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Úvod 

V této diplomové práci na téma právní aspekty měny a peněžního oběhu jsem se věnovala 

především otázkám, kdy se peníze stávají měnou, jaké je právní ošetření měny, jak je složena 

hotovostní soustava i v neposlední řadě jak je právně regulován peněžní oběh a jeho ochrana 

před jeho ohrožením či poruchami. Vycházela jsem zejména z historického vývoje, avšak také 

jsem i analyzovala současný stav se zaměřením zvláště na měnu a peněžní oběh v České 

republice. Jelikož Česká republika je členským státem Evropské unie, a i když je výhled na 

zavedení společné měny euro jakkoliv krátký či vzdálený, nemohla jsem opominout i 

porovnání s touto měnou, například v oblasti ochranných prvků bankovek, reprodukce 

bankovek a mincí či poskytování náhrad. 

Cenným zdrojem informací a údajů mi byla zvláště Česká národní banka. Její data jsem 

využila především při přípravě přehledů vývoje a struktury oběživa v České republice. 

Instituce jakou jsou peníze, měna a peněžní oběh jsou vlastně všudypřítomné v denním 

životě člověka. Pouze podvědomě vnímáme určitou autoritu státu, kterou přijímáme a 

důvěřujeme jí. Ponořit se proto hlouběji do jejich právních aspektů je velmi zajímavé a 

inspirativní. 
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1. Pojetí peněz a měny 

Měnové právo je soubor právních norem upravujících společenské vztahy, kde objektem 

těchto vztahů je měna a měnový systém.  Měnové právo jako pododvětví finančního práva 

se zabývá především pojmy a podstatou pojmů jako jsou měna, měnová jednotka, emise 

peněz, peněžní oběh ať již hotovostní či bezhotovostní, apod..  

 

1.1. Peníze a jejich základní funkce 

Ekonomickým pojmem, který úzce souvisí s měnou, je pojem peníze. Peníze však jsou 

založeny na zcela jiné podstatě, proto bych se u nich chtěl v tomto odstavci hned v úvodu 

zastavit, blíže popsat a porovnat s měnou. „Vynález“ peněz měl postupný vývoj. Z počátku 

lidé uspokojovali své potřeby zbožím (statky), které získávali výměnou za zboží (statky) jiné. S 

rozvojem společnosti však začíná být naturální směna zboží za zboží (označovaná jako 

„barter“) překážkou dalšího vývoje trhu a tím i státu. Výsledkem toho byl vznik peněz jako 

univerzálního zboží. Peníze však měly vliv nejenom na dynamický rozvoj výroby, ale také i na:  

a) obchod, kdy dochází k oddělení fáze realizace kupní resp. prodejní transakce od fáze 

placení za tuto transakci – vznik obchodního úvěru, 

b) samostatný pohyb peněz, kdy někteří mají volné peněžní prostředky a druzí jejich 

nedostatek a tudíž je poptávají – vznik peněžního úvěru, 

c) obchodování s penězi - vznik finančních institucí a bank, 

d) činnost bank – vznik bankovního úvěru. 

Peníze tímto způsobem nabyly funkce „motoru“ rozvoje společnosti. 

Prvními penězi se staly zlaté a stříbrné mince, tzv. komoditní peníze. Panovníci jednotlivých 

států a území vlastnili výsadní právo k vydávání peněz do oběhu na svém území. Tento 

emisní monopol byl vysoce výnosný, neboť panovník svůj mincovní regál odprodával či 

pronajímal skutečnému ražiteli mincí. Tyto mince byly plnohodnotné, obsah drahých kovů 

odpovídal vnitřní hodnotě mince. 

Nedostatečná zásoba drahých kovů však donutila panovníky a státy k nahrazení mincí 

papírovými penězi v podobě státovek. Státovky byly vydávány především na krytí válečných 

výdajů feudálních států. Akceptace těchto papírových státovek byla zabezpečována „pod 

hrozbou hrdelního trestu“ autoritativním vynucováním panovníka či státu, který taktéž 

stanovoval jejich nominální hodnotu. Tímto byl státovkám vytvořen nucený peněžní oběh. 
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S rozvojem velkovýroby a rozmachem vzájemné směny zboží, docházelo k oddělení předání 

zboží a jeho zaplacení. Kupující z dočasného nedostatku mincí a státovek vydávali 

prodávajícím písemné osvědčení o úhradě určité částky v budoucím termínu. Tyto osvědčení 

se označují jako obchodní směnky. Se vznikem bank a rozvojem bankovní činnosti – 

odkupem obchodních směnek, přijímáním vkladů z drahého kovu atd. docházelo k vydávání 

směnek znějících na bankéře, tzn. vydávání bankovek.  Peněžní oběh ve formě přijímání 

těchto bankovek byl závislý na důvěryhodnosti emitenta – banky. Z počátku banky udržovaly 

poměr emitovaných bankovek k přijatým obchodním směnkám a drahým kovům v 

rovnováze. Později však banky emitovaly bankovky i pro poskytování úvěrů. Z důvodu 

velkého množství bank, které vydávaly své vlastní bankovky (jež některé ztrácely 

důvěryhodnost), dále díky neřízenému množství emitovaných bankovek (z nichž některé byly 

časově či územně omezené) a vysokému podílu padělaných bankovek, se stával celý systém 

peněžního oběhu velmi nepřehledným. 

Z důvodu rizikovosti a nákladnosti neřízené emise a oběhu bankovek docházelo ke konci 19. 

století k centralizaci emise bankovek. Jako první banka s časově neomezeným výhradním 

právem emise bankovek se stává Bank of England, anglická centrální banka na základě 

zákonných norem z roku 1844 – 1845. 

Dalším důležitým milníkem je 15.8.1971, ke kterému je uzákoněno zrušení směnitelnosti 

amerického dolaru za zlato, označované jako proces demonetizace. Důvěra v tyto bankovky 

již není založena na zlatě, ale na důvěře v zákon a ve státní moc. 

Dalším důležitým milníkem ve vývoji měny současného období je založení Evropské centrální 

banky v roce 1998, která provádí jednotnou měnovou politiku, jakož i spravuje společnou 

měnu členských států Evropské unie, které zavedli společnou měnu euro.  

 

K vlastnímu pojmu peněz: 

Peníze jsou ekonomickými teoriemi definovány jako jakékoliv aktivum, které je všeobecně 

přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu a které tím slouží k peněžnímu 

vyjádření směnné hodnoty. K tomu, aby toto aktivum bylo možno chápat jako peníze, je 

nutné, aby plnilo několik základních funkcí.  

Peníze ve funkci obecného denominátora hodnoty vystupují jako měřítko hodnoty či 

jednotky zúčtování jiného zboží a služeb. Slouží především jako ukazatel k oznamování cen a 

zaznamenávání dluhů. V této funkci plní peníze velmi důležitý informační význam a jako 

takové se nevyžadují ve formě reálné přítomnosti fyzických peněžních prostředků. 

Peníze ve funkci prostředku směny jsou používány jako všeobecný ekvivalent pro placení za 

zboží a služby. Předpokladem pro realizaci této funkce je existence reálné formy peněz. I 

když v současné době převládá placení za zboží a služby ve formě bezhotovostní úhrady. 
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Peníze ve funkci platidla - měřítka a prostředku úhrady odložených plateb. Peníze zde 

vystupují jako prostředky úhrady za poskytnuté úvěry a dluhy (splátky jistin a úroků) či za 

výnosy z kapitálu (např. dividendy) či za právní povinnosti (např. daně, poplatky, cla atd.).  

Peníze ve funkci nositele a prostředku uchování hodnoty, někdy též označovanou jako 

funkce zásoby bohatství či pokladu. Peníze v sobě představují určitou hodnotu, kterou jsou 

schopny přenášet do budoucnosti. V konkrétním případě je lze vyjmout dočasně z peněžního 

oběhu a akumulovat pro budoucí potřeby (např. pro úhradu budoucích potřeb, 

nepředvídaná nebezpečí atd.) Jako uspokojivý uchovatel hodnoty však figurují v případě, lze-

li předpokládat stálou kupní sílu bez důsledků působení inflace či deflace. 

 

1.2. Měna a měnový systém 

Výše uvedené funkce peněz by měla plnit i každá měna na určitém území státu. K tomu, aby 

se však peníze „přetransformovali“ z ekonomické kategorie do právní a tak se stali měnou, je 

třeba získání jejich zásadní charakterové vlastnosti ve formě státního uznání jejich existence 

a užívání, a to především právními normami. 

Měna se definuje jako konkrétní soustava peněz zavedená právními normami v určitém 

státě. Právním řádem je především upraven název, základní hotovostní druhy, nominální 

struktura. Zákonem jsou taktéž upraveny pravidla emise, hotovostní a bezhotovostní peněžní 

oběh, ochrana a reprodukce platidel. Základním znakem měny je její výlučnost jako 

zákonného platidla na území státu.  Touto státní autoritou a specifikací se měna stává 

národní měnou. Některé měny však získali status „světových peněz“. Jedná se především o 

měny ekonomicky silných států s liberálními devizovými předpisy a politikou, např. americký 

dolar či britská libra a jako takové obíhají i v jiných státech, ať již mají vlastní měnu či nikoliv, 

a to bez uzavření jakéhokoliv smluvního rámce států. Například takto obíhající dolary se 

označují jako eurodolary. 

