Komentář
k úřednímu sdělení České národní banky ze dne 26. srpna 2004
o územní působnosti poboček České národní banky
(Věstník ČNB čá. 17/2004)
Úřední sdělení České národní banky (dále jen ČNB“) stanoví územní působnost
poboček České národní banky pro vybrané činnosti. Pobočky České národní banky s takto
stanovenou územní působností plní úlohu kontaktních míst a při zajišťování úkolů,
vyplývajících pro ČNB z uvedených právních předpisů, provádějí tyto činnosti:
a) ve správním řízení návrhovém udělují devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou
měnu a povolují změny této devizové licence. Správní řízení sankční, tj. ukládání opatření
k nápravě, omezení, pozastavení nebo odejmutí devizové licence a ukládání pokut za
porušení devizových předpisů je v působnosti ústředí ČNB;
b) při plnění oznamovací povinnosti sběr, kontrolu a zpracování statistických dat od
nebankovních subjektů, týkajících se
- dlouhodobých závazků vůči cizozemci,
- přímých investic, přijetí finančního úvěru od cizozemce a s nimi souvisejících inkas a
úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči cizozemcům,
- nabytí zahraničních cenných papírů,
- vydání emise dluhopisu
a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou ČNB.
Oznamovací povinnost na vyžádání ČNB podle § 5 odst. 1 devizového zákona se plní
vůči ústředí ČNB;
c) v rámci obchodů s devizovými hodnotami
- poskytují vyjádření ke koncesní listině k provádění směnárenské činnosti (nákupu
cizí měny), udělované živnostenským úřadem,
- schvalují provozovny a směnárenské automaty devizových míst k provádění nákupu
cizí měny a prodeji cizí měny,
- přijímají, kontrolují a zpracovávají vykazované údaje o množství cizích měn, které
devizové místo za sledované období nakoupilo a prodalo;
d) zajišťují kontrolu dodržování devizových předpisů;
e) zajišťují kontrolu plnění povinností stanovených zákonem proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti u osob, kterým udělila ČNB devizové licence;
f) v rámci krizového řízení
- vedou evidenci a analyzují možné zdroje rizik a odstraňují nedostatky, které by
mohly vést ke vzniku krizové situace,
- vytvářejí podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům,
krajům, obcím a právnickým a fyzickým osobám.
Územní působnost je dále určena pro zasílání pamětních mincí bankami (část V.
úředního sdělení ze dne 19. 5. 2004 k vyhlášce č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při
příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a

mince, zveřejněné
27. 5. 2004).
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Pro další činnosti není působnost poboček ČNB z hlediska územního členění určena.
Pobočky České Budějovice a Ústí nad Labem neprovádějí hotovostní operace k účtům
bank pro výběry a skládání hotovostí českých peněz (úřední sdělení ze dne 19. 5. 2004 o
provádění hotovostních operací zveřejněné ve Věstníku České národní banky částka 11/2004
ze dne 27. 5. 2004).
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