
 

K bezhotovostnímu obchodování s cizí měnou 
  
Předpis 
 

 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZPS“) 

 Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) 

Ustanovení  § 2 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 1 a 2, § 5, § 7, § 36 ZPS  
 § 3, 4, 4a, 5, 29, 32a ZPKT 

Otázka č. 1 Za jakých podmínek lze poskytovat bezhotovostní obchody s cizí měnou 
(provádění bezhotovostních devizových obchodů)? 

 
Odpověď 

 
Obecně lze říci, že existují dva typy bezhotovostních obchodů s cizí měnou  
1) bezhotovostně provedená konverze a následující či předchozí převod 
peněžních prostředků, k čemuž je nutné oprávnění podle zákona o platebním 
styku (prostá směna), a 2) obchodování s měnovými deriváty, což je činnost, 
která vyžaduje povolení obchodníka s cennými papíry. 
 
1) Prostá směna („spotové obchody“) 
 
Podle § 2 odst. 1 písm. e) ZPS se bezhotovostním obchodem s cizí měnou rozumí 
nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní 
prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od uživatele přijaty nebo 
uživateli dány k dispozici bezhotovostně.1  
 
Podle § 3 odst. 2 ZPS se v případě bezhotovostního obchodu s cizí měnou jedná o 
provedení převodu peněžních prostředků. Bezhotovostní obchod s cizí měnou je 
tudíž regulován z důvodu provedení převodu peněžních prostředků, což 
představuje platební službu podle § 3 odst. 1 písm. c), příp. písmen d) nebo f) 
ZPS. Samotná směna cizí měny za jinou měnu regulaci nepodléhá, avšak 
s převodem podle ZPS je vždy neoddělitelně spjata. K provádění bezhotovostního 
obchodu s cizí měnou jako podnikání je tudíž zapotřebí získat oprávnění podle § 5 
ZPS k poskytování některé z uvedených platebních služeb podle § 3 odst. 1 ZPS, 
jejíž součástí je převod peněžních prostředků, tedy např. platební službu podle § 3 
odst. 1 písm. c) ZPS v případě, že poskytovatel platební služby povede svým 
klientům platební účty, nebo podle § 3 odst. 1 písm. f) ZPS v případě, že 
poskytovatel platebních služeb hodlá poskytovat platební služby bez zřizování 
platebních účtů klientům, tedy formou provádění jednorázových platebních 
transakcí, popř. též podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPS, jestliže poskytovatel poskytuje 
uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr. O regulovanou činnost podle § 3 
odst. 1 písm. c), příp. písmen d) nebo f) zákona se bude jednat i v případě, kdy 
dojde na jedné straně ke složení hotovosti a výplata bude provedena 
bezhotovostním převodem peněžních prostředků či naopak.  
 
Pro úplnost lze doplnit, že od nabytí účinnosti ZPS ke dni 1. 11. 2009 se již pro tuto 
činnost nevydává devizová licence k bezhotovostním obchodům podle zákona č. 
219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
2) Obchody s měnovými deriváty 
 
Podle § 3 odst. 2 ZPS není platební službou provedení převodu peněžních 
prostředků takový obchod s cizí měnou, který je investiční službou podle zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se o případy, kdy předmětem 
obchodu jsou měnové deriváty,2 resp. poskytnutí investiční služby ve smyslu § 4 
ZPKT, např. přijímání a předávání pokynů nebo obchodování na vlastní účet ve 

                                                           
1 Jak uvádí Česká národní banka v úředním sdělení k některým ustanovením devizového zákona a k vyhlášce 
o směnárenské činnosti z 16. 12. 2009, tím není dotčena možnost platit při hotovostní směně platební kartou. 
2 Např. investiční nástroj podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT, opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž 
hodnota se vztahuje k měnovým kurzům, nebo investiční nástroj podle § 3 odst. 1 písm. f) ZPKT, finanční 
rozdílové smlouvy (contracts for diference). 



 

vztahu k investičnímu nástroji. V praxi zahrnuje výkon činnosti na trhu FOREX také 
zprostředkovatelskou činnost, a to sjednávání rámcových smluv s obchodníkem s 
cennými papíry, ale někdy též rady ohledně investičních příležitostí a předávání 
pokynů ke konkrétním obchodům na FOREX. Uvedená zprostředkovatelská 
činnost zahrnuje podle dlouhodobého přístupu České národní banky investiční 
službu přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství ohledně finančních 
derivátů. 
 
Další informace lze rovněž nalézt na stránkách České národní banky pod 
odkazem: 
 
- http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/platebni_institu

ce_a_instituce_el_penez/  
- http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_s_c

p_inv_zprostredkovatele/  
- http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/vykladova_stanoviska/vykl

adova_stanoviska_zakon_o_plat_styku.html 
 
 
 

Otázka č. 2 Které osoby mohou poskytovat platební služby (bezhotovostní obchod s cizí 
měnou) na základě oprávnění uděleného podle ZPS? 