Od této kategorie je nutné odlišit kategorii mezinárodní měna. Mezinárodní měna je 

společná měna dvou nebo více států, které spolu uzavřely mezinárodní měnovou unii. 

Nevýznamnější mezinárodní měnou vycházející z propojení národních ekonomik 

hospodářsky vyspělých států Evropy je Euro. Zavedení této měny má svou právní podstatu v 

Smlouvě o založení Evropského společenství, článku 121 odst. 4 (dřívější číslování čl. 109j 

odst. 4). Euro bylo zavedeno ve dvou fázích. V první fázi, a to k 1.1.1999 bylo zavedeno 

bezhotovostní euro a v druhé fázi k 1.1.2002 hotovostní euro. Tímto došlo k zániku dřívější 

evropské měnové jednotky – ECU (European Currency Unit).  

ECU však zásadně nemohlo být pokládáno za měnu, jelikož nesplňovala podmínky právní 

charakteristiky měny. Je přesnější je spíše označovat jako „kvaziměnu“. Další příklad 
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kvaziměny je možné uvést jednotky zvláštních práv čerpání Mezinárodního měnového fondu 

– SDR (Special Drawing Rights). 

Členské státy Evropské unie, které mají v úmyslu přejít na společnou měnu, musí splňovat 

maastrichtská konvergenční kritéria týkající se nárůstu spotřebitelských cen, schodku 

veřejných rozpočtů, stability měnového kurzu a stability úrokových zasez z dlouhodobých 

vkladů. 

 

Pro komplexnost je nutné ještě vydefinovat pojem nadnárodní měna. Nadnárodní měna je 

měna dvou nebo více států, které mezi sebou uzavřely smlouvu o používání měny jednoho 

státu. Jedná se především o státy se slabou ekonomikou, které nejsou schopny vytvořit 

vlastní měnu, např. Africké měnové společenství. 

Kromě peněžních funkcí státem zavedené měny, musí měna splňovat následující znaky, bez 

nichž není možné chápat měnu jako právní institut.  

Jedním z hlavních znaků je prostřednictvím autority státu přiznání určitému druhu peněz 

postavení měny, a to právními předpisy. Dalším důležitým znakem měny je fakt, že určitý 

druh peněz plní skutečně všechny své funkce a je tedy skutečným platebním prostředkem na 

určitém státním území. V neposlední řadě musí být určitý druh peněz reálně přijímán 

širokým okruhem subjektů jako všeobecný platební prostředek. Důvěryhodnost a 

všeobecnost v přijímání určitého druhu peněz je především určována a ovlivňována 

samotným státem, a to tím, že tento stát presentuje svou připravenost přijímat platby jako 

např. daně, poplatky, cla atd. právě ve formě určitého druhu peněz. 

Autorita státu tedy nejenom stanoví měnu, ale taktéž i může právními zásahy ovlivňovat 

měnový systém. Toto ovlivňování měnového systému se označuje jaké měnová reforma či 

měnové opatření, které můžou nabývat například podob: 

− denominace 

Denominace představuje takovou měnovou reformu, kdy dochází ke změně definice měnové 

jednotky a zároveň i k přepočtení cen, mezd, pohledávek a závazků a podobně. 

− nulifikace 

Nulifikace představuje prohlášení určité části oběživa či veškerého oběživa za neplatné. 

Rozlišují se dále dvě podkategorie, a to nominální nulifikace, kdy dochází ke škrtnutí nul 

v celé ekonomice státu a výměně oběživa a dále reálná nulifikace, kdy dochází k výměně 

oběživa při současném snížení kupní síly obyvatelstva daného státu. 

− devalvace 
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Devalvace představuje měnové opatření, při kterém dochází ke snížení nominální hodnoty 

domácí měnové jednotky vůči měnovým jednotkám zahraničním. Provádí je centrální banka 

státu v případě, že měnový kurz je stanoven pevně – úředně. 

− revalvace 

Opakem devalvace je měnové opatření revalvace, které představuje zvýšení nominální 

hodnoty domácí měnové jednotky vůči měnovým jednotkám zahraničním. 

Taktéž je třeba se v této souvislosti zmínit o apreciaci a depreciaci, která také znamená 

zhodnocování či znehodnocování nominální hodnoty domácí měnové jednotky vůči 

měnovým jednotkám zahraničním. Tento pohyb měnového kurzu není však ovlivňován 

přímým opatřením centrální banky státu, ale pouze jejím nasměrováním a ovlivněním 

v rámci volně plovoucího kurzu. Česká koruna náleží do systému volně plovoucích kurzů.  

 

1.3. Měna v České republice 

1.3.1. Vývoj měny na území České republiky a pozice České národní banky 

První samostatnou měnou na území České republiky byla koruna československá. Tato měna 

byla zavedena měnovou reformou z roku 1919, označovanou taktéž i jako Rašínova měnová 

reforma. Ve dnech 3. – 9. března 1919 bylo na základě zákona č. 84/1919 Sb. z. a n. ze dne 

25.2.1919 provedeno okolkování rakousko-uherských bankovek. Okolkována byla pouze 

polovina předložených bankovek. Druhá polovina byla stažena z oběhu jako nucená státní 

půjčka. Zákonem č. 187/1919 Sb. z. a n. ze dne 10.4.1919 byl právně upraven oběh a správa 

platidel, kde v § 5 bylo stanoveno označení měny jako koruna československá.  

Dne 1.11.1945 dekretem prezidenta republiky byla provedena druhá měnová reforma. 

Cílem této reformy bylo snížení objemu peněz v oběhu a znovuzavedení koruny 

československé, jelikož v protektorátním režimu se používalo několik druhů peněz 

(protektorátní koruna československá, koruna slovenská, německá marka, maďarská 

měna...). 

Dne 1.6.1953 zákonem č. 41/1953 Sb. ze dne 30.5.1953 provedena třetí měnová reforma. 

Důsledkem bylo znehodnocení vkladů, stažení hotovosti z oběhu, zrušení přídělového 

systému a tím vázaného trhu, snížení kupní síly obyvatelstva. Měnová reforma byla 

provedena bez upozornění Mezinárodního měnového fondu a v roce 1954 přestalo 

Československo být jeho členem. Koruna československá byla svázána s rublem. 

Platnost koruny československé byla ukončena měnovou odlukou, a to zákonem č. 60/1993 

Sb. ze dne 2.2.1993 o oddělení měny. Hlavním důvodem měnové odluky bylo rozdělení 

České a Slovenské federativní republiky na dva samostatné státy k 1.1.1993. Zavedení koruny 



13 

 

české a uskutečnění měnové odluky bylo provedeno ke dni 8.2.1993 a to okolkováním 

bankovek. Okolkované bankovky byly pak následně stahovány z oběhu a nahrazovány 

novými českými bankovkami, stejně tak i mince.  

Základní právní normu upravující zákonné peníze a jejich oběh v České republice 

představuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Z tohoto zákona vycházejí dále 

vyhlášky České národní banky upřesňující emisi bankovek a mincí, jejich nominální hodnotu, 

výměnu a oběh. Česká národní banka je jedinou bankou ve státě, která má oprávnění 

emitovat hotovostní peníze. Právně je tato výhrada zakotvena v § 12 výše zmíněného 

zákona, kde je výslovně uvedeno, že ČNB má výhradní právo vydávat bankovky a mince, 

jakož i mince pamětní. Jedná se o nejstarší funkci centrálních bank jako takových. Emisní 

funkce ČNB je základním předpokladem pro převzetí odpovědnosti v oblasti hotovostního 

peněžního oběhu, tzn. zásobování oběhu dostatečným množstvím mincí a bankovek i za 

jejich kvalitu. Dále ČNB má odpovědnost i za bezhotovostní peněžní oběh Výše uvedené 

činnosti centrální banky jsou uzákoněny v § 2, odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 6/1993 Sb., kde 

v písm. b) v souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka vydává bankovky a mince, a 

v písm. c) v souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka řídí peněžní oběh, platební 

styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje 

o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a 

efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji. 

Dále v části čtvrté zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance je právně ošetřena emise 

bankovek a mincí. Toto právo je ošetřeno v § 12, jak je uvedeno v předchozím odstavci. 

Zákon dále upřesňuje jednotlivé odpovědnosti a činnosti ČNB v této oblasti, a to  

- sjednávání tisku bankovek a ražbu mincí (§15), 

- dozor nad ochranou a bezpečností do oběhu nevydaných bankovek a mincí (§15), 

- úschova a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí 

(§15), 

- správa zásob bankovek a mincí (§14), 

- organizace dodávek bankovek a mincí od výrobců (§14), 

- výměna poškozených bankovek a mincí za nepoškozené (§17), 

- stahování opotřebovaných bankovek a mincí z oběhu, jejich zničení a náhrada novými 

(§18), 

- prohlašování bankovek a mincí za neplatné a jejich stahování z oběhu (§19), 

- stanovení podmínek, za kterých mohou být zhotoveny reprodukce bankovek a mincí 

(§20), 
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- přijímání padělaných nebo pozměněných bankovek a mincí od právnických osob či 

fyzických osob provádějících směnárenskou činnost nebo poskytujících peněžní 

služby podle devizového zákona (§21). 

