doporučujeme doplnění odst. 2 o nové písm. g), které by 
obsahovalo „ostatní běžné údaje“, např. logo společnosti, 
či název softwaru, který údaje na panelu zobrazuje, „pokud 
neodporují účelu § 11“ (tj. nenarušují srozumitelnost a 
jasnost kurzovního lístku podle § 11 odst. 3.). Tyto případy 
jsou tolerovány v aplikační praxi ČNB už dnes (viz soubor 
odpovědí k zákonu o směnárenské činnosti na 
internetových stránkách ČNB). 

Akceptováno jinak. 
Vzhledem k tomu, že § 11 umožní i nadále uvádět na kurzovním lístku i 
jiné údaje, je-li zachována přehlednost a srozumitelnost, není důvod 
explicitně uvádět výjimku pro logo či název software. 

 K  § 11 odst. 4 (náležitosti kurzovního lístku – směr 
směny): 
A. V zájmu vyjasnění aplikace na případnou směnu 
dvou cizích měn, doporučujeme zakotvit pořadí uvádění 
směnných kurzů výslovně ve vztahu ke směně české 
koruny (nikoliv ve vztahu k „cizí měně“). 
Navrhované znění do nového § 11 odst. 4 písm. b) 
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se uvádějí 
tímto způsobem:   
b) směnný kurz, jímž provozovatel provádí přepočet 
při nabytí cizí měny, se uvede před směnným kurzem, 
jímž provozovatel provádí přepočet při zcizení této 
měny. 
b) pokud se směna týká české koruny, směnný kurz, 
jímž provozovatel provádí přepočet při nabytí cizí 
měny, se uvede před směnným kurzem, jímž 
provozovatel provádí přepočet při zcizení této měny. 

A. Akceptováno jinak. 
Navrhuje se znění: 
b) v případě směny české koruny se směnný kurz, jímž provozovatel 
provádí přepočet při nabytí cizí měny, uvede před směnným kurzem, 
jímž provozovatel provádí přepočet při zcizení této měny. 
 
B. Vysvětleno. 
Nabytí a zcizení jsou obecné pojmy, které zahrnují zmiňovaný nákup a 
prodej. 
 
C. Akceptováno. 
Upřesníme v důvodové zprávě. 
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B. Formulace „nabytí měny“ je v bodě A. převzata 
z návrhu MF. Upozorňujeme, že mohou být pochyby o 
spojení „nabytí měny“ (nabýt lze bankovky a mince, 
případně určitá práva k nim, ale nikoliv měnu) a 
doporučujeme hledat jiné spojení. Na zvážení je také 
nahradit „Nabytí/zcizení“ běžně používanými pojmy 
„nákup/prodej“.  
C. Doporučujeme úpravu pro případy, kdy směnárna 
nabízí jen jeden směr směny (případně uvést v důvodové 
zprávě, že pak se požadavek v odst. 4 z povahy věci 
neuplatní).  

 K  § 13 (další náležitosti předsmluvní informace, limit 1 
000 EUR): 
A.  Nad rámec zásadní připomínky k zachování 
podstatné části dnešní předsmluvní informace v § 13 
doporučujeme i zde uvést informaci o právu na odstoupení 
a provozní dobu provozovny směnárníka pro případ, že 
klient uschová z přijatých dokumentů právě jen ten podle § 
13. 
B.  Upozorňujeme, že s omezením práva předsmluvní 
informace jen na případy směny ekvivalentu 1 000 EUR a 
více jsou spojeny komplikace – odůvodnění odkazem na 
limit pro identifikaci klienta nelze považovat za 
přesvědčivé, když povinnost identifikace klienta nedokládá 
jeho sofistikovanost a to, že nepotřebuje (plnou) ochranu 
v podobě práva na odstoupení jako jiní zákazníci a místo 
toho mu zůstává právo na předsmluvní informaci, což by 
mělo být obecné právo všech zákazníků. Ostatně pokud 
by takový zákazník byl dostatečně sofistikovaný, není 
důvod umožnit mu odstoupení v části směny do 1 000 
EUR (navíc jsou pochyby o možnosti částečného 
odstoupení od smlouvy). Naopak pokud má právo na 
částečné odstoupení, není logické, aby přitom došlo 
k vrácení plnění v plném rozsahu, pokud by např. právě 
směna 1 000 EUR byla prahem pro uplatnění VIP kurzu 
na celou směňovanou částku. 

A. Vysvětleno. 
Informace o právu zákazníka odstoupit od směnárenského obchodu 
bude na kurzovním lístku a podrobněji pak na dokladu o provedení 
směny. Není nezbytné uvádět tuto informaci i na předsmluvních 
informacích. 
 
B. Vysvětleno.  
Důvodem pro stanovení hranice ve výši 1 000 EUR není jen 
identifikace klienta, ale i další důvody. Z dohledové praxe ČNB vyplývá, 
že 90 – 95 % směnárenských obchodů je ve výši do 1 000 EUR, 
hranice pro odstoupení od smlouvy tak pokryje naprostou většinu 
směnárenských obchodů. V důvodové zprávě a RIA bude lépe 
vysvětleno. 

 K  § 14 odst. 1 (doklad o provedení směny): 
Navrhujeme zjednodušení textu právní úpravy pro její 

Vysvětleno. 
Na podobu dokladu o provedení směnárenského obchodu jsou kladeny 
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adresáty, a to využitím odkazu na v zákoně již zavedený 
„standard srozumitelnosti údajů“ ve smyslu § 11 odst. 3. 
Navrhované znění § 14 odst. 1  
§ 14 
Doklad o provedení směnárenského obchodu  
 Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu tomu, s 
kým provedl směnárenský obchod, doklad podle zákona 
upravujícího ochranu spotřebitele.  
 (1) Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu 
zákazníkovi doklad o provedení směnárenského 
obchodu. Doklad musí být zákazníkovi vydán 
v textové podobě. Údaje na dokladu musí být uvedeny 
alespoň v českém a anglickém jazyce, přehledně, v 
přiměřené velikosti, jasným a srozumitelným 
způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými 
číslicemi. Textová podoba je zachována, je-li doklad 
vydán takovým způsobem, že jej lze uchovat 
a opakovaně zobrazovat. § 11 odst. 3 se použije 
obdobně.  
(2) Provozovatel na dokladu podle odstavce 1 uvede 
informace o 
a) provozovateli 

1. jméno, 
2. adresa sídla a adresa provozovny, v níž byl 
směnárenský obchod proveden, popřípadě jiná 
adresa, včetně elektronické, která má význam pro 
komunikaci zákazníka s provozovatelem, 
3. provozní doba určená pro styk s veřejností v 

provozovně, kde byl směnárenský obchod proveden, 
b) směnárenském obchodu 

1. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž byla 
směna provedena, 

2. částka, která byla zákazníkem složena k 
provedení směny, 

3. směnný kurz, 
4. částka, která odpovídá částce složené 
zákazníkem k provedení směny po přepočtu 

obdobné požadavky jako na kurzovní lístek, nejedná se tedy o nic 
nového a komplikovaného. Považujeme v tomto případě vhodnější 
podmínky explicitně vyjádřit, než používat odkaz na § 11 odst. 3. 
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směnným kurzem, 
5. úplata za provedení směnárenského obchodu, 
6. částka, která byla zákazníkovi vyplacena po 
provedení směny, jestliže se liší od částky uvedené 
v bodě 4, 
7. datum a čas provedení směnárenského obchodu, 

c) dalších právech zákazníka 
1. informace o právu zákazníka podat stížnost 

orgánu dohledu a název a adresa sídla tohoto orgánu, 
2. informace o právu zákazníka podat návrh orgánu 
mimosoudního řešení sporů mezi zákazníkem a 
provozovatelem a název a adresa sídla tohoto 
orgánu, 
3. informace o právu zákazníka odstoupit od 

smlouvy o směnárenském obchodu, 
4. vysvětlení, jak od smlouvy o směnárenském 

obchodu odstoupit. 
 (3) Provozovatel splní vydáním dokladu 

povinnost vydat doklad podle zákona upravujícího 
ochranu spotřebitele. 
(Pozn. tím nejsou dotčeny další připomínky ČNB na 
úpravu a doplnění textu § 14 odst. 2; část náležitostí lze 
řešit odkazem na § 13 ve znění připomínky ČNB k tomuto 
ustanovení.) 

 K  § 14 odst. 2 písm. c) bodu 4 (informaci o 
podmínkách odstoupení od smlouvy v dokladu o 
provedení směny): 
A.  Doporučujeme vyjasnit informaci o podmínkách 
odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. 
Navrhované znění § 14 odst. 2 písm. c) bodu 4 
4. vysvětlení, jak od smlouvy o směnárenském 
obchodu odstoupit informace o postupu při 
odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu, 
zejména o lhůtách. 
B.  Vedle toho navrhujeme doplnit povinnost uveřejnit 
v prostorách provozovny podrobnou informaci o postupu 
při odstoupení, neboť rozsah dokladu o provedení směny 

Vysvětleno. 
Zastáváme názor, že slovo „vysvětlení“ lépe vystihuje povahu, jakou 
má poskytnutá informace mít. 
Není nezbytné, aby musela být i v provozovně vyvěšena podrobná 
informace o postupu při odstoupení od směnárenského obchodu. 
Odstoupení od smlouvy není složitý úkon a není tak potřebné 
vyvěšovat kvůli němu v provozovně další informace. Samotná 
informace o možnosti odstoupení pak bude na kurzovním lístku. 
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nebude podrobný popis (vysvětlení) umožňovat. 

 K  § 16 odst. 2 písm. a) (vedení evidence 
směnárenských obchodů): Navrhujeme umožnit 
rozlišení evidence podle jednotlivých provozoven, a to pro 
zjednodušení vedení, resp. evidence řady dokladů 
provozovatele s více směnárnami (i s ohledem na 
technické možnosti připojení k internetu v některých 
provozovnách). 
Navrhované znění písm. a) § 16 odst. 2 
a) pořadové číslo záznamu v nepřerušené řadě; a to 
alespoň za jednotlivé provozovny, 

Akceptováno. 

 K marginální rubrice § 16a: Marginální rubrika (název) § 
16a je obecně „odstoupení od smlouvy“, ale obecnou 
úpravu obsahuje občanský zákoník a zde by mělo i 
v označení paragrafu jít o specifický případ odstoupení od 
smlouvy o směnárenském obchodu. Navrhujeme tedy 
označení paragrafu doplnit.  
Navrhované znění marginální rubriky § 16a 
Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu 

Akceptováno. 

 K  § 16a (vyloučení práva na odstoupení pro směny 1 
000 EUR a více): Doporučujeme zvážit důvodnost 
nastavené hranice, když důvodová zpráva odkazuje na 
limit pro identifikaci klienta podle AML předpisů, ale ten má 
jiný účel a nijak nedokládá, že by takto identifikovaný klient 
nepotřeboval ochranu přiznávanou jiným zákazníkům 
směnáren. Viz také související doporučující připomínku k § 
13 (část B). 

Vysvětleno. 
Důvodem pro stanovení hranice ve výši 1 000 EUR není jen 
identifikace klienta, ale i další důvody. Z dohledové praxe ČNB vyplývá, 
že 90 – 95 % směnárenských obchodů je ve výši do 1 000 EUR, 
hranice pro odstoupení od smlouvy tak pokryje naprostou většinu 
směnárenských obchodů. V důvodové zprávě a RIA bude lépe 
vysvětleno. 

