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Třídící znak 
2 2 3 0 8 5 6 0

 
 
 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 15. září 2008 
 

k některým ustanovením devizového zákona 
 
 

Česká národní banka k § 3 až 3h zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění 
zákona č. 254/2008 Sb. (dále jen „zákon“), sděluje:  
 
 
I.  Žádosti 
 
1. Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (§ 3 zákona) a žádost o provedení, změnu 

nebo zrušení evidence provozovny k výkonu směnárenské činnosti (§ 3h zákona), žadatel 
předloží České národní bance prostřednictvím jejích poboček v Praze, Českých 
Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Adresy poboček 
České národní banky jsou uvedeny v příloze tohoto úředního sdělení. Místní příslušnost 
poboček České národní banky1) k rozhodování o žádosti se řídí místem trvalého nebo 
jiného pobytu, místem podnikání nebo sídlem žadatele. 
 

2. Žádost o udělení devizové licence k  bezhotovostním obchodům s cizí měnou (§ 3b 
zákona), žádost o udělení devizové licence k poskytování peněžních služeb (§ 3c zákona) 
a žádost o provedení, změnu či zrušení evidence provozovny k výkonu těchto činností 
(§ 3h zákona), žadatel předloží České národní bance prostřednictvím jejího ústředí 
v Praze. Adresa ústředí České národní banky je v příloze tohoto úředního sdělení. 
 

3. Náležitostmi a přílohami žádosti o registraci ke směnárenské činnosti nebo žádosti 
o udělení devizové licence jsou mimo jiné doklady prokazující, že osoba, která bude řídit 
podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d zákona. Odpovídající 
vzdělání se dokládá úředně ověřenou kopií nebo opisem2) dokladu o ukončeném středním 
vzdělání nebo o nejvyšším dosaženém vzdělání. Má-li být prokázáno, že odpovídající 
vzdělání bylo získáno dostatečnou praxí, předkládá dotčená osoba doklad potvrzující, že 
v daném oboru minimálně 6 měsíců pracovala. Tento doklad vystaví osoba, u níž byla 
praxe vykonávána. 

 
 
 
 
 

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

České národní banky.  
2) § 3 vyhlášky č.  223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. 
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II. Směnárenská činnost 
 
Devizové místo, které bylo registrováno ke směnárenské činnosti (dále jen „držitel 
registrace“), zasílá vyplněný formulář o nákupu a prodeji cizí měny3) České národní bance 
prostřednictvím jejích poboček v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, 
Hradci Králové, Brně a Ostravě. Adresy poboček České národní banky jsou uvedeny v příloze 
tohoto úředního sdělení. Místní příslušnost poboček České národní banky1) k přijetí 
vyplněného formuláře o nákupu a prodeji cizí měny se řídí místem trvalého nebo jiného 
pobytu, místem podnikání nebo sídlem držitele registrace. 
 
III. Bezhotovostní obchody s cizí měnou 
 
1. Provádění bezhotovostního obchodu s cizí měnou je proces vzájemně propojených 

a navazujících činností, včetně kontrolních a účetních, který je zahájen sjednáním 
konkrétního bezhotovostního obchodu s cizí měnou a ukončen jeho vypořádáním.  

 
2. Sjednáním bezhotovostního obchodu s cizí měnou Česká národní banka rozumí přijetí 

objednávky směřující k realizaci bezhotovostního obchodu s cizí měnou. Forma 
objednávky může být písemná, ústní, prostřednictvím internetu, popř. podaná jiným 
způsobem. Tím není dotčeno ustanovení § 3f odst. 2 písm. d) zákona a § 9 odst. 1 
vyhlášky č. 280/2008 Sb. o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí 
měnou a o peněžních službách. 

 
3. Vypořádáním bezhotovostního obchodu s cizí měnou Česká národní banka rozumí 

odeslání příslušného množství konvertovaných peněžních prostředků z účtu devizového 
místa, jemuž byla udělena devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou 
(dále jen „držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům“), na účet určený 
klientem, pokud nebyl mezi klientem a držitelem devizové licence k bezhotovostním 
obchodům dohodnut jiný okamžik vypořádání. 