Všechny tyto činnosti jsou rozebrány v následujících odstavcích. 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance dále ve své části čtvrté §13 výslovně uzákoňuje 

peněžní jednotku České republiky, kterou je koruna česká ve zkratce „Kč“. Koruna česká se 

dělí na sto haléřů. Koruna takto představuje hlavní jednotku a haléře vedlejší jednotku. 

Zhodnotíme-li však, zda obě jednotky splňují všechny základní funkce peněz, je u haléřů 

polemické, zda splňují funkci prostředku směny. Ke dni 31. srpna 2008 byla totiž vyhláškou 

ČNB č. 174/2008 Sb. ukončena platnost poslední haléřové mince – 50 haléřů, a tímto byly 

staženy z hotovostního oběhu. V bezhotovostním oběhu však se nadále používají i jednotky 

haléřů, i když pro ně reálná forma peněz již dávno neexistuje. V hotovostním oběhu se při 

transakci uvádějí také ve výši desetihaléřů, avšak suma částky transakce se zaokrouhlí na 

celé koruny dle matematických pravidel. Haléře, i když tímto modifikovaným způsobem 

obíhají v peněžním oběhu, domnívám se, že splňují podmínky, aby mohly být označeny jako 

peníze a dle uzákonění ve výše uvedené právní normě i jako měna.  

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance dále ve své části čtvrté v §22 v neposlední řadě i 

výslovně uzákoňuje vydávání vyhlášek ČNB. 

- Především v oblasti, ve které ČNB stanovuje vydávání a oběh zákonných peněz či 

ukončení platnosti zákonných peněz a jejich výměny (např. vyhláška ČNB č. 283/1998 

Sb., o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998 či vyhláška ČNB č. 433/2000 Sb., o 

ukončení platnosti bankovek po 1000 Kč vzoru 1993 a po 5000 Kč vzoru 1993, atd.).  

- Dále v oblasti příjmu a nakládání se zákonnými penězi, v oblasti odebírání 

podezřelých bankovek a mincí a v oblasti náhrad za necelé a poškozené bankovky a 

mince (vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb., ze dne 21. února 1994, kterou se stanoví postup 

při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené 

bankovky a mince). 

- V neposlední řadě v oblasti reprodukce symbolů peněz a napodobenin (vyhláška č. 

553/2006 Sb., ze dne 30. listopadu 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat 

bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je 

úpravou napodobují). 

 

1.3.2. Hotovostní soustava v České republice 

Hotovostní soustava zákonných peněz v České republice je tvořena mincemi a bankovkami. 

Státovky byly staženy z oběhu v průběhu 70. let 20. století a zrušením účinnosti § 3 zákona č. 
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41/1953 Sb. zákonem č. 22/1992 Sb. přestaly být státovky zákonnými penězi a jejich emise 

již není právně možná. 

V zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance je v § 16 odst. 1 uzákoněna hodnota 

hotovostní soustavy zákonných peněz, kdy platné bankovky a mince jsou zákonnými penězi 

ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. V odstavci 2 tohoto 

paragrafu je však výslovně uvedeno, že mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve 

zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné 

od jejich nominální hodnoty. Tímto tyto mince parciálně nabývají i charakteru předmětu 

obchodu, tzn. zboží. 

Soustava platných českých mincí je tvořena v současnosti šesti druhy nominálů, a to 1 Kč, 2 

Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč.  Mince jsou raženy ve dvou kvalitách, a to běžné označované 

jako standard a špičkové označované jako proof. Mince ve standardním provedení se 

používají v běžném peněžním oběhu. Mince vyrobené v provedení proof, který se odlišuje 

lesklým povrchem, se prodávají zejména pro sběratelské a reprezentativní účely.  

Platnost mincí o nominální hodnotě 50 haléřů byla ukončena ke dni 31.8.2008 vyhláškou 

ČNB č. 174/2008 Sb. Ukončení platnosti 10 a 20 haléřových mincí k datu 31.10.2003 došlo 

vyhláškou ČNB č. 79/2003 Sb. Důvodem k rozhodnutí Bankovní rady ČNB je především ztráta 

základní funkce oběživa a nákladnost emise těchto mincí. 

V souvislosti s touto změnou byl novelizován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších předpisů. V § 3 písmenu c) se doplňuje text ošetřující zaokrouhlování 

celkové částky při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v 

hotovosti vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. 

Soustava českých bankovek v současnosti je tvořena sedmi druhy nominálů, a to 50 Kč, 100 

Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč. Platnost bankovek o nominální hodnotě 20 

Kč byla ukončena ke dni 31.8.2008 vyhláškou ČNB č. 178/2008 Sb. Důvodem k rozhodnutí 

Bankovní rady ČNB je její nahrazování mincí o nominále 20 Kč od roku 1996. 

Samostatnou kategorií jsou pamětní mince. Pamětní mince se z hlediska právního odlišují od 

výše uvedených oběžných mincí v omezení subjektů přijímajících tyto zákonné peníze, a to 

na banky včetně České národní banky. Česká národní banka tak využívá oprávnění vydávat 

také pamětní mince, a to ve zlatě nebo stříbře. Dle současné praxe tak činí několikrát ročně 

s tím, že plán na několik let dopředu anoncuje. Pamětní mince jsou vydávány u nějaké 

významné např. kulturní, historické či jiné příležitosti. Československé stříbrné pamětní 

mince vydané do roku 1992 již neplatí, jelikož Česká národní banka ukončila vyhláškou č. 

142/2000 Sb. ke dni 16. května 2000 nucený oběh těchto pamětních mincí vydaných Státní 

bankou československou. Jedná se především o pamětní stříbrné mince vydané v letech 

1954 – 1992, které přestávají být zákonnými penězi na území České republiky. Zlaté pamětní 

mince se v této době nevydávaly. Českými pamětními mincemi vydanými od roku 1993 lze 
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platit, neboť pro ně platí nucený oběh. Rozhodující pro úhradu je nominální hodnota 

uvedená na minci, ať je v jakékoliv výši. U stříbrných mincí výrazně převažuje hodnota 200 

korun českých, u zlatých je jejich hodnota ve výši od 1000 a po 10 000 Kč. Vyhlášky, kterými 

Česká národní banka vydává tyto pamětní mince, obsahují nejenom podmínky vydání a 

platnosti pamětní mince, ale také i jejich přesný popis a vyobrazení. Pamětní mince jsou 

sběratelsky hodnotné. Na numismatickém trhu tak bývá cena pamětních mincí 

několikanásobně vyšší, než kolik činí její nominální hodnota.  

 

1.3.3. Hotovostní soustava v Evropské unii 

Dnem 1.1.2002 byla zavedena hotovostní podoba eura – bankovky a mince. Mezinárodní 

alfabetický kód je EUR a dělí se na sto centů. Právními předpisy, které ošetřují hotovostní 

měnu euro, jsou nařízení Rady (ES) č. 1103/97, o některých opatření souvisejících se 

zavedením eura, nařízení Rady (ES) č. 974/98, o zavedení eura ve znění pozdějších nařízení a 

nařízení Rady (ES) č. 2866/98, o přepočítacích poměrech mezi eurem a měnami členských 

států přijímajících euro. K dnešnímu dni je 17 členských států EU přijímacích euro jako svoji 

měnu. Vedle těchto zemí je dále i na dalších územích mimo EU přijímáno euro jako oficiální 

měna, a to v Monaku, San Marinu a Vatikánu. Tento režim je smluvně zakotven, taktéž i 

právo vydávat vlastní euromince v limitu stanoveném ECB. Bez formální dohody je měna 

euro přijímána jako zákonné platidlo také i v jiných zemích například v Černé Hoře, Kosovu, 

Gaudaloupe, Francouzské Guyaně atd. 

Eurobankovky jsou vydávané Evropskou centrální bankou a i národními centrálními bankami, 

které získali od ECB pro to oprávnění. Každá členská banka vydává eurobankovky v objemu 

stanoveného dle alokačního klíče vycházejícího z počtu obyvatelstva a velikosti hrubého 

domácího produktu. Eurobankovky jsou vydávány v následujících nominálních hodnotách – 

5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro. Použité motivy představují evropskou architekturu, jíž se 

symbolizuje duch otevřenosti a spolupráce (okna, brány) či komunikace a sjednocenost 

(mosty) atd.  

Euromince vydávají se souhlasem ECB národní centrální banky. Euromince představují eura a 

centy. Tyto jsou vydávány v nominálních hodnotách 1, 2 euro a 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů. Dle 

dohody členských států lícová strana každé euromince nese motiv příslušného státu emise a 

rubová strana společný evropský motiv.  