 K § 16b (odstoupení v případě směnárenského 
automatu): Doporučujeme zvážit, zda je využití tohoto 
institutu i při prodloužení lhůty pro odstoupení reálné. 
Pokud ano, je třeba řešit i vztah k § 16f případně dalším 
ustanovením. Ústředí provozovatele automatů může být 
na druhém konci republiky, naplnění § 16f (plnění 
směnárny neprodleně po plnění klienta) pak je obtížné 
naplnit, když klient zřejmě nezašle celou částku poštou 
současně s odstoupením, ale i dostavení se k osobnímu 
vyřízení odstoupení by pro něj bylo neúměrně nákladné. 

Vysvětleno. 
Ať už bude možnost odstoupení od smlouvy v případě směnárenského 
automatu využívaná, nebo nikoliv, je nezbytné, aby byla zakotvena 
možnost odstoupení i v případě směnárenského automatu. V opačném 
případě se lze obávat toho, že směnárny nahradí ve velkém rozsahu 
směnárenské automaty, neboť jejich provozování bude legislativně 
méně náročné. 
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 K § 16d (podmínky odstoupení): Navrhujeme zvážit 
zpřesnění možných míst pro odstoupení od 
směnárenského obchodu, a to tak, že zákon výslovně 
uvede, že odstoupení je možné učinit v jakékoli 
provozovně provozovatele nebo v sídle provozovatele. 
Návrh MF uvádí jen „a to i jinde než v provozovně, v níž 
provedl směnárenský obchod.“, což věcně plní stejný účel, 
ale zde navrhovaná formulace poskytne provozovatelům i 
klientům lepší vodítko. 

Vysvětleno. 
Občanský zákoník nestanovuje místo, kde má k odstoupení od smlouvy 
dojít. Proto se uplatní obecné ustanovení o tom, kde je možné s daným 
podnikatelem jednat. 

 K § 21 odst. 2 (nejasné důvody změny výše některých 
pokut): Doporučujeme v důvodové zprávě blíže vyjasnit 
důvody změny výše některých sankcí. Důvodová zpráva 
uvádí jen „Rovněž se upravují sankce s ohledem na 
závažnost přestupku.“.  

Vysvětleno. 
Jinak závažné bude neuveřejnění kurzovního lístku a například 
nepředložení dokladu o provedení směny. Z toho důvodu byla 
v některých případech změněna výše udělené pokuty. Máme za to, že 
takové odůvodnění v důvodové zprávě je dostatečné. 

 K § 22 odst. 2 písm. b) (skutkové podstaty přestupků): 
Doporučujeme do skupiny přestupků, za které lze uložit 
pokutu ve výši až 5 000 000 Kč, přesunout i přestupek pod 
písm. h) ustanovení § 22 odst. 1. Uvedené ustanovení by 
tak znělo následovně: „5 000 000 Kč, jde-li o přestupek 
podle písmene c) až f), h) nebo k).“. Tato úprava by 
zabránila paradoxním situacím v rozhodnutích, kdy při 
souběhu kupříkladu dvou přestupků podle § 22 písm. c) a 
písm. h) (ke kterému v praxi často dochází) je ukládána 
pokuta za přestupek podle písm. c), protože se jedná 
o přestupek nejpřísněji postižitelný, ačkoli jeho reálná 
závažnost je často mnohem nižší než závažnost přestupku 
podle písm. h). Modelová situace: provozovatel neuveřejní 
na kurzovním lístku své jméno a IČO a zároveň při 10 
kontrolních směnách nevydá doklad. Přestupek podle 
písm. h) je vysoce závažný, zato přestupek podle písm. c) 
je spíše středně závažný, přesto však bude ukládána 
pokuta při souběhu za nejpřísněji postižitelný přestupek 
pod písm. c), tedy chybějící IČO. 

Vysvětleno. 
Podle nové úpravy přestupků budou všechny přestupky týkající se 
kurzovního lístku sankcionovány pokutou do výše 5 000 000 Kč. 
Nevidíme ale důvod pro přesunutí stávajícího přestupku podle § 22 
odst. 1 písm. h) mezi přestupky sankcionované vyšší pokutou, neboť 
závažnost takového přestupku je například při porovnání 
s neuveřejněním kurzovního lístku v provozovně mnohem nižší. Každý 
případ je nutné posuzovat individuálně a i v případě, že by bylo 
porušení povinností rozsáhlejší, jeví se pokuta ve výši 1 000 000 Kč 
jako dostatečná. 

 K § 25 (pravidla pro přepočet kurzu, pokud jde o 
případy vyžadované zákonem): Navrhujeme použití 
standardní formulace přepočtu podle kurzu ČNB ve 
smyslu § 35 písm. a) zákona o České národní bance. 

Akceptováno. 
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Navrhované znění § 25 
Částka složená zákazníkem k provedení směny se pro 
účely § 13, § 16a odst. 2 a § 16b odst. 2 přepočte 
kurzem devizového trhu České národní banky platným 
k okamžiku české měny k cizí měně vyhlášeným 
Českou národní bankou pro den předcházející dni 
provedení směnárenského obchodu. 

 K zákonu o platebním styku - obecně: Upozorňujeme, 
že pro instituce elektronických peněz chybí úprava 
postupu v případě jejich žádosti o rozšíření rozsahu 
platebních služeb, na které se vztahuje souhlas 
k poskytování platebních služeb v hostitelském členském 
státě prostřednictvím pobočky, podobně jako je tomu 
v případě platebních institucí v ustanovení § 35 ZPS.  

Akceptováno. 
Vložen § 93a. 

 K zákonu o platebním styku - obecně: Dále 
upozorňujeme, že ustanovení § 94 ZPS se vztahuje na 
„žádost o udělení souhlasu k poskytování platebních 
služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím 
pobočky nebo žádost o udělení souhlasu k distribuci 
elektronických peněz“. Žádost o udělení souhlasu k 
distribuci elektronických peněz však není zmíněna v 
přechozích ustanovení týkajících se výkonu činnosti 
instituce elektronických peněz v hostitelském členském 
státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, 
tj. § 91 až 93. Doporučujeme proto příslušná ustanovení 
upravit tak, aby se vztahovala i na žádosti o udělení 
souhlasu k distribuci elektronických peněz. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 91 až 93 byla upravena. 

 K jednotlivým ustanovením (nad rámec návrhu novely) 
- k § 2 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti: 
Z navrženého znění není zřejmé, ke kterým 
předcházejícím podstatným jménům se vztahuje podmínka 
„dal-li plátce platební příkaz k jejich převodu prostřednictví 
příjemce“. Doporučujeme raději rozdělit do dvou odstavců. 

Vysvětleno. 
Podle našeho názoru je znění daného ustanovení jednoznačné. Úprava 
by jen ubrala na přehlednosti. 

 K jednotlivým ustanovením ZPS (nad rámec návrhu 
novely) - § 124 písm. b), § 250 a § 261 ZPS: Navrhujeme 
vypustit ze ZPS ustanovení § 249 odst. 1 písm. g) a 
v návaznosti na to i ustanovení § 124 písm. b) a druhou 

Vysvětleno. 
V budoucnu není vyloučena úprava těchto ustanovení. Po vzájemné 
dohodě bude nicméně seznam účastníků zahraničního platebního 
systému s neodvolatelností zúčtování, kteří mají sídlo v České 
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větu v ustanovení § 250 odst. 6. 
Ačkoliv byla ustanovení § 249 odst. 1 písm. g) i ustanovení 
§ 124 písm. b) ZPS v návrhu ZPS označena jako 
transpoziční, ČNB je jiného názoru a má  za to, že 
v případě seznamu účastníků zahraničního platebního 
systému s neodvolatelností zúčtování, kteří mají sídlo 
v České republice, se nejedná ani o transpozici směrnice 
98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních 
systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými, 
ani směrnice PSD2. Původní motivací k jejímu přijetí bylo 
poskytování informací a varování o rozhodnutí o úpadku 
nebo rozhodnutí či jiný zásah orgánu veřejné moci 
směřující k zastavení nebo omezení zúčtování, k 
vyloučení nebo omezení použití peněžních prostředků na 
účtu, na němž se provádí zúčtování, nebo k vyloučení 
nebo omezení uplatnění práva na uspokojení ze zajištění 
českých účastníků zahraničních platebních systémů právě 
těmto zahraničním platebním systémům. Ochrana 
zahraničních platebních systémů a jejich informovanost o 
těchto skutečnostech je však podle našeho názoru 
dostatečně zajištěna oznamovací povinností stanovenou v 
§ 125 ZPS a v ustanovení § 126 odst. 4 a 5 ZPS. Právní 
úpravu i vlastní vedení seznamu podle § 249 písm. g) ZPS 
proto považujeme za nadbytečné, zvlášť ve světle toho, že 
jiné členské státy podobné seznamy nevedou. 
Navrhujeme proto zrušení výše uvedených ustanovení 
ZPS bez náhrady. 

republice, nadále ponechán. 

 K jednotlivým ustanovením ZPS (nad rámec návrhu 
novely) - k § 191 ZPS: Nad rámec zásadní připomínky k § 
191 doporučujeme doplnit slovo „pouze“, aby bylo zřejmé, 
že se jedná o úplný taxativní výčet.  

Vysvětleno. 
Uvedené plyne již ze stávajícího znění, neboť zákon stanoví povinnost 
informace poskytnout a pak stanoví taxativní výjimky, kdy tato 
povinnost neplatí. 

 K jednotlivým ustanovením ZPS (nad rámec návrhu 
novely) - k § 236 odst. 5 ZPS: Doporučujeme větu 
druhou ustanovení upravit obdobně, jak je uvedeno 
v návrhu změn § 257 ZPS (čl. III bodu 15 návrhu), tedy 
s uvedením odkazu na nařízení GDPR a zákon 
o zpracování osobních údajů. 

Akceptováno. 

 K jednotlivým ustanovením ZPS (nad rámec návrhu Akceptováno. 
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novely) – k § 255 ZPS: Doporučujeme ochranu podle 
odstavce 1 tohoto ustanovení vztáhnout vedle platebních 
institucí i na instituce elektronických peněz, poskytovatele 
platebních služeb malého rozsahu a vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu. Stejně jako platební 
instituce totiž v případě, že jim není umožněn přístup 
k platebním účtům účastníků platebního systému CERTIS, 
prakticky nemohou vykonávat platební styk v tuzemské 
měně, byť jsou k tomu podle ZPS oprávněny. Dále 
doporučujeme v odstavci 2 upřesnit, že České národní 
bance musí být důvody odmítnutí sděleny „bez 
zbytečného odkladu“. 

Úřad vlády 
ČR 
(OKOM) 

Po stránce formální: Předkladatel splnil pouze 
částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Obecná část odůvodnění se v bodech 2 a 5 týká vztahu 
předloženého návrhu k novele zákona o směnárenské 
činnosti (část první návrhu).  
Na obálce návrhu se jako důvod předložení udává i 
provazba zákona o platebním styku s předpisy EU – tato 
věc by tedy měla být uvedena i ve výše zmíněných bodech 
2 a 5 obecné části důvodové zprávy, doporučujeme tedy 
doplnění cit. bodů obecné části důvodové zprávy 
vzhledem k části druhé předloženého návrhu. 

