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EXCHANGE s.r.o. 

IČO 257 77 726 

Kaprova 14/13 

110 00 Praha 1 – Josefov 
 

P Ř Í K A Z 
 

 

Česká národní banka (dále též jen „správní orgán“) jako správní orgán příslušný 

k dohledu v oblasti provozování směnárenské činnosti podle zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o České národní bance“) 

a zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen 

„zákon o směnárenské činnosti“), orgán příslušný k dohledu v oblasti oběhu bankovek 

a mincí podle 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, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o oběhu bankovek a mincí“), orgán příslušný ke kontrole podle zákona 

č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění do 12.1.2018 (dále jen „zákon o platebním 

styku“), provedeného vyhláškou č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, 

institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů 

elektronických peněz malého rozsahu, ve znění účinném do 12.1.2018 (dále jen „vyhláška 

141/2011“) a orgán příslušný ke kontrole podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), rozhodla dle § 90 odst. 1 zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, (dále jen „přestupkový zákon“) 

ve spojení s § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) v řízení se společností EXCHANGE s.r.o., IČO 257 77 726, se sídlem 

Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 – Josefov, na základě Protokolu o kontrole ze dne 

26.4.2018, č.j. 2018/054796/CNB/650, takto: 
 

Společnost EXCHANGE s.r.o., IČO 257 77 726, se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 

Praha 1 – Josefov, se uznává vinnou, že 
 

i) neuchovala po dobu minimálně pěti let dokumenty osvědčující řádné plnění 

povinností sdělovat zájemcům o provedení směnárenského obchodu tzv. 

předsmluvní informace a vydávat jim doklad o provedení směnárenského 

obchodu stanovených zákonem o směnárenské činnosti vztahující se ke 

směnárenským obchodům, které jako osoba oprávněná provozovat 

směnárenskou činnost pořídila při provozování směnárenské činnosti 

v provozovně na adrese Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 – Josefov, v období od 

1.1.2017 do 6.8.2017; 
 

ii) v obdobích od 24.5.2017 do 25.5.2017, od 27.5.2017 do 3.6.2017, od 9.7.2017 do 

24.7.2017, od 27.7.2017 do 31.7.2017, od 2.8.2017 do 5.8.2017, od 7.8.2017 do 
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13.8.2017, od 18.8.2017 do 23.8.2017, od 27.8.2017 do 28.8.2017, od 30.8.2017 do 

3.9.2017, od 7.9.2017 do 9.9.2017, od 12.9.2017 do 15.9.2017 a od 18.9.2017 do 

22.9.2017 a ve dnech 25.8.2017, 25.9.2017 a 27.9.2017 prováděla v provozovně na 

adrese Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 – Josefov, směnárenské obchody 

prostřednictvím svých zaměstnankyň _____________, nar. _________; ________ 

______, nar. _________ a ___________________, nar. _________, které nebyly 

držitelkami osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek 

a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování; 
 

iii) v případě rámcových smluv č. ______ ze dne 2.2.2017 (klient ______________), 

č. ______ ze dne 2.2.2017 (klient ________________________), č. ______ ze dne 

7.2.2017 (klient ____________), č. ______ ze dne 15.3.2017 (klient_____________ 

_____________ zastoupen _______________), č. ______ ze dne 21.3.2017 (klient 

_______________________________ zastoupen __________________), č. ______ 

ze dne 4.4.2017 (klient ________________ zastoupen _____________________), 

č. ______ ze dne 6.4.2017 (klient ___________), č. ______ ze dne 25.5.2017 (klient 

__________________ zastoupen ______________), č. ______ ze dne 31.5.2017 

(klient _________________), č. ______ ze dne 1.6.2017 (klient _____________), 

č. ______ ze dne 13.6.2017 (klient ________________), č. ______ ze dne 30.6.2017 

(klient ________________), č. ______ ze dne 4.12.2017 (klient __________ 

________), č. ______ ze dne 5.12.2017 (klient _____________), č. ______ ze dne 

6.12.2017 (klient __________), č. ______ ze dne 6.12.2017 (klient __________ 

_______) a č. ____ ze dne 6.12.2017 (klient ______________) neposkytla 

uživatelům platebních služeb v dostatečném předstihu před tím, než byli 

rámcovou smlouvou vázáni, určitě a srozumitelně a zachycené na trvalém nosiči 

dat následující informace: 

a) o názvu a sídlu orgánu dohledu nad činností poskytovatele v oblasti 

poskytování platebních služeb; 

b) o formě a postupu odvolání souhlasu s provedením platební transakce podle 

§ 98a zákona o platebním styku; 

c) o okamžiku přijetí platebního příkazu podle § 104 zákona o platebním styku 

a o okamžiku blízko konce pracovního dne podle § 104 odst. 4 téhož zákona, 

byl-li dohodnut; 

d) o maximální lhůtě pro provedení platební služby; 

e) o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli; 

f) údaj o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity, nebo 

údaj o způsobu výpočtu úroku nebo přepočtu měn; 

g) údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích 

na vybavení uživatele k této komunikaci; 

h) o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací; 

i) o jazyce, v němž má být rámcová smlouva uzavřena, a o jazyce, v němž bude 

během jejího trvání probíhat komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem; 

j) o právu uživatele získat na žádost informace a smluvní podmínky rámcové 

smlouvy podle § 88 zákona o platebním styku; 

k) o právním řádu, kterým se řídí rámcová smlouva, a o pravomoci nebo 

příslušnosti soudů, pokud jsou tyto skutečnosti určeny dohodou stran; 

l) o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem 

a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu; 

m) o způsobu a lhůtě pro oznámení nesprávně provedené platební transakce 

poskytovateli a 

n) o odpovědnosti poskytovatele za nesprávné provedení platební transakce; 
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iv) ke dni zahájení kontroly, tj. ke dni 20.9.2017, v rámci svého řídicího 

a kontrolního systému: 

a) v praxi neuplatňovala svými vnitřními předpisy stanovené zásady a postupy 

řízení a organizačního uspořádání, když se její jednatel Mikuláš Šveda, nar. 

4.9.1971, nepodílel na jejím vedení v takovém rozsahu, který mu určovaly 

vnitřní předpisy, a neprováděl činnosti, které mu svěřovaly vnitřní předpisy, 

a to zejména pravidelné kontroly činností souvisejících s poskytováním 

platebních služeb, a když její pracovnice ______________ pověřená výkonem 

funkce compliance nevykonávala řádně jí svěřenou činnost a tato činnost 

nebyla vykonávána ani osobou určenou k jejímu zastupování v době její 

nepřítomnosti, nýbrž osobou odlišnou a 

b) neprováděla vnitřní kontrolu a jako její součást účinný vnitřní audit a 
 

v) ke dni zahájení kontroly, tj. ke dni 20.9.2017, bez zbytečného odkladu písemně 

neoznámila ___________________, že na jejích 14 bankovních účtech vedených 

u ________________ jsou evidovány peněžní prostředky, které jí uživatelé svěřili 

k provedení platební transakce, 
 

č í m ž   p o r u š i l a 
 

i) ustanovení § 16 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti; 
 

ii) ustanovení § 33 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí; 
 

iii) ustanovení § 80 odst. 1 zákona o platebním styku ve spojení s ustanovením § 81 

písm. e), § 82 písm. c), d), e), g) a h), § 83 písm. a) až d), § 84 písm. d) a e) a § 85 

písm. c) a e) téhož zákona; 
 

iv) ustanovení § 18 odst. 1 a 2 písm. a) bod 1. a 2. a písm. c) bod 1. a 2. zákona 

o platebním styku ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, § 26 odst. 1 

a § 27 odst. 1, odst. 2 písm. b) a f) a odst. 3 písm. b), c) a d) vyhlášky 141/2011 a 
 

v) ustanovení § 41f odst. 7 zákona o bankách, 
 

a   d o p u s t i l a   s e 
 

ad i) přestupku provozovatele podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. k) zákona 

o směnárenské činnosti; 
 

ad ii)  přestupku proti peněžnímu oběhu podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona o oběhu 

bankovek a mincí; 
 

ad iii) přestupku poskytovatele podle ustanovení § 130 odst. 1 písm. a) zákona 

o platebním styku; 
 

ad iv) přestupku platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 

podle ustanovení § 125 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku a 
 

ad v) přestupku právnické osoby podle ustanovení § 36d odst. 3 písm. a) zákona 

o bankách, 
 

z a   c o ž   s e   j í   u k l á d á 
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podle ustanovení § 125 odst. 4 písm. b) zákona o platebním styku pokuta ve výši 

100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní 

moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České 

národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je 

identifikační číslo plátce. 
 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

A. Identifikace účastníka řízení 
 

1. Společnost EXCHANGE s.r.o., IČO 257 77 726, se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 

Praha 1 – Josefov (dále jen „účastník řízení“), je od 30.6.1999 zapsána v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69347, jako společnost 

s ručením omezeným. Předmětem podnikání zapsaným v obchodním rejstříku je 

směnárenská činnost; provádění bezhotovostních obchodů s devizovými hodnotami 

v cizích měnách; poskytování peněžních služeb a výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (spis Sp/2018/238/573 (dále jen „spis“) – č.l. 

1–5). 
 

2. Účastník řízení je oprávněn provádět směnárenskou činnost na základě registrace 

ke směnárenské činnosti provedené pobočkou České národní banky Praha, když je 

s účinností ode dne 25.11.2009 pravomocným držitelem osvědčení o registraci 

ke směnárenské činnosti č.j. 2009/4810/761 (spis – č.l. 6–7). Účastník řízení se tak 

považuje za směnárníka ve smyslu přechodného ustanovení § 27 bod 1. zákona 

o směnárenské činnosti. Směnárenskou činnost provádí účastník řízení v Českou národní 

bankou evidované provozovně umístěné na adrese Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 – 

Josefov (dále jen „provozovna“) (spis – č.l. 8). Provozovna je u účastníka řízení rovněž 

prostorem určeným pro výkon činnosti platební instituce. 
 

3. Účastník řízení je zároveň oprávněn poskytovat platební služby na základě povolení 

k činnosti platební instituce ze dne 13.4.2011 (spis – č.l. 9–10). 
 

B. Změna právní úpravy 
 

4. Podle článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod vyhlášené jako součást 

ústavního pořádku České republiky usnesením Předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb. (dále jen „listina“) se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona 

účinného v době, kdy byl čin spáchán; pozdějšího zákona se použije, je-li to pro pachatele 

příznivější. Právní úprava rozhodná pro posouzení jednání účastníka řízení v oblasti 

poskytování platebních služeb je obsažena v zákoně o platebním styku. Tento zákon byl 

s účinností ke dni 13.1.2018 nahrazen zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále 

jen „nový zákon o platebním styku“), avšak na základě porovnání znění zákona 

o platebním styku účinného v době protiprávního jednání, s novým zákonem o platebním 

styku, Česká národní banka konstatuje, že nová právní úprava
1
 není pro účastníka řízení 

příznivější a že trestnost jednání účastníka řízení z hlediska podřazení jím spáchaných 

                                                 
1
 Současně je právní úprava rozhodná pro posouzení jednání účastníka řízení v oblasti poskytování platebních 

služeb obsažena i ve vyhlášce č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických 

peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. 

Tato vyhláška byla s účinností ke dni 13.1.2018 nahrazena vyhláškou č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách 

výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb 

malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. Rovněž 

v této vyhlášce zůstaly zachovány relevantní povinnosti vztahující se k jednání účastníka řízení. 