Taktéž jsou národními centrálními bankami vydávány oběžné pamětní euromince. Lícová 

strana této pamětní euromince představuje symbol historické či jiné významné události státu 

emise. Emise těchto oběžných pamětních mincí jsou limitovány pro každý stát. Tyto mince 

mají rozměry, váhy a další specifikace jako např. složení slitiny kovu shodné jako běžné 

euromince a slouží taktéž k oběhu. 
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Pro sběratelské účely vydávají národní centrální banky sběratelské euromince, jejichž 

parametry jsou odlišné od euromincí v oběhu. Jejich emise je taktéž řízená ECB. 

  

1.4. Vývoj oběživa v České republice 

Výše oběživa v České republice má rostoucí trend. K 8.2.1993 činila výše oběživa cca 30 000 

mil. Kč. V porovnání s rokem 1996, kdy výše oběživa činila 137 854,4 mil. Kč se o dalších 10 

let více než zdvojnásobila (233%), a to na hodnotu 321 495,1 mil. Kč v roce 2006. Ke konci 

roku 2009 dosahovala výše oběživa částky 387 276,1 mil. Kč. 

Graf č. 1 - Vývoj výše oběživa v ČR 

 

Zdroj: www.cnb.cz 

 

Z grafu lze také vyčíst sezonní výkyvy, a to především v období před Vánoci, kdy do 

ekonomiky jsou „napumpovány“ hotovostní peníze z důvodu vysoké nákupní aktivity 

obyvatelstva. 

Čitelný je taktéž výkyv v polovině roku 2000. Tento byl způsoben uvalením nucené správy 

v červnu 2000 na Investiční a poštovní banku, a.s. z důvodu dlouhotrvající nesolventnosti a 

nedostatečné likvidity. 
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V porovnání mezi roky 2007 a 2008 došlo k rapidnímu navýšení oběživa v ČR. Toto navýšení 

bylo způsobeno především vyšší emisí bankovek v nominále 5 000 Kč a 2 000 Kč. V roce 2009 

došlo k mírnému poklesu sumy oběživa a to především díky stažení bankovek v hodnotě 

5 000 Kč, zejména však 1 000 Kč. 

 

Následující tabulka a graf přehledně vykazují vývoj objemu peněz v oběhu v miliónech kusů. 

Tabulka č. 1 – Vývoj objemu peněz v oběhu v mil. ks 

 ks 1996 
ks 

1997 

ks 

1998 

ks 

1999 

ks 

2000 

ks 

2001 

ks 

2002 

ks 

2003 

ks 

2004 

ks 

2005 

ks 

2006 

ks 

2007 

ks 

2008 

ks 

2009 

Celkem 

bankovky 
233,6 214,7 206,8 234,6 239,1 251,1 257,7 270,3 282,5 302,3 315,1 340,7 360,5 349,8 

Celkem 

mince 
1 337,1 1 551,5 1 724,9 1 901,5 2 068,4 2 249,6 2 385,1 2 335,5 2 377,6 2 471,0 2 587,9 2 653,8 2 708,6 1 647,9 

Suma 1 574,6 1 770,5 1 936,1 2 140,5 2 312,0 2 505,3 2 647,4 2 610,5 2 664,9 2 778,3 2 778,3 2 994,5 3 070,7 1 999,3 

Zdroj: www.cnb.cz 

 

Graf č. 2 – Vývoj objemu peněz v oběhu v mil. ks 
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Zdroj: www.cnb.cz 
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Počet bankovek a mincí v oběhu má v souladu s rostoucí výší oběživa taktéž rostoucí trend, i 

když od roku 2002 v mírnějším tempu (viz. popis níže) a v roce 2009 rapidní pokles 

způsobený stažením mincí v hodnotě 20 haléřů a 10 haléřů – k 31.10.2009 (datum ukončení 

výměny těchto mincí ČNB).  

V grafu již nejsou zaznamenány hodnoty za rok 2010, které ještě nemám k dispozici, ale díky 

stažení mincí v nominální hodnotě 50 haléřů z oběhu, bude tato klesající tendence 

pokračovat i v roce 2010. Dle údajů z následující tabulky a grafu lze očekávat pokles v počtu 

mincí o 367,3 mil. kusů, jelikož byl tento počet v oběhu v roce 2009. 

Ze zprávy ČNB o racionalizaci soustavy drobných mincí v České republice z prosince 2002 

výroba jedné 10, 20 či 50 haléřové mince si vyžádala náklady ve výši 25 haléřů. Nákladnost 

výroby podtržená ztrátou jejich vlastnosti oběživa jak výše uvedeno vedla k jejich stažení 

z oběhu. 

 

Tabulka č. 2 - Struktura peněz v oběhu v mil. kusů 

  ks 1996 ks 1997 ks 1998 ks 1999 ks 2000 ks 2001 ks 2002 ks 2003 ks 2004 ks 2005 ks 2006 ks 2007 ks 2008 ks 2009 

5000 7,6 7,9 8,5 11,4 12,2 11,8 13,9 16,1 16,9 18,5 20,4 22,3 26,8 24,6 

2000 2,9 5,4 5,9 9,1 10,2 11,4 14,5 19,4 23,2 26 32,1 37,8 46,5 50,3 

1000 68,8 61,9 63,3 75,2 88,4 98,4 99 100,5 103 112 122,3 131,9 136,4 127,8 

500 23,8 25,6 27,2 35,9 19,4 18,4 18,2 18,3 18,9 19,7 20,6 21,2 21,3 20,7 

200 23,6 23,6 23,9 24,9 33,3 35,5 36,1 37,2 38,7 40,6 45 47,4 48,9 49,5 

100 37,1 37,9 37,2 39,6 36,3 35,9 35,9 37,3 38,6 40,2 43,5 45,6 46,2 46,7 

50 26,8 28 28,7 30,4 32,5 33,5 34,3 35,9 37,7 39,9 25,9 29,2 29,1 25 

20 43 24,4 12,1 8,1 6,8 6,2 5,8 5,6 5,5 4,5 5,3 5,3 5,3 5,2 

m 50 2,5 2,5 2,5 2,8 3,2 3,4 3,9 4,1 4,9 5,2 28,5 32,5 36,7 47,4 

m 20 19,8 49,8 74 87,8 98,9 107 114,8 120,3 125,2 131,9 136,1 140,4 145,6 145,4 

10 91,7 99,8 101,5 106,7 114,4 120 124,9 129 134,2 140,1 145,6 152,2 161,2 165,3 

5 97,9 106,8 111,4 117,4 124,2 131,2 135,5 138,5 145,9 154,4 163,2 173,8 183,6 189,7 

2 139 156,9 169,9 182 195,8 209,7 219,7 226,9 244,5 260,7 278,2 298,1 317,8 330,8 

1 187,3 201,1 212 228,7 243,8 258,4 271,1 276,8 295,4 316,9 341 365,1 384,4 402 

0,5 153,3 175,2 193,5 213,2 232,9 253,7 270,4 278,4 321,4 358,2 392,8 422,2 377,9 367,3 

0,2 297,8 352,5 401 449,6 490,2 534,5 540,1 493,9 470,9 469,8 469,3 469,1 468,8 0 

0,1 347,8 406,9 459,1 513,3 565 631,7 704,9 667,6 635,2 633,8 633,2 632,9 632,6 0 

Zdroj: www.cnb.cz 
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Graf č. 3 - Struktura peněz v oběhu v mil. kusů 
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Zdroj: www.cnb.cz 

 

Z grafu je čitelná účinnost vyhlášky ČNB č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti 10-ti a 20-ti 

haléřových mincí a jejich stahování z oběhu končící v roce 2009.  

Taktéž je možné porovnat oběh mincí a bankovek v hodnotě 20 Kč. Vyhláškou ČNB č. 

111/1993 Sb. došlo poprvé k vydání mincí po 20 Kč. Bankovka nominální hodnoty 20 Kč byla 

do oběhu poprvé vydána vyhláškou ČNB č. 66/1994 Sb., dne 20. dubna 1994 v další verzi 

(poslední) v roce 1996. Nejvyšší počet bankovek této nominální hodnoty byl na počátku roku 

1997, kdy bylo v oběhu cca 43 mil. kusů bankovek. Následně však došlo k rychlému 

nahrazování mincemi téže nominální hodnoty tak, že v roce 2009 bylo v oběhu cca 145 mil. 

kusů mincí. 

Dle statistik pokladních operací ČNB došlo v období 2002 – 2007 k rapidnímu poklesu 

„používání“ dvacetikorunových bankovek. Navíc jejich životnost se v průměru pohybovala 

mezi 12 – 18 měsíci. Ekonomická fakta jako nákladnost emise spolu s krátkou životností a 

ztrátou vlastnosti oběživa byla završena po právní stránce vyhláškou ze dne 2. května 2008 o 
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ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996, ve které ČNB ukončuje jejich 

platnost, a to dnem 31. srpna 2008. Zároveň stanovuje povinnost všem bankám 

provádějících pokladní operace (dle zákona 21/1992 Sb.) do 31. srpna 2009 vyměňovat 

uvedené bankovky. Od 1. září 2009 do 31. srpna 2014 tak bude činit pouze Česká národní 

banka. Výměnu lze provést dvěma způsoby, a to na pokladnách bank a ČNB v hotovosti nebo 

uložením na účet vedený u banky, popřípadě ČNB. Výměna bankovek se nadále řídí i 

vyhláškou č 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při 

poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince ze dne 21. února 1994.  

