
ODŮVODNĚNÍ 
vyhlášky o směnárenské činnosti 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ 

Nový zákon o směnárenské činnosti (sněmovní tisk č. 845) zahrnuje právní úpravu 
poskytování směnárenských služeb a obsahuje zmocnění pro Českou národní banku k vydání 
prováděcího právního předpisu. Současně zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o směnárenské činnosti (sněmovní tisk č. 846), zrušuje stávající vyhlášku 
č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen „vyhláška č. 376/2009 Sb.“).  
 
1.1 Název 
Vyhláška č..../2013 Sb., o směnárenské činnosti.  

1. 2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

Identifikace problému 

Změna zákona 

Doposud upravoval směnárenskou činnost a podmínky její registrace zákon č. 219/1995 Sb., 
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o směnárenské činnosti oproti 
devizovému zákonu obsahuje řadu změn s přímým dopadem na vyhlášku. Jde zejména 
o informační povinnosti směnárníka vůči zájemci o uzavření směnárenského obchodu, vydání 
dokladu o provedení směnárenského obchodu a úpravu kurzovního lístku, které jsou nově 
obsaženy přímo v zákoně o směnárenské činnosti. Vyhláška tak upravuje pouze podání 
žádosti o povolení k činnosti směnárníka, oznámení o umístění provozovny a poskytování 
informací o objemu směnárenských obchodů. 

Mezi další změny zákona, které mají vliv na vyhlášku, patří:  

 zavedení požadavku na důvěryhodnost žadatele, skutečného majitele a vedoucí osoby 
(oproti stávajícímu požadavku pouze na bezúhonnost) a požadavku na střední vzdělání 
s maturitní zkouškou u vedoucí osoby, která skutečně řídí provozování směnárenské 
činnosti, 

 zmírnění povinností spojených s provozem směnárenské činnosti (například směnárník již 
nemusí dokládat právní titul užívání provozovny nebo kolaudační souhlas, možnost 
provozovat směnárenskou činnost i v mobilních provozovnách), 

 zavedení elektronického podávání žádosti nebo oznámení České národní bance a  
 zmocnění k náležitostem žádosti a jeho příloh. 

Cíle vyhlášky, kterých má být dosaženo 

Vyhláška naplňuje zmocnění v zákoně o směnárenské činnosti. Vyhláška stanoví náležitosti 
žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka, včetně příloh osvědčujících splnění 
zákonných podmínek, náležitosti oznámení o změnách údajů uvedených v žádosti a jejích 
přílohách, náležitosti oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně umístnění 
provozovny a dále rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací České národní bance 
o objemu směnárenských obchodů v jednotlivých měnách. Vyhláška zároveň podle zmocnění 
upravuje formu a způsob podání žádosti nebo oznámení.  

 



Rizika spojená s nečinností 

Vzhledem k tomu, že změnový zákon ruší vyhlášku č. 376/2009 Sb., je nutné vydat novou 
vyhlášku. V opačném případě by nebylo upraveno podávání žádostí o povolení ke 
směnárenské činnosti ani oznamovací a informační povinnosti vůči České národní bance 
podle zákona o směnárenské činnosti.  
 
2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

2.1 Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 

Cílem je vydání nové vyhlášky o směnárenské činnosti, která vychází z návrhu nového 
zákona o směnárenské činnosti. 

Varianta 1: nulová 

Tzv. nulová varianta znamená, že nová vyhláška nebude vydána. Ponechání dosavadního 
stavu však není možné, neboť změnový zákon ruší platnou vyhlášku č. 376/2009 Sb. Pokud 
by nebyla vydána nová vyhláška, nebyl by  po zrušení vyhlášky č. 376/2009 Sb. stanoven 
způsob podávání žádosti o povolení k činnosti směnárníka. Obdobně by nebyly upraveny 
oznamovací a informační povinnosti vůči České národní bance. 

Varianta 2: novela vyhlášky č. 376/2009 Sb. 

S ohledem na výše uvedené zrušení stávající vyhlášky č. 376/2009 Sb. nelze provést její 
novelizaci.  

Varianta 3: vydání nové vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 376/2009 Sb. 

Vydání nové vyhlášky představuje jediný možný postup, který současně odpovídá záměru 
zákonodárce a cíli nové regulace. Nevydáním vyhlášky by vznikla v právní úpravě podstatná 
mezera, neboť by nebylo upraveno podávání žádostí o povolení ani oznamovací a informační 
povinnosti provozovatelů směnáren vůči České národní bance. 
 
