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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 16. prosince 2009 
 

k některým ustanovením devizového zákona a k vyhlášce o směnárenské činnosti 
 
 

Česká národní banka k § 1 písm. l), § 3, § 3d odst. 3, § 3e písm. c) a h) a § 3h zákona 
č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb. 
(dále jen „devizový zákon“), a k § 2 písm. a) a § 5 vyhlášky č. 376/2009 Sb., o směnárenské 
činnosti (dále jen „vyhláška“)  sděluje:  
 
I. Směnárenská činnost 
 
Předmětem směnárenské činnosti (§ 1 písm. l) devizového zákona) je nákup a prodej cizí 
měny v  bankovkách, mincích, šecích (dále jen „hotovost“). Devizové místo, které bylo 
registrováno ke směnárenské činnosti podle devizového zákona (dále jen „držitel registrace“), 
není oprávněno 
a) přijímat protihodnotu vyplácené hotovosti bezhotovostním převodem z účtu klienta 

na účet držitele registrace, 
b) převádět protihodnotu přijaté hotovosti bezhotovostním převodem z účtu držitele 

registrace na účet klienta. 
Veškeré transakce musí probíhat pouze v hotovosti s výjimkou případu, kdy klient 
uskutečňuje platbu prostřednictvím platební karty.  
 
Držitel registrace rovněž nemůže vyplatit protihodnotu hotovosti vložené na účet držitele 
registrace. Služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem je 
platební službou podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku /§ 3 odst. 1 písm. a)/ 
vyžadující příslušné oprávnění podle tohoto zákona. 
 
II. Žádost o registraci směnárenské činnosti a žádost o provedení, změnu nebo zrušení 
evidence provozovny k výkonu směnárenské činnosti  
 
K řízení o žádosti o registraci ke směnárenské činnosti (§ 3 devizového zákona) a o žádosti 
o provedení, změnu nebo zrušení evidence provozovny k výkonu směnárenské činnosti (§ 3h 
devizového zákona) v prvním stupni jsou příslušné pobočky České národní banky. Místně 
příslušnou pobočkou České národní banky1) je pobočka, v jejíž územní působnosti má 
žadatel, je-li právnickou osobou, sídlo nebo, je-li fyzickou osobou, bydliště, anebo místo 
podnikání2), liší-li se od místa bydliště.  

                                                

 

 
1 ) Úřední sdělení České národní banky č. 22/2008 Věst. ČNB ze dne 3. září 2008 o území působnosti poboček 
České národní banky.  

2)  § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Adresy poboček České národní banky jsou uvedeny v příloze tohoto úředního sdělení. 
Je-li, nebo má-li být, místo podnikání fyzické osoby odlišné od adresy jejího bydliště, uvádí 
fyzická osoba v tiskopisu žádosti o registraci ke směnárenské činnosti podle přílohy č. 1 
vyhlášky  část II bod 2 v kolonce „adresa bydliště“ adresu místa podnikání.  
 
Vzory tiskopisů žádosti o registraci ke směnárenské činnosti obsažené v příloze vyhlášky lze 
nalézt na internetových stránkách České národní banky3). 
 
III. Předkládané doklady k žádosti (úplný výpis) 
 
Úplný výpis (§ 2 písm. a) vyhlášky) musí obsahovat všechny údaje zapsané v obchodním 
rejstříku  či obdobném rejstříku ve státě sídla žadatele, v níž je právnická osoba vedena, 
aktuální v době podání žádosti o registraci ke směnárenské činnosti, nikoliv všechny údaje a 
jejich změny od vzniku právnické osoby, které jsou již neplatné.   
 
 
IV. Seznam udělených registrací ke směnárenské činnosti 
 
V seznamu udělených registrací ke směnárenské činnosti  (§ 3d odst. 3 devizového zákona) 
Česká národní banka uvede v případě fyzické osoby jako místo podnikání adresu uvedenou 
v tiskopisu žádosti o registraci ke směnárenské činnosti podle přílohy č. 1 vyhlášky část II 
bod. 2 v kolonce „adresa bydliště“. 
 
V. Zasílání tiskopisu  o nákupu a prodeji cizí měny /DEV (ČNB) 26-04/4)  
 
Držitel registrace zasílá vyplněný tiskopis o nákupu a prodeji cizí měny (§ 3e písm. h) 
devizového zákona) místně příslušné pobočce České národní banky elektronicky nebo 
v listinné podobě. 
 
K přijetí vyplněného tiskopisu o nákupu a prodeji cizí měny je místně příslušná pobočka 
České národní banky1), v jejíž územní působnosti má držitel registrace, je-li právnickou 
osobou, sídlo nebo, je-li fyzickou osobou, bydliště nebo místo podnikání, je-li odlišné od 
místa bydliště. 
 