  

1.5. Bankovky a mince  

Jak bylo výše uvedeno, bankovky v oběhu v České republice jsou v nominálních hodnotách 

50, 10, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 korun českých. Bankovky od roku 1993 doznaly 

značného vývoje, především co se týče jejich ochranných prvků. U bankovky znějící na 

nominál 500 Kč bych se chtěla blíže zastavit a tuto jako takovou dále popsat. 

 

1.5.1. Bankovky 

Obrázek č. 1 – Lícní strana bankovky o nominální hodnotě 500 korun českých 

 

Zdroj: www.cnb.cz 

Obrázek č. 2 – Rubová strana bankovky o nominální hodnotě 500 korun českých 

 

Zdroj: www.cnb.cz 
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Bankovka o nominální hodnotě 500 Kč byla emitována v několika vzorech, jejichž zahájení i 

ukončení platnosti bylo právně ošetřeno těmito vyhláškami: 

vyhláška ČNB č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, o ukončení platnosti bankovek 

po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně, 

vyhláška ČNB č. 268/1995 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995, 

vyhláška ČNB č. 33/1998 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997, 

vyhláška č. 2/2007 Sb. ze dne 14. prosince 2006 o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč 

vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 

500 Kč vzoru 1993, 

vyhláška č. 78/2009 Sb. ze dne 19, března 2009 o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009. 

Vydání první české pětisetkoruny bylo provedeno v roce 1993 spolu s dalšími českými 

bankovkami a primárně mincemi relativně rychle.  

Vznikem České republiky došlo k 2. únoru 1993 k oddělení české a slovenské měny, 

k tomuto dni byla ukončena krátká etapa měnové unie, kdy Česká republika i Slovenská 

republika měla shodnou měnu – korunu československou. Měnová odluka byla uzákoněna 

v zákoně č. 60/1993 Sb. z 2. února 1993 o oddělení měny. K provedení tohoto zákona bylo 

dále vydáno nařízení vlády č. 61/1993 Sb. a vyhláška ČNB č. 62/1993 Sb. Bankovky vyšších 

nominálních hodnot (kromě dvousetkoruny, která byla vyměněna novou a již českou 

bankovkou dle vyhlášky ČNB č. 63/1993 Sb.) byly okolkovány. Bankovky o hodnotě 50 Kčs a 

nižší a mince okolkovány nebyly. Poměr měn byl 1CSK = 1CZK = 1SSK. I když bankovky o nižší 

nominální hodnotě byly kolkovány na Slovenské republice, jednoduchým odstraněním 

těchto kolků docházelo k „padělání“ na českou měnu.  Česká národní banka proto urychleně 

přistoupila k vydávání nových mincí a bankovek české měny a ke stažení mincí a bankovek 

původních. Mince a neokolkované bankovky platily do konce července 1993. Okolkovaným 

bankovkám byla ukončena platnost do konce srpna 1993, pětisetkorunová bankovka dle 

vyhlášky ČNB č 159/1993 Sb. 

Jelikož byl tisk bankovek tímto způsobem značně urychlen, přistoupila ČNB v roce 1995 

k druhému vydání českých bankovek, a to změnou kresby a výraznějším tisku – vyhláška ČNB 

č. 268/1995 Sb. 

Rozvojem ochranných prvků a zlepšením kvalitou tisku, které vedou k bezpečnějším 

bankovkám, dochází dalšími vyhláškami ČNB k vydávání nových vzorů bankovek a 

stahováním vzorů původních. 

Vyhláška č. 78/2009 sb. ze dne 19. března 2009, jíž se vydávají do oběhu bankovky po 500 Kč 

vzoru 2009, specifikuje přesný popis bankovky a jejich ochranných prvků. 
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Bankovky jsou tištěny na bankovkovém papíru. Bankovkový papír se vyrábí z čisté bavlny. 

Jelikož je při peněžním oběhu velmi namáhaný, je tuhý a velmi pevný, hmatem, pohledem i 

sluchem odlišný od měkkého či voskovaného papíru, používaném v denním například 

obchodním styku. Rozměry bankovky (69 mm x 152 mm) jsou vyhláškou stanoveny 

s tolerancí 1,5 mm. Bankovka se skládá ze dvou částí, a to kupónu – nepotištěného okraje 

bankovky a tiskového obrazce. Na lícní straně tiskového obrazce bankovky je v hnědé barvě 

vyobrazen portrét spisovatelky Boženy Němcové a vlevo od portrétu stylizovaný květ růže 

červené barvy. Na rubu tiskového obrazce bankovky je portrét mladé ženy jako symbol 

ženských postav z díla Boženy Němcové, tištěný taktéž v hnědé barvě a vpravo od portrétu je 

umístěn státní znak České republiky. Na kupónu je v jeho horní části vytištěno velké výrazné 

číslo „500“ v barvě tmavě hnědé, v dolní části je v barvě tmavě zelené vytištěn grafický 

symbol v podobě stylizované růže. Na bankovce je používán jak tisk z hloubky tak i tisk 

z plochy a tisk z výšky. Na lícní i rubové straně bankovky jsou vytištěny žluté kroužky, které 

jsou zřetelné zejména na kuponu a tvoří součást podtisku. Bankovka obsahuje texty 

označující hodnotu bankovky, jméno osoby na portrétu, emisní banku, guvernéra ČNB 

včetně faksimile podpisu, autora bankovky a autora ryteckého přepisu, nápis Padělání 

bankovek se trestá podle zákona, tiskárnu, autorská práva a letopočet vydání bankovky. 

Bankovka je označena sériovým číslem a pořadovým číslem. 

 

1.5.2. Ochranné prvky bankovek 

České bankovky obsahují 8 ochranných prvků viditelných při denním světle. 

1. Stupňovitý a běločarý vodoznak 

Stupňovitý vodoznak je umístěný ve střední části kupónu a tvoří ho portrét B. Němcové jako 

osobnosti vyobrazené na bankovce, z lícní strany pohledově obrácený k portrétu této 

osobnosti. Stupňovitý vodoznak vzniká při výrobě papíru jeho rozdílnou tloušťkou. Směrem 

ke středu bankovky je běločarý vodoznak označující hodnotu bankovky „500“ a trojici květů 

petrklíče. 

2. Ochranný okénkový proužek 

Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm z umělé metalizované hmoty je zapuštěn do 

papíru v kolmém směru k delší straně bankovky přibližně ve třetině délky bankovky z lícního 

pohledu. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku, který v závislosti 

na úhlu dopadajícího světla mění barvu ze zelené na hnědofialovou. V průsvitu, čitelnějším 

z rubové strany, je znázorněn opakující se negativní mikrotext „ČNB 500 Kč“. 

3. Ochranná vlákna 



24 

 

Na bankovce jsou viditelná oranžová ochranná vlákna o délce přibližně 6 mm. Tyto vlákna 

jsou zapuštěna v bankovkovém papíru, nejlépe zřetelná jsou na kupónu. 

4. Soutisková značka 

Soutisková značka představuje takovou značku, kdy z lícové strany bankovky je uvedena část 

tisku a z rubové strany bankovky další část tisku. Tyto části při průhledu proti světlu nabývají 

podobu písmen „ČR“ umístěných v bílé kruhové ploše. Soutisková značka je umístěna 

z pohledu lícní strany v levé horní části tiskového obrazce a má barvu hnědou. 

5. Skrytý obrazec 

Nad levým ramenem portrétu B. Němcové je umístěn skrytý obrazec v ornamentální ploše 

v barvě tmavě hnědé. Obrazec tvoří číslo nominální hodnoty bankovky „500“, který při 

určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé či světlé číslo. Tento obrazec je vytvořen použitím 

hlubotisku, který je hmatem rozlišitelný. Stejným způsobem jsou například vytištěny i 

speciální hmatové značky pro nevidomé a slabozraké. 

6. Opticky proměnlivá barva 

Tento ochranný prvek je na 500 Kč bankovce v podobě stylizovaného květu čtyřlisté růže, 

který se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy zelené. Jedná se o 

speciální tiskovou barvu měnící se v závislosti na dopadajícím světlu. 

7. Iridiscentní pruh 

Iridiscentní pruh představuje duhově proměnlivý pruh o šířce cca 20 mm umístěný z lícního 

pohledu bankovky blíže k jejímu pravému okraji. Jedná se taktéž o speciální tiskovou barvu 

měnící se z průhlednosti na určitou barvu v závislosti na dopadu světla. Pravý okraj pruhu 

obsahuje čísla označující nominální hodnotu bankovky. Bankovka v hodnotě 500 Kč tento 

ochranný prvek neobsahuje. 

8. Mikrotext 

Mikrotext je text malé velikosti uvedený v podtisku pruhu velkého hodnotového čísla na lícní 

straně a v pruhu státního znaku ČR na rubové straně. Vyjma bankovky 50 Kč vzoru 1993, kde 

se mikrotext skládá z písmen A, představuje mikrotext u ostatních bankovek číselnou 

hodnotu bankovek a hodnotu bankovek v textové podobě. Bankovka 500 Kč obsahuje i 

mikrotext tvořící iniciály osoby portrétu – BN.  

V porovnání s ochrannými prvky eurobankovek, jsou tyto ještě navíc opatřeny 

holografickým proužkem. V pravé části lícní strany eurobankovek nižších nominálních hodnot 

(5, 10, 20 EUR) je umístěn proužek ze speciální fólie. U eurobankovek vyšších nominálních 

hodnot (50, 100, 200, 500 EUR) je umístěn medailon z této speciální fólie. Při otáčení 
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bankovky pod různým úhlem pohledu se objevuje symbol eura, hodnota bankovky či jiný 

motiv v měnící se barvě. 

 

Obrázek č. 3 – Lícní strana bankovky o nominální hodnotě 500 korun českých 

 

Zdroj: www.cnb.cz 

Obrázek č. 4 – Rubová strana bankovky o nominální hodnotě 500 korun českých  

 

Zdroj: www.cnb.cz 

Ochranné prvky českých bankovek v denním světle neviditelné jsou uvedeny níže. 

České bankovky obsahují také ochranné prvky, které jsou v denním světle neviditelné, 

tištěné luminiscenční barvou viditelnou pod UV světlem. Bankovka 500 Kč vzoru 2009 

obsahuje v sobě v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou fluorescencí, 

ale taktéž i viditelná vlákna, ty se žlutou fluorescencí. Taktéž hodnotové číslo na kupónu a 

některé texty, jako například PĚT SET KORUN ČESKÝCH, ČESKÁ NORODNÍ BANKA, BOŽENA 

NĚMCOVÁ, jméno autora a rytce, plocha se skrytým obrazcem u levého ramene portrétu 

jsou po UV světlem znatelné pod zelenou fluorescencí. Část hmatové značky pro nevidomé a 

slabozraké a stylizované ornamenty ve tvaru srdce v levém dolním a pravém horním rohu 

bankovky jsou taktéž zeleně fluorescentní. 

Bankovky také obsahují prvky pro nevidomé a slabozraké. Jedná se o hmatové značky, které 

jsou vytištěny tiskem z hloubky. Na 500 Kč bankovce tvoří tuto značku tři svislé proužky 

hnědé barvy o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 6 mm. 
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Ochranné prvky bankovek se neustále zdokonalují v kvalitě i kvantitě. Chránit zákonné 

peníze proti padělání a peněžní oběh proti poruchám je totiž jedním z hlavních úkolů České 

národní banky. Zároveň i zvyšování povědomí lidí o ochranných prvcích bankovek je 

důležitou činností ČNB (činí tak mimo jiné i na svých webových stránkách a vydáváním 

brožur). Vyšší vzdělanost lidí v této oblasti přímo ovlivňuje odhalování padělaných bankovek 

před jejich přijetím v peněžním oběhu a tím vznikem ztráty jejich příjemci. Statistika 

padělaných peněz a úspěšnost policie je uvedena v přehledu níže v textu. 

 

1.5.3. Mince  

Mince, jak bylo výše uvedeno, obíhají v peněžním oběhu v následujících nominálních 

hodnotách: 50, 20, 10, 5, 2, 1 koruna česká.  Mince se z počátku razily v Jablonci (haléře), 

ostatní v Kanadě a v Hamburku. Od 1995 razí české mince již pouze Česká Mincovna, a.s. 

V současné době má výhradní právo emise Česká národní banka, ale v minulosti tak tomu 

nebylo. Do konce 80. Let minulého století se ČNB dělila o toto právo s ministerstvem financí, 

a to tak, že ČNB vydávala bankovky a ministerstvo financí mince. I když jakýkoliv právní 

podklad tomuto rozdělení emisního práva chyběl, opírali se státní činitelé o institut 

mincovního regálu. 

 

Obrázek č. 5 - Mince o nominální hodnotě 20 Kč 

 

 

Zdroj: www.cnb.cz 



27 

 

Oddělením měny dne 2. února 1993 byla bankovka v hodnotě 20 Kčs součástí české měny. 

Vyhláškou České národní banky č. 111/1993 Sb. ze dne 26. března 1993 však ČNB ukončuje 

jejich platnost, a to ke dni 31. července 1993 a zároveň vydává ode dne 12. května 1993 do 

oběhu mince po 20 Kč vzoru 1993. 

Další vyhláškou týkající se emise mincí po 20 Kč je vyhláška ČNB č. 336/1999 Sb. ze dne 3. 

prosince 1999 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000, které se vydávají do oběhu dnem 12. 

ledna 2000. 

Česká měna tímto obsahuje mince po 20 Kč ve dvou vzorech rubové strany, avšak složení 

kovu, hmotnost, průměr a síla, stejně tak i lícní strany jsou shodné. 

Dvacetikoruna se razí z ocelového jádra plátovaná slitinou mědi a zinku v přesně 

stanovených dílech. Hmotnost je 8,43 gramů a její průměr činí 26 mm se sílou 2,55 mm. 

Dvacetikoruna má tvar pravidelného třináctihranu a její hrany jsou zaoblené a hladké. 

Vyhláška stanovuje maximální odchylky při ražbě. 

Lícní stranu dvacetikoruny tvoří symbol české státnosti – český lev v opisu „ČESKÁ 

REPUBLIKA“. Na spodním okraji je uveden letopočet ražby, nad nímž je umístěna značka 

mincovny.  

Rub dvacetikoruny vzoru 1993 představuje postava Svatého Václava na koni s praporcem 

v pravé ruce, po stranách s nápisem „SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM I BUDOUCÍM“ 

Hodnota mince 20 Kč je uvedena v horní levé části mince. Iniciály autora mince Vladimíra 

Oppla jsou umístěny v pravé dolní části mince. Rub dvacetikoruny vzoru 2000 představuje 

fragment astrolábu, kde v levé dolní části je uvedena hodnota mince 20 Kč. Na mezikruží 

oddělené perlovcem je v opisu opakující se text „ROK 2000“. Autorem mince je taktéž 

Vladimír Oppl, jehož iniciály jsou umístěny vpravo dole na ose astrolábu. 

 

1.5.4. Reprodukce bankovek a mincí 

Vedle ochrany měny Česká národní banka stanovuje i podmínky reprodukce symbolů peněz 

a napodobenin peněz. Činí tak vyhláškou č. 553/2006 Sb., ze dne 30. listopadu 2006 o 

podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební 

karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. 

Tato vyhláška vychází z přepisů Evropského společenství, a to konkrétně v aplikaci na 

bankovky z Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o nominálních 

hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/4). 

Reprodukcí eurobankovek se detailně zaobírá článek 2 Rozhodnutí ECB, kde se upřesněno, 

co se představuje pod pojmem reprodukce a protiprávní reprodukce. Shodně s tímto 
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Rozhodnutím ECB tak ČNB stanovuje podmínky, které se považují za legální reprodukci. Za 

legální a tudíž i bezpečnou reprodukci lze považovat: 

a) jednostranné reprodukce při zachování poměru stran o velikosti maximálně 75% a 

minimálně 125% délky a šířky bankovky, 

b) oboustranné reprodukce při zachování poměru stran o velikosti maximálně 50% a 

minimálně 200% délky a šířky bankovky, 

c) jednostranné reprodukce částí bankovek, které nepřesahují 33% plochy bankovky 

tak, aby nebylo možné z jednotlivých částí složit bankovku celou, 

d) reprodukce bankovek a napodobeniny bankovek z materiálu nezaměnitelného 

s materiálem, z něhož je bankovka vyrobena, 

e) reprodukce jednotlivých grafických prvků bankovek, pokud není tento zobrazen na 

pozadí připomínajícím bankovku. 

Navíc od Rozhodnutí ECB je stanovena podmínka legálnosti jednostranné reprodukce, svírají-

li delší a kratší strana úhel o 20 stupňů odlišný než 90 stupňů. 

Shodně s Rozhodnutím ECB je ve vyhlášce stanovena legální reprodukce při zachování 

rozměrů bankovky. Takováto reprodukce musí být opatřena úhlopříčně neoddělitelným 

nápisem „Specimen“ či jiným nápisem s obdobným významem neprůhlednou barvou o délce 

nejméně 75% delší strany bankovky a 15% kratší strany bankovky. Rozlišení reprodukce lze 

vyrobit maximálně do 72 obrazových bodů na palec. 

Taktéž tato vyhláška ČNB se týká oblasti reprodukce mincí. V této části vychází z Nařízení 

Rady ES č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných 

euromincím a z Nařízení Rady ES č. 2183/2004, kterým se na nezúčastněné členské státy 

rozšiřuje použitelnost nařízení Rady ES č. 2182/2004. Vyrábět reprodukce mincí 

napodobeniny mincí lze v případě, že materiál je nezaměnitelný s materiálem, z něhož je 

mince vyhotovena nebo se jedná o nehmotná vyobrazení. Nezaměnitelným materiálem se 

míní materiál jiný než kov, nebo kov barevně odlišný, pokud nemůže být vzhledem ke svým 

fyzikálním a chemickým vlastnostem použitelný místo mincí v automatech. Tato vyhláška se 

však nevztahuje na euromince.  