2.2 Dotčené subjekty 

Dotčenými subjekty mohou být fyzické nebo právnické osoby, které hodlají provozovat 
směnárenskou činnost a podat žádost o povolení k činnosti směnárníka. Dále jsou dotčenými 
subjekty osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost, a to zejména v oblasti 
předkládání informací o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách 
a oznamování umístění provozoven.  
 
3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

Návrh vyhlášky z hlediska rozsahu požadavků na náležitosti žádosti o povolení k činnosti 
směnárníka představuje minimální změny. Elektronickým podáním žádosti prostřednictvím 
internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů by mělo dojít ke 
zjednodušení postupu pro žadatele.  

Počet nových subjektů, které budou žádat o povolení ke směnárenské činnosti, lze těžko 
odhadnout. Česká národní banka však nepředpokládá masivní vlnu žádostí o povolení 
k činnosti směnárníka. Spíše by se mělo jednat řádově o jednotky či desítky. Zákon 
o směnárenské činnosti nevyžaduje provedení přeregistrace stávajících devizových míst, která 
jsou registrována ke směnárenské činnosti. Dopady nového zákona o směnárenské činnosti do 
prováděcí vyhlášky tak nelze v žádném případě srovnávat se stavem v roce 2008, kdy nabyl 
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účinnosti nový zákon o prevenci proti praní peněz a změnový zákon k tomuto zákonu, na 
jejichž základě došlo k přeregistraci subjektů v řádu tisíců.  

Zákon o směnárenské činnosti ukládá provozovateli směnárenské činnosti povinnost oznámit 
České národní bance, kde bude jeho provozovna umístěna. Tato povinnost se nově vztahuje 
na všechny osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost (např. banky, družstevní 
záložny, pobočky zahraničních bank), tedy ne jenom na stávající směnárníky, respektive 
devizová místa registrovaná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona, a na nově 
povolené směnárníky podle zákona o směnárenské činnosti. Provozovatel, který doposud 
neoznamoval České národní bance své provozovny, tak bude muset splnit tuto povinnost do 1 
měsíce od nabytí účinnosti zákona o směnárenské činnosti. Zároveň musí provozovatel 
oznámit České národní bance případné změny údajů uvedených v tomto oznámení. Oznamují 
se však pouze změny, které nejsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje. 
Oznámení se podávají elektronicky a provozovatele by tato povinnost měla zatížit minimálně.  

Provozovatelé směnárenské činnosti mají povinnost zaslat České národní bance informace 
o provedených směnárenských obchodech. Rozsah informací o objemu směnárenských 
obchodů provedených v jednotlivých měnách zůstává shodný s dosavadní vyhláškou 
č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti, konkrétně se jedná o výkaz o objemu nakoupené 
a prodané cizí měny DEV (ČNB) 26 – 04. Příslušné ustanovení navrhované vyhlášky se 
v souladu se zákonem týká opět všech provozovatelů směnáren. Nicméně vyhláška 
zohledňuje skutečnost, že Česká národní banka získává od některých provozovatelů tyto údaje 
podle jiného právního předpisu, např. pro bankovní směnárny platí měsíční výkaz DEV 
(ČNB) 11 – 12 o vybraných inkasech a platbách podle Opatření ČNB/vyhlášky o předkládání 
výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank ČNB.  

Z hlediska četnosti předkládání výkazu dochází ke změně, která by měla snížit zátěž 
respondentů a současně zachovat maximální validitu statistických dat. Zasílání čtvrtletních 
výkazů do České národní banky bude platit pro provozovatele, který v uplynulém 
kalendářním roce nakoupil nebo prodal cizí měnu v objemu alespoň 20 mil. Kč. Provozovatel 
s objemem operací pod tímto limitem bude zasílat informaci o celkovém objemu nákupů 
a prodejů pouze jednou za rok. Navržení limitu znamená zachování cca 95 % v současné době 
vykazovaných hodnot a významné snížení počtu zpravodajských jednotek na méně než 
čtvrtinu (cca 200 subjektů). Výkaz bude zasílán prostřednictvím internetové aplikace České 
národní banky pro sběr povinně zasílaných informací (SIPReS). S ohledem na kontinuitu 
rozsahu informačních povinností nebude vyhláška znamenat pro regulované subjekty zvýšení 
nákladů, naopak omezením četnosti předkládání výkazu by mělo dojít k jejich snížení.  