 
4. Držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům provádí bezhotovostní obchody 

s cizí měnou bezhotovostním převodem peněžních prostředků. Bez registrace ke 
směnárenské činnosti není držitel devizové licence k bezhotovostním obchodům oprávněn 
přebírat od klientů peněžní prostředky v hotovosti. Peněžní prostředky v hotovosti mohou 
být klientem pouze vloženy na účet držitele devizové licence k bezhotovostním obchodům 
s cizí měnou. 

 
5. Za zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou podle § 3a odst. 1 písm. a)  

zákona se považuje činnost vykonávaná jako podnikání pro třetí osobu, a to jak jménem 
třetí osoby na její účet, tak vlastním jménem na účet třetí osoby. 

 
6. Pokud fyzická nebo právnická osoba, jíž nebyla udělena devizová licence 

k bezhotovostním obchodům s cizí měnou, na základě mandátní, příkazní, komisionářské 
nebo obdobné smlouvy uzavřené s držitelem devizové licence k bezhotovostním 
obchodům nebo na základě zmocnění či pokynů udělených držitelem devizové licence 
k bezhotovostním obchodům jako své podnikání zprostředkovává nebo jiným způsobem 

                                                 
3) § 4 vyhlášky č. 280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních 

službách. 
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obstarává bezhotovostní obchody s cizí měnou, naplňuje takové její jednání skutkovou 
podstatu správního deliktu podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona. 

 
IV. Poskytování peněžních služeb  
 
Pokud má při poskytování peněžních služeb ve smyslu devizového zákona docházet k prodeji 
a nákupu cizí měny za českou korunu a naopak, je nutné, aby držitel devizové licence 
k poskytování peněžních služeb byl zároveň držitelem registrace.  
 
V. Osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznání platidel 
 
Podrobnosti o organizaci odborných kurzů o rozpoznání platidel podezřelých z padělání nebo 
pozměňování pořádaných Českou národní bankou lze najít  na internetových stránkách České 
národní banky.4)   
 
 
VI. Závěrečné ustanovení 
 
Dnem vyhlášení úředního sdělení ve Věstníku ČNB pozbývají platnosti  
 
a) úřední sdělení České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB ze dne 2. března 2004, výklad 

ustanovení § 1 písm. i), § 3 odstavce 1, 2 a 3 a § 9 devizového zákona č. 219/1995 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, 
 

b) úřední sdělení České národní banky č. 29/2004 Věst. ČNB ze dne 2 listopadu 2004 
vydané ve spolupráci s Ministerstvem financí k výkladu ustanovení § 4 odst. 1 zákona 
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k otázce vztahu tohoto ustanovení a 
devizových předpisů při prováděních hotovostních a bezhotovostních obchodů s cizí 
měnou nebankovními devizovými místy, 

 
c) úřední sdělení České národní banky č. 14/2006 Věst. ČNB ze dne 14. srpna 2006, k otázce 

absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo 
pozměňování. 

 
 
 

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

 
 
Příloha 
 
 
Sekce regulace a analýz finančního trhu  
Odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Snížková, tel. 224 412 117
                                                 
4)  www.cnb.cz/cs/legislativa/deviz_predpisy/index.html 
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Příloha 
 
 

Adresy ústředí a poboček České národní banky 
 

 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
ústředí 
Na Příkopě 28 
115 03  Praha 1 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Praha 
Na Příkopě 28 
115 03  Praha 1 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka České Budějovice 
Lannova 1 
371 35  České Budějovice 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Plzeň 
Husova 10 
305 67  Plzeň 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Ústí nad Labem 
Klášterní 11 
401 22  Ústí nad Labem 
 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Hradec Králové 
Hořická 1652 
502 00  Hradec Králové 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Brno 
Rooseveltova 18 
631 32  Brno 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
pobočka Ostrava 
Nádražní 4 
702 00  Ostrava 
 

 

 