Akceptováno. 

K bodu 25 - § 16d odst. 3: Je uveden chybně 1. odkaz na 
právo odstoupit od smlouvy. 

Akceptováno. 
Odkaz upraven na § 11 odst. 2 písm. f). 

K části druhé – změna zákona o platebním styku - 
k bodu 5 - § 221 odst. 1: V odůvodnění tohoto bodu je 
odkazováno na „prováděcí předpis Evropského orgánu pro 
bankovnictví“ – prosíme upřesnit, o jaký předpis by mělo 
jít. Věc je jinak upravena v čl. 96/1 směrnice 2015/2366. 
Obdobně se týká bodů 6 a 7 - § 222. 

Akceptováno jinak. 
Důvodová zpráva bude patřičně upravena. Uvedené pramení přímo ze 
směrnice. 
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K bodu 8 - § 225: V tomto ustanovení se navrhuje úprava 
dikce, pokud jde o odkaz na předpis EU. 
Současně je konstatováno, že ustanovení nebude nadále 
obecným odkazem na předpisy vydávané k „provedení“ čl. 
98 směrnice 2015/2366, ale jen k části této problematiky. 
Název ustanovení tedy není nadále aktuální – je třeba 
upravit, např. nadpis vypustit (?). 
Nově přijaté nařízení EK (Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické 
normy týkající se silného ověření klienta a společných 
a bezpečných otevřených standardů komunikace) 
neupravuje přímo způsob komunikace mezi/s uživateli 
v oblasti platebních služeb, ale stanoví standardy, v jejichž 
rámci má tato komunikace probíhat (srov. kapitola V cit. 
nařízení – Společné a bezpečné otevřené standardy 
komunikace, články 28 – 36). 
Navrhujeme proto dikci odkazu upravit, např. takto: 
VARIANTA 1 
„Komunikace mezi … probíhá podle požadavků 
upravených přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
kterým se provádí čl. 98 směrnice ..“ 
nebo 
VARIANTA 2a 
„Komunikace  mezi … probíhá podle požadavků 
upravených přímo použitelným předpisem Evropské unie 
v oblasti regulačních technických norem týkajících se 
standardů komunikacex). 
případně 
VARIANTA 2b 
„Komunikace mezi … probíhá podle požadavků 
upravených přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/2366 a upravují společné a bezpečné 
otevřené standardy komunikacex).“ 
V poznámce pod čarou č. x odkázat na články 28-36 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ustanovení musí stanovit jasnou povinnost a musí vyjádřit, kdo je 
subjektem povinnosti. Tím je poskytovatel platebních služeb. 
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nařízení EK 2018/3893.  
Preferujeme varianty 2a případně 2b – variantu 1 uvádíme 
pouze s ohledem na dikci § 223, kterou nepovažujeme za 
přesnou (předpisy vydávané v přenesené pravomoci 
nejsou prováděcími předpisy, jak odkaz snad naznačuje), 
ale která není novelizací dotčena. 
V každém případě i zde platí připomínka k odůvodnění 
tohoto ustanovení – chybně je odkazováno na „prováděcí 
předpis Evropské komise“. 

 K bodu 15 - § 257: Proti navrhované rozšířené dikci 
nenamítáme, pouze v odkazu na nařízení GDPR 
navrhujeme místo slova „zpracování“ uvést „ochranu“ – 
srov. zkrácený název tohoto předpisu EU. 

Akceptováno. 

Úřad vlády 
ČR 
(VÚV) 

Bez připomínek.  

MD Bez připomínek.  
MK Bez připomínek.  
MO Bez připomínek.  
MPSV Bez připomínek.  
MMR ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 10 odst. 3: Požadujeme, aby vedle jména 
provozovatele a provozní doby určené pro styk 
s veřejností byla provozovna označena také identifikačním 
číslem osoby (IČO) provozovatele. 
Odůvodnění: 
 IČO je jedinečným údajem, který provozovatele 
jednoznačně identifikuje. Bude tak zcela zřejmé, kdo 
v provozovně směnárenskou činnost provádí (v 
provozovně může podnikat více podnikatelů, kteří navíc 
mohou mít obdobné jméno). 

Vysvětleno. 
IČO provozovatele je uvedeno na kurzovním lístku, který je 
v provozovně uveřejněn. Navíc bude v souvislosti s připomínkou k § 14 
uvedeno i na dokladu o provedení směny. 
Povinnost zveřejnit na provozovně IČO provozovatele stanovuje 
živnostenský zákon, který se ale na směnárenskou činnost neuplatní. 
Rovněž ani banky či spořitelní a úvěrní družstva nemají povinnost 
označit svoji provozovnu IČO. 
Označování provozovny IČO tak považujeme za nadbytečné, neboť by 
se jednalo o již třetí uvedení IČO, se kterým se zákazník setká. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 14 odst. 2 písm. a) bodu 1: Požadujeme, aby vedle 
navrhovaných údajů bylo na dokladu uváděno i 
identifikační číslo osoby (IČO) provozovatele. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 
IČO je jedinečným údajem, který provozovatele 
jednoznačně identifikuje. Bude tak zcela zřejmé, kdo 
směnu uskutečnil (v provozovně může podnikat více 
podnikatelů, kteří mohou mít obdobné jméno). 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 22 odst. 1 písm. o): Podle tohoto ustanovení se 
provozovatel dopustí přestupku tím, že zákazníkovi nevrátí 
přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu poté, 
co mu zákazník přijaté peněžní prostředky vrátil podle § 
16f. V ustanovení § 16f, však není stanovena povinnost 
vrátit zákazníkovi peněžní prostředky bez zbytečného 
odkladu. V souladu se zásadami správního trestání musí 
být povinnost formulována s dostatečnou přesností, aby 
důsledky z ní vyplývající byly pro jednání provozovatelů 
předvídatelné. 
Požadujeme proto pro případ odstoupení zákazníka od 
smlouvy o směnárenském obchodu doplnit do návrhu 
povinnost provozovatele vrátit zákazníkovi přijaté peněžní 
prostředky bez zbytečného odkladu. 

Vysvětleno. 
Povinnost vrátit si poskytnutá plnění lze dovodit z občanského 
zákoníku. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku (§ 
2004 odst. 1 OZ). Pokud by směnárník zákazníkovi po odstoupení od 
smlouvy nevrátil přijaté peněžní prostředky, jednalo by se o 
bezdůvodné obohacení, neboť směnárník by získal majetkový 
prospěch plněním z právního důvodu, který odpadl (§ 2991 odst. 2 OZ). 
Byl-li závazek zrušen, může každá ze stran požadovat, co plnila (§ 
2993 OZ).  
Povinnost navrátit peněžní prostředky bez zbytečného odkladu lze poté 
dovodit z § 1958 odst. 2 OZ – neujednají-li si strany, kdy má dlužník 
splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté 
povinen splnit bez zbytečného odkladu. 

MPO ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace v části 
B, bodu 10. požadujeme podrobněji popsat dopady na 
podnikatelské prostředí. Zejména uvést počet směnáren, 
kterých se navrhované změny dotknou. Uvést odhadované 
náklady, které budou muset provozovatelé směnárenské 
činnosti vynaložit zejména v souvislosti s úpravou 
technických zařízení (rozšíření informací, které musí být 
uvedeny na dokladu o provedení směnárenského 
obchodu; úprava údajů uváděných na kurzovních lístcích). 
Informace o dopadech na podnikatelské prostředí, které 
jsou uvedené v důvodové zprávě, prosíme uvést rovněž 
v Závěrečné zprávě. 

Akceptováno. 
Uveden počet směnárníků, uvedeny orientační náklady na pořízení 
směnárenského software. Informace o dopadech na podnikatelské 
prostředí, které jsou uvedené v důvodové zprávě, uvedeny rovněž v 
Závěrečné zprávě. 
Kontaktní údaje byly zaslány. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA) musí Závěrečná zpráva obsahovat kontaktní údaje 
na osobu, která hodnocení dopadů zpracovala. Žádáme o 
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jejich doplnění. 

K § 2 odst. 2: V ustanovení § 2 odst. 2 je zmíněn pojem 
„zákazník“, přičemž definice tohoto pojmu je uvedena až 
v ustanovení § 11 odst. 2 písm. f). Doporučujeme 
definovat tento pojem již přímo v § 2, jehož obsahem je 
právě vymezení pojmů. 

Akceptováno jinak. 
Pojem zákazník v § 2 odst. 2 bude nahrazen jiným vhodným pojmem. 

K § 16c: Ustanovení § 16c by bylo vhodné formulovat 
takovým způsobem, aby bylo vyloučeno nadužívání této 
možnosti ze strany provozovatelů, tedy, aby tito 
nevyužívali možnosti dle tohoto ustanovení i v případech, 
kdy mají k dispozici valutovou hotovost dané měny, kterou 
směnili se zákazníkem. 

Vysvětleno. 
Směnárna je motivována nevyplácet alternativní plnění již tím, že 
alternativní plnění je pro ni vždy nevýhodné, neboť jde o dorovnání do 
kurzu České národní banky, který klient reálně jinde nedostane. 

K § 22: V § 22 doporučujeme přeformulovat ustanovení 
odst. 1 písm. e) až g) tak, aby skutková podstata 
přestupku přímo vyjadřovala porušení dané povinnosti. 

Neakceptováno. 
Odkazem na hmotněprávní ustanovení je zajištěna dostatečná jasnost 
postihovaného jednání. 

K § 231 ZOPS: Obdobnou připomínku uplatňujeme 
v případě návrhu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním 
styku, ve znění pozdějších předpisů, kdy doporučujeme 
formulovat § 231 odst. 1 písm. s) až u) tak, aby skutková 
podstata přestupku přímo vyjadřovala porušení dané 
povinnosti. 

Neakceptováno. 
Odkazem na hmotněprávní ustanovení je zajištěna dostatečná jasnost 
postihovaného jednání. 

V textu obálky návrhu zákona doporučujeme slova 
„Důvodová zprávaí“ nahradit slovy „Důvodová zpráva“. 

Akceptováno. 
 

V části první, čl. I, novelizačního bodu 11 doporučujeme 
za textem „odst. 1“ vložit slova „větě druhé“. 

Akceptováno. 