 5 

porušení právních povinností pod kategorii přestupku zůstala zachována. V ostatních 

oblastech, tj. ve směnárenské oblasti, oblasti oběhu bankovek a mincí a oblasti upravené 

zákonem o bankách, ke změně právní úpravy rozhodné pro posouzení jednání účastníka 

řízení nedošlo. 
 

5. Správní orgán tak v souladu s výše uvedenou zásadou obsaženou v listině posoudil 

zjištěná porušení v oblasti poskytování platebních služeb podle zákona o platebním 

styku, ve znění do 12.1.2018, tj. ve znění účinném ke dni, kdy došlo k příslušnému 

deliktnímu jednání účastníka řízení, protože shledal, že eventuální posouzení jednání 

účastníka řízení podle nového zákona o platebním styku by nebylo pro účastníka řízení 

nikterak příznivější, neboť tento právní předpis zachoval povinnosti, pro jejichž porušení 

je správním orgánem vydáván předmětný příkaz, ve stejném rozsahu, rovněž trestnost 

a výše sankce zůstaly zachovány. Vzhledem k tomu pak správní orgán posoudil jednání 

účastníka řízení i podle vyhlášky 141/2011, ve znění do 12.1.2018. 
 

6. Správní orgán se zabýval také skutečností, zda nedošlo k zániku odpovědnosti z důvodu 

uplynutí prekluzivní lhůty. S ohledem na skutečnost, že vytýkaná jednání účastníka řízení 

jsou delikty dokonanými, a to v případě přestupku ad i) dne 6.8.2017, v případě přestupku 

ad ii) dne 27.9.2017, v případě přestupku ad iii) dne 6.12.2017 a v případě přestupků ad 

iv a v) dne 20.9.2017, k zániku odpovědnosti podle ustanovení § 30 přestupkového 

zákona ve spojení se speciálním ustanovením § 46e odst. 3 zákona o České národní bance 

nedošlo, neboť promlčecí doba činí 5 let ode dne následujícího po dni spáchání 

přestupku. K promlčení by tak došlo v případě přestupku ad i) nejdříve ke dni 7.8.2022, 

v případě přestupku ad ii) nejdříve ke dni 28.9.2022, v případě přestupku ad iii) nejdříve 

ke dni 7.12.2022 a v případě  přestupků ad iv) a v) nejdříve ke dni 21.9.2022. 
 

C.  Skutková zjištění a jejich právní kvalifikace 
 

7. U účastníka řízení byla správním orgánem dne 20.9.2017 zahájena kontrola zaměřená na 

dodržování povinností stanovených zákonem o směnárenské činnosti, zákonem o oběhu 

bankovek a mincí, zákonem o platebním styku, zákonem o bankách a zákonem 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. O výsledku 

kontroly byl vyhotoven protokol o kontrole ze dne 26.4.2018, č.j. 2018/054796/CNB/650 

(dále jen „Protokol o kontrole“ “, spis – příloha č. 9, č.l. 42–79), jehož stejnopis byl 

účastníku řízení v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., doručen do jeho datové schránky dne 

2.5.2018. 
 

8. Proti závěrům obsaženým v Protokolu o kontrole podal účastník řízení dne 17.5.2018 pod 

evid. č. 2018/064281/CNB/650 námitky (spis – příloha č. 10, č.l. 80–84), o kterých bylo 

rozhodnuto rozhodnutím o námitkách ze dne 7.6.2018, č.j. 2018/070066/CNB/650 (spis – 

příloha č. 11, č.l. 85–89). 
 

9. Správní orgán pak kontrolní zjištění uvedená v Protokolu o kontrole týkající se porušení 

zákona o směnárenské činnosti, zákona o oběhu bankovek a mincí, zákona o platebním 

styku a zákona o bankách vyhodnotil a rozhodl vydat příkaz podle § 150 správního řádu. 
 

I.   Směnárenská činnost 

10. Ustanovení § 16 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel (tj. osoba 

oprávněná provozovat směnárenskou činnost) při provozování směnárenské činnosti 

pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné 

osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených zákonem o směnárenské činnosti. 
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11. Ustanovení § 16 odst. 2 věta první zákona o směnárenské činnosti stanoví, že 

provozovatel uchovává dokumenty a záznamy uvedené v § 16 odstavci 1 po dobu 5 let 

ode dne, kdy tyto dokumenty nebo záznamy vznikly. 
 

12. Z předložené evidence všech účastníkem řízení provedených směnárenských obchodů za 

období od 1.1.2017 do 29.9.2017
2
 správní orgán zjistil, že data o jednotlivých 

směnárenských obchodech přede dnem 7.8.2017 neobsahovala žádné údaje o měně, 

směnném kurzu a výši předkládané i vyplácené částky. K této skutečnosti účastník řízení 

při kontrolní návštěvě provedené dne 2.11.2017 sdělil
3
, že chybějící údaje ve výše 

zmíněné evidenci byly zapříčiněny ztrátou dat v datovém úložišti (softwaru). 
 

13. Správní orgán na základě této skutečnosti vyzval
4
 účastníka řízení k předložení zprávy 

týkající se výše uvedené ztráty v datovém úložišti (softwaru) a veškeré uchovávané 

dokumentace k vybraným 25 směnárenským obchodům provedeným v roce 2017. 

V reakci
5
 na danou výzvu účastník řízení sdělil, že nemůže doložit ke směnárenským 

obchodům provedeným přede dnem 7.8.2017 doklady, které slouží jako předsmluvní 

informace a k některým rovněž doklady o provedení směnárenského obchodu. Tato 

skutečnost byla způsobena ztrátou dat v datovém úložišti a i z důvodu nastaveného 

systému zálohování, kdy se záloha udržovala pouze po dobu tří týdnů zpětně. 
 

14. Účastník řízení tak z výše uvedených důvodů vzniklých v rámci jeho provozu nebyl 

schopen předložit požadované dokumenty v plném rozsahu
6
, konkrétně pak předsmluvní 

informace ke směnárenským obchodům č. 2017/6815, 2017/6813, 2017/80637 

a 2017/113686. Dále pak na dokladech o provedení směnárenského obchodu 

č. 2017/6813 a 2017/80637 chyběly údaje týkající se měny, směnného kurzu a vložené 

a vyplácené částky
7
. 

 

15. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě všech směnárenských obchodů provedených 

účastníkem řízení v období od 1.1.2017 do 6.8.2017 nebyly uchovány příslušné 

dokumenty, které by hodnověrně osvědčily řádné plnění povinností stanovených zákonem 

o směnárenské činnosti, tj. zejména sdělování zájemcům o provedení směnárenského 

obchodu tzv. předsmluvních informací a vydávání jim dokladu o provedení 

směnárenského obchodu. 
 

16. Na základě shora uvedených skutečností má tedy správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že neuchoval po dobu minimálně pěti let dokumenty 

osvědčující řádné plnění povinností sdělovat zájemcům o provedení směnárenského 

obchodu tzv. předsmluvní informace a vydávat jim doklad o provedení směnárenského 

obchodu stanovených zákonem o směnárenské činnosti vztahující se ke směnárenským 

obchodům, které jako osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost pořídil při 

                                                 
2
 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 37 → soubor: Evidence 

směnárenských obchodů od 1.1.2017.xlsx 
3
 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148630_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _______ a __________ → soubor: 2017.11.02_14.12_01.MP3 (čas 1:07:25 až 1:13:20) 
4
 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_148635_CNB_650_EXCHANGE_s.r.o._-

_Vyzva_k_predlozeni_podkladu.pdf (body č. 2 a č. 8) 
5
  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů → 

podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 2 → soubor: Zpráva o události ztráty dat.pdf 
6
 Dle vyjádření účastníka řízení nelze předmětné doklady obnovit. 

7
 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů → 

podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 8 
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provozování směnárenské činnosti v provozovně v období od 1.1.2017 do 6.8.2017, 

porušil ustanovení § 16 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, a dopustil se tak 

přestupku provozovatele podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. k) zákona 

o směnárenské činnosti. 
 

II.  Oblast upravená zákonem o oběhu bankovek a mincí 

17. Ustanovení § 33 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí stanoví, že směnárník zajistí, 

aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost 

nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly držiteli osvědčení 

o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání 

nebo pozměňování (dále jen „kurz“), vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí 

k tomu pověřenou (dále jen „osvědčení“). 
 

18. Na základě výzvy ze dne 12.9.2017
8
 předložil účastník řízení evidenci uskutečněných 

směnárenských obchodů za období ode dne 1.1.2017 do dne 29.9.2017
9
, ve které byly 

v příslušných kolonkách ve vícero případech jako pokladník (tj. osoba, která uskutečnila 

jednotlivé směnárenské obchody) uvedeny názvy „Pokladník **zácvik**“, „Pokladník 

**zácvik 1**“ a „Pokladník **zácvik 2**“. K této skutečnosti účastník řízení uvedl
10

, že 

se jedná o označení potenciálních zaměstnanců, kteří jsou přímo na pokladnách po jistou 

dobu zaučováni na pozici pokladníka, přičemž po dobu zaškolování jsou pod dohledem 

zkušeného pracovníka. Dále účastník řízení uvedl, že tímto pojmenováním jsou 

zaškolované osoby přihlášeny v systému pro provádění směnárenských obchodů 

a zároveň toto pojmenování figuruje jako označení pokladníka na předsmluvních 

informacích a dokladech o provedení směnárenského obchodu. 
 

19. Účastník řízení dále v rámci odpovědi na výzvu správního orgánu ze dne 6.11.2017
11

 

předložil seznam
12

 konkrétních zaškolovaných osob, které v předmětném období 

procházely zácvikem pro výkon funkce pokladníka u účastníka řízení a které byly ve 

výše uvedené evidenci vedeny pod přihlašovacím jménem „Pokladník **zácvik**“, 

„Pokladník **zácvik 1**“ a „Pokladník **zácvik 2**“. Dle informace z kontrolního 

pohovoru
13

 prováděly zaškolované osoby po úvodních školeních od účastníka řízení 

fakticky samostatně jednotlivé směnárenské obchody s tím, že po určitou dobu byly pod 

dohledem příslušné odpovědné osoby účastníka řízení. Tato skutečnost však nemá 

a nemůže mít žádný vliv na požadavek být držitelem osvědčení o absolvování odborného 

kurzu, pakliže jde o osobu, která u směnárníka při zpracování tuzemských bankovek 

a mincí posuzuje jejich pravost nebo vrací přijaté bankovky nebo mince do oběhu. Jinými 

slovy řečeno, zákon o oběhu bankovek a mincí nezná žádný „přechodový režim“ pro 

zaučující se pracovníky směnáren ve smyslu tom, že by absence jejich osvědčení 

                                                 
8
 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_123989_CNB_650_EXCHANGE_s r 

o_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (bod č. 37) 
9
   viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 37 → soubor: Evidence 

směnárenských obchodů od 1.1.2017.xlsx 
10

   viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146784_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

1_11_2017 → soubor: 2017.11.01_10.38_01.MP3 (čas 46:20 až 48:05) 
11

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_148635_CNB_650_EXCHANGE_s.r.o._-

_Vyzva_k_predlozeni_podkladu.pdf 
12

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 9 → soubor: Seznam osob od 1.1.2017 pro ČNB - 

pokladníci v zácviku.xlsx 
13

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_041993_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

22_3_2018_ __________ → soubor: 2018.03.22_11.02_01.MP3 (čas 00:40 až 03:50) 
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o absolvování odborného kurzu byla zhojena jakýmkoli dohledem jiné osoby, která 

daným osvědčením disponuje. 
 