Podnikatelské prostředí České republiky jako celek nebude novou vyhláškou negativně 
dotčeno. Změny provedené novou vyhláškou nejsou nijak rozsáhlé. Nové povinnosti pro 
provozovatele směnárenské činnosti navíc stanoví zákon, nikoliv prováděcí vyhláška 
(vyhláška pouze stanoví formu plnění zákonných povinností), a případné náklady tedy 
vyplývají přímo ze zákona o směnárenské činnosti.  

3.2 Konzultace 

Návrh vyhlášky byl projednáván v rámci České národní banky a konzultován s Ministerstvem 
financí. Provozovatelé směnáren nejsou sdruženi do profesního uskupení či asociace. Návrh 
vyhlášky byl proto uveřejněn k případnému vyjádření odborné i laické veřejnosti na 
internetových stránkách České národní banky. 

Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí 
Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou 
centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

 3

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2011/download/v_2011_13_10211410.pdf


4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Zvolit tzv. nulovou variantu nelze, protože změnový zákon zrušuje vyhlášku č. 376/2009 Sb., 
o směnárenské činnosti a nebyl by tedy upraven způsob podání žádosti o povolení ke 
směnárenské činnosti. Současně by nebyly upraveny informační povinnosti provozovatelů 
směnárenské činnosti a Česká národní banka by neměla potřebné informace pro účely 
sestavení platební bilance. Obdobně není možné provedení zákona vydáním novely vyhlášky 
č. 376/2009 Sb. Jediným vhodným řešením je proto vydání nové vyhlášky, která upraví 
náležitosti žádosti a oznamovací a informační povinnosti v souladu se zmocněním v zákoně 
o směnárenské činnosti.  

4.2 Implementace a vynucování 

Implementace předkládaného návrhu nevyžaduje zásadní změny činnosti dotčených subjektů 
ani České národní banky při výkonu dohledu. 

Respektování právní úpravy je zajištěno podle povahy věci prostředky správní kontroly 
a dohledu. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti. 

4.3 Přezkum účinnosti 

Přezkum účinnosti nové vyhlášky se předpokládá průběžně při výkonu dohledu. 

4.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
novela vyhlášky navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, 
s právem Evropské unie 

Nová vyhláška je navrhována v mezích zmocnění, které je upraveno v § 26 nového zákona 
o směnárenské činnosti. 

Nová vyhláška je navržena v kontextu právního řádu jako celku, respektuje význam právních 
pojmů, jednotlivé instituty soukromého a veřejného práva. 

Nová vyhláška není transpozičním předpisem.  

Nová vyhláška je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie a judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie. 

Vyhláška nemá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 
České republiky, ani sociální dopady, včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí. 

4.5 Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky odpovídá rozsahu zmocnění v návrhu zákona o směnárenské činnosti 
a v žádném směru nepřesahuje kompetence České národní banky. Česká národní banka 
vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, dohled nad 
směnárnami a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a právních předpisů 
i podmínek, za nichž bylo povolení ke směnárenské činnosti vydáno. Česká národní banka je 
správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. 
Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v České národní 
bance stanoveny vnitřním přepisem. Organizační struktura České národní banky je k dispozici 
veřejnosti na jejích internetových stránkách. Žádosti o povolení k činnosti směnárníka 
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vyřizují místně příslušné pobočky České národní banky. Pro výkon činnosti České národní 
banky jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány 
a aktualizovány. 

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových stránkách 
České národní banky, rovněž tak i formuláře k podání žádosti.  Na internetových stránkách 
lze rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se směnárenské činnosti.  

Vyhláška se týká nových žádostí a na stávající osoby, které mají registraci ke směnárenské 
činnosti, nemá žádný dopad. Počet nových subjektů, které budou žádost o povolení lze těžko 
odhadnout, stejně tak jako případné náklady spojené s podáním těchto žádostí. V současné 
době se však počet nových žádostí pohybuje v řádech jednotek za měsích. Nejde o subjekty, 
které jsou závislé na získání veřejných zakázek. 

Samotná vyhláška o směnárenské činnosti odpovídá obdobným úpravám v jiných prováděcích 
právních předpisech týkajících se problematiky podávání žádostí o povolení k činnosti. 

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení povolení, ale je 
prakticky minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci České národní 
banky. Kritéria pro vydání povolení k činnosti směnárníka jsou vymezena přímo zákonem, 
vyhláška pak upravuje výčet příloh, kterými se splnění daného kritéria doloží. Při splnění 
těchto kritérií vzniká žadateli nárok na povolení. Řízení ve věci žádosti o udělení povolení se 
řídí zákonem č. 500/2004. Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Neúspěšný žadatel 
má právo podat rozklad. Zákon dále přímo stanoví, že žádost se podává elektronicky a žadatel 
je elektronicky Českou národní bankou informován o zápisu do registru.  

U navrhované vyhlášky o směnárenské činnosti nebyla shledána významná korupční rizika, 
která by byla schopná ovlivnit, s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy, žádost 
o povolení k činnosti směnárníka.  

4.6 Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů 

Lenka Snížková 
Česká národní banka 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 
Odbor regulace finančního trhu 
Tel.: + 420 224 412 117 
E-mail: lenka.snizkova@cnb.cz 
 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět úpravy vyhlášky. Vyhláška v rozsahu stanoveném 
zákonem o směnárenské činnosti upravuje náležitosti žádostí a oznámení a dále poskytování 
informací o objemu směnárenských obchodů včetně formy a způsobu jejich předkládání. 
 
K § 2 

Pro účely vyhlášky se vymezují některé pojmy, které by mohly být nejasné a jsou ve vyhlášce 
opakovaně používány (doklad o bezúhonnosti, doklad o oprávnění k podnikání, doklad 
k posouzení důvěryhodnosti, identifikace osoby). Vymezení pojmů vychází zejména z textu 
platných vyhlášek, které upravují podávání žádostí České národní bance. 
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Pro účely správního řízení je nezbytné, aby právnická osoba doložila doklad o své existenci 
na základě výpisu z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí podnikatelů. Vzhledem 
k tomu, že neexistuje jednotná forma dokladu prokazujícího oprávněnost k podnikání, byl 
zaveden pojem doklad o oprávnění k podnikání, jehož obsah je vysvětlen v tomto paragrafu. 

Dokladem o bezúhonnosti se pro účely této vyhlášky rozumí pouze doklad vydaný cizím 
státem. Tento doklad však předkládá pouze osoba, která naplní kritéria pro předložení tohoto 
dokladu. Předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti příslušné 
osoby se nepožaduje, neboť si ho Česká národní banka sama zajistí na základě oprávnění 
podle § 44b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

Doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby je prohlášení, které obsahuje osobní údaje 
konkrétní osoby nutné pro účely opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a informace 
nezbytné k posouzení profesní a podnikatelské integrity osoby. Rozsah informací k posouzení 
důvěryhodnosti se oproti stávající standardně používané úpravě mírně zužuje, neboť se 
zohledňuje, že určité skutečnosti, zejména týkající se trestní bezúhonnosti, má Česká národní 
banka k dispozici z výpisu z evidence Rejstříku trestů, o který je oprávněna si sama požádat. 
Požadované údaje, které se týkají profesní a podnikatelské integrity, by měly souviset 
s činností osoby či podnikáním této osoby za posledních deset let. Pro účely posouzení 
důvěryhodnosti se požaduje od příslušné osoby sdělení o tom, zda jí byla udělena sankce za 
přestupek nebo za jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti, zda osoba byla 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu právnické 
osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu a této osobě byla uložena sankce 
za správní delikt, zda bylo vydáno rozhodnutí v občanském či jiném soudním řízení, zda bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, 
zda bylo osobě pozastaveno nebo odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti, zda bylo 
vydáno odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo 
ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže 
je takový souhlas vyžadován, a zda byla osoba vyloučena z profesního sdružení, komory nebo 
asociace.  

Identifikační údaje mají poskytnout základní informace o osobě. Vyhláška uvádí, které údaje 
se požadují. 
 
K § 3 a 4 

Ustanovení § 3 a 4 stanoví náležitosti žádosti o povolení k činnosti směnárníka (jde zejména 
o identifikační údaje žadatele, skutečného majitele a vedoucích osob) a přílohy k žádosti 
(např. doklad k posouzení o důvěryhodnosti, doklad o vzdělání). Rozsah požadovaných údajů 
je dán základními podmínkami, při jejichž splnění Česká národní banka udělí podle zákona 
o směnárenské činnosti povolení k činnosti směnárníka, který je fyzickou nebo právnickou 
osobou. Vyhláška rovněž reaguje na skutečnost, že žádost o udělení povolení k činnosti 
podává zakladatel právnické osoby, která ještě nevznikla. 
 
K § 5 

Devizový zákon ukládal devizovému místu povinnost informovat bez zbytečného odkladu 
Českou národní banku o každé změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti 
směnárníka nebo v jejích přílohách. Tato povinnost směnárníka je zachována též v zákonu 
o směnárenské činnosti, nicméně proces oznamování změn je formalizován. Změny se nově 
budou sdělovat České národní bance elektronicky, náležitosti tohoto oznámení stanoví 
vyhláška. Může jít např. o změnu vedoucí osoby (nahrazení původně uvedené vedoucí osoby 
za jinou osobu) nebo o změnu údaje, na jehož základě bylo vydáno povolení. Zákon při této 
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oznamovací povinnosti zohlednil existenci základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to již směnárník informuje pouze o změnách, 
které se netýkají referenčních údajů vedených v základních registrech.  
 
K § 6 

Náležitostmi oznámení o umístění provozovny, které předkládá provozovatel směnárenské 
činnosti, je adresa provozovny a datum, ke kterému bude v provozovně zahájena směnárenská 
činnost. Vyhláška rovněž reaguje na skutečnost, že zákon o směnárenské činnosti nezakazuje 
použití mobilních nebo dočasných provozoven. V případě mobilní provozovny, u níž není 
možné uvést adresu, je nutné jiným způsobem jednoznačně identifikovat místo, kde bude 
provozovna umístěna a kde bude směnárenská činnost provozována. Místo umístění 
provozovny nesmí být zaměnitelné s jiným místem.  

Pokud dojde ke změně údajů uvedených v oznámení o umístění a nejde-li o změnu údajů, 
které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje, je povinen provozovatel tyto 
změny podle zákona o směnárenské činnosti oznámit České národní bance. Jde o změnu 
související s ukončením směnárenské činnosti v konkrétní provozovně nebo změnu data, od 
kterého se předpokládá zahájení směnárenské činnosti v provozovně. Pokud dochází ke 
změně adresy nebo místa provozovny, jde o oznámení o umístění (nové) provozovny. 

V případě, že se jedná o provozovnu, u níž je již při oznámení umístění provozovny známo 
časové rozmezí výkonu směnárenské činnosti na určitém místě (dočasnou provozovnu např. 
v souvislosti s konáním trhů, sportovní nebo kulturní akce), uvede provozovatel tuto 
skutečnost již v oznámení o umístění provozovny.  Pokud nedojde ke změně data původně 
uvedeného v oznámení, nepodává oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o 
umístnění provozovny, neboť k žádné změně nedošlo, a provozovatel již ukončení uvedl.  
 
K § 7 

Zákon o směnárenské činnosti stanoví, že žádosti o povolení a oznámení se podávají pouze 
elektronicky. Obsahem tohoto paragrafu je v souladu se zákonem uvedení, jakou formou 
a způsobem mají být žádosti a oznámení včetně příloh požadovaných podle § 3 odst. 2, § 4 
odst. 2 a § 6 odst. 2 podávány České národní bance. K podávání žádostí a oznámení bude 
sloužit internetová aplikace České národní banky pro registraci subjektů (REGIS). Žádost 
podaná prostřednictvím systému REGIS má povahu podání v elektronické podobě 
podepsaného uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Takto podaná žádost má stejné právní účinky 
jako žádost podaná písemně, příp. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 
Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka podle § 5 se 
podává v elektronické podobě, tzn. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
nebo na elektronickou adresu podatelny České národní banky.   
 
