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Třídící znak 
2 2 2 0 8 1 1 0

 
 
 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 3. září 2008 
 

o územní působnosti poboček České národní banky 
 
 
I. Česká národní banka (dále jen „ČNB“) tímto úředním sdělením stanoví územní působnost 

poboček ČNB pro vybrané činnosti podle dále vymezených právních předpisů. Pobočky 
ČNB plní úlohu kontaktních míst pro orgány státní správy a samosprávy, právnické osoby 
a fyzické osoby, jestliže jednají s ČNB na  základě těchto právních předpisů: 
1. zákonů 

a) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„devizový zákon“), 

b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon proti legalizaci výnosů“), 

c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 
d) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krizovém řízení), 
e) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“), 

f) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a 

 
2. vyhlášek 

a) vyhlášky č. 280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech a 
o peněžních službách, 

b) vyhlášky č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, 
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu (dále jen „vyhláška proti legalizaci výnosů“), 

c) vyhlášky č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění 
oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

d) vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
II. Působnost poboček ČNB se stanoví v návaznosti na územní uspořádání stanovené 

ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, 
ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. Pokud není v části III. až VI. tohoto úředního 
sdělení stanoveno jinak, vykonává každá pobočka svěřené činnosti v rozsahu své územní 
působnosti, která je stanovena takto:  
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1. pro území hlavního města Prahy a území Středočeského kraje je místně příslušná 
pobočka Praha,  

 
2. pro území Jihočeského kraje a kraje Vysočina je místně příslušná pobočka České 

Budějovice,  
 

3. pro území Plzeňského kraje a Karlovarského kraje je místně příslušná pobočka Plzeň,  
 

4. pro území Ústeckého kraje a Libereckého kraje je místně příslušná pobočka Ústí nad 
Labem,  

 
5. pro území Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje je místně příslušná pobočka 

Hradec Králové,  
 
6. pro území Jihomoravského kraje a Zlínského kraje je místně příslušná pobočka Brno a  

 
7. pro území Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje je místně příslušná pobočka 

Ostrava. 
 
III. Pobočky v souladu s příslušnými právními předpisy vykonávají následující činnosti: 

1. V devizové oblasti vymezené devizovým zákonem a navazujícími prováděcími 
předpisy 
- provádějí na základě žádosti devizového místa registraci osob oprávněných 

nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání, 
- na základě oznámení osob oprávněných vykonávat směnárenskou činnost 

provádějí evidenci provozovny registrované k výkonu směnárenské činnosti, 
změny nebo zrušení evidence, 

- zruší evidenci provozovny, nevykonává-li devizové místo v provozovně 
registrované činnosti po dobu delší než 12 měsíců a při porušení příslušných 
ustanovení devizového zákona, 

- zajišťují kontrolu dodržování devizových předpisů, 
- přijímají, kontrolují a zpracovávají vykazované údaje o množství cizích měn, které 

devizové místo za sledované období nakoupilo a prodalo. 
 

2. Ve správním řízení provádějí úkony jako orgán I. stupně a ve správním řízení z moci 
úřední ukládají, na základě kontrolního protokolu a v souladu s § 150 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, pokuty formou písemného příkazu.  
Ostatní správní řízení sankční, tj. zejména omezení, pozastavení nebo odejmutí 
devizové licence a ukládání pokut za porušení devizových předpisů, je v působnosti 
ústředí ČNB. 

 
3. V oblasti zákona a vyhlášky proti legalizaci výnosů zajišťují kontrolu plnění povinností 

stanovených tímto zákonem a vyhláškou, zákonem o provádění mezinárodních sankcí 
a vybraných přímo použitelných právních předpisů Evropských společenství u osob, 
kterým udělila ČNB devizové licence, resp. kteří jsou ČNB zaregistrováni k provádění 
směnárenské činnosti. 
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4. V rámci krizového řízení 
- vedou evidenci a analyzují možné zdroje rizik a odstraňují nedostatky, které by 

mohly vést ke vzniku krizové situace, 
- vytvářejí podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním 

úřadům, krajům, obcím a právnickým a fyzickým osobám. 
 

5. V oblasti ochrany spotřebitele zajišťují výkon kontrolní činnosti na místě, zejména u 
investičních zprostředkovatelů, pojišťovacích zprostředkovatelů a nebankovních 
subjektů podnikajících podle devizového zákona na základě požadavku samostatného 
odboru ochrany spotřebitele. 

 
IV. Pro sběr, kontrolu a zpracování statistických dat při plnění oznamovací povinnosti od 

nebankovních subjektů, týkajících se přímých investic, přijetí finančního úvěru od 
cizozemce a s nimi souvisejících inkas a úhrad vůči tuzemcům v zahraničí a vůči 
cizozemcům, a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou 
ČNB č. 34/2003 Sb., je pro území České republiky příslušná pobočka České národní 
banky Ústí nad Labem 1). 

 
V. Pro činnost dispečerského pracoviště k zajišťování odborných kurzů o rozpoznávání 

platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování podle devizového zákona, včetně 
koordinace školení nových účastníků a vydávání osvědčení účastníkům kurzů, je pro 
území České republiky příslušná pobočka České národní banky České Budějovice. 
Žádost o účast na odborném kurzu podává devizové místo místně příslušné pobočce 
podle sídla nebo bydliště devizového místa. 

 
VI. Pro zápis pojišťovacích zprostředkovatelů do registru zprostředkovatelů, provádění 

změn a vedení registru podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 
pojistných událostí, je pro území České republiky příslušná pobočka České národní 
banky Plzeň.  

 
VII. Vymezením působnosti pobočkám ve specifických oblastech podle bodů I. až VI. není 

dotčeno oprávnění subjektů, vymezených v bodě I., jednat s ústředím ČNB. 
 
VIII. Úřední sdělení České národní banky č. 56/2007 Věstníku ČNB ze dne 11. prosince 

2007, o územní působnosti poboček České národní banky, pozbývá platnosti dnem 
vyhlášení tohoto úředního sdělení. 

 
IX. Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne vyhlášení.  
 
 

Guvernér 
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.  v. r. 

 
Sekce kancelář 
Odpovědný zaměstnanec: 
Ing. Krupičková,  tel. 224 412 538 
                                                 
1)    Oznamovací povinnost v oblasti nabytí zahraničních cenných papírů a vydání emise dluhopisů se plní vůči 

ústředí ČNB, a to v rozsahu, za období, ve lhůtách a způsobem stanoveným vyhláškou ČNB č. 34/2003 Sb. 
Oznamovací povinnost na vyžádání ČNB podle § 5 odst. 1 devizového zákona se plní rovněž vůči ústředí 
ČNB. 