 
Odpověď 

 
Platební služby mohou poskytovat pouze osoby uvedené v § 5 ZPS. 
S ohledem na povahu bezhotovostních obchodů s cizí měnou a za 
předpokladu, že žadatel nehodlá současně provádět činnost spočívající ve 
vydávání elektronických peněz, nabízí ZPS pro účely výkonu této činnosti 
získání oprávnění k poskytování platebních služeb na základě zápisu do 
registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu (§ 36 a násl. ZPS) 
nebo získání povolení k činnosti platební instituce (§ 7 a násl. ZPS).  
 
Podmínky pro získání povolení k činnosti platební instituce jsou uvedeny v § 9 
ZPS. Poskytování platebních služeb na základě povolení k činnosti platební 
instituce není limitováno objemem provedených platebních transakcí.  
 
Naproti tomu podle § 36 odst. 2 ZPS je poskytovatel platebních služeb malého 
rozsahu oprávněn poskytovat platební služby pouze tehdy, jestliže měsíční průměr 
částek jím provedených platebních transakcí v České republice, včetně platebních 
transakcí provedených prostřednictvím jeho obchodních zástupců, za posledních 
12 měsíců nepřesahuje částku odpovídající 3 000 000 eur. V případě, že 
poskytovatel hodlá poskytovat obchody ve větším objemu, musí získat povolení k 
činnosti platební instituce, popř. povolení k činnosti některého jiného subjektu 
uvedeného v § 5 ZPS.  
 
Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis, kterým je 
vyhláška č. 141/2011 sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí 
elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a 
vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.  
 
Vzory tiskopisů žádosti jsou dostupné na internetových stránkách České národní 
banky: 
 
- http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalov

aci_rizeni/platebni_instituce/index.html 
  
Jménem a na účet poskytovatele platebních služeb může tuto činnost vykonávat 
též jeho obchodní zástupce3. Žádost o zápis obchodního zástupce může podat 
pouze zastoupený poskytovatel platebních služeb.4 

                                                           
3 Podrobnější požadavky jsou uvedeny v § 23 ZPS.  

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/platebni_instituce_a_instituce_el_penez/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/platebni_instituce_a_instituce_el_penez/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_s_cp_inv_zprostredkovatele/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/obchodnici_s_cp_inv_zprostredkovatele/
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/vykladova_stanoviska/vykladova_stanoviska_zakon_o_plat_styku.html
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/vykladova_stanoviska/vykladova_stanoviska_zakon_o_plat_styku.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/platebni_instituce/index.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/platebni_instituce/index.html


 

Otázka č. 3 Které subjekty mohou provádět činnosti ve vztahu k měnovým derivátům? 
 
Odpověď 

 
Poskytovat investiční služby ve vztahu k měnovým derivátům mohou podle 
§ 4a ZPKT pouze osoby s povolením nebo registrací České národní banky. 
Jedná se pouze o obchodníka s cennými papíry s příslušným rozsahem 
povolení (§ 6 a násl. ZPKT) a v omezeném rozsahu o vázané zástupce (§ 32a 
a násl. ZPKT). Investiční zprostředkovatel (§ 29 a násl. ZPKT) není oprávněn 
poskytovat investiční služby ve vztahu k derivátům, a tudíž nemůže nabízet 
ani obchody s měnovými deriváty.  
 
Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis, kterým je 
vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob.  
 
Vzory tiskopisů žádosti jsou dostupné na internetových stránkách České národní 
banky:  
 
- Povolovací a schvalovací řízení - obchodníci s cennými papíry - Česká 

národní banka 
 
Další informace k žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze 
nalézt v úředním sdělení České národní banky ze dne 18. září 2009 k povolení k 
činnosti obchodníka s cennými papíry:  
 
- http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/200

9/download/v_2009_12_21609560.pdf   
 

Význam 
odpovědi pro její 
adresáty 

Tato odpověď vyjadřuje názor pracovníků České národní banky. Soud a případně i 
bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. Postup v 
souladu s odpovědí však bude ČNB při výkonu dohledu nad finančním trhem 
považovat v mezích odpovědi a jejích východisek za postup v souladu s právními 
předpisy, ledaže z okolností vyplyne neaplikovatelnost odpovědi na daný případ. 

Kontaktní osoba: 
Datum: 

Jindřich Kubát, jindrich.kubat@cnb.cz 
22. 5. 2013 
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4 Způsob podání oznámení upravuje § 49 vyhlášky č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, 
institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických 
peněz malého rozsahu, a § 6 vyhlášky č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, 
institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických 
peněz malého rozsahu České národní bance. 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/obchodnici_s_cennymi_papiry/index.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/obchodnici_s_cennymi_papiry/index.html
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2009/download/v_2009_12_21609560.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2009/download/v_2009_12_21609560.pdf