Adresy poboček České národní banky, včetně jejich elektronické adresy pro zaslání 
vyplněného tiskopisu a případných dotazů souvisejících s vyplněním tiskopisu o nákupu 
a prodeji cizí měny, jsou uvedeny v příloze tohoto úředního sdělení.  
 
Tiskopis o nákupu a prodeji cizí měny /DEV (ČNB) 26-04/ lze nalézt na internetových 
stránkách České národní banky.5) 
 
 
 
 

                                                 
3)  http://www.cnb.cz/cs/legislativa/deviz_predpisy/ nebo 
     http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/devizovy_dohled/formulare/index.html. 
4)   § 3e písm. h) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,  
     § 6 vyhlášky  č.376/2009 Sb., o směnárenské činnosti. 
5)http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_376_2009_priloha_5.doc. 

nebo  http://www.cnb.cz/cs/statistika/vykaznictvi_sber_dat/stat_vykazy/vykazy_cm_nebanky/index.html. 
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 VI. Osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznání platidel 
 
Podrobnosti o organizaci odborných kurzů o rozpoznání platidel podezřelých z padělání nebo 
pozměňování pořádaných Českou národní bankou k zajištění požadavku stanoveného 
zákonem (§ 3e písm. c) devizového zákona) obsahuje úřední sdělení, které lze nalézt na 
internetových stránkách České národní banky.6) 
 
VII. Způsob informování klientů devizových míst  
 
Vyhláška (§ 5 vyhlášky) konkretizuje způsob informování klientů devizových míst, která jsou 
oprávněna vykonávat směnárenskou činnost, tedy nejenom subjektů poskytujících činnost na 
základě registrace podle devizového zákona, ale i ostatních subjektů, které jsou na základě 
jiného zákona oprávněny poskytovat směnárenskou činnost (banky, pobočky zahraničních 
bank, spořitelní a úvěrní družstva).  

 
Vyhláška (§ 5 odst. 4 vyhlášky) stanoví rovněž pravidla, která musí devizové místo, které je 
oprávněno vykonávat směnárenskou činnost, dodržovat, pokud při nabízení svých služeb 
využívá různé druhy upoutávky. Upoutávkou je jakékoli sdělení,  oznámení, propagace či jiná 
prezentace, které mají za cíl informovat o nabízených službách tohoto devizového místa nebo 
podpořit činnost tohoto devizového místa. Není podstatné, zda jsou činěny např. 
prostřednictvím šiřitele upoutávky nebo prostředky umožňujícími přenášení 
upoutávky formou tištěného textu nebo textu světelného, pohyblivého nebo fixního 
uvedeného na informativní tabuli nebo na jiném nosiči umístěném uvnitř provozovny nebo 
mimo ni. 
 
VIII. Závěrečné ustanovení 
 
Dnem vyhlášení úředního sdělení ve Věstníku ČNB  pozbývají platnosti 

 
1. úřední sdělení České národní banky č. 10/2005 Věst. ze dne 27. července 2005  

o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, určené pro 
nebankovní devizová místa s devizovou licencí, 

2. úřední sdělení České národní banky č. 12/2007 Věst. ze dne 29. května 2007, kterým 
se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, určená pro osoby, kterým Česká národní banka 
udělila devizovou licenci, 

3. úřední sdělení České národní banky č. 23/2008 Věst. ČNB ze dne 17. září 2008, 
k některým ustanovením devizového zákona. 

 
 

Viceguvernér 
Ing. Miroslav Singer, Ph.D.  v. r. 

 
Příloha 
 
Sekce regulace a analýz finančního trhu  
Odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Snížková, tel. 224 412 117 
                                                 
6) http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2008/download/v_2008_19_22408320.pdf. 
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Příloha 
 
 

Adresy ústředí a poboček České národní banky 
 

 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
ústředí 
Na Příkopě 28 
115 03  Praha 1 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Praha 
Na Příkopě 28 
115 03  Praha 1 
 
kontaktní elektronická adresa: 
smenarnyPRHA@cnb.cz 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka České Budějovice 
Lannova 1 
371 35  České Budějovice 
 
kontaktní elektronická adresa: 
smenarnyCEBU@cnb.cz 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Plzeň 
Husova 10 
305 67  Plzeň 
 
kontaktní elektronická adresa: 
smenarnyPLZN@cnb.cz 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Ústí nad Labem 
Klášterní 11 
401 22  Ústí nad Labem 
 
kontaktní elektronická adresa 
smenarnyUSTI@cnb.cz 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Hradec Králové 
Hořická 1652 
502 00  Hradec Králové 
 
kontaktní elektronická adresa 
smenarnyHRAK@cnb.cz 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Brno 
Rooseveltova 18 
601 10 Brno 
 
kontaktní elektronická adresa 
smenarnyBRNO@cnb.cz 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Ostrava 
Nádražní 4 
702 00  Ostrava 
kontaktní elektronická adresa 
e-mail: 
smenarnyOSTR@cnb.cz 
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