20. Porovnáním dat z výše uvedeného seznamu s evidencí směnárenských obchodů 

provedených během předmětného období a při následném ověření s evidencí osob 

v registru vydaných osvědčení Českou národní bankou bylo zjištěno, že osoby figurující 

v níže uvedené tabulce v dílčích obdobích v rámci předmětného kontrolovaného období 

prováděly směnárenské obchody, tedy mimo jiné vykonávaly činnost dle ustanovení § 33 

odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí, aniž by byly držiteli příslušného osvědčení. 
 

jméno a příjmení přihlašovací jméno období nebo dny provádění směnárenských 

obchodů na pokladnách v provozovně 

   

_____________ **zácvik** 24.5.2017 – 25.5.2017 a 27.5.2017 – 3.6.2017 

_______________ **zácvik** a **zácvik1** 9.7.2017 – 24.7.2017, 27.7.2017 – 31.7.2017, 

2.8.2017 – 5.8.2017 a 7.8.2017 – 11.8.2017 

__________________ **zácvik2** 11.8.2017 – 13.8.2017, 18.8.2017 – 23.8.2017, 

25.8.2017, 27.8.2017 – 28.8.2017, 30.8.2017 – 

3.9.2017, 7.9.2017 – 9.9.2017, 12.9.2017 – 

15.9.2017, 18.9.2017 – 22.9.2017, 25.9.2017 

a 27.9.2017 
 

21. Skutečnost, že osoby z výše uvedené tabulky skutečně prováděly směnárenské obchody, 

byla rovněž doložena doklady o provedení směnárenského obchodu, tj. tzv. odpočty 

k vybraným směnárenským obchodům, které účastník řízení předložil v reakci na výzvy 

správního orgánu ze dne 6.11.2017
14

 a 29.11.2017
15

. 
 

22. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem má tedy správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že v obdobích od 24.5.2017 do 25.5.2017, od 

27.5.2017 do 3.6.2017, od 9.7.2017 do 24.7.2017, od 27.7.2017 do 31.7.2017, od 

2.8.2017 do 5.8.2017, od 7.8.2017 do 13.8.2017, od 18.8.2017 do 23.8.2017, od 

27.8.2017 do 28.8.2017, od 30.8.2017 do 3.9.2017, od 7.9.2017 do 9.9.2017, od 

12.9.2017 do 15.9.2017 a od 18.9.2017 do 22.9.2017 a ve dnech 25.8.2017, 25.9.2017 

a 27.9.2017 prováděl v provozovně směnárenské obchody prostřednictvím svých 

zaměstnankyň _____________, nar. _________; _______________, nar. _________ 

a ________________, nar. _________, které nebyly držitelkami osvědčení o absolvování 

odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo 

pozměňování, porušil ustanovení § 33 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí, 

a dopustil se tak přestupku proti peněžnímu oběhu podle ustanovení § 29 odst.  

2 zákona o oběhu bankovek a mincí. 
 

III. Poskytování platebních služeb 

 

1) Plnění informační povinnosti před uzavřením rámcové smlouvy 
 

23. Ustanovení § 80 odst. 1 zákona o platebním styku stanoví, že poskytovatel poskytne 

uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán rámcovou smlouvou, 

                                                 
14

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_ RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 8 → soubory: Odpočet 323406-2017.pdf a Odpočet 

358505-2017.pdf 
15

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_164106_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-157787-cnb-650.zip → podložka: 9 → soubory: 173912.pdf, 180393.pdf, 280485.pdf 

a 303979.pdf 
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informace uvedené v ustanovení § 81 až § 85 zákona o platebním styku. Tyto informace 

musí být uživateli poskytnuty určitě a srozumitelně v úředním jazyce státu, v němž je 

platební služba nabízena, nebo v jazyce, na kterém se strany dohodnou. 
 

24. Ustanovení § 78 odst. 1 zákona o platebním styku stanoví, že poskytovatel splní 

povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže v důsledku jednání poskytovatele dojde 

uživateli informace zachycená na trvalém nosiči dat. Ustanovení § 78 odst. 3 zákona 

o platebním styku stanoví, že není-li prokázán opak, má se za to, že poskytovatel 

informace podle hlavy I části čtvrté (do které je začleněno i ustanovení § 80 zákona 

o platebním styku) uživateli neposkytl ani nezpřístupnil. 
 

25. Trvalým nosičem dat se podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. h) zákona o platebním styku 

rozumí jakýkoli předmět, který umožňuje uživateli uchování informací určených jemu 

osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který 

umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. 
 

26. Podle ustanovení § 81 písm. e) zákona o platebním styku musí být uživateli poskytnuty 

s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel rámcovou smlouvou vázán, informace 

o názvu a sídle orgánu dohledu nad činností poskytovatele v oblasti poskytování 

platebních služeb. 
 

27. Podle ustanovení § 82 písm. c) zákona o platebním styku musí být uživateli poskytnut 

s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel rámcovou smlouvou vázán, údaj 

o formě a postupu odvolání souhlasu s provedením platební transakce podle § 98a zákona 

o platebním styku. 
 

28. Podle ustanovení § 82 písm. d), e), g) a h) zákona o platebním styku musí být uživateli 

poskytnuty s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel rámcovou smlouvou 

vázán, informace o poskytované platební službě, tj. (i) údaj o okamžiku přijetí platebního 

příkazu podle § 104 a o okamžiku blízko konce pracovního dne podle § 104 odst. 4, byl-li 

dohodnut, (ii) maximální lhůta pro provedení platební služby, (iii) údaj o úplatě, kterou je 

uživatel povinen zaplatit poskytovateli a (iv) údaj o úrokových sazbách a směnných 

kurzech, které mají být použity, nebo údaj o způsobu výpočtu úroku nebo přepočtu měn. 
 

29. Podle ustanovení § 83 písm. a) až d) zákona o platebním styku musí být uživateli 

poskytnuty s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel rámcovou smlouvou 

vázán, informace o způsobu komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem (i) údaj 

o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na 

vybavení uživatele k této komunikaci, (ii) údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo 

zpřístupňování informací, (iii) údaj o jazyce, v němž má být rámcová smlouva uzavřena, 

a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi uživatelem 

a poskytovatelem a (iv) informace o právu uživatele získat na žádost informace a smluvní 

podmínky rámcové smlouvy podle § 88 zákona o platebním styku. 
 

30. Podle ustanovení § 84 písm. d) a e) zákona o platebním styku musí být uživateli 

poskytnuty s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel rámcovou smlouvou 

vázán, rovněž informace (i) o právním řádu, kterým se řídí rámcová smlouva, 

a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, pokud jsou tyto skutečnosti určeny dohodou stran 

a (ii) o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem 

a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu. 
 

31. Podle ustanovení § 85 písm. c) a e) zákona o platebním styku musí být uživateli 

poskytnuty s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel rámcovou smlouvou 
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vázán, informace (i) o způsobu a lhůtě pro oznámení nesprávně provedené platební 

transakce poskytovateli a (ii) o odpovědnosti poskytovatele za nesprávné provedení 

platební transakce. 
 

32. Účastník řízení v rámci poskytování platebních služeb uzavíral s klienty pouze rámcové 

smlouvy
16

 s tím, že používal jeden vzor rámcové smlouvy
17

. Dle předloženého vzoru 

Rámcové smlouvy č. 99 o poskytování platebních služeb
18

 (dále jen „vzor rámcové 

smlouvy“), konkrétně jejího čl. 1.2., se vztah mezi účastníkem řízení a klientem řídil 

aktuálním znění Všeobecných obchodních podmínek účastníka řízení a příslušnými 

právními normami. Přílohu vzoru rámcové smlouvy pak dle ustanovení čl. 3.1. tvořil vzor 

Instrukcí. Dle čl. 5.1. vzoru rámcové smlouvy: „klient prohlašuje, že byl seznámen 

s podmínkami poskytování služeb podle této Smlouvy a s obsahem aktuálně platných 

Všeobecných obchodních podmínek, že jim rozumí a souhlasí s nimi.“. 
 

33. Na základě podkladů předložených účastníkem řízení v reakci na výzvu ze dne 

12.9.2017
19

, neboli výzvu k doložení vzorů písemných informací nebo dokumentů, které 

poskytuje klientům před uzavřením smlouvy o platebních službách, účastník řízení 

doložil
20

 následující dokumenty: všeobecné obchodní podmínky EXCHANGE s.r.o., 

VZOR Čestného prohlášení o politicky exponované osobě, VZOR Dokladu o provedení 

platebního příkazu, VZOR Informace plátci po přijetí platebního příkazu, VZOR 

Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb č.99 a VZOR Souhlasu s pořízením 

kopie osobního dokladu zástupce klienta. 
 

34. Za účelem ověření faktického způsobu informování klientů před uzavřením rámcové 

smlouvy si správní orgán vyžádal
21

 vzorek celkem dvanácti rámcových smluv uzavřených 

s klienty v období od 2.2.2017 do 30.6.2017
22

 s veškerou uchovávanou dokumentací. Na 

základě výše uvedeného účastník řízení předložil jednotlivé uzavřené rámcové smlouvy 

a další doklady (Souhlas s pořízením kopie osobního dokladu, Čestné prohlášení 

o politicky exponované osobě a Výpis z obchodního rejstříku), avšak nikoli všeobecné 

obchodní podmínky a ceník
23

. 
 

                                                 
16

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas 09:45 až 10:15) 
17

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_041992_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

22_3_2018_ _________ a __________ → soubor: 2018.03.22_10.30_01.MP3 (čas 00:45 až 01:20) 
18

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka 18 a 22 a 23 
19

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_123989_CNB_650_EXCHANGE_s r 

o_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (bod č. 22) 
20

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka 18 a 22 a 23 
21

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_148635_CNB_650_EXCHANGE_s.r.o._-

_Vyzva_k_predlozeni_podkladu (bod č. 6) 
22

   Jedná se o následující rámcové smlouvy: č. ______ ze dne 2.2.2017 (klient ______________), č. ______ ze 

dne 2.2.2017 (klient _____________________), č. ______ ze dne 7.2.2017 (klient ___________), č. ______ 

ze dne 15.3.2017 (klient ___________________________ zastoupen _______________), č. ______ ze dne 

21.3.2017 (klient _______________________________ zastoupen ____________________), č. ______ ze 

dne 4.4.2017 (klient ________________ zastoupen _________________), č. ______ ze dne 6.4.2017 (klient 

__________, č. ______ ze dne 25.5.2017 (klient ______________ zastoupen ______________), č. ______ 

ze dne 31.5.2017 (klient ________________), č. ______ ze dne 1.6.2017 (klient _____________), č. ______ 

ze dne 13.6.2017 (klient ______________) a č. ______ ze dne 30.6.2017 (klient ________________) 
23

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 6 
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35. Současně si správní orgán od účastníka řízení vyžádal
24

 doložení veškeré smluvní 

dokumentace k posledním pěti rámcovým smlouvám, které byly uzavřeny na dálku
25

, 

včetně e-mailové či listinné komunikace s klientem před uzavřením smlouvy. Z podkladů 

doručených k těmto rámcovým smlouvám je zřejmé, že klientovi jsou formou přílohy  

e-mailu zaslány kromě samotné rámcové smlouvy formuláře Souhlas s pořízením kopie 

osobního dokladu a Čestné prohlášení o politicky exponované osobě, nikoli však 

všeobecné obchodní podmínky a ceník
26

. 
 

36. S ohledem na předložený rozsah dokumentace k výše uvedeným rámcovým smlouvám 

prověřil správní orgán detailněji způsob a proces uzavírání těchto smluv s klienty. 