Reprodukce euromincí respektive medailí a žetonů podobných euromincím je specifikována 

ve zmíněném nařízení Rady ES č. 2182/2004, a to mnohem podrobněji, které bylo změněno 

nařízením Rady ES č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008. Důvodem je mimo jiné i vyšší riziko 

zaměnitelnosti medailí a žetonů za zákonné platidlo některého členského státu, který přijal 

euro, nebo některé zúčastněné země. Počet vzorů euromincí je oproti koruně mnohem vyšší. 

Lícová strana euromince je společná, avšak rubová strana euromince je národní dle té 

členské země, která ji emitovala. Euromince jsou však po svém zavedení v roce 2002 
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v peněžním oběhu v celé eurozóně jako jediné zákonné platidlo ve formě mincí. Proto 

v ochraných ustanovení se výslovně specifikuje zákaz výroby a prodeje medailí a žetonů a 

jejich dovoz a rozšiřování pokud se: 

- na nich objevují výrazy „euro“, „eurocent“ nebo symboly eura, 

- jejich velikost nachází uvnitř referentského pásma, 

- na nich objevuje vzor podobný vzoru na euromincích, dvanácti hvězdám Evropské 

unie, vyobrazení zeměpisného zastoupení, číslicím, symbolům svrchovanosti 

jednotlivých členských států, tvaru nebo vzoru hrany euromincí a symbolu eura. 

Významnou pozici zde má Komise, která určuje, zda lze považovat předmět za medaili či 

žeton a která povoluje odchylky od tohoto nařízení. 

Vyhláška ČNB č. 553/2006 Sb. se taktéž aplikuje na reprodukci šeků, cenných papírů, 

platebních karet a předmětů, které je úpravou napodobují. Na rozdíl od předchozí platné 

vyhlášky ČNB č. 36/1994 Sb., která byla výše uvedenou zrušena, byla možná reprodukce i bez 

souhlasu vydávající osoby nebo ČNB, byla-li dodržena podmínka, že reprodukce je označena 

zřetelným nápisem „OPIS“, „KOPIE“ nebo „REPRODUKCE“. Reprodukce cestovních šeků byla 

možná i bez tohoto nápisu, avšak při dodržení pravidel reprodukce bankovek. Dle aktuálně 

platného znění vyhlášky ČNB 553/2006 Sb. je možné reprodukovat zmíněné předměty pouze 

se souhlasem vydávající osoby. 

Naopak v oblasti reprodukce bankovek a mincí bylo za účinnosti vyhlášky ČNB č. 36/1994  Sb. 

možné vyrábět předměty napodobující bankovky a mince z materiálu původního nebo 

zaměnitelného za původní pouze se souhlasem České národní banky. Nová vyhláška tuto 

povinnost zrušila, takže není třeba žádat individuálního povolení. 

V souvislosti s povolenou bezpečnou reprodukcí, je také třeba se zmínit o nepovolené a tudíž 

i nebezpečné reprodukci, která může narušovat peněžní oběh především v případě jejich 

většího počtu v oběhu. Česká národní banka vede statistiku výskytu padělaný a 

pozměněných bankovek a mincí a napodobenin bankovek a mincí v České republice jak je 

vidno v přiložené tabulce na následující straně. 
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Tabulka č. 3 – Počet zadržených padělaných a pozměněných bankovek a mincí v ks 

  Zadrženo 2008 Zadrženo 2007 Zadrženo 2006 Zadrženo 2005  Zadrženo 2004 2003 

  v oběhu policií Celkem v oběhu policií celkem v oběhu policií celkem v oběhu policií celkem  v oběhu policií celkem celkem 

Padělané bankovky 

CZK 
2554 259 2813 1903 166 2069 1643 4629 6272 3243 1756 4999 CZK 3273 3107 6380  

Padělané bankovky 

EUR 
626 402 1028 670 63 733 514 66 580 739 271 1010 USD 627 200 827  

Padělané bankovky 

USD 
244 0 244 279 20 299 366 84 450 648 323 971 EUR 653 605 1258  

Padělané bankovky 

ostatní 
154 0 154 92 0 92 99 1 100 177 1 178 DEM 26 0 26  

Padělané mince 

CZK 
166 0 166 141 0 141 171 0 171 213 2 215 ITL 58 0 58  

Padělané mince 

ostatní 
113 0 113 104 0 104 114 0 114 64 0 64 Ostatní 8 63 71  

Pozměněné 

bankovky a mince 

CZK 

60 0 60 82 0 82 77 63 140 1530 325 1855 Mince 288 3 291  

Pozměněné 

bankovky a mince 

ostatní 

6 0 6 4 0 4 6 1 7 3 0 3 
Pozměně

né 
377 1 378  

Celkem 3923 661 4584 3275 249 3524 2990 4844 7834 6617 2678 9295 Celkem 5310 3979 9289 10829 

Hodnota v mil. Kč   5,2   4,7   24,8   10,8    27,1 17,9 

Zdroj: www.cnb.cz 

Statistika neeviduje pouze českou měnu, ale také i vybrané bankovky a mince platné v jiných 

státech za měnu. Všeobecně má počet nezákonných reprodukcí zadržených v České 

republice klesající tendenci, až již v počtu z cca 10 000 v roce 2003 na polovinu v roce 2008, 

tak i v objemu Kč z 18 mil. Kč v roce 2003 na 5 mil. Kč v roce 2008. 

Výkyv v roce 2006 v přepočtené hodnotě na Kč je způsoben větším množstvím padělaných 

bankovek v hodnotě 5000 Kč. V posledních letech je také rostoucí trend v padělání 

eurobankovek na úkor snižování počtu padělaných bankovek USD. V posledních dvou letech 

se zvýšilo riziko přijetí padělané bankovky v hotovostním platebním styku, jak tomu 

nasvědčují u údaje výše, neboť největší množství padělaných bankovek je zadržováno v 

oběhu přes odvody tržeb.  

Padělky českých bankovek a mincí jsou označovány jako málo nebezpečné, většina ze 

zadržených padělků posledního období byla hodnocena jako „méně zdařilá“, což představuje 

druhý nejnižší stupeň z celkové pětistupňového hodnocení. Tento trend je také podpořen 

Českou národní bankou, která pečlivě přistupuje k výzkumu, vývoji a aplikaci ochranných 
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prvků českých zákonných peněz. V roce 2007 až 2009 ČNB zvýšila a zkvalitnila ochranu 

bankovek vyšších nominálních hodnot – 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč. 

Výše v jednotlivých ustanoveních bylo uvedeno vydávání bankovek a mincí, jejich ochrana a 

reprodukce a zároveň i sankce za jejich padělání a pozměňování. V neposlední řadě je třeba 

zmínit i jejich ukončování platnosti. 

Kromě vydávání zákonných peněz má Česká národní banka oprávnění i k ukončování jejich 

platnosti, kterou taktéž činí vydáváním vyhlášek. Ukončení platnosti, jejich výměna a 

stahování z oběhu se uskutečňuje převážně ve dvou fázích, kdy v první fázi přesně časově 

omezenou vyměňují bankovky či mince všechny banky, které provádějí pokladní operace, ve 

druhé fázi, taktéž přesně časově omezené, vyměňuje stahované bankovky či mince pouze 

Česká národní banka. Stahované zákonné peníze jsou vyměňovány v poměru nominálních 

hodnot 1 : 1. Po výše uvedené době, která se označuje jako doba prekluze, a která nemůže 

být kratší jak 5 let, již tyto bankovky a mince vyměnit nelze a Česká národní banka odečítá 

hodnotu nevrácených neplatných peněz z celkové sumy oběživa. V porovnání s některými 

jinými zeměmi, například Velkou Británii či USA, zde k prekluzi bankovek a mincí nedochází. 

Vyhlášení o neplatnosti bankovek a mincí a jejich vzorů jejich národní banky neprovádějí. 

Výměna těchto peněz probíhá postupně nahrazováním nových vzorů do oběhu a stahováním 

vzorů starých. 

 

2. Peněžní oběh 

Důležitou součástí měnového práva je oblast peněžního oběhu. V souvislosti se směnnými a 

dalšími přerozdělovacími procesy dochází v tržní ekonomice k mnoha platbám. Souhrn 

těchto plateb se nazývá peněžní oběh. Peněžní oběh má dvě formy, a to formu hotovostní, 

kdy se peněžní prostředky převádějí mezi plátci a příjemci placením mincemi, bankovkami či 

státovkami a formu bezhotovostní, kdy se peněžní prostředky převádějí z účtu plátce na účet 

příjemce bankovní cestou. 

Obě dvě formy peněžního oběhu spolu úzce souvisí, jsou závislí navzájem na sobě a 

vzájemně se ovlivňují. Nastanou-li poruchy v plynulosti jednoho oběhu, přenášejí se tyto i do 

druhého. V současné době ve vyspělých ekonomikách převažuje především forma 

bezhotovostního peněžního oběhu. 

 

2.1. Hotovostní peněžní oběh 

Ustanovení zákona č. 6/1993 Sb. jsou podrobněji specifikována v jednotlivých vyhláškách 

České národní banky. Konkrétní právní normou, která podrobně stanovuje pravidla oběhu, 
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přijímání a nakládání se zákonnými penězi, je vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb. ze dne 21. února 

1994, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad 

za necelé a poškozené bankovky a mince. Pravidla reprodukce, napodobování a ochrany 

zákonných peněz jsou stanoveny ve vyhlášce ČNB č. 553/2006 Sb., ze dne 30. listopadu 2006 

o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební 

karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. 

K vydání těchto dvou vyhlášek je Česká národní banka výslovně zmocněna, a to v § 22, písm. 

b), c) a e) zákona 6/1993 Sb.  

 

2.1.1. Pravidla příjmu peněz a nakládání s nimi 

Zatímco k pravidlům reprodukce, napodobování a ochraně zákonných peněz jsem se již 

obšírně vyjádřila v kapitole 1., v následujících odstavcích bych se chtěla věnovat prvně 

uvedené vyhlášce - vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb. 

Tato vyhláška ošetřuje dva okruhy, a to postupy při příjmu peněz a nakládání s nimi a dále 

poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.  

Ve svém ustanovení §2 specifikuje základní pravidlo hotovostního peněžního oběhu 

v převedení odpovědnosti, a to převzetím zákonných peněz příjemcem od plátce přechází 

odpovědnost za jejich správný počet a pravost na příjemce. Příjemce však musí mít možnost 

si správný počet a pravost zákonných peněz zkontrolovat. 

Vyhláška se vztahuje jak na Českou národní banku, banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách ve znění pozdějších předpisů tak i na ostatní právnické osoby a fyzické osoby. Jejich 

oprávnění k odmítnutí přijmout zákonné peníze jsou však na různých stupních. Naopak 

v případě, že ten, kdo bezdůvodně odmítá přijmout tuzemské peníze, dopouští se trestného 

činu ohrožování oběhu tuzemských peněz. 

 

Z pohledu rozlišení peněz na bankovky a mince: 

Co se týče platných českých bankovek, ty přijímají právnické a fyzické osoby bez omezení. 

V případě platných českých mincí včetně mincí pamětních (českých, jelikož československé již 

pozbyly platnosti), tyto bez omezení přijímají Česká národní banka a banky. Vyhláškou 

privilegované postavení mají ostatní právnické osoby a fyzické osoby, které mají právo 

odmítnout přijetí mincí většího počtu kusů (10 kusů téže nominální hodnoty a celkovou 

částku 100 Kč respektive 500 Kč různé nominální hodnoty) a pamětní mince. 
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Z pohledu rozlišení na neopotřebované a opotřebované a poškozené peníze: 

Česká národní banka a banky jsou povinny přijímat zákonné peníze opotřebované oběhem i 

zákonné peníze poškozené jinak než oběhem. Tyto se nevydávají zpět do oběhu. Ostatní 

právnické osoby mají oprávnění odmítnout přijetí poškozených zákonných peněz i oběhem 

opotřebovaných zákonných peněz pokud nejsou celé či celistvé. Fyzické osoby mají ještě širší 

oprávnění, a to odmítnout přijetí oběhem opotřebovaných nebo poškozených zákonných 

peněz. 

Pokud nechybí žádná část bankovky či mince považují se za celé, pokud bankovky tvoří 

souvislý a neporušený celek považují se za celistvé. 

 

Z pohledu rozlišení na platné a padělané nebo pozměněné zákonné peníze: 

Jsou-li předkládány padělané či pozměněné bankovky a mince fyzické osobě, či vznikne 

podezření, že tyto jsou padělané či pozměněné, má fyzická osoba oprávnění jejich přijetí 

odmítnout. Právnické osoby jsou povinny tyto překládané bankovky a mince odebrat, a to 

bez náhrady předložiteli. Právnickými osobami mohou být nejenom banky, ale také i 

obchodní síť, kde v praxi dochází k nejčastějšímu zadržení padělku (viz. tabulka č. 4 výše). 

O odebrání bankovek a mincí vystaví právnická osoba předložiteli potvrzení, které musí 

obsahovat údaje o předložiteli, číslo dokladu totožnosti, specifikaci bankovky či mince, 

datum odebrání a podpis předložitele. Jestliže není předložitel znám či některý jeho údaj 

odmítnut být uveden, označí tuto skutečnost odebírající právnická osoba taktéž. Na žádost 

předložitele lze i uvést bankovní spojení pro zaslání hodnoty odebraných bankovek a mincí 

v případě, že se prokáže, že nebyly padělané či pozměněné. Vzor potvrzení o odebrání 

bankovek a mincí (viz. následující strana) tvoří přílohu vyhlášky. 
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Obrázek č. 6 – Formulář potvrzení o odebrání bankovek nebo mincí podle zákon a o ČNB 

 

Zdroj: www.cnb.cz 

Zalepenou, předložitelem a odebírající právnickou osobou podepsané obálkou, která 

obsahuje odebrané bankovky či mince spolu s kopií potvrzení, zašle právnická osoba 

k odbornému posouzení zkušebně platidel ústředí České národní banky v Praze. Odebírající 

právnická osoba je taktéž povinna bezodkladně oznámit skutečnost předložení padělaných či 

pozměněných zákonných peněz orgánům policie nebo státnímu zastupitelství. 

O výsledku odborného posouzení zašle oznámení Česká národní banka odebírající právnické 

osobě, která následně podá zprávu předložiteli, bylo-li to jím požadováno. V případě, že 

odebrané peníze jsou pravé, vrátí je Česká národní banka předložiteli. Není-li znám či nelze 

zjistit údaje o předložiteli či bankovním spojení, pak se tyto uloží na zvláštní účet ČNB. 

Při zjištění padělaných či pozměněných bankovek a mincí cizí měny, postupuje se přiměřeně 

dle ustanovení této vyhlášky taktéž. 

 

Výměna zákonných peněz a neplatných bankovek a mincí: 

Dle §22 písm. d) zákona České národní rady 6/1993 Sb. stanoví Česká národní banka 

ukončení platnosti bankovek a mincí a taktéž i způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky 
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a mince. Česká národní banka a banky mají povinnost v době stanovené jednotlivými 

vyhláškami ČNB o ukončení platnosti bankovek a mincí bezplatně provádět pokladní operace 

spočívající ve výměně těchto peněz na platné. Pokud však nejsou neplatné bankovky a mince 

roztříděné a zabalené, můžou být operace i zpoplatněny. Přesná pravidla třídění a balení jsou 

stanovena v §5 této vyhlášky. 

Taktéž Česká národní banka a banky jsou povinny provádět bezplatně pokladní operace, 

týkají-li se výměny platných zákonných peněz v určité nominální hodnotě za jinou nominální 

hodnotu či výměny platných pamětních mincí za zákonné peníze. Poplatek je možné stanovit 

pouze při výměně většího počtu kusů bankovek a mincí či více nominálních hodnot, bude-li 

třeba využít počítacích či třídících strojů a zařízení. Přesné počty či hodnoty však vyhláškou 

nejsou stanoveny. 

 

2.1.2. Pravidla poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a 

mince 

Vyhláška ČNB 37/1994 Sb. ve svém § 6 a následujících stanoví pravidla poskytování náhrad 

Českou národní bankou za necelé a poškozené bankovky a mince a také i postup jejich 

výměny Českou národní bankou a bankami či jinými právnickými osobami, a to na základě 

písemné dohody s ČNB. 

Výměnu v plné nominální hodnotě provádějí banky a ČNB v těchto případech: 

- poškozené bankovky, pokud jsou celé a jsou složeny maximálně ze dvou částí 

bezpochyby k sobě patřících, 

- poškozené mince, pokud jsou celé, 

- poškozené bankovky, pokud jsou celistvé, u kterých chybí pouze část nepotištěného 

bílého okraje – kupónu. 

Odebrání bez náhrady provádějí banky a ČNB v těchto případech: 

- bankovky nebo mince, u nichž je obrazec nebo reliéf nečitelný, deformovaný nebo 

proděravělý; tyto se zašlou ČNB ke zničení, 

- bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, 

zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem; tyto se zašlou ČNB 

k posouzení. 

O odebrání bankovek a mincí se vystaví předložiteli potvrzení. 
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Náhrada za necelé bankovky a za celé bankovky složené z více než dvou částí se poskytuje 

podle velikosti plochy poškozené bankovky. Poškozená bankovka se porovnává k mřížce o 

velikosti bankovky rozdělené na 100 stejně velkých políček. 

Náhrada se poskytuje ve výši: 

- plné hodnoty bankovky, jestliže je celá nebo její zbytek tvoří více než tři čtvrtiny 

původní plochy bankovky (x > 3/4), 

- jedné poloviny nominální hodnoty bankovky, jestliže její zbytek tvoří minimálně 

polovinu a maximálně tři čtvrtiny původní plochy bankovky (1/2 < = x < = 3/4), 

- jedné čtvrtiny nