
Právní aspekty měny a peněžního oběhu

Resumé:

Měnové právo jako součást finančního práva se zaměřuje především na instituce jako 

například měna, její emise, peněžní oběh a jeho ochrana.

Měna představuje konkrétní peněžní soustavu v konkrétním státě, která je stanovena 

právními normami tohoto státu. Tato státní autorita určuje nejenom nominální hodnotu 

bankovek a mincí, ale také i pravidla jejich reprodukce, pravidla výměny poškozených 

bankovek za nové, pravidla jejich přijímání dále i pravidla peněžního oběhu atd.

Měnová soustava v České republice se skládá z bankovek o nominální hodnotě 50, 100, 200, 

500, 1000, 2000, 5000 a mincí o nominální hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50. Měnová jednotka se 

nazývá koruna česká a je dělitelná na 100 halířů. Podle zákona č. 6/1993 Sb. je jedinou 

institucí, která může emitovat zákonné peníze, Česká národní banka. ČNB prostřednictvím 

svých vyhlášek stanovuje emisi konkrétní bankovky či mince, určuje její velikost, tvar, váhu 

atd. a také i začátek platnosti (například vyhláška ČNB č. 78/2009 Sb. či vyhláška ČNB č. 

111/1993 Sb.). Pro zajištění bankovek proti jejich padělání jsou tyto opatřeny ochrannými 

prvky, jakými jsou vodoznak, ochranný okénkový proužek, soutisková značka, hologram, 

skrytý obrazec hlubotisku, ochranná vlákna, mikrotext a ochranné prvky viditelné pod UV 

světlem. V souladu s vyhláškou ČNB č. 553/2006 Sb., stanovuje ČNB pravidla reprodukce 

bankovek, mincí, šeků, cenných papírů a platebních karet a pravidla výroby jejich 

napodobenin. Tyto pravidla jsou harmonizována s právními předpisy EU.

Hlavním právním předpisem určujícím hotovostní peněžní oběh je vyhláška ČNB č. 37/1994 

Sb., která se věnuje dvěma okruhům. V prvním okruhu se zabývá postupem při příjmu peněz 

a nakládání s nimi. ČNB zde stanovuje všeobecnou povinnost příjmu zákonných peněz, 

ačkoliv tato povinnost je odstupňovaná podle druhu příjemce (zda se jedná o fyzickou osobu, 

právnickou osobu, banky či samotnou ČNB) a podle druhu peněz (zda se například jedná o 

určité množství mincí, opotřebované či poškozené či padělané bankovky a mince). Druhý 

okruh se zaměřuje na výměnu necelých či poškozených bankovek a mincí. Zatímco ČNB 

aplikuje čtvrtinové pravidlo poskytování náhrad, ECB uplatňuje polovinové.

V současné době je velké množství plateb uskutečňováno přes bankovní převody. Do roku 

2004 však v ČR neexistovala právní norma, která by tyto převody regulovala. Teprve až 

vyhláška ČNB č. 62/2004 Sb. upřesnila jejich podmínky. Bankovní převody se mohou 

uskutečňovat ve dvojí formě, a to příkazem k úhradě nebo příkazem k inkasu. Oba příkazy k 

zúčtování musí obsahovat vyhláškou stanovené povinné údaje (označení příkazu, bankovní 

spojení plátce a příjemce, částku v české měně, podpis či kód zajišťující identifikaci příkazce), 



dále podmíněně povinné údaje (konstantní symbol) a může obsahovat i nepovinné údaje 

(datum splatnosti, variabilní symbol, specifický symbol, textové pole, datum vystavení 

příkazu). Je třeba také zmínit důležitou povinnost bank, a to poskytovat plátcům a příjemcům 

plateb informace o provedené platbě ve formě výpisu z účtu, který taktéž obsahuje povinné 

údaje specifikované ČNB vyhláškou.

Bezhotovostní platební systém je právně ošetřen zákonem č. 284/2009 Sb., ve kterém jsou 

transparentně začleněny podmínky bezhotovostního platebního systému uplatňované v EU. 

V České republice zabezpečuje bezhotovostní mezibankovní platební systém- systém CERTIS 

(Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System). Zákon zavedl vedle nových 

institucí, které jsou povolovány či registrovány ČNB a vedle elektronických peněz i časové 

lhůty pro uskutečnění platebního transferu a v neposlední řadě i informační povinnost. 

Taktéž i ochrana spotřebitelů nabyla v tomto zákoně veliké důležitosti. Zřetelné je to 

zejména v oblasti stanovení limitů maximální ztráty pro držitele platebních karet z 

neautorizovaných transakcí uskutečněných platební kartou či v oblasti zrušení poplatků za 

některé bankovní služby (například zablokování platební karty, uzavření účtu atd.). Za zmínku 

v této souvislosti také stojí i změna solučního okamžiku.

Jednou z hlavních povinností ČNB je chránit měnu a peněžní oběh před jejich ohrožením a 

poškození. Tento úkol ČNB je podporován novým trestním zákoníkem (zákon č. 40/2009 Sb.), 

ve kterém jsou specifikovány sankce za tyto trestné činy (jako například padělání a 

pozměňování peněz nebo jiných platebních prostředků, výroba napodobeniny zákonných 

peněz či platebního prostředku, odmítání přijetí tuzemských zákonných peněz...).

Pro řešení sporů z oblasti platebního styku a z oblasti užívání elektronických peněz byl 

stanoven v roce 2002 finanční arbitr jako alternativní možnost vedle soudů a případných 

rozhodců. Jedná se o takovou variantu řešení sporů, která je pro jejich účastníky rychlejší a 

levnější.