V účastníkem řízení doloženém dokumentu nazvaném Popis procesu sjednávání 

a uzavírání Rámcových smluv
27

 je uvedeno, že: „všichni naši klienti, kteří projeví zájem 

o využití našich platebních služeb, mají možnost si v klidu a s předstihem prostudovat 

všeobecné obchodní podmínky a v případě zájmu mohou obdržet elektronicky návrh 

rámcové smlouvy se všemi souvisejícími podklady. Po obdržení návrhu rámcové smlouvy 

není klient nijak omezen časovým horizontem jejího podpisu a po uzavření rámcové 

smlouvy není limitován minimálním ani maximálním počtem nebo objemem 

uskutečněných obchodů. Závazný vzor „Rámcové smlouvy o poskytování platebních 

služeb“ a aktuální znění „Všeobecných obchodních podmínek společnosti EXCHANGE 

s.r.o. pro poskytování platebních služeb“ jsou zveřejněny v elektronické podobě na 

internetových stránkách společnosti. Tyto vzory jsou přístupné všem návštěvníkům 

internetových stránek společnosti a všem zájemcům o uzavření Rámcové smlouvy. Jejich 

elektronickou nebo papírovou kopii obdrží každá osoba, která o ni osobně v sídle 

společnosti nebo telefonicky na zákaznické lince společnosti požádá.“ 

 

37. V návaznosti a k doplnění výše uvedeného účastník řízení při kontrolním pohovoru dne 

2.11.2017 uvedl k žádosti o přiblížení procesu uzavírání rámcových smluv, že klient, 

který má zájem uzavřít smlouvu, je nejprve vyzván k předložení dokladu totožnosti, který 

je účastníkem řízení po podepsání dokumentu Souhlas s pořízením kopie osobního 

dokladu ofocen. Následně je klientovi předložen dokument Prohlášení o politicky 

exponované osobě. Dále je klient seznámen s rámcovou smlouvou, která odkazuje na 

všeobecné obchodní podmínky s tím, že účastník řízení klientům uvádí, že všeobecné 

obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách. Rámcová smlouva je dle 

vyjádření účastníka řízení jednoduchá, uvádí, jak probíhá obchod, a odkazuje na 

rozsáhlejší všeobecné obchodní podmínky. Pokud klient nemá další dotazy, je 

přistoupeno k vytištění rámcové smlouvy, která je předána klientovi k podpisu. Celý 

proces trvá přibližně 15 minut. Není to tak, že by klient byl ponechán na místě 

k prostudování rámcové smlouvy, jelikož z praxe je patrné, že klienti už vědí, jaká služba 

je jim nabízena a co budou podepisovat. Pakliže přijde klient, který tuto představu nemá, 

je mu účastníkem řízení sděleno, jak probíhají jednotlivé obchody, a je upozorněn na 

znění všeobecných obchodních podmínek ve smyslu následku nedodržení pravidel 

obchodu ze strany klienta. Poté je dán klientovi prostor pro dotazy a není-li jich, je 

                                                 
24

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_157787_CNB_650_EXCHANGE_s.r.o._-

_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (bod č. 4) 
25

  Jedná se o následující rámcové smlouvy: č. ______ ze dne 4.12.2017 (klient ___________________), 

č. ______ ze dne 5.12.2017 (klient _____________), č. ______ ze dne 6.12.2017 (klient __________), 

č. ______ ze dne 6.12.2017 (klient ________________) a č. ____ ze dne 6.12.2017 (klient _____________) 
26

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_164106_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-157787-cnb-650.zip → podložka: 4 
27

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka 19 a 20 → soubor: Popis procesu 

sjednávání a uzavírání Rámcových smluv.pdf 
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přistoupeno k podpisu rámcové smlouvy
28

. Účastník řízení dále při pohovoru uvedl, že 

všeobecné obchodní podmínky se poskytují klientovi pouze na vyžádání
29

. 
 

38. K dotazu jaké podklady jsou klientovi poskytovány před tím, než je rámcovou smlouvou 

vázán, účastník řízení uvedl, že je klientovi dána k podpisu rámcová smlouva, která 

odkazuje na všeobecné obchodní podmínky
30

. Dále k otázce, jaké dokumenty tvoří 

součást smluvní dokumentace, účastník řízení uvedl, že jde o rámcovou smlouvu a k ní, 

většinou jen na vyžádání, vzor platebního příkazu a doklad o provedení transakce. 

Účastník řízení uvedl, že tyto dokumenty nejsou pevnou součástí rámcové smlouvy, 

netvoří její přílohu
31

. V rámcové smlouvě není uvedeno, že by obsahovala nějakou 

přílohu. 
 

39. K dotazu správního orgánu, jestli jsou rámcová smlouva, případně další dokumenty (např. 

všeobecné obchodní podmínky), předávány fyzicky papírově nebo dány k dispozici na 

vyžádání papírově nebo formou dálkového přístupu účastník řízení uvedl, že klienti 

dostanou jedno pare rámcové smlouvy a všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici 

na internetových stránkách účastníka řízení, tedy každý, kdo chce uzavřít rámcovou 

smlouvu, si je může předem prostudovat. Při konkrétním sjednávání rámcové smlouvy 

jsou všeobecné obchodní podmínky tisknuty jen na vyžádání
32

. 
 

40. Dále účastník řízení uvedl, že klienti jsou seznamováni se sazebníkem poplatků 

a reklamačním řádem přes jeho webové stránky
33

. 
 

41. Z výše uvedeného tak vyplývá, že účastník řízení poskytoval uživatelům před uzavřením 

rámcové smlouvy v dostatečném předstihu před tím, než byl uživatel smlouvou vázán na 

trvalém nosiči dat pouze informace obsažené v rámcové smlouvě ve znění 

korespondujícím se zněním vzorové rámcové smlouvy předložené správnímu orgánu. Jiné 

dokumenty ani informace zachycené na trvalém nosiči dat uživateli nebyly účastníkem 

řízení před uzavřením rámcové smlouvy poskytovány. Další informace obsažené ve 

všeobecných obchodních podmínkách byly uživateli poskytovány pouze na jeho žádost 

s tím, že všeobecné obchodní podmínky a další dokumenty byly účastníkem řízení 

uveřejňovány na jeho internetových stránkách. 
 

42. Z postupu uzavírání rámcových smluv s klienty na dálku (tento postup je detailně popsán 

v kapitole č. 2.4 Protokolu o kontrole) vyplývají obdobné skutečnosti. Ze znění doložené 

e-mailové komunikace s klienty při uzavírání rámcových smluv na dálku je zřejmé, že 

účastník řízení odkazuje na podmínky a postup obchodování (tj. na všeobecné obchodní 

podmínky) ve standardizovaném textu e-mailu pomocí hypertextového odkazu na své 

internetové stánky, a tyto tedy netvoří samostatnou přílohu e-mailu. 
 

                                                 
28

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas 03:55 až 05:50) 
29

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas 13:05 až 14:15 a 21:15 až 21:35) 
30

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas od 11:06) 
31

   viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas 12:05 až 13:10) 
32

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas 14:15 až 14:50) 
33

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_10.45_01.MP3 (čas 23:15 až 23:35) 
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43. Forma uveřejnění na internetových stránkách (či poskytnutí odkazu na internetové 

stránky), stejně jako předání výše uvedených dokumentů pouze na výslovnou žádost 

klienta nenaplňovala požadavky poskytovat informace uživateli s dostatečným 

předstihem před tím, než je rámcovou smlouvou vázán, neboť „poskytnutí“ informací se 

dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o platebním styku rozumí, jestliže tyto, zachycené na 

trvalém nosiči dat, dojdou v důsledku jednání účastníka řízení uživateli. „Dojitím“ 

informace uživateli je třeba rozumět skutečnost, že se informace dostane do uživatelovy 

dispoziční sféry. Internetové stránky, na kterých účastník řízení zveřejňuje informace pro 

uživatele, nesplňují výše uvedené znaky, neboť internetová stránka není pod kontrolou 

toho, kdo ji zobrazuje, respektive z ní získává informace (uživatele), ale účastníka řízení, 

který internetové stránky zveřejňuje a může tak zasahovat do jejich obsahu a tento 

kdykoliv měnit nebo zrušit. Tento závěr vyplynul mimo jiné z výsledku pohovoru 

s účastníkem řízení uskutečněném při kontrolní návštěvě dne 22.3.2018
34

. Výše uvedené 

platí i v případě, že uživatel případně může před uzavřením rámcové smlouvy, po jejím 

uzavření či v průběhu smluvního vztahu obsah těchto stránek vytisknout nebo uložit. 

V takovém případě by trvalý nosič dat (vytištěná nebo uložená verze stránky) byl 

výsledkem aktivního konání uživatele a nikoliv poskytovatele. Zákon o platebním styku 

přitom výslovně ukládá povinnost poskytovateli, aby v důsledku poskytovatelova jednání 

(vyvinutí aktivity poskytovatele, nikoli uživatele) došly stanovené informace uživateli 

zachycené na trvalém nosiči dat, a to vždy, a nikoli pouze na případnou žádost uživatele. 
 

44. Samotná rámcová smlouva přitom neobsahovala informace dle ustanovení § 81 písm. e) 

zákona o platebním styku, § 82 písm. c) téhož zákona – formu a postup odvolání souhlasu 

s provedením platební transakce, d), e), g) a h), § 83 písm. a) až d) zákona o platebním 

styku, § 84 písm. d) a e) téhož zákona a § 85 písm. c) a e) zákona o platebním styku. 

Účastník řízení tedy u celkem 17 rámcových smluv neposkytl, v rozporu s požadavky 

stanovenými zákonem o platebním styku uživateli předmětné informace v dostatečném 

předstihu před tím, než byl uživatel rámcovou smlouvou vázán. 
 

45. Na základě shora uvedených skutečností má tedy správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že v případě rámcových smluv č. ______ ze dne 

2.2.2017 (klient _____________), č. ______ ze dne 2.2.2017 (klient _________________ 

______), č. ______ ze dne 7.2.2017 (klient ____________), č. ______ ze dne 15.3.2017 

(klient _________________________ zastoupen ________________, č. ______ ze dne 

21.3.2017 (klient ____________________________ zastoupen ___________________), 

č. ______ ze dne 4.4.2017 (klient _______________ zastoupen ___________________), 

č. ______ ze dne 6.4.2017 (klient ___________), č. ______ ze dne 25.5.2017 (klient 

_________________ zastoupen ____________), č. ______ ze dne 31.5.2017 (klient ____ 

____________), č. ______ ze dne 1.6.2017 (klient _____________), č. ______ ze dne 

13.6.2017 (klient _________________), č. ______ ze dne 30.6.2017 (klient ________ 

_______), č. ______ ze dne 4.12.2017 (klient ___________________), č. ______ ze dne 

5.12.2017 (klient _____________), č. ______ ze dne 6.12.2017 (klient __________), 

č. ______ ze dne 6.12.2017 (klient __________________) a č. ____ ze dne 6.12.2017 

(klient _____________), neposkytl uživatelům platebních služeb v dostatečném předstihu 

před tím, než byli rámcovou smlouvou vázáni, určitě a srozumitelně a zachycené na 

trvalém nosiči dat informace o názvu a sídlu orgánu dohledu nad činností poskytovatele 

v oblasti poskytování platebních služeb; formě a postupu odvolání souhlasu s provedením 

platební transakce podle § 98a zákona o platebním styku; okamžiku přijetí platebního 

příkazu podle § 104 zákona o platebním styku a o okamžiku blízko konce pracovního dne 

                                                 
34

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_041992_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

22_3_2018_ _________ a __________ → soubor: 2018.03.22_10.30_01.MP3 (čas 12:50 až 16:50) 
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podle § 104 odst. 4 téhož zákona, byl-li dohodnut; maximální lhůtě pro provedení 

platební služby; úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli; dále údaj 

o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity, nebo údaj o způsobu 

výpočtu úroku nebo přepočtu měn; dále údaj o prostředcích komunikace mezi stranami 

a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci; způsobu a lhůtách 

poskytování nebo zpřístupňování informací; jazyce, v němž má být rámcová smlouva 

uzavřena, a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi 

uživatelem a poskytovatelem; právu uživatele získat na žádost informace a smluvní 

podmínky rámcové smlouvy podle § 88 zákona o platebním styku; právním řádu, kterým 

se řídí rámcová smlouva, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, pokud jsou tyto 

skutečnosti určeny dohodou stran; způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem 

a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu; způsobu a lhůtě 

pro oznámení nesprávně provedené platební transakce poskytovateli a odpovědnosti 

poskytovatele za nesprávné provedení platební transakce, porušil ustanovení § 80 odst. 