MSp ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme vypustit § 16a a související ustanovení 
z návrhu zákona.  
Ministerstvo spravedlnosti podporuje snahu kultivovat 
směnárenské obchody a zlepšit postavení spotřebitelů a 
zákazníků v této oblasti. Máme však pochybnosti o 
nezbytnosti, přiměřenosti a efektivitě zvoleného 
prostředku, jímž má být právo zákazníka odstoupit od 
smlouvy o směnárenském obchodu bez uvedení důvodu. 
Ke škodě věci ani závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace jiná možná řešení nepředkládá, ačkoliv je 

Vysvětleno. 
V případě možnosti odstoupení od směnárenských obchodů jde 
především o způsob, jak může zahraniční turista bezprostředně po 
provedení směny a přepočítání bankovek od smlouvy odstoupit. V praxi 
se objevují případy, kdy se klienti snaží bezprostředně po provedení 
směny domoci storna obchodu, odstoupení od smlouvy, ale směnárna 
takový postup odmítá. Právě pro zahraniční turisty je obtížně se 
vzhledem k časové omezenosti domoci svých práv u soudu či 
finančního arbitra. 
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zmiňuje (str. 9).  
Jednou ze základních zásad smluvního práva je zásada, 
že se smlouvy mají dodržovat (pacta sunt servanda). Bez 
této zásady by smluvní právo, potažmo obchod obecně 
mohl jen stěží fungovat. Prolomení této zásady připadá 
v úvahu jen za výjimečných okolností, má-li v daném 
případě převážit jiná zásada soukromého práva. 
V občanském právu je upraveno právo odstoupit od 
smlouvy bez udání důvodu pouze v souvislosti se 
spotřebitelskými smlouvami uzavíranými mimo obchodní 
prostory a na dálku [§ 1829 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“ nebo „občanský zákoník“)]. V obou případech zde 
existuje zvláštní, zranitelné postavení spotřebitele, které 
může nepříznivě ovlivnit jeho rozhodnutí smlouvu uzavřít – 
v prvém případě je to nemožnost zboží před uzavřením 
smlouvy vidět, v druhém je to potenciální moment 
překvapení nebo/a psychologický nátlak z daného 
způsobu uzavírání smlouvy vyplývající. Jde-li o 
směnárenské obchody, obdobný element zde 
nenacházíme. Je to sám zákazník, který do směnárny 
přichází za účelem provedení směny. V současné době 
mobilního internetu je pro něj velmi snadné zjistit, v jakém 
rozmezí se kurz měn pohybuje, a tedy zda je daná 
nabídka vyhovující. Zákazník má navíc několik možností, 
jak směny docílit – množství směnáren, bank, provedení 
směny pomocí výběru z bankomatu, případně platba 
platební kartou.  
Tvrzení v závěrečné zprávě RIA, že „[i] přes veškerá 
opatření, jako jsou předsmluvní informace nebo povinnost 
uvádět na kurzovním lístku nejméně výhodný směnný 
kurz, často dochází k případům, kdy zákazník po 
provedení směny měn není spokojen s částkou, kterou 
obdržel“, podle našeho názoru nemůže odůvodnit výjimku 
ze zásady pacta sunt servanda. Pokud by nevýhodná 
smlouva dosahovala parametrů „hrubého nepoměru“ 
vzájemných plnění, je samozřejmě možné uvažovat o 
aplikaci § 1796 OZ o lichvě, či § 1793 OZ o neúměrném 
zkrácení. Argumentaci předkladatele by bylo možno 
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teoreticky použít i v některých jiných případech, kdy 
smlouvu uzavírá turista, tedy osoba neznalá místních 
cenových poměrů – např. jízda s taxi z letiště, nákup 
suvenýru, káva na Staroměstském náměstí. V takových 
případech ale právo odstoupit od nevýhodné smlouvy 
zákazník nyní nemá a ani se neuvažuje, že by jej mít měl. 
Obáváme se, že zakotvení takového práva v jednom 
případě by v konečném důsledku mohlo vést 
k transformaci výjimky z pravidla (pacta sunt servanda) na 
samotné pravidlo. V tomto ohledu shledáváme předmětný 
návrh rizikovým.  
O nezbytnosti předloženého legislativního návrhu máme 
pochybnosti také s ohledem na data, která jsou 
prezentována v závěrečné zprávě RIA. Na stranách 4 a 5 
je popsán nárůst stížností na činnost směnáren, které 
obdržela Česká národní banka v letech 2010 – 2017. 
Nejvyšší počet stížností byl zaznamenán v roce 2017, a to 
celkem 231 stížností. Obsah daných stížností přitom není 
blíže specifikován. Současně samozřejmě předpokládáme, 
že v praxi bude počet nespokojených zákoníků vyšší, 
neboť zdaleka ne všichni stížnost podají. Přesto bychom 
rádi podotkli, že podle informací Prague City Tourism 
(Dostupné z 
https://www.praguecitytourism.cz/file/edee/statistiky-a-
analyzy/archiv-analyz/analyza-za-q2-2017.pdf [14/03/18].) 
jen za 2. čtvrtletí roku 2017 Prahu navštívilo celkem 
1 796 631 hostů ze zahraničí; za celý rok je to přes 7 
milionů osob. Každoročně přitom počet turistů (nejen 
v Praze) stoupá (podle zmíněné statistiky ve sledovaném 
období o 11,1%). Tímto srovnáním v žádném případě 
nechceme popírat existenci nekalých praktik některých 
směnáren. Chtěli bychom spíše upozornit a dát k 
opětovnému zvážení, zda poznatky z praxe odůvodňují tak 
razantní zásah, jako je zavedení práva odstoupit od 
smlouvy bez udání důvodu u všech směnárenských 
obchodů do 1 000 EUR.  
Obáváme se také negativních dopadů, které by zakotvení 
nově navrhovaného institutu mohlo mít, a to především na 
poctivé směnárníky. Pokud bude mít zákazník právo 
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odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv důvodu, může být 
v konkrétním případě motivem třeba jen to, že směnárník 
ve vedlejší ulici nabízí o něco málo lepší kurz (například 
dne 14. 3. 2018 bychom ve směnárně Exchange, Praha 
pořídili za 200 EUR 5 086,- Kč a v nedaleké směnárně 
Huspak Change dostaneme 4 900,- Kč, tedy o 186,- Kč 
méně.). Takové využívání zákonného práva by podle 
našeho názoru praxi nesmírně administrativně zatížilo. 
Vedle toho máme pochybnosti i o jiných rizicích spojených 
s předmětnou úpravou. Možnost vrátit poměrně významné 
sumy peněz (1 000 EUR) bez udání důvodu podle našeho 
názoru otevírá možnost pro zneužití v souvislosti 
s paděláním peněz. Lze si představit scénář, kdy budou 
padělané bankovky použity jako způsob vypořádání 
bezdůvodného obohacení po odstoupení od smlouvy 
(zvláště bude-li se jednat o nějakou exotickou měnu). 
Prokázat, že bankovky nebyly padělané již při jejich 
směně, bude potom velmi složité, ne-li nemožné. 

 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 25 ustanovení § 16a odst. 2 a § 16b odst. 2: 
Navržené omezení na částky do výše 1 000 EUR 
považujeme za příliš vysoké. Domníváme se, že taková 
částka vytváří prostor pro možné zneužití, ať již ke 
spekulacím, nebo z hlediska padělání peněz. Také máme 
za to, že má-li novela chránit konkrétně zahraniční turisty, 
není třeba, aby byla v době platebních karet částka 
nastavena takto vysoko. Dále upozorňujeme na neurčitost 
obou uvedených ustanovení – formulace „v rozsahu, 
nepřesahujícím částku 1 000 EUR“ může vést 
k pochybnostem, zda k odstoupení od smlouvy může dojít 
i v případě, že směna je realizována ve vyšší částce než 
1 000 EUR, ale odstoupení od smlouvy se bude týkat jen 
částky do 1 000 EUR. Tuto připomínku označujeme za 
zásadní.  

Vysvětleno. 
Částka je zvolena s ohledem na skutečnost, že do této hranice se 
podle informací z dohledu ČNB uskuteční 90 až 95% směnárenských 
obchodů. Hranice je zvolena také s ohledem na povinnost identifikace 
klienta podle AML předpisů. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K bodu 25 ustanovení § 16d odst. 1: Toto ustanovení 
požadujeme vypustit pro nadbytečnost. Odstoupení od 
smlouvy je jednostranný právní úkon, kterým se závazek 

Akceptováno. 
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ruší. Současně platí, že závazek je zrušen okamžikem, 
kdy projev vůle dojde druhé straně. K okamžiku dojití 
projevu vůle srov. také § 570 odst. 1 OZ, kde se stanoví, 
že „zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně 
došlo“. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  
K bodu 25 ustanovení § 16f: Toto ustanovení 
požadujeme vypustit, neboť námitka vzájemného plnění již 
vyplývá z obecného závazkového práva, z ustanovení § 
1912 OZ, na nějž odkazuje i v důvodové zprávě zmíněný § 
2993 OZ. V daném případě je závazek z bezdůvodného 
obohacení závazkem synallagmatickým. Tuto připomínku 
označujeme za zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Nezpochybňujeme úpravu § 1912 OZ, nicméně § 16f stanoví jasné 
pořadí plnění, což z úpravy § 1912 OZ neplyne. Inspirujeme se § 1832 
odst. 4 OZ. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K čl. II: Navržené přechodné ustanovení je v první části 
nadbytečné (§ 3 není předmětem novely) a poslední věta 
je nesrozumitelná. Žádáme proto přechodné ustanovení 
věcně přehodnotit a nově formulovat. Tuto připomínku 
označujeme za zásadní.  

Akceptováno. 
 

K bodu 2 (§ 2 odst. 2): Doporučujeme vypustit bez 
náhrady navržené negativní vymezení směnárenského 
obchodu. Domníváme se, že pozitivní vymezení 
směnárenského obchodu obsažené v § 2 odst. 1 zákona 
je dostačující, zejména i ve spojení s vymezeným 
předmětem právní úpravy (§ 1 zákona). Navržený neúplný 
negativní výčet může vzbuzovat pochybnosti ohledně 
jiných podobných obchodů a může vést k dalším 
novelizacím zákona rozšiřujícím negativní výčet. Případně 
alespoň doporučujeme uvést negativní výčet jako 
příkladmý, kde bude jasné, že mohou být i jiné obchody, 
neuvedené v odstavci 2, které nejsou směnárenským 
obchodem. 

Vysvětleno. 
Negativní vymezení je potřebné vzhledem k návaznosti na zákon o 
platebním styku. 

K bodu 3 a 4: Doporučujeme návětí novelizačního bodu 3 
přeformulovat následovně: „§ 5 odst. 2 zní:“ a novelizační 
bod 4 vypustit bez náhrady, následující novelizační body 
přečíslovat.  

Akceptováno jinak. 
Tyto novelizační body budou zcela vypuštěny. 

K bodu 5 (§ 6 odst. 1 písm. a): Upozorňujeme, že 
navrženou terminologickou změnou dochází 

Vysvětleno. 
Záměrem bylo skutečně užít pojem „část obchodního závodu“ z důvodu 
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k významovému posunu. Občanský zákoník používá 
namísto dřívějšího pojmu „podnik“, pojmu „závod“. Dříve 
používaný pojem „organizační složka podniku“ nyní 
odpovídá pojmu „pobočka“ (viz § 503 OZ). Část závodu je 
pojem nadřazený pojmu pobočka, neboť pobočkou je jen 
ta část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční 
samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude 
pobočkou. Doporučujeme zvážit, zda zvolený pojem 
vyhovuje záměru předkladatele. Domníváme se, že 
v daném kontextu by měl být zvolen spíše pojem 
„pobočka“.  

jeho nadřazenosti pojmu pobočka. 

K bodu 6 (§ 6 odst. 1 písm. d): Doporučujeme kromě 
navrženého textu vypustit i slova „je-li jím fyzická osoba“, 
neboť z textu jasně vyplývá, že osoba starší 18 let může 
být pouze fyzická osoba. Dále dáváme ke zvážení rozdělit 
§ 6 odst. 1 na samostatná ustanovení o podmínkách pro 
právnické osoby a podmínkách pro fyzické osoby.  

Vysvětleno. 
Bude zachována stávající úprava z důvodu konzistence. 