Systém REGIS je nástroj sloužící k zefektivnění a urychlení zpracování žádostí o povolení, 
registraci nebo zápis do seznamu podávaných České národní bance. Pro přístup do systému je 
nutné použít kvalifikovaný certifikát (uznávaný elektronický podpis). Po výběru požadované 
žádosti se zobrazí formulář, po jehož postupném vyplnění, formální kontrole a potvrzení se 
žádost odešle do České národní banky. Systém REGIS umožňuje rovněž přijmout všechny 
povinné přílohy žádosti. Žadatel je obratem informován e-mailem o správnosti podané žádosti 
a jejím přijetí prostřednictvím systému REGIS. Vykazuje-li žádost formální nedostatky (např. 
nejsou vyplněna všechna povinná pole žádosti), je žadatel informován elektronicky formou 
protokolu o chybách a vyzván k opravě žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o zpoplatněnou 
žádost, obdrží žadatel po přijetí žádosti ke zpracování rovněž platební instrukci s informacemi 
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pro uhrazení správního poplatku. Po vyřízení žádosti je žadatel o výsledku informován 
zasláním osvědčení o registraci.  
 
K § 8 

Text § 8 prováděcí vyhlášky vychází z věcných požadavků a potřeb České národní banky 
pro účely sestavení platební bilance. Informační povinnost vůči České národní bance 
o provedených směnárenských obchodech se v souladu se zákonem vztahuje na všechny 
osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost (provozovatele). Ve vyhlášce je nicméně 
zohledněna skutečnost, že Česká národní banka získává od některých provozovatelů tyto 
údaje podle jiného právního předpisu (např. pro bankovní směnárny platí výkaz DEV (ČNB) 
11–12 Měsíční výkaz banky a pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách 
podle Opatření ČNB/vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank 
ČNB). Vyžadování údajů podle navrhované vyhlášky by pro tyto subjekty 
představovalo nežádoucí duplicitu. 

Rozsah vyžadovaných informací pro nebankovní směnárny zachovává kontinuitu s platnou 
legislativou, tj. podle výkazu DEV (ČNB) 26–04. Z hlediska četnosti předkládání výkazu 
dochází ke změně, která by měla snížit zátěž respondentů a současně zachovat maximální 
validitu statistických dat. Zasílání čtvrtletních výkazů do České národní banky bude platit 
pro provozovatele, který v uplynulém kalendářním roce nakoupil nebo prodal cizí měnu 
v objemu alespoň 20 mil. Kč. Výkaz bude zasílán prostřednictvím internetové aplikace České 
národní banky pro sběr povinně zasílaných informací (SIPReS).  

Provozovatel s objemem operací pod tímto limitem bude zasílat informaci o celkovém 
objemu nákupů a prodejů pouze jednou ročně za vykazovaný kalendářní rok, a to 
v elektronické nebo listinné formě.  
 
K § 9 

Tento paragraf obsahuje ustanovení společné všem žádostem a oznámením. Jedná se 
o případy, kdy povaha věci vylučuje předložení přílohy nebo uvedení údajů v žádosti. 
Ustanovení rovněž zohledňuje, že některé cizí státy nevydávají doklad obdobný výpisu 
z Rejstříku trestů nebo že fyzická osoba takovýto doklad nemůže např. z politických či jiných 
důvodů předložit (doklad se vydá pouze osobě, jíž se to týká, přičemž by této osobě při 
návratu do cizího státu hrozilo nebezpečí). V tomto případě se u fyzické osoby připouští 
předložení čestného prohlášení učiněného před příslušnými orgány nebo notářem státu, jehož 
je občanem, nebo státu, kde se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 
6 měsíců. Čestné prohlášení se týká všech států, kde se v posledních 3 letech fyzická osoba 
zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Obdobně se postupuje v případě právnické 
osoby. V ostatních případech, tj. vydává-li stát doklad o bezúhonnosti, by měla fyzická nebo 
právnická osoba tento doklad v souladu s vyhláškou předložit.   
 

K § 10 

Účinnost vyhlášky je prozatím ponechána ke dni 1. července 2013, tj. ke stejnému datu, ke 
kterému se navrhovala účinnost zákona o směnárenské činnosti. Podle pozměňovacího návrhu 
k tomuto zákonu bude pravděpodobně v Poslanecké sněmovně schváleno posunutí data 
účinnosti zákona na první den druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce 
zákonů. Tato změna je odůvodněna  prodloužením legislativního procesu a reálným rizikem, 
že zákon nestihne být do původního navrhovaného data účinnosti schválen a vyhlášen. Proto 
se navrhuje stanovit účinnost zákona tak, aby dotčené subjekty měly dostatek času se na nový 
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zákon připravit. Účinnost navrhované vyhlášky bude zpřesněna v návaznosti na případnou 
změnu účinnosti zákona o směnárenské činnosti. 
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