1 zákona o platebním styku ve spojení s ustanovením § 81 písm. e), § 82 písm. c), d), 

e), g) a h), § 83 písm. a) až d), § 84 písm. d) a e) a § 85 písm. c) a e) téhož zákona, 

a dopustil se tak přestupku poskytovatele podle ustanovení § 130 odst. 1 písm. a) 

zákona o platebním styku. 
 

2) Vedení společnosti 
 

46. Ustanovení § 18 odst. 1 zákona o platebním styku stanoví, že platební instituce zavede 

a udržuje řídicí a kontrolní systém, který je vhodný z hlediska řádného a obezřetného 

poskytování platebních služeb a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Řídicí a kontrolní 

systém musí být ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti činností platební 

instituce a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování platebních služeb. 
 

47. Ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) bod 1. a 2. zákona o platebním styku stanoví, že řídicí 

a kontrolní systém zahrnuje mimo jiné organizační předpoklady a předpoklady řádné 

správy a řízení společnosti, a to vždy (i) zásady a postupy řízení a (ii) organizační 

uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených 

působností a rozhodovací pravomoci. 
 

48. Podle ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky 141/2011 platební instituce promítne prokazatelně 

požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a postupy k jejich naplňování do 

strategií, organizačního řádu, plánů a dalších vnitřně stanovených zásad a postupů 

platební instituce. 
 

49. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vyhlášky 141/2011 představenstvo, anebo jiný orgán nebo 

osoba s obdobnou působností (dále jen „řídící orgán“) zajistí vytvoření funkčního 

a efektivního řídicího a kontrolního systému a odpovídá za jeho soustavné udržování 

a uplatňování. 
 

50. V rozsáhlém výčtu pravomocí a odpovědností jednatele účastníka řízení Mikuláše Švedy, 

uvedených v dokumentu Základní koncepty vnitřní organizace a řízení, úkoly, činnosti 

a působnost jednotlivých útvarů a pravomoci a odpovědnosti jednotlivých osob
35

 (dále 

jen „Základní koncepty“) jsou mj. uvedeny pravomoci a odpovědnosti za následující 

činnosti: 

                                                 
35

  příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení o zahájení 

kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 1 → soubor: Základní koncepty vnitřní 

organizace Exchange s.r.o., verze 2017.01.pdf 
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- provádění kontrol řádného plnění pracovních povinností všech oddělení 

a zaměstnanců; 

- dohled nad kontrolní činností oddělení compliance a interního auditu; 

- dohled a kontrola všech outsourcovaných činností; 

- dodržování systému řízení rizik a 

- pravidelné (nejméně jedenkrát ročně) vyhodnocení celkové funkčnosti a efektivnosti 

řídicího a kontrolního systému. 
 

51. Z vyjádření
36

 jednatele účastníka řízení Mikuláše Švedy při kontrolním pohovoru ze dne 

2.11.2017 je zřejmé, že se řízením chodu společnosti příliš nezabýval. Mikuláš Šveda 

uvedl
37

, že sice zastává nejvyšší post a je jedinou odpovědnou osobou ve společnosti, ale 

do jejího řízení de facto nezasahuje. Podle svých slov
38

 Mikuláš Šveda řeší pouze 

provozní věci charakteru větších investic, jako např. nákup nových serverů či klimatizace, 

provoz ve vztahu k poskytování platebních služeb však neřídí ani nekontroluje a řízení 

v této oblasti namísto něj vykonává zaměstnanec oddělení back-office _________. 

K výkonu kontrolní činnosti jako takové Mikuláš Šveda uvedl
39

, že pokud má nějaké 

výhrady, tyto zaměstnancům sdělí, jinak se domnívá, že určitou kontrolní činnost provádí 

právě _________. 
 

52. K otázce nastavení odpovědnosti za jednotlivé činnosti při poskytování platebních služeb 

Mikuláš Šveda konstatoval
40

, že zajištění jednotlivých činností včetně odpovědnosti za 

jejich řádný výkon je na domluvě zaměstnanců, kteří jsou v daný moment na pracovišti 

přítomni. On sám tyto procesy neovlivňuje a spoléhá na své zaměstnance; v provozovně 

se přitom vyskytuje sporadicky. Dle dalšího vyjádření
41

 Mikuláše Švedy je účastník řízení 

malou firmou, kde všichni musejí umět všechno, a nelze konkrétní činnosti rozdělovat 

mezi konkrétní pracovníky – platí tak zásada, že ti, kdo se v daný den v provozovně 

sejdou, dělají, co je potřeba. 
 

53. K činnosti compliance a k problematice implementace nového zákona o platebním styku 

do vnitřních předpisů účastníka řízení Mikuláš Šveda uvedl
42

, že pracovnice oddělení 

compliance ______________ není bez dalšího schopna implementovat žádné změny 

legislativy. Z tohoto důvodu tedy není daná činnost z její strany vykonávána a její 

zajištění je suplováno v rámci činnosti _______________ (tj. podnikající fyzické osoby, 

která účastníkovi řízení poskytuje IT služby na základě outsourcingu). 
 

54. K dohledu a kontrole outsourcovaných činností Mikuláš Šveda sdělil
43

, že formou 

outsourcingu jsou zajištěny činnosti IT, účetnictví a činnost auditora. V této souvislosti 

                                                 
36

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 01:40 až 02:10 a 47:39 až 48:26) 
37

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 13:35 až 14:58) 
38

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 14:05 až 16:05) 
39

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 20:55 až 21:50) 
40

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 13:30 až 16:05) 
41

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 16:30 až 18:50) 
42

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 57:35 až 58:15) 
43

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 39:10 až 42:05) 
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zároveň uvedl, že auditora vidí čtyřikrát do roka, jinak jeho aktivita spočívá pouze 

v podepisování jemu předložených dokumentů, které však nečte a ani jim nerozumí. 
 

55. V rámci dokumentů zaslaných na základě výzvy ze dne 12.9.2017
44

 bylo účastníkem 

řízení předloženo i prohlášení, dle kterého provádí pravidelné kontroly činností 

souvisejících s poskytováním platebních služeb a prověřuje řídicí a kontrolní systém. 

Přiložená zpráva
45

 ze dne 11.4.2017 o prověření funkčnosti řídicího a kontrolního 

systému, ve které je uvedeno 14 bodů, jež byly předmětem kontroly a vyhodnocování, 

byla dle jména uvedeného v této zprávě vyhotovena Mikulášem Švedou. Při kontrolním 

pohovoru ze dne 2.11.2017 však k této zprávě Mikuláš Šveda sdělil
46

, že ji ve skutečnosti 

nečetl, a tedy ani nemůže posoudit její obsah. 
 

56. Dále se v kontrolním pohovoru dne 2.11.2017 Mikuláš Šveda vyjádřil
47

, že ________ (tj. 

dle předložené organizační struktury pracovník back-office) je jeho tzv. “pravou rukou“ 

zajišťující každodenní provoz v oblasti poskytování platebních služeb. _________v rámci 

své činnosti připravoval také veškeré požadované materiály pro výkon kontroly, včetně 

výše uvedené zprávy o hodnocení funkčnosti řídicího a kontrolního systému. Z vyjádření 

Mikuláše Švedy je tak zřejmé, že ho ________ de facto zastupuje, což potvrzovalo 

i zaslané oznámení
48

 kontaktní osoby pro součinnost při kontrole České národní banky, 

ve kterém je _________ označen jako ředitel společnosti. Při kontrolním pohovoru dne 

23.11.2017 _________ rovněž potvrdil
49

, že v době nepřítomnosti Mikuláše Švedy jej 

zastupuje, za společnost jedná a podepisuje obchodní dohody jako ředitel a podílí se na 

personálních záležitostech. Podle Základních konceptů a předloženého Seznamu osob 

vykonávajících platební služby
50

 je přitom _______ evidován jako zaměstnanec pracující 

na pozici pracovníka back-office. 
 

57. Účastník řízení předložil v rámci kontroly pracovní smlouvu uzavřenou s ____________, 

včetně tří dodatků k této smlouvě
51

. Z pracovní smlouvy ani ze všech jejích předložených 

dodatků však není zcela jasné, jakou pracovní činnost _________ pro účastníka řízení 

vykonává, neboť poslední dodatek týkající se pracovního zařazení ___________ se týká 

pracovní pozice pokladník
52

. 
 

58. Jak vyplývá z výše uvedeného, Mikuláš Šveda se nepodílí na vedení společnosti 

v takovém rozsahu, který mu určují vnitřní předpisy účastníka řízení, přičemž větší část 

                                                 
44

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_123989_CNB_650_EXCHANGE_s r 

o_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (bod č. 7) 
45

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 7 → soubor: Vnitřní kontroly.pdf 
46

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 30:00 až 30:20) 
47

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 13:35 až 16:20) 
48

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_129693_CNB_650_RE_k oznámení o zahájení 

kontroly_k OS 283.docx 
49

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_157614_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

23_11_2017_ _________ → soubor: 2017.11.23_14.55_01.MP3 (čas 01:01 až 03:40) 
50

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 3 → soubor: Seznam osob od 

1.1.2017 pro ČNB.xlsx 
51

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_164106_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-157787-cnb-650.zip → podložka: 7 → soubory: ____ - PS.pdf, ____ - dodatek 

k PS 1.pdf, ____ - dodatek k PS 2.pdf a ____ - dodatek k PS 3.pdf 
52

  Pouze v předloženém mzdovém výměru je uvedeno, že _________ je veden na pozici pracovník back-office. 
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jeho povinností namísto něj vykonává _________ nebo ostatní vedoucí jednotlivých 

oddělení. 
 

59. Na základě výše uvedeného tak lze oprávněně učinit závěr, že účastník řízení má sice 

písemně vypracovány zásady a postupy řízení včetně organizačního uspořádání 

s vymezením činností a s nimi spojených odpovědností a pravomocí, avšak tyto 

stanovené zásady a postupy nejsou v praxi uplatňovány, resp. personální obsazení 

jednotlivých pozic a s nimi spojené činnosti v praxi neodpovídají tomu, co je uvedeno ve 

vnitřních předpisech. 
 

3) Výkon compliance 
 

60. Ustanovení § 18 odst. 2. písm. c) bod 2 zákona o platebním styku stanoví, že řídicí 

a kontrolní systém musí zahrnovat pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy 

průběžná kontrola dodržování povinností platební instituce plynoucích ze zákona 

o platebním styku a jiných předpisů. 
 

61. Podle ustanovení § 26 odst. 1 vyhlášky 141/2011 jsou součástí řídicího a kontrolního 

systému zásady a postupy pro výkon compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit 

i) soulad vnitřních předpisů s právními předpisy, ii) vzájemný soulad vnitřních předpisů 

a iii) soulad činností s právními a vnitřními předpisy. 
 

62. Účastník řízení měl činnost oddělení compliance obecně upravenu v Základních 

konceptech a dokumentu Popis řídicího a kontrolního systému
53

. Ve výčtu uvedených 

činností, které zajišťuje oddělení compliance, jsou mimo jiné tyto činnosti: 

- monitorování vybraných platebních transakcí, 

- dohled nad dodržováním vnitřních směrnic, 

- výkon namátkové kontrolní činnosti, 

- průběžné vyhodnocování možných střetů zájmů, 

- vedení dostatečně průkazné průběžné evidence činnosti compliance, 

- zpracování a předložení hodnotící zprávy vedení společnosti v předepsaných 

intervalech a 

- sledování změn v legislativě. 
 

63. Jediným pracovníkem oddělení compliance účastníka řízení je ______________, jež je 

přímo podřízena vedení společnosti, tj. Mikuláši Švedovi. V případě její nepřítomnosti je 

k jejímu zastupování určen dle Základních konceptů statutární orgán Mikuláš Šveda. 

Z vyjádření Mikuláše Švedy
54

 a vedoucího front-office _____________
55

 při kontrolních 

pohovorech ze dne 2.11.2017 nicméně vyplynulo, že činnost compliance v době 

nepřítomnosti ______________ vykonává vedoucí oddělení front-office _____________, 

přičemž Mikuláš Šveda se na činnosti compliance žádným způsobem nepodílí. _____ 

_______ je mimo jiné nahlášen jako kontaktní osoba pro styk s Finančním analytickým 

úřadem
56

. Jako svého zástupce ve funkci compliance určila
57

 ______________ při 

                                                 
53

  příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení o zahájení 

kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 32 → soubor: Popis řídícího a kontrolního 

systému 2017.docx 
54

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_146861_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_Mikuláš Šveda → soubor: 2017.11.02_09.35_01.MP3 (čas 23:30 až 24:35) 
55

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_13.32_01.MP3 (čas 15:30 až 16:00) 
56

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148629_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.02_13.32_01.MP3 (čas 16:04 až 16:12) 
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kontrolním pohovoru dne 5.4.2018 i compliance ______________ a dále doplnila, že 

druhým zástupcem compliance by měl být Mikuláš Šveda (ten ovšem tuto činnost dle 

svých slov fakticky nevykonává – viz výše). 
 

64. Z výše uvedeného tak vyplývá, že účastník řízení nemá řádně ošetřenou zastupitelnost 

jediného pracovníka compliance, neboť oficiální zástupce compliance, určený vnitřním 

předpisem Základní koncepty (tj. Mikuláš Šveda), danou činnost vůbec nevykonává. 

Daná osoba je tak odlišná od osoby, jež compliance zastupuje fakticky (tj. ___________). 
 

65. Dle vyjádření
58

 _____________ spočívá její činnost compliance v posuzování platebních 

transakcí, které systém vyhodnotí jako podezřelé (zejména z hlediska zákona č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)) a k těmto platebním 

transakcím doplňuje podklady dle požadavků AML zákona, vyhodnocuje nestandardní 

operace z hlediska jejich objemu a dále provádí kontrolu zaměstnaneckých obchodů. ___ 

_________ dále uvedla
59

, že v oblasti ochrany klientských prostředků žádnou kontrolu 

nevykonává, přičemž na bankovní účty účastníka řízení, a to včetně tzv. ochranného 

účtu
60

 nenahlíží, hodnotící zprávu za oblast poskytování platebních služeb nezpracovává 

(v tomto ohledu zpracovává pouze tzv. hodnotící zprávu ve smyslu AML zákona), ani 

nevede dostatečně průkaznou průběžnou evidenci činnosti compliance. Jedinou jí 

vedenou evidencí je dle vyjádření
61

 ______________ evidence zásadních hlášení 

podezřelých obchodů ve formě MS Excel tabulky, do které zaznamenává obchody, jež 

informační systém účastníka řízení vyhodnotil jako nestandardní. Dále ____________ dle 

svého vyjádření
62

 provádí namátkovou kontrolní činnost, která se však zaměřuje na 

platební transakce přesahující částku 15 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. 
 

66. Z výše uvedeného výčtu činností lze dovodit, že činnost compliance je z větší části 

zaměřena pouze na kontrolu dodržování povinností plynoucích z AML zákona, přičemž 

samotný soulad činností s právními a vnitřními předpisy je zajišťován především ve 

spolupráci s ________________, který však poskytuje účastníku řízení dle předložených 

smluv o spolupráci pouze IT služby (blíže viz kapitola 2.3.2.3 Protokolu o kontrole). 
 

67. V průběhu kontrolního pohovoru _____________, jako jediný vývojář a správce 

informačního systému účastníka řízení, uvedl
63

, že informační systém účastníka řízení, 

který zpracovává veškeré platební transakce, má zabudovanou automatickou funkci 

rozpoznávání nestandardních obchodů. Tyto nestandardní obchody byly vyhodnocovány 

                                                                                                                                                        
57

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 06:45 až 07:30) 
58

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 01:50 až 02:40) 
59

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 07:30 až 09:30, 11:30 až 12:40, 

13:50 až 14:00 a 31:00 až 31:33) 
60

  Na tento účet vedený u _________________ jsou převedeny peněžní prostředky svěřené zákazníky účastníku 

řízení, a to po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je účastník řízení obdržel.    
61

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 10:20 až 11:25) 
62

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 06:30 až 06:40) 
63

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_041993_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

22_3_2018_ __________ → soubor: 2018.03.22_11.02_01.MP3 (čas 21:35 až 23:10) 
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dle dokumentu Pravidla hlášení pracovníkovi compliance
64

, přičemž byly zohledňovány 

mimo jiné výše průměrných transakcí klientů, odlišnost sjednaného devizového kurzu od 

doporučovaného kurzu nebo neúplnost identifikace z hlediska AML zákona. Z vyjádření 

______________ dále vyplynulo, že platební příkazy, které informační systém vyhodnotí 

jako podezřelé, jsou na několik minut zablokovány, přičemž je upozorněno compliance, 

že tyto příkazy čekají na zpracování. Nicméně pokud se compliance v určitém časovém 

limitu k platebním příkazům nevyjádří, dojde k jejich odblokování a provedení jako 

v případě standardních platebních příkazů. 
 

68. Výše uvedenou skutečnost potvrdila
65

 compliance ______________, která ve svém 

vyjádření uvedla, že u obchodů vyhodnocených jako podezřelé existuje expirace lhůty, 

neboli pokud se s příkazem 5 minut nic neudělá, tento se odblokuje a předá k dalšímu 

zpracování úseku back-office. Dle předloženého dokumentu Podpůrné nástroje 

Compliance
66

 je lhůta pro automatické zamykání prostředků klientů použitých na úhradu 

platebních příkazů 10 minut až 1 hodina podle závažnosti hlášení podezřelého obchodu. 

K problematice expirace lhůty následně účastník řízení zaslal písemné vyjádření
67

, ve 

kterém potvrdil výše uvedené délky expirace lhůty (10 minut až 1 hodina), včetně 

specifikace podmínek, za kterých jsou konkrétní expirační lhůty použity (a kdy je 

platební příkaz “odblokován“ pro jeho standardní provedení, resp. vypořádání), pokud 

z nějakých důvodů pracovník compliance neprovede manuální odsouhlasení. 
 

69. Správní orgán uvádí, že takto nastavená funkce monitorování a posuzování vybraných 

platebních transakcí však v zásadě postrádá svůj efekt, neboť umožňuje informačnímu 

systému provádět platební transakce, které předtím vyhodnotil jako nestandardní, aniž by 

se k nim vyjadřoval pracovník compliance. 
 

70. Nadto bylo zjištěno, že v rámci předložené evidence posuzovaných obchodů byla 

uvedena i platební transakce
68

, kterou sjednal vedoucí oddělení front-office ___________ 

a zároveň ji schválil z pozice zástupce compliance, a to v době kdy byla compliance ____ 

________ nepřítomna. K této skutečnosti ___________ uvedla
69

, že v takovém případě jí 

chodí oznámení z informačního systému, že mohlo dojít ke střetu zájmů, nicméně 

informační systém provedení příkazu umožní a ona jej pak zpětně posoudí. Ke zmíněné 

situaci, kdy byl obchod schválen stejnou osobou, která jej sjednala, se vyjádřil rovněž 

___________, kdy dle jeho sdělení
70

 může transakci schválit tatáž osoba, která ji sjednala 

v případě, že má v informačním systému nastaven také příznak compliance. 
 

71. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za to, že činnost compliance 

nebyla u účastníka řízení řádně vykonávána, neboť žádným způsobem nebyl posuzován 

vzájemný soulad vnitřních předpisů s faktickým výkonem činností jednotlivých útvarů 

                                                 
64

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 10 → soubor: Pravidla automatizovaného hlášení 

Compliance.pdf 
65

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 18:05 až 21:15) 
66

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_154497_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-148635-cnb-650.zip → podsložka: 11 → soubor: Podpůrné nástroje Compliance.pdf 
67

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_051495_CNB_650_podklady ke kontrole ze dne 

12_4_2018 → soubor: RE_Kontrola_Exchange_s_r_o_-_doplnujici_pozadavky_na_informace.msg 
68

   Jednalo se o transakci sjednanou s klientem __________________ dne 10.11.2017, ev. č. 14621. 
69

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_047840_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

5_4_2018_ ______________ → soubor: 2018.04.05_09.07_01.MP3 (čas 28:50 až 30:30) 
70

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_041993_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

22_3_2018_ __________ → soubor: 2018.03.22_11.02_01.MP3 (čas 19:05 až 21:25) 
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účastníka řízení, o činnosti compliance nebyly pořizovány žádné zprávy, hodnocení či 

jiné relevantní výstupy, které by bližším způsobem dokládaly a ilustrovaly činnost 

compliance, a jenž by zároveň umožňovaly předávat zpětnou vazbu vedení společnosti. 

Na činnosti compliance se navíc podílela osoba, která dle předložených dokumentů 

zajišťovala pouze oblast poskytování IT služeb. V neposlední řadě pak systém sledování 

a vyhodnocování podezřelých nebo nestandardních obchodů nevyžadoval vždy manuální 

schválení obchodu od osoby compliance. 
 

4) Vnitřní audit 
 

72. Ustanovení § 18 odst. 2. písm. c) bod 1 zákona o platebním styku stanoví, že řídicí 

a kontrolní systém musí zahrnovat pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy 

vnitřní audit. 
 

73. Podle ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky 141/2011 je řídicí a kontrolní systém platební 

instituce nastaven tak, aby byl zajištěn účinný výkon vnitřního auditu. 
 

74. Podle ustanovení § 27 odst. 2 vyhlášky 141/2011 zahrnuje vždy vnitřní audit nezávislé 

prověření: a) dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními 

předpisy; b) finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity; c) úplnosti, 

průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví; d) dostatečnosti a spolehlivosti 

systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných orgánům platební instituce, účetních 

a statistických informací pro klienty; e) spolehlivosti systému sestavování, kontroly 

a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance a f) dostatečnosti 

a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly. 
 

75. Podle ustanovení § 27 odst. 3 vyhlášky 141/2011 zajistí platební instituce, aby při výkonu 

vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto činnosti: a) sestavena analýza rizik, a to 

alespoň jednou ročně; b) sestaven strategický a periodický plán vnitřního auditu; 

c) vytvořen a udržován systém sledování nápravných opatření uložených na základě 

zjištění vnitřního auditu a d) vyhodnocena funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního 

systému, a to alespoň jednou ročně. 
 

76. Účastník řízení předložil na základě výzvy ze dne 12.9.2017
71

 přehled své organizační 

struktury
72

 a dále Smlouvu o spolupráci č. 5/2011
73

, ze kterých plyne, že účastník řízení 

zajišťuje plnění výše uvedených povinností souvisejících s interním auditem 

prostřednictvím spolupráce s ________________________ v pozici interního auditora. 
 

77. Při kontrolním pohovoru dne 23.11.2017 uvedl
74

 _____________________, že jediným 

výstupem z jeho činnosti interního auditora jsou čtvrtletní hodnotící zprávy, které jsou 

sestavovány z podkladů, jež mu předává compliance účastníka řízení, a které jsou 

                                                 
71

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_123989_CNB_650_EXCHANGE_s r 

o_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (bod č. 1) 
72

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 1 → soubor: Základní koncepty 

vnitřní organizace Exchange s.r.o., verze 2017.01.pdf 
73

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 13 → soubor: ______ - 

auditor.pdf 
74

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_157603_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

23_11_2017_ ________________ → soubor: 2017.11.23_09.27_01.MP3 (čas 02:50 až 03:35 a 24:35 až 

24:50) 
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přílohou těchto zpráv. Účastník řízení byl následně vyzván
75

 k předložení výše uvedených 

čtvrtletních hodnotících zpráv za období čtvrtého čtvrtletí roku 2016 a prvních třech 

čtvrtletí roku 2017. 
 

78. Přezkumem čtyř zpráv interního auditora včetně příloh
76

 správní orgán zjistil, že tyto 

předložené zprávy jsou obsahově identické, vyjma data vyhotovení a přikládaných příloh. 

Zprávy interního auditora obsahují následující kapitoly: a) stručný popis informačního 

systému společnosti, b) posouzení dodržování požadavků a pravidel stanovených 

právními a vnitřními předpisy, c) prověření finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu 

a řízení likvidity, d) posouzení úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení 

účetnictví, e) posouzení dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací 

poskytovaných vedení společnosti účastníka řízení, účetních a statistických informací 

a informací pro klienty, f) prověření spolehlivosti systému sestavování, kontroly 

a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance a g) prověření 

dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly společnosti. 
 

79. Výše uvedené kapitoly a), b), c) a f) obsahují stručné výroky týkající se zhodnocení dané 

kapitoly, přičemž tyto výroky se opakují ve všech předložených čtvrtletních zprávách 

interního auditu a poskytují minimum informací o způsobu prověření dané oblasti 

a o aktuálním nastavení vnitřního kontrolního systému a případných podstupovaných 

rizicích. 
 

80. Dále v kapitole b) interní auditor mimo jiné uvádí následující doporučení: „Doporučení 

zpřísnit podmínky uzavírání rámcových smluv o poskytování platebních služeb, 

spočívající v doplnění stávajícího systému o ověření totožnosti osoby klienta notářem 

nebo městským či obecním úřadem a zaslání dokladu o ověření totožnosti klienta společně 

s podepsanou Rámcovou smlouvou, vyjma osobního ověření pracovníkem společnosti při 

osobním podpisu smlouvy v místě provozovny.“ Toto doporučení se opakuje ve všech 

čtyřech výše uvedených zprávách, aniž by bylo uvedeno jakékoli posouzení přijatých 

nápravných opatření účastníka řízení, případně požadováno řešení tohoto požadavku. 

Dalším doporučením uvedeným ve všech předložených kvartálních zprávách interního 

auditora bylo: „Doporučení zahrnout do systému odměňování pracovníků front- i back-

office složku malus, která by zohledňovala porušení pravidel omezení rizikového chování 

při sjednávání provádění platebních služeb.“, přičemž ani toto doporučení nebylo žádným 

způsobem vyhodnoceno. 
 

81. Kapitoly d), e) a g) pak ve všech čtvrtletních hodnotících zprávách obsahují pouze nadpis 

prověřované oblasti bez jakéhokoliv výroku, poznámky či odkazu na jiný dokument. 
 

82. Obsahem příloh kvartálních zpráv interního auditora jsou pak sdělení compliance 

účastníka řízení týkající se přehledu obchodů zaměstnanců účastníka řízení, a dále 

seznam obchodů, které informační systém účastníka řízení vyhodnotil jako podezřelé 

a které byly přezkoumávány pracovníky compliance, přičemž žádná z příloh není nikterak 

komentována, ani na ni není ve zprávě interního auditu odkazováno v souvislosti 

s jakýmkoliv vyhodnocováním v průběhu vykonávaného auditu. 
 

                                                 
75

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_157787_CNB_650_EXCHANGE_s.r.o._-

_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (bod č. 1) 
76

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_164106_CNB_650_RE_výzva k předložení podkladů 

→ podsložka: 2017-157787-cnb-650.zip → podložka: 1 → soubory: IA 2016 4.pdf, IA 2017 1.pdf, IA 2017 

2.pdf a IA 2017 3.pdf 
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83. Z kontrolního pohovoru s _____________________ dne 23.11.2017 dále vyplynulo
77

, že 

jeho hlavní činností jako interního auditora je posouzení procesu přijetí, zpracování 

a následného vypořádání platební transakce a s tím souvisejících rizik, a dále posouzení 

sestavené účetní uzávěrky, přičemž posouzení souladu výkonu jednotlivých funkcí 

s organizační strukturou, způsob řízení společnosti a kontrolní činnost vedení společnosti 

spadá mimo rámec jím prováděného interního auditu. 
 

84. Z výše uvedeného vyplývá, že proces vyhotovování čtvrtletních zpráv interního auditu je 

u účastníka řízení značně formální a celkový výstup interního auditu nedává ucelený 

obraz o vnitřních procesech řídícího a kontrolního systému účastníka řízení a případných 

rizicích, kterým je vystaven. 
 

85. O nedostatečnosti vykonávaného interního auditu svědčí i skutečnost, že dle vyjádření
78

 

__________________ není sestavován strategický a periodický plán vnitřního auditu. ___ 

________________ dále v rámci hodnocení informačního systému účastníka řízení 

žádným způsobem nepřipomínkoval nastavení informačního systému, který umožňoval 

zpracovávat obchody, jež informační systém předtím vyhodnotil jako podezřelé, aniž by 

se k nim vyjadřoval pracovník compliance (blíže viz výše a kapitola 2.3.2.6 Protokolu 

o kontrole), dále nepřipomínkoval nedostatečně nastavený systém řízení rizik z hlediska 

zabezpečení provozu informačního systému účastníka řízení (celý informační systém 

účastníka řízení udržuje, vyvíjí a opravuje jediná fyzická osoba bez možnosti jakéhokoliv 

faktického zástupu – blíže viz kapitola 2.3.2.5 Protokolu o kontrole) a dále neupozorňoval 

na skutečnost, že jediný zástupce vedení společnosti se vyskytuje ve společnosti 

sporadicky, přičemž velkou část jeho povinností namísto něj vykonávají jiné osoby (blíže 

viz výše a kapitola 2.3.2.2 Protokolu o kontrole), a že bylo nedostatečným způsobem 

vyhodnocováno nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (blíže viz kapitola 

2.3.2.4 Protokolu o kontrole). 
 

Shrnutí oblasti řídicího a kontrolního systému [ad 2) až ad 4)] 

 

86. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem má tedy správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že ke dni zahájení kontroly, tj. ke dni 20.9.2017, 

v rámci svého řídicího a kontrolního systému v praxi neuplatňoval svými vnitřními 

předpisy stanovené zásady a postupy řízení a organizačního uspořádání, když jeho 

jednatel Mikuláš Šveda, nar. 4.9.1971, se nepodílel na jeho vedení v takovém rozsahu, 

který mu určovaly vnitřní předpisy, a neprováděl činnosti, které mu svěřovaly vnitřní 

předpisy, a to zejména pravidelné kontroly činností souvisejících s poskytováním 

platebních služeb, a když jeho pracovnice ______________ pověřená výkonem funkce 

compliance nevykonávala řádně jí svěřenou činnost a tato činnost nebyla vykonávána ani 

osobou určenou k jejímu zastupování v době její nepřítomnosti, nýbrž osobou odlišnou, 

a neprováděl vnitřní kontrolu a jako její součást účinný vnitřní audit, porušil ustanovení 

§ 18 odst. 1 a 2 písm. a) bod 1. a 2. a písm. c) bod 1. a 2. zákona o platebním styku ve 

spojení s ustanovením § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1, odst.  

2 písm. b) a f) a odst. 3 písm. b), c) a d) vyhlášky 141/2011, a dopustil se tak 

přestupku platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle 

ustanovení § 125 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku. 
 

 

                                                 
77

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_157603_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

23_11_2017_ _____________ → soubor: 2017.11.23_09.27_01.MP3 (čas 00:50 až 18:15 a 27:45 až 30:10) 
78

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_157603_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

23_11_2017_ ________________ → soubor: 2017.11.23_09.27_01.MP3 (čas 24:45 až 25:40) 
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IV.  Oblast upravená zákonem o bankách - pohledávky z vkladu se zvláštním režimem 

 

87. Ustanovení § 41f odst. 1 zákona o bankách stanoví, že peněžní prostředky více osob 

evidované na jednom účtu představují pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. 
 

88. Ustanovení § 41f odst. 7 zákona o bankách stanoví, že platební instituce, na jejímž účtu 

jsou evidovány peněžní prostředky, které jí uživatelé platebních služeb svěřili k provedení 

platební transakce, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně bance nebo 

pobočce banky z jiného než členského státu. 
 

89. Účastník řízení byl v rámci kontroly vyzván
79

 k předložení seznamu všech jeho 

tuzemských i zahraničních účtů u bank a družstevních záložen s uvedením základních 

údajů o těchto účtech a dále k předložení výpisů z těchto účtů za vybraná období. 
 

90. Přezkumem předložených výpisů z bankovních účtů
80

, evidence realizovaných obchodů
81

 

a evidence nezrealizovaných/nevypořádaných obchodů k 30.6.2017
82

 a z vyjádření
83

 

účastníka řízení ke způsobu ochrany peněžních prostředků klientů správní orgán zjistil, že 

účastník řízení využívá pro provádění platebních transakcí bankovní účty vedené 

u _________________ a _______________, přičemž svěřené peněžní prostředky mohou 

být na těchto bankovních účtech evidovány nejdéle do uplynutí pracovního dne 

následujícího po dni, kdy je účastník řízení obdržel. Následně jsou peněžní prostředky 

převedeny na tzv. ochranný účet vedený u __________________ Tato skutečnost byla 

zároveň potvrzena při kontrolním pohovoru
84

 s vedoucím back-office _______________. 
 

91. Správní orgán si při kontrole vyžádal ke všem bankovním účtům, které účastník řízení 

využíval k provádění platebních transakcí, předložení oznámení příslušné bance nebo 

dokument obdobného charakteru, že na předmětných bankovních účtech eviduje klientské 

prostředky. Přezkumem předložených dokumentů
85

 pak správní orgán zjistil, že účastník 

řízení neoznámil _______________, že na 14 bankovních účtech jsou evidovány peněžní 

prostředky, které mu uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce, 

ačkoliv tyto bankovní účty účastník řízení aktivně využíval k provádění platebních 

transakcí klientů. Jednalo se o bankovní účty č. _______________, č. _______________, 

č. _______________, č. _______________, č. _______________, č. _______________, 

č. _______________, č. _______________, č. _______________, č. _______________, 

č. _______________, č. _______________, č. _______________ a č. _______________. 
 

                                                 
79

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → soubor: 2017_123989_CNB_650_EXCHANGE_s r 

o_Vyzva_k_predlozeni_podkladu-konverze.pdf (body č. 10 a 28) 
80

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 10 → soubor: seznamy účtů 

Exchange s.r.o.xlsx a podsložka: 28 → podsložky: ______________, __ a _______  
81

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 27 → soubor: Evidence 

realizovaných obchodů k 29.9.2017.xlsx 
82

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_051495_CNB_650_podklady ke kontrole ze dne 

12_4_2018 → soubor: Nevyporadane_DO_6-2017.pdf 
83

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_134680_CNB_650_RE_Exchange s r o_oznámení 

o zahájení kontroly → podsložka: 2017-123980-cnb-650.zip → podsložka: 16 → soubor: Způsob a popis 

plnění povinností ochrany peněžních prostředků klienta.pdf 
84

  viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2017_148630_CNB_650_Záznam o poskytnutí informací 

2_11_2017_ _______ a __________ → soubor: 2017.11.02_14.12_01.MP3 (čas 39:25 až 49:20) 
85

 viz spis – příloha č. 12, č.l. 90 – CD → složka: 2018_053848_CNB_650_podklady ke kontrole ze dne 

18_4_2018 → soubor: RE Kontrola Exchange s r o - doplňující požadavky na informace.msg 
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92. Na základě shora uvedených skutečností má tedy správní orgán za zjištěné 

a prokázané, že účastník řízení tím, že ke dni zahájení kontroly, tj. ke dni 20.9.2017, bez 

zbytečného odkladu písemně neoznámil _________________, že na jeho 14 bankovních 

účtech vedených u _________________ jsou evidovány peněžní prostředky, které mu 

uživatelé svěřili k provedení platební transakce, porušil ustanovení § 41f odst. 7 zákona 

o bankách, a dopustil se tak přestupku právnické osoby podle ustanovení § 36d 

odst. 3 písm. a) zákona o bankách. 
 

D.   Sankce 
 

93. K možné liberaci účastníka řízení dle § 21 odst. 1 a 2 přestupkového zákona správní 

orgán uvádí, že účastník řízení nevynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné 

požadovat, aby přestupku zabránil. Účastník řízení je profesionálním subjektem 

působícím v době spáchání přestupků v oblasti provozování směnárenské činnosti již 

téměř osmnáct let a v oblasti poskytování platebních služeb již více než 6 let, a proto není 

možné zcela přejít jeho pochybení, když jimi byly naplněny skutkové podstaty celkem 

pěti přestupků. Účastník řízení by vzhledem ke svému dlouholetému působení v oblasti 

směnárenství a poskytování platebních služeb měl znát všechny předpisy upravující 

směnárenskou činnost a poskytování platebních služeb a dodržovat povinnosti z těchto 

předpisů vyplývající. 
 

94. Ustanovení § 24 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti uvádí, že přestupky podle tohoto 

zákona projednává Česká národní banka. Ustanovení § 32 odst. 1 zákona o oběhu 

bankovek a mincí uvádí, že přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní 

banka. Ustanovení § 135 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku uvádí, že přestupky 

podle tohoto zákona, které neprojednává Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže nebo Ministerstvo financí, projednává Česká národní banka. 

Ustanovení § 36j odst. 1 zákona o bankách uvádí, že přestupky podle tohoto zákona 

projednává Česká národní banka. 
 

95. Ustanovení § 90 odst. 1 přestupkového zákona zmocňuje správní orgán, aby o přestupku 

rozhodnul příkazem, přičemž uložil trest v podobě napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, 

nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Speciální úprava v ustanovení § 46e odst.  

2 zákona o České národní bance dále zmocňuje Českou národní banku, že může uložit 

rovněž opatření k nápravě nebo odejmout oprávnění k činnosti podle příslušného 

právního předpisu. 
 

96. V popsaném případě se však zatím jeví jako nejefektivnější prostředek, který zajistí 

splnění individuálně a generálně preventivního i represivního účelu sankce uložení 

pokuty dle ustanovení § 125 odst. 4 písm. b) zákona o platebním styku, které umožňuje 

správnímu orgánu uložit za nejpřísněji postižitelný přestupek, tj. za přestupek ad iv), 

pokutu do 20 000 000 Kč. 
 

97. Správní orgán se při stanovování výše pokuty řídil právní úpravou ukládání správního 

trestu obsaženou v ustanoveních § 20, § 21 a § 35 až § 44 přestupkového zákona. 

Při určování výše pokuty přihlížel tedy správní orgán zejména k povaze a závažnosti 

přestupků (tj. zejména způsobu a okolnostem jejich spáchání a významu zákonem 

chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen), povaze činnosti 

právnické osoby a polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. 
 

98. Účastník řízení svým jednáním spáchal přestupky podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. k) 

zákona o směnárenské činnosti, ustanovení § 29 odst. 2 zákona o oběhu bankovek 
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a mincí, ustanovení § 125 odst. 1 písm. e) a § 130 odst. 1 písm. a) zákona o platebním 

styku a ustanovení § 36d odst. 3 písm. a) zákona o bankách. V souladu s ustanovením 

§ 41 odst. 1 přestupkového zákona je sankce při projednání více přestupků téhož 

pachatele ve společném řízení ukládána podle ustanovení vztahujícího se na přestupek 

nejpřísněji trestný. Takovým přestupkem je v daném případě přestupek ad iv). 
 

99. Co se týká způsobu porušení předpisů upravujících oblast poskytování platebních 

služeb, považuje správní orgán spáchaný přestupek ad iv) za delikt omisivní povahy, 

neboť účastník řízení se jej dopustil opomenutím, resp. nekonáním tam, kde mu zákonná 

ustanovení povinnost nějakým způsobem konat ukládala, tedy zavést a udržovat řídicí 

a kontrolní systém, který je vhodný z hlediska řádného a obezřetného poskytování 

platebních služeb a nastavit jej tak, aby byly zajištěny zásady a postupy řádného výkonu 

compliance a účinný výkon vnitřního auditu. 
 

100. Pokud jde o dotčené nebo ohrožené zájmy chráněné zákonem u přestupku ad iv), došlo 

zde k ohrožení zájmu správního orgánu na jistotě, že jím licencované subjekty budou 

platební služby poskytovat řádně a obezřetně. 
 

101. K rozsahu porušení právních předpisů správní orgán konstatuje, že se v daném případě 

jedná o souběh přestupků, a to o souběh vícečinný nestejnorodý. Správní orgán proto při 

stanovení výše sankce vycházel ze zásady absorpce, kdy jsou sbíhající se delikty 

postiženy pouze sankcí, která je zákonem stanovena za nejtěžší z nich, kdy v tomto 

případě je takovým přestupkem přestupek ad iv), který má horní hranici uložitelné pokuty 

20 000 000 Kč. 
 

102. Jako k okolnosti, za níž byly přestupky spáchány, přihlédl správní orgán především ke 

skutečnosti, že porušení zákona upravujícího oblast poskytování platebních služeb mělo 

u účastníka řízení v zásadě systémový charakter, když formálně zavedený a udržovaný 

řídicí a kontrolní systém se v případě účastníka řízení adekvátně neodrazil v jeho 

každodenní činnosti při poskytování platebních služeb a výkonu compliance a vnitřního 

auditu. U tohoto spáchaného porušení účastníkem řízení tak nelze v žádném případě 

hovořit o ojedinělosti a izolovanosti a správní orgán byl nucen k této skutečnosti 

přihlédnout jako k přitěžující okolnosti. 
 

103. Dále byl správní orgán jako přitěžující okolnost nucen posoudit skutečnost, že účastník 

řízení spáchal více přestupků, když vedle nejpřísněji trestného přestupku, za který je 

ukládána sankce, tj. přestupku ad iv), se účastník řízení dopustil ještě jednoho dalšího 

přestupku podle zákona o platebním styku a dále přestupků podle zákona o směnárenské 

činnosti, zákona o oběhu bankovek a mincí a zákona o bankách. 
 

104. Co se týče otázky zavinění, jedná se o delikty založené na objektivní odpovědnosti, 

a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. Pokud jde o účinek protiprávního 

jednání účastníka řízení, k naplnění skutkové podstaty těchto přestupků dochází 

bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku 

škody na majetku zákazníků či nikoli. Vznik škody netvoří obligatorní znak skutkové 

podstaty těchto přestupků. 
 

105. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil přitěžující okolnosti 

protiprávního jednání účastníka řízení, vyhledával i skutečnosti svědčící ve prospěch 

účastníka řízení. Jako okolnost svědčící ve prospěch účastníka řízení hodnotil správní 

orgán zejména to, že účastník řízení poskytl v rámci kontroly správnímu orgánu 

potřebnou součinnost. Současně také správní orgán jako polehčující okolnost posoudil to, 
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že účastník řízení dosud nebyl za žádné porušení předpisů upravujících oblast 

poskytování platebních služeb trestán. 
 

106. Pokud se týká povahy činnosti účastníka řízení, tak správní orgán vycházel ze 

skutečnosti, že účastník řízení je poměrně významným a etablovaným subjektem jak 

v oblasti provozování směnárenské činnosti, tak v oblasti poskytování platebních služeb, 

a jako takový by měl o to více dbát na to, aby jeho činnost byla prostá vad. Účastníkem 

řízení dlouhodobě vykazované objemy nakoupené cizí měny jej řadí mezi největší 

nebankovní směnárníky. 
 

107. Správní orgán se zabýval také majetkovými poměry účastníka řízení, přičemž zjistil, že 

podle rozvahy
86

 v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 činil vlastní kapitál účastníka řízení 

173 377 000 Kč a podle výkazu zisku a ztráty
87

 v plném rozsahu za období 1.1.2017 až 

31.12.2017 byl výsledek hospodaření účastníka řízení za účetní období roven částce 

17 912 000 Kč. 
 

108. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem se správní orgán rozhodl uložit 

účastníku řízení peněžitou pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých), 

a to podle ustanovení § 125 odst. 4 písm. b) zákona o platebním styku. Takto uložená 

pokuta je výrazně při dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí, když představuje 0,5 % 

z maximální možné pokuty. Správní orgán je s ohledem na výši ukládané pokuty 

přesvědčen, že tato pokuta nemůže být považována za takovou, která by se mohla dotýkat 

samotné ekonomické existence účastníka řízení. 
 

109. Ustanovení § 90 odst. 1 přestupkového zákona ve spojení s ustanovením § 150 odst.  

1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost 

formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto 

případě považuje skutková zjištění za dostatečná, a ze všech výše uvedených důvodů 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu. 
 

 

P O U Č E N Í 
 

 Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu 

u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší 

a v řízení se pokračuje. V případě podání odporu správní orgán poučuje účastníka řízení 

v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 přestupkového zákona o jeho právu požádat o konání 

ústního jednání. Správní orgán není návrhem účastníka řízení ve věci konání ústního jednání 

vázán a ústní jednání nařídí, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci, nebo pro uplatnění práv 

účastníka řízení. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se 

stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

 

__________________ 

_________________ 

___________________________________ 
podepsáno elektronicky 

_______________________________ 

_________________________________ 
podepsáno elektronicky 

  
 

 

                                                 
86

  viz spis – příloha č. 13, č.l. 93 
87

  viz spis – příloha č. 13, č.l. 96 