K bodu 15 (§ 11 odst. 2 písm. e): Dáváme na zvážení, 
zda slovo „uplatní“ nenahradit slovem „vyžaduje“, nebo 
slovem obdobného významu, aby vedle sebe nestála 
slova „úplata uplatní“.  

Akceptováno. 

K bodu 25 ustanovení § 16d odst. 3: Upozorňujeme, že 
odkaz na § 11 odst. 1 písm. f) je zmatečný, neboť toto 
ustanovení neexistuje. [Připomínky k tomuto 
novelizačnímu bodu navrhujeme posoudit a akceptovat 
v případě, že nebude předkladatelem akceptována 
zásadní připomínka výše uvedená v obecné části 
(vypuštění institutu odstoupení od smlouvy).] 

Akceptováno. 
Odkaz upraven na § 11 odst. 2 písm. f). 

K bodu 25 ustanovení § 16g: Navrhujeme využít 
standardní formulace: „K ujednáním odchylujícím se od § 
16a až 16e v neprospěch zákazníka se nepřihlíží“. Viz 
např. § 1812 odst. 2 OZ. Tím se také odstraňují 
pochybnosti, zda se jedná o relativní, či absolutní 
neplatnost takového ujednání. [Připomínky k tomuto 
novelizačnímu bodu navrhujeme posoudit a akceptovat 
v případě, že nebude předkladatelem akceptována 
zásadní připomínka výše uvedená v obecné části 
(vypuštění institutu odstoupení od smlouvy).] 

Akceptováno. 
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MŠMT Bez připomínek.  
MV K čl. I bodu 25 – k § 16a až 16g: Návrh zavádí do 

právního řádu nový institut, a to odstoupení od smlouvy  
o směnárenském obchodu, přičemž tato změna je 
odůvodňována potřebou reagovat na nekalé praktiky 
některých směnáren při jednání se zahraničními turisty. Je 
přitom přinejmenším sporné, zda posílení práv zákazníků 
navrhovaným způsobem může stávající problematickou 
praxi ovlivnit. Jestliže si zákazník neověří kurz a podmínky 
směny před samotným obchodem (za tímto účelem byl do 
zákona o směnárenské činnosti zapracován institut tzv. 
předsmluvní informace), je otázkou, zda tak učiní do dvou 
hodin poté, co byl „oklamán“. Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (str. 7) uvádí, že dosavadní 
stěžovatelé, kteří se obrátili na Českou národní banku, 
shodně přiznávají, že většinou před samotným obchodem 
obdrželi předsmluvní informace v souladu s požadavky 
zákona o směnárenské činnosti, nicméně nevěnovali jim 
pozornost, tedy si je buď nepřečetli, nebo pouze částečně. 
Je tedy otázkou, zda budou zákazníci věnovat 
dostatečnou pozornost dokladu o provedení 
směnárenského obchodu obsahujícímu „informaci a 
vysvětlení, jak od smlouvy o směnárenském obchodu 
odstoupit“ [srov. § 14 odst. 2 písm. c) body 3 a 4]. 
Doporučujeme také vyjasnit, jakou formou by zmíněné 
„vysvětlení“ mělo být zákazníkům podáno a vymezit 
alespoň základní body, které by „vysvětlení, jak od 
smlouvy a směnárenském obchodu odstoupit“ mělo 
obsahovat. 
Zakotvení tohoto práva by na druhou stranu mohlo mít vliv 
na poctivé subjekty z řad směnárníků. Nejeví se 
důvodným, aby právo zákazníka na odstoupení od 
smlouvy nebylo omezeno relevantními důvody. Lze si 
představit, že v konkrétním případě zákazník bude své 
právo realizovat jen proto, že zjistil, že jiný směnárník v 
okolí nabízí o něco málo lepší kurz  a mohlo by dojít 
k zneužívání tohoto práva ze spekulativních důvodů (vývoj 
kurzů se během dne mění), a to obzvlášť v situaci, kdy je 

Vysvětleno. 
Institut odstoupení od smlouvy by měl zamezit situacím, kdy si klient 
směnárny uvědomí v krátkém okamžiku po provedení směny, že 
výsledná částka je pro něj nevýhodná. Dochází pak k případům, kdy 
se klient snaží domoci vrácení peněz, ale směnárna není ochotna 
provést storno transakce. 
U tzv. poctivých směnárníků není pravděpodobné, že bude často 
docházet k odstoupení od smlouvy. Dopad na tyto subjekty tak bude 
spíše minimální. 
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toto právo přiznáváno všem zákazníkům, tj. nejen 
spotřebitelům, byť je stanovena hranice 1000 EUR. 
S ohledem na výše uvedené dáváme na zvážení, zda by 
zamýšleného cíle,  tj. kultivace trhu směnárenských služeb 
a zlepšení postavení zákazníků v této oblasti, nebylo 
možné účinněji dosáhnout zvýšenou dozorovou činností 
České národní banky vůči problematickým subjektům. 

 K čl. I bodu 25 – k § 16b odst. 1: Nově má mít zákazník 
právo odstoupit i od smlouvy o směnárenském obchodu 
uzavřeného prostřednictvím směnárenského automatu. 
Komentář k tomuto ustanovení pak hovoří o tom, že 
zákazník tak musí učinit vůči provozovateli, a to 
v kterékoliv jeho provozovně, přičemž odstoupení od 
smlouvy lze realizovat i prostřednictvím pošty  
(srov. navazující § 16e). Uplatnění tohoto práva si lze jen 
obtížně představit v praxi – zákazník, zejména pak 
zahraniční návštěvník, bude nejprve hledat sídlo či 
provozovnu, případně psát dopis, následně bude čekat na 
odpověď. Také není zřejmé, jakým způsobem bude plnit 
v tomto případě podmínky dané § 16f. Dáváme na 
zvážení, zda by nebylo lepší, aby toto právo bylo možné 
realizovat přímo prostřednictvím směnárenského automatu 
(lze si představit zadání jedinečného kódu, který by byl 
součástí dokladu apod.). V současné podobě nejsme 
přesvědčeni o funkčnosti předmětného ustanovení. 

Vysvětleno. 
Odstoupení u směn provedených prostřednictvím směnárenského 
automatu je třeba řešit, neboť existuje obava, že při zavedení 
odstoupení od smlouvy jen u klasických směnáren nahradí okénka 
směnáren právě automaty. 
U směn provedených prostřednictvím automatu je stanovena 
dostatečná třídenní lhůta, je možnou odstoupit v kterékoliv provozovně 
směnárny či v jejím sídle. Zákazník tak má poměrně silné postavení při 
odstoupení od smlouvy. 

 K čl. I bodu 25 – k § 16c: Z navržené dikce lze usuzovat, 
že je na vůli provozovatele, jakým způsobem bude 
reagovat na odstoupení zákazníka od smlouvy. 
Doporučujeme doplnit, že k náhradnímu plnění dle tohoto 
ustanovení je možné přistoupit pouze se souhlasem 
zákazníka. V případě odstoupení od směnárenského 
obchodu uzavřeného prostřednictvím směnárenského 
automatu pak navrhujeme z praktických důvodů tuto 
možnost vyloučit.  

Vysvětleno. 
Tento způsob vypořádání bude pro směnárníka v naprosté většině 
případů méně výhodný, než vrácení poskytnutých plnění. Lze se tedy 
domnívat, že to nebude příliš využívaný způsob vypořádání. Naším 
záměrem bylo nevázat tuto možnost na souhlas klienta. 

 K čl. II – k přechodnému ustanovení: Obecně platí, že 
intertemporální neboli přechodná ustanovení mají za cíl 
upravit vztah nové právní úpravy k dřívější právní úpravě a 
k právním vztahům podle ní vzniklým,  

Akceptováno. 
Přechodné ustanovení bylo přeformulováno. 
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a to v zájmu právní jistoty a ochrany práv nabytých v dobré 
víře. Přechodná ustanovení tedy souvisí s novelizovanými 
ustanoveními právního předpisu a měla by přispívat k 
řešení otázky vztahu nové právní úpravy k dříve vzniklým 
právním vztahům. Domníváme se, že v případě 
posuzovaného přechodného ustanovení výše uvedené 
předpoklady splněny nejsou, neboť  
§ 3, na nějž je v přechodném ustanovení odkazováno, 
není nynějším návrhem vůbec dotčen.  Navíc není 
zřejmé, co by nastalo v případě, že subjekty, na něž 
přechodné ustanovení cílí, podaly ve lhůtě žádost o 
udělení příslušného povolení a toto následně nezískaly. 
Z normativního textu nelze dovodit, že by jim původní 
oprávnění zaniklo a nebyly tak oprávněni nadále 
poskytovat směnárenskou činnost. 
Pokud by nějaké přechodné ustanovení mělo být 
v souvislosti s tímto návrhem přijato, pak by se mělo 
zaměřit spíše na osoby, které vykonávají činnost, která je 
od nabytí účinnosti navrhované právní úpravy považována 
za směnárenskou činnost. 

 K důvodové zprávě: Obecná část důvodové zprávy 
obsahuje opakovaně tvrzení, že dochází ke zrušení 
institutu tzv. předsmluvní informace (viz kapitola 2., 3. a 
7.), což však neodpovídá normativnímu textu. Dle návrhu 
dochází k úpravě pouze v tom smyslu, že tyto informace 
budou ze strany provozovatele sdělovány pouze 
zájemcům, kteří hodlají uzavřít směnárenský obchod nad 
částku 1000 EUR. Institut předsmluvní informace jako 
takový tedy zůstává nadále zachován. Doporučujeme 
důvodovou zprávu opravit. 

Akceptováno. 

 K názvu: Z formálního hlediska navrhujeme slova „ze dne 
… 2018,“ neuvádět tučným písmem. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 16 – k § 11 odst. 2 písm. f): Navrhujeme 
čárku před závorkou odstranit a umístit ji až za závorku. 

Neakceptováno. 
Při akceptování by došlo ke změně významu. 

 K čl. I bodu 20 – k § 12 odst. 2: Opětovně i zde 
navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku před závorkou 
v první větě. Rovněž dáváme na zvážení přeformulování 

Akceptováno jinak. 
Celé ustanovení bude přeformulováno. 
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věty druhé, neboť pasáž „…uvede před uvedením...“ 
nepokládáme za stylisticky vhodnou. Pro úplnost 
dodáváme, že věta první navíc hovoří o povinnosti 
„uveřejnit“. 

 K čl. I bodu 22 – k § 13 odst. 1: Doporučujeme 
ustanovení upravit, a to z důvodu zmatečnosti. Podle 
tohoto odstavce by totiž měl provozovatel zájemci 
s dostatečným předstihem sdělit mj. i datum a čas sdělení 
informace. Navrhujeme tyto údaje vhodným způsobem 
začlenit spíše do odstavce 2, neboť se jedná spíše o 
doplňkovou náležitost nežli o obsah předsmluvní 
informace. 

Neakceptováno. 
Odstavec 1 stanoví, jaké informace mají být sděleny, odstavec 2 pak 
stanoví požadavky na standard poskytnutí. 

 K čl. I bodu 25 – k nadpisu: Doporučujeme skupinový 
nadpis uvést ve znění „Odstoupení od smlouvy  
o směnárenském obchodu“. 

Akceptováno. 

MZV K novelizačnímu bodu 21, ust. § 12 odst. 4: V části 
předmětného novelizačního bodu týkající se doplňovaného 
ust. § 12 odst. 4 MZV doporučuje slovo „použijí“ nahradit 
slovem „použije“, tj. uvést toto sloveso v jednotném čísle, 
jelikož se vztahuje k (jednomu) „ustanovení § 11 odst. 3“.  

Akceptováno jinak. 
Odstavec 4 daného ustanovení byl vypuštěn. 

K novelizačnímu bodu 22, ust. § 14 odst. 2 písm. a) 
bodu 2: V části předmětného novelizačního bodu týkající 
se nově znějícího ust. § 14 odst. 2 písm. a) bodu 2 MZV 
dává ke zvážení nahrazení slov „v níž“ slovy „ve které“, tj. 
vztažným zájmenem, který je v normativním textu 
standardně používán.  

Akceptováno. 

K novelizačnímu bodu 22, ust. § 14 odst. 2 písm. a) 
bodu 3: V části předmětného novelizačního bodu týkající 
se nově znějícího ust. § 14 odst. 2 písm. a) bodu 3 MZV 
doporučuje slovo „kde“ nahradit slovy „ve které“, tj. 
vztažným zájmenem, který je v normativním textu 
standardně používán, popř. slovy „v níž“, bude-li toto 
spojení upřednostněno (viz předcházející připomínka 2a)).  
V každém případě je žádoucí jednotné používání 
zvoleného vztažného zájmena, určuje-li se provozovna, ve 
které byl proveden směnárenský obchod.  

Akceptováno. 

K novelizačnímu bodu 25, ust. § 16a odst. 1 a 3: Akceptováno. 
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Za účelem sjednocení terminologie MZV opět doporučuje, 
v části předmětného novelizačního bodu týkající se 
vkládaného ust. § 16a odst. 1 a 3, slovo „kde“ nahradit 
slovy „ve které“, popř. „v níž“. 
K novelizačnímu bodu 25, ust. § 16c: V části 
předmětného novelizačního bodu týkající se vkládaného 
ust. § 16c MZV doporučuje za slovo „obchodu“ vložit 
čárku, a to k oddělení vložené přívlastkové věty vážící se k 
částce, která by byla zákazníkovi vyplacena po provedení 
směnárenského obchodu.  

Akceptováno. 

K novelizačnímu bodu 25, ust. § 16d: V části 
předmětného novelizačního bodu týkající se vkládaného 
ust. § 16d MZV opět doporučuje zvážit nahrazení slov „v 
níž“ slovy „ve které“.  

Akceptováno. 

K novelizačnímu bodu 25, ust. § 16a až 16g:  Nově 
vkládaná ustanovení upravují možnost zákazníka 
odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu s tím, že 
v důvodové zprávě je uvedeno, že tato možnost je 
„dodatečným právem spotřebitele a jeho právo odstoupit 
například podle § 2002 občanského zákoníku není 
dotčeno“. MZV dává v této souvislosti ke zvážení, aby 
„doplňkový ráz“ možnosti zákazníka odstoupit od smlouvy 
o směnárenském obchodu byl zřejmý již z normativního 
textu předmětných ustanovení, např. jejich doplněním 
(event. v samostatném paragrafu), že „ustanovení 
občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy tímto 
nejsou dotčena“. 

Vysvětleno. 
Úprava odstoupení od smlouvy obsažená v občanském zákoníku je 
obecnou úpravou, zatímco úprava odstoupení od smlouvy obsažená 
v zákoně o směnárenské činnosti bude úpravou speciální. Navrhované 
doplnění není podle našeho názoru nezbytné. 

MZd Bez připomínek.  
MZe K číslování obsahu: Římská čísla přiřazená v obsahu 

neodpovídají číslům na jednotlivých listech, případně 
nejsou tyto listy očíslovány vůbec. 

Akceptováno. 

K materiálu: Téměř souběžně s tímto návrhem byl 
skupinou poslanců předložen návrh novely zákona č. 
277/2013 Sb., který se také snaží reagovat na nekalé 
praktiky některých směnárníků (sněmovní tisk 83). Ačkoliv 
nyní Ministerstvem financí předkládaný návrh zákona 
považujeme za propracovanější, nejsme si jisti, zda bude 

Vysvětleno. 
Byť samozřejmě návrh cílí prioritně na první zmiňovanou možnost, tj. 
na nepoctivé směnárníky, je riziko, že nastane i druhá uváděná 
možnost. Lze ale předpokládat, že nebude příliš častá. Čeští zákazníci 
si zpravidla hledají kurzy směnáren na internetu a směnu pak provádí 
s vědomím, jaké kurzy nabízí která směnárna. Zahraniční zákazníci 
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schopen dosáhnout svého proklamovaného cíle, byť jistě 
chvályhodného, resp. jestli k dosažení tohoto cíle byly 
zvoleny vhodné prostředky. Vůči směnárníkům je návrh 
poměrně zásadně restriktivní, a to zejména tím, že 
v návrhu nejsou nijak omezeny důvody pro odstoupení od 
smlouvy. V praxi tak bude v zásadě docházet ke dvěma 
situacím – buď budou zákazníci odstupovat z důvodu 
velmi nevýhodného kurzu, vycházejícího právě z nekalých 
praktik směnárníka, nebo proto, že v garantované časové 
lhůtě dvou hodin našli směnárníka s kurzem výhodnějším, 
aniž by však ten původní byl nějak výrazně nevýhodný. 
První případ je ten, na který právě navržená úprava cílí, 
ovšem ten druhý se projeví jako jakási negativní 
externalita a doplatí na ni i směnárníci poctiví, u nichž je 
výše jejich výsledné vyšší marže dána například jen 
z různých objektivních důvodů většími provozními náklady.  

jsou pak zpravidla turisté, v jejichž zájmu nebude trávit dovolenou 
hledáním nejvýhodnějších kurzů měn a odstupováním od smlouvy, 
nejedná-li se tedy o velmi nevýhodný obchod. 

K důvodové zprávě: Na str. 7 bodě 23 ve druhém 
odstavci chybí mezi slovy „odstoupit“ a „by“ čárka. 
V tomtéž odstavci je překlep, místo „zákaník“ má být 
„zákazník“. 
Na str. 9 v bodě 25 v odstavci vztahujícím se k § 16f je 
chybně uvedeno ustanovení, z hlediska obsahu se má 
jednat o „§ 1832 odst. 4“. 
Na str. 10 je chybně uvedeno „K části druhé, k čl. II“. 
Správně má být „K části druhé, k čl. III“ – toto číslování 
také odpovídá materiálu. Na téže straně je v odstavci u 
bodu 5 překlep – správně má být „rozdělení“. 

Akceptováno. 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: Na 
str. 9 v prvním odstavci, třetím řádku je chybně uveden 
aktér – místo o pochybení „zákazníka“ se jedná o 
pochybení „směnárníka“. 
Na str. 14 ve druhém odstavci na posledním řádku je 
chybně uvedeno slovo „dostatečně“ – správně má být 
„dostatečné“. 

Akceptováno. 

MŽP Bez připomínek.  
Svaz měst a 
obcí 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAY6HHDQU)



47 

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Hlavní město 
Praha 

K části první čl. I, k bodům 7 (§ 6 odst. 2) a 23 (§ 14 
odst. 3): doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády, na konci textu doplnit odkaz 
na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci jiného 
právního předpisu. 

Vysvětleno. 
Považujeme za vhodnější uvést normativní odkazy bez poznámky pod 
čarou. Doplnění normativního odkazu poznámkou pod čarou není podle 
Legislativních pravidel vlády povinné. 

K části první čl. I k bodům 23 (§ 14 odst. 2 písm. a) 
bodům 2 a 3 a písm. b) bodům 1, 2, 4 a 6) a 30 (§ 22 
odst. 1 písm. b) a o) a odst. 2 písm. a) a b)): 
doporučujeme, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, čárku na konci textu nahradit středníkem. 

Vysvětleno. 
V § 14 považujeme za vhodnější z důvodu přehlednosti ponechat na 
konci jednotlivých bodů čárku. V případě přestupků pak není 
oddělování jednotlivých skutkových podstat středníkem běžné. 

K Části první čl. I, k bodu 25 (§ 16a): 
- doporučujeme zvážit text odstavce 1, neboť podle 

našeho názoru by v rámci tohoto ustanovení mělo být 
pamatováno na situaci, kdy zákazník bude chtít v rámci 
zákonné lhůty odstoupit od smlouvy, ale lhůta uběhne 
například při čekání ve frontě 

- doporučujeme zvážit text odstavce 2, neboť pokládáme 
za nedostatečně vyjasněné, jak bude postupováno v 
případě směny vyšší než 1 000 EUR 

- doporučujeme zvážit text odstavce 3, neboť jej 
považujeme za neurčitý a za možnou překážku pro 
uplatnění nároku ve lhůtě podle odstavce 1; domníváme 
se, že z něho vyplývá toliko povinnost provozovatele 
respektovat provozní dobu uvedenou na dokladu o 
provedení směnárenského obchodu 

Vysvětleno. 
Situaci, kdy zákazník nemůže od smlouvy odstoupit z důvodu překážky 
na straně provozovatele, řeší § 16d. 
V případě směny převyšující 1 000 EUR zákazník odstoupí pouze 
v rozsahu do 1 000 EUR, ve zbylé části obchodu neodstoupí (pokud 
mu to provozovatel neumožní, byť mu tato povinnost ze zákona 
neplyne). Není nezbytné specifikovat podrobnější postup, neboť bude 
totožný jako v případě směny do 1 000 EUR. 
Zákazník má právo odstoupit v provozní době uvedené na dokladu. 
Provozovatel je tedy povinen umožnit zákazníkovi odstoupení od 
smlouvy v uvedené provozní době. To mu ovšem nebrání např. další 
den otevřít o hodinu dříve. Po tu dobu ale lhůta pro odstoupení od 
smlouvy nepoběží. 

K části druhé čl. III, k bodu 3 (§ 161 odst. 5): 
doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, slova „vkládá text“ nahradit 
slovy „vkládají slova“. 

Vysvětleno. 
V daném případě nám „text“ připadá vhodnější, neboť text pokryje 
„písm. a) c)“ i slovo „až“. 

Nad rámec návrhu zákona, k § 11 odst. 1 zákona č. 
277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb.: Z důvodu negativní zkušenosti 
hlavního města Prahy s využíváním matoucích technik vně 
provozoven spočívajících v umístění kurzovního lístku 

Vysvětleno. 
Každé specifikování konkrétní velikosti či podoby s sebou nese řadu 
problémů. Podle našeho názoru je konkrétní velikost, barevné 
provedení aj. věcí směnárny. Povinnost zveřejňovat kurzovní lístek, 
který je přehledný, v přiměřené velikosti, jasný a srozumitelný, zahrnuje 
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ČNB velkého formátu a kurzovního lístku dané směnárny 
neúměrně malého formátu doporučujeme doplnit 
podmínku minimálního poměru velikostí uvedených 
kurzovních lístků. Například navrhujeme podmínku toho 
typu, že kurzovní lístek ČNB by musel být menší než 
aktuální lístek směnárny. 

i povinnost zveřejňovat kurzovní lístek v patřičné velikosti vzhledem 
k dalším dokumentům v provozovně. 

Česká 
bankovní 
asociace 

Obecně: Předložený návrh dle našeho názoru neřeší 
mnohé aspekty zavedení institutu odstoupení od smlouvy 
o směnárenském obchodu – například:  
a) Není řešeno právo směnárny odstoupení odmítnout 
v případě, kdy zákazník při rušení obchodu předloží 
padělky nebo poškozená cizoměnová platidla.  
b) V návrhu není ani výslovně uvedeno, že zákazník 
musí žádat o zrušení směnárenského obchodu v celé 
původní výši. Pokud by byla akceptována možnost zrušit 
jenom část obchodu, mohl by být daný institut zneužíván 
ke zpětné výměně nespotřebovaných hotovostí zdarma 
bez poplatku (dnes tuto službu poskytují směnárny za 
úplatu). Navržené ustanovení § 16a odst. 2 ZSČ navádí 
dokonce k úvahám, že by odstoupení bylo možné i jako 
„částečné“ u směnárenských obchodů přesahujících limit 
1.000 EUR, pokud by zákazník odstoupil „v rozsahu, v 
němž jím složená částka k provedení směny nepřesahuje 
částku 1.000 EUR“. 
c) V návrhu nejsou ani řešeny případy, kdy směnárna 
nebude mít k dispozici měnu či částku nutnou pro 
provedení odstoupení od směnárenského obchodu. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
a) Při předložení padělaných bankovek či mincí nedochází ze strany 
zákazníka k plnění a směnárník tak není povinen zákazníkovi vrátit 
odpovídající částku. Danou situaci lze řešit i podle § 16f navrhované 
novely nebo § 1911 OZ. 
b) Akceptujeme, od směnárenského obchodu bude možné odstoupit 
pouze v plné výši. 
c) Danou situaci řeší § 16c návrhu. 

 K ustanovení § 2 odst. 1: Navrhujeme v úpravě definice 
směnárenského obchodu doplnit za slova „dal-li plátce 
platební příkaz k jejich převodu prostřednictvím příjemce“ 
doplnit slova „provádějícího směnu“ tak, aby bylo 
jednoznačné, že návrh skutečně cílí pouze na případy, kdy 
zákazník dá ve směnárně platební kartou příkaz k platbě 
ze svého účtu v určité měně ve prospěch směnárny a 
směnárna mu vyplatí hotovost v jiné měně. 

Akceptováno. 

 K ustanovení § 11 (změny kurzovního lístku): Je 
navrženo další rozšíření povinných informací na 
kurzovním lístku (dále jen „KL“). Pro banky slouží KL 

Vysvětleno. 
V § 11 odst. 2 písm. e) věcně nedochází k žádné změně, již dnes je 
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hlavní pro platební styk a využití pro směnárenské 
operace je spíše okrajové. V důsledku zavedení 
navržených úprav bude v některých případech nutné 
přidávat ke KL další list, což může vést ke zhoršení jeho 
přehlednosti.  
Z našeho pohledu není zcela zřejmé, co je třeba rozumět 
„podmínkami, za kterých se úplata uplatní“ v § 11 odst. 2 
písm. e), a to vzhledem k tomu, že všechny náležitosti 
obchodu jsou už na KL uvedeny. Jedná se tedy primárně o 
potírání praktik v souvislosti s tzv. VIP kurzy, resp. o snahu 
o jejich zpřehlednění? 
Vzhledem k výše uvedenému považujeme za neadekvátní 
oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy o 
směnárenském obchodu a navrhujeme tak vypuštění 
ustanovení § 11 odst. 2 písm. f). 
Z důvodu větší praktičnosti navrhujeme, aby text 
ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) ve znění „informace o 
směru směny se uvádí z pozice provozovatele v první 
osobě jednotného nebo množného čísla“ tak, aby nově 
zněl „informace o směru směny se uvádí z pozice 
provozovatele a lze je uvádět i v první osobě jednotného 
nebo množného čísla“ 

zákon vykládán tak, že spolu s výší úplaty musí být zřejmé i podmínky, 
za kterých se uplatní. Navrhovanou změnou tak dochází pouze 
k upřesnění. 
Zákazník by měl být informován o možnosti odstoupit od smlouvy, proto 
je ustanovení § 11 odst. 2 písm. f) nezbytné. 
V navrhovaném znění § 11 odst. 4 písm. a) je možnost volby, zda bude 
směr směny uváděn v první osobě jednotného nebo množného čísla. 

 K ustanovení § 13 a 14: Rozdělení směnárenských 
obchodů na „nadlimitní“ (nad částku odpovídající 1.000 
EUR) a „podlimitní“ (do částky 1.000 EUR) z hlediska 
povinnosti poskytovat písemné informace před 
provedením směnárenského obchodu a možnosti 
odstoupení zákazníka by mělo zmírnit zneužívání 
možnosti odstoupení od směnárenského obchodu, aby při 
změně kurzů nedocházelo na straně provozovatelů 
směnáren ke ztrátám, a to ať už následkem řádného nebo 
spekulativního využití práva zákazníka od transakce 
odstoupit. Takové omezení však může zákazník 
jednoduše obejít rozdělením požadované směny do více 
transakcí nedosahujících stanoveného limitu.  
Pro směnárny (a zejména pro banky) takové rozdělení 
však bude znamenat nadbytečnou administrativní zátěž, 
neboť ve svých informačních systémech budou muset 

Vysvětleno. 
Návrh zákona zakotvuje minimální standard ochrany zákazníků. Zákon 
provozovatelům nezakazuje, aby umožnili odstoupení od smlouvy 
v jakékoliv výši či poskytovali předsmluvní informace i v případě 
směnárenských obchodů, jejichž výše nedosahuje 1 000 EUR. Rovněž 
je možné dobrovolně poskytovat předsmluvní informace i u obchodů do 
1000 EUR. 
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provést více opatření, a to zejména   
a) nastavit postupy pro kontrolu nového limitu 1.000 EUR 
(včetně pravidel pro přepočet měn);  
b) pro obchody nad stanovený limit 1.000 EUR mít v 
systémech nastaveno generování písemných „Informací 
před provedením směnárenského obchodu“; 
c) zásadně přepracovat výstup v podobě „Dokladu o 
provedení směnárenského obchodu“ a  
d) mít nově v systémech nastaveny postupy pro 
odstoupení od smlouvy o provedení směnárenského 
obchodu pro částky do limitu 1.000 EUR.  
Přesun informací z dokumentu „Informace před 
provedením směnárenského obchodu“ do „Dokladu o 
provedení směnárenského obchodu“ se jeví jako 
jednoduchá úprava, která provozovatelům nepřinese 
žádné problémy. Ve skutečnosti by toto opatření přinášelo 
významné dopady, neboť: 
a) informací je více - např. provozní doba směnárny nebo 
vysvětlení, jak má zákazník odstoupit od obchodu; 
b) průnik do aplikací je daleko širší, neboť „Doklad o 
provedení směnárenského obchodu“ v řadě případů plní 
funkci dokladu účetního, tj. jako doklad o ukončení celé 
transakce se promítá do účetnictví; 
c) SW úpravy budou tudíž komplikovanější (tj. dražší a 
časově náročnější); 
d) výrazně se zvýší nárok na kapacitu (počet znaků) 
„Dokladu o provedení směnárenského obchodu“ -  
navržená úprava tak může znamenat dodatečné dotisky 
zvláštních stvrzenkových formulářů pro směnárenské 
transakce (další náklady).  
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byl institut 
písemných „Informací před provedením 
směnárenského obchodu“ zcela zrušen bez náhrady a 
byl zrevidován i rozsah informací uvedených v 
„Dokladu o provedení směnárenského obchodu“, a 
aby byl § 14 zákona ponechán v dosavadním znění. 

 K ustanovení § 16a až 16g: Tato ustanovení navrhujeme Vysvětleno. 
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v jejich stávající podobě zrušit bez náhrady. 
Z důvodu finanční a časové náročnosti a zapracování 
navržených změn, které dle našeho názoru nejsou přímo 
úměrné řešenému problému (nepoctivé chování několika 
málo směnáren, které by bylo možné řešit spíše 
důsledným dohledem a sankčními opatřeními) navrhujeme 
vypustit institut odstoupení od smlouvy o směnárenském 
obchodu bez náhrady.  
Pro případ, že by tento návrh nebyl akceptován, 
navrhujeme provedení následujících změn:  
a) stanovení dostatečné legisvakanční lhůty – v délce 
alespoň 12 měsíců; 
b) doplnění výslovné úpravy oprávnění směnárny v 
některých případech odstoupení zákazníka odmítnout - 
například pokud zákazník při rušení obchodu předloží 
padělky nebo poškozená cizoměnová platidla nebo když 
směnárna nebude mít k dispozici měnu či částku nutnou 
pro provedení vypořádání z důvodu odstoupení od 
směnárenského obchodu; 
c) vypuštění § 16d odst. 1 ZSČ bez náhrady (fikce zrušení 
smlouvy při úmyslném bránění v odstoupení od smlouvy) – 
toto ustanovení je nepřijatelné především proto, že mohou 
nastat situace, kdy směnárna by měla mít možnost bránit 
se proti odstoupení od smlouvy o směnárenském 
obchodu, například právě z důvodu předložení padělané 
nebo poškozené hotovosti. Domníváme se, že možnost 
zákazníka uplatnit své právo odstoupit od smlouvy o 
směnárenském obchodu pro případ sporů se směnárnou 
je dostatečně pokryta ustanovením § 16d odst. 2, ve 
spojení s § 16e ZSČ. 

a) Vzhledem k důležitosti institutu odstoupení od smlouvy o 
směnárenském obchodu je naopak snaha, aby účinnost zákona nastala 
co nejdříve, byť samozřejmě respektujeme nutnost dostatečné 
legisvakanční lhůty. 
b) a c) Již vysvětleno u obecné připomínky. 

 K ustanovení § 277 zákona o platebním styku (nad 
rámec novely): Nad rámec předloženého vládního návrhu 
novely bychom uvítali, aby bylo upraveno i ustanovení 
§ 277 odstavce 2 zákona o platebním styku takto: 
„Poskytovatel poskytne poprvé uživateli informace podle § 
201 za období ode dne kalendářní rok následující po 
roce, nabytí kdy nabude účinnosti prováděcího právního 
předpisu podle § 197 odst. 3 do konce kalendářního roku, 

Vysvětleno. 
Návrh tohoto zákona nebude s největší pravděpodobností do podzimu 
2018 projednán a tím spíše nenabyde účinnosti tak, aby bylo dané 
ustanovení účinné do února 2019. Pokud bychom se rozhodli pro 
úpravu § 277 odstavce 2 ZOPS, během listopadu a prosince 2018 
nastane pro banky právní nejistota spočívající v tom, zda mají sbírat 
data pro splnění své povinnosti či nikoliv. V neposlední řadě směrnice 
PAD posunutí termínu této povinnosti neumožňuje. 
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v němž tento prováděcí právní předpis nabude účinnosti.“ 
Tento návrh vychází ze skutečnosti, že záměrem tvůrců 
směrnice PAD bylo poskytnout spotřebitelům komplexní 
informace o poplatcích, a to za celý kalendářní rok, když v 
recitálu 19 ke směrnici PAD se výslovně hovoří o 
„komplexním ukazateli nákladů shrnujících celkové roční 
náklady spotřebitele za daný platební účet“. Navíc díky 
zpoždění ve věci předložení finálních požadavků ze strany 
regulátora se objektivně významně zkrátil nutný čas na 
implementaci požadavků směrnice PAD. 

Asociace 
směnáren 

K § 11 odst. 4: Souhlasíme s písm. a) a formulacemi 
„nakupujeme“, „prodáváme“, „we buy“, „we sell“ 
uvedenými v důvodové zprávě a tyto považujeme za 
přispívající ke zlepšení přehlednosti a orientace 
zákazníka. 
Naopak nesouhlasíme s písm. b) a jím danou povinností 
uvádět jako první směnný kurz pro nabytí cizí měny. 
V důvodové zprávě je uvedeno, že opačné pořadí může 
v zákazníkovi vyvolávat dojem, že za směnu obdrží více 
požadované měny. Naopak toto vynucené pořadí by 
v zákaznících, kteří chtějí cizí měnu nakoupit, mohlo 
vyvolat dojem, že za požadovanou měnu méně než ve 
skutečnosti zaplatí. Vzhledem k tomu, že ve velké části 
našich provozoven výrazně převládají právě tito zákazníci, 
považujeme tuto povinnost na kontraproduktivní a jsme 
přesvědčení, že ponechání volby pořadí v kombinaci 
s výše uvedenými označeními „nakupujeme“ (atd.) by bylo 
pro orientaci zákazníků výhodnější. 

Vysvětleno. 
Sjednocení povede ke zlepšení přehlednosti kurzovních lístků pro 
zákazníka, neboť ve všech směnárnách zákazník uvidí směr směny ve 
stejném pořadí. 

K § 12: Souhlasíme s § 12 ve všech odstavcích 
v případech, kdy jsou výhodnější podmínky směny „fixně“ 
dány a uveřejněny v textové podobě v provozovně. 
V provozovnách, kde tímto způsobem nejsou výhodnější 
podmínky dány a uveřejněny, je běžnou praxí, že se 
výhodnější podmínky domlouvají se zákazníky 
individuálně a ústně, stejně tak, jako je tomu v případě 
klientů bank, mobilních operátorů apod. V takovém 
případě jsou konkrétní podmínky natolik proměnlivé a 
závislé na aktuálním vývoji směnných kurzů na trhu, na 

Vysvětleno. 
Návrh zákona nijak nebrání tomu, aby si i nadále zákazník směnárny 
mohl vyjednat výhodnější kurz individuálně. Směnný kurz však nesmí 
být horší, než směnný kurz uvedený na kurzovním lístku. 
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momentální potřebě směnárny nakoupit či prodat danou 
měnu atd., že průběžná aktualizace jejich textového 
uveřejnění je prakticky nemožná. Vzhledem k tomu, že 
tento individuální a ústní způsob sjednávání je pro 
zákazníky mnohdy nejvýhodnější a je jejich částí přímo 
vyžadován a vítán, považovali bychom za maximálně 
vhodné a užitečné možnost této individuální a ústní 
domluvy v zákoně ukotvit, např. tím způsobem, že do § 11 
bude doplněn odstavec zmiňující tuto možnost 
(samozřejmě za dodržení základní podmínky odst. 1.) tak, 
aby nemohlo docházet k chybnému právnímu výkladu, že 
tato zákazníky oblíbená a pro ně výhodná forma není 
možná. 
K § 13 a 14: Obecně nesouhlasíme s koncepcí „dvou 
dokladů“ předávaných zákazníkovi, kdy prakticky všechny 
informace uvedené v dokladu o transakci jsou již obsaženy 
v předsmluvních informacích. 
Za mnohem praktičtější bychom považovali postup, kdy by 
byl vytištěn pouze jeden dokument se všemi 
požadovanými informacemi, tento by byl předán 
zákazníkovi k potvrzení podpisem a po tomto potvrzení by 
byla zákazníkovi vyplacena náležící částka. 

Vysvětleno. 
Není možné, aby zákazník obdržel pouze předsmluvní informace. 
Zákazník musí obdržet i doklad podle zákona upravujícího ochranu 
spotřebitele (viz § 14). Záměrem navrhované novely zákona je, aby 
spotřebitel obdržel v případě zrušení předsmluvních informací skutečně 
jen jeden doklad obsahující všechny potřebné informace. 

 K § 16a: Samotný návrh možnosti jednostranného 
odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka považujeme 
v případě směnárenské transakce za nevhodný a 
v současném právním prostředí za naprosto nesystémový. 
Je zcela srozumitelné, že tato možnost existuje v případě 
internetových, jinak „dálkově“ (např. telefonicky), či mimo 
oficiální provozovnu sjednaných obchodů či smluv, kdy 
může dojít k situaci, že zákazník nemá k dispozici všechny 
informace k plnohodnotnému rozhodnutí. 
Avšak v případě směnárenské transakce, kdy jsou 
legislativně velmi detailně popsány a vyžadovány způsoby 
informování zákazníků o podmínkách směny, možnostech 
reklamace, podání stížnosti apod. a kdy je předání těchto 
informací zákazníkovi v případě korektních 
směnárenských provozoven potvrzováno vyžadovaným 
podpisem zákazníků (viz výše připomínky k § 13 a 14) 

Neakceptováno. 
Možnost odstoupení od smlouvy není na finančním trhu výjimečná, viz 
např. zákon o spotřebitelském úvěru. Institut má řešit situace, kdy si 
klient v relativně krátké době po provedení směny uvědomí reálný kurz, 
není s transakcí spokojen a chce ji stornovat. 
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považujeme zavedení Odstoupení od smlouvy, tedy §16a 
až 16g, za naprosto zbytečné a tuto jednu (směnárenskou) 
část finančního tržního prostředí nepřiměřeně legislativně 
zatěžující v porovnání s částmi ostatními, např. úvěrovými 
institucemi, poskytovateli finančních služeb apod. (také 
neexistuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy 
s poskytovatelem „rychlých“ peněžních půjček). 
Navrhujeme tedy tuto možnost nezavádět, vycházet ze 
základních předpokladů o běžném spotřebitelském 
chování (§ 4 odst. 1 občanského zákoníku) a ze 
základního pravidla, že směnárenská transakce / smlouva 
je uzavřena vzájemným plněním, tedy zákazníkovým 
převzetím směnárnou předané protihodnoty peněz, 
daných zákazníkem ke směně. 
V této souvislosti bychom naopak přivítali, kdyby zákon 
jasněji definoval, co je převzetím peněz a tedy ukončením 
transakce (např. opuštění provozovny zákazníkem) a 
právo zákazníka na odmítnutí směny před tímto 
ukončením. 
Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem a zákonem či námi 
výše navrhovanými změnami by byla naprosto dostatečně 
zajištěna potřebná ochrana spotřebitele. 
Ačkoliv důvodová zpráva zmiňuje limit 1000 EUR jako 
pojistku před spekulacemi, v určitých situacích, kdy 
dochází k výrazným pohybům směnných kurzů (příklady 
z poslední doby jsou ukončení intervencí měn centrálními 
bankami ČR a Švýcarska) by i přes tento „pojistný limit“ 
mohlo v případě uzákonění možnosti odstoupení docházet 
k výrazným finančním ztrátám směnáren. 

 K § 16a odst. 1 a § 16d odst. 2: Z jakéhokoliv důvodu 
může dojít k situaci, kdy v provozovně, kde byla transakce 
provedena, nebude možné v dvouhodinové lhůtě od ní 
odstoupit i při nejlepší vůli směnárny (operativní pozdější 
otevření / neotevření pobočky následujícího dne, technické 
problémy typu přerušení dodávky elektřiny, uplynutí 
dvouhodinové lhůty v době čekání zákazníka na 
obsloužení zákazníků, čekajících ve frontě před ním, 
uzavírka prostoru systémem záchranných složek apod.). 

Vysvětleno. 
Zákon stanoví možnost alternativního plnění. Dále jsou řešeny případy, 
kdy nelze odstoupit pro překážky na straně směnárníka. Postihovány 
budou ty situace, kdy směnárna nevrátí peněžní prostředky bez 
zbytečného odkladu po navrácení peněz zákazníkem. Případy, kdy je 
provozovna uzavřena např. z důvodu nemoci, neznamenají 
automatický postih pro směnárnu, dochází pouze k prodloužení lhůty 
pro odstoupení a aktivaci možnosti odstoupit i v jiné provozovně 
směnárny. 
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Řeší toto § 16d odst. 2 bez rizika postihu směnárny za 
nechtěné či nezpůsobené neumožnění odstoupení?  
Pokud ano, považujeme pro takové případy šestiměsíční 
lhůtu za přehnaně dlouhou a navrhujeme ji zkrátit na jeden 
týden (tento by měl být zcela dostatečný i pro možnost, že 
zákazník, např. zahraniční turista, již nemá z důvodu 
odjezdu možnost vyhledat jinou provozovnu provozovatele 
a o odstoupení od smlouvy informuje např. formou 
elektronické pošty; tato možnost by měla být z důvodu 
praktičnosti pro zákazníka v zákoně zmíněna). 
Pokud ne, je nutné najít jiný mechanismus, aby směnárny 
nebyly sankcionovány za jimi nezaviněné a nechtěné 
neumožnění odstoupení. 
Možnost odstoupení „v rozsahu 1000 EUR“ - § 16a odst. 
2: 
Znamená, že přesahuje-li zákazníkem složená částka 
k provedení směny hodnotu odpovídající 1000 EUR, nemá 
zákazník vůbec možnost od takovéto směnárenské 
transakce odstoupit? 
Nebo znamená, že zákazník má v takovém případě 
možnost odstoupit pouze od části transakce do 1000 EUR 
(např. při výměně 3000 EUR se „vrátí či doplatí“ 1000 EUR 
a 2000 EUR zůstane směněno dle původních podmínek) 
jak je uvedeno v důvodové zprávě, nicméně z textu 
zákona přímo nevyplývá? 

 Obecně: Zrušení předsmluvních informací jako 
kompenzace nákladů novely není vhodné, protože pro 
směnárny toto bude naopak další změna, která bude 
znamenat náklady na úpravu stávajících systémů. Navíc, 
nejde o celkové zrušení, ale jen do výše transakce 1000€, 
což fakticky znamená další úpravy a náklady. Lze tedy 
očekávat, že zavedení novely službu jako takovou pro 
provozovatele zdraží a ten ji bude muset zdražit 
konečnému spotřebiteli. V této souvislosti není nikde 
zmíněn fakt, že cena služby se v rámci nabídky směnáren 
sice velmi různí, ale v kontextu cen na konkrétním místě je 
srovnatelná. Stejně tak je srovnatelná v mezinárodním 
porovnání, kde žádné podobné legislativní úpravy 

Vysvětleno. 
Směnárna samozřejmě může i nadále poskytovat předsmluvní 
informace, bude-li chtít. 
K odstoupení od smlouvy viz výše. 
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motivované ochranou spotřebitele zaváděny nejsou! Jsme 
přesvědčeni, že současná právní úprava poskytuje 
dostatek prostoru na postihování jakýchkoli nezákonných 
praktik. Naopak, cena jakékoli služby není určujícím 
faktorem pro její kvalitu a právní bezchybnost.  

ČLFA Bez připomínek.  

V Praze 14. září 2018 

Vypracoval: Nýdrle Tomáš, Ing. Mgr. Podpis: 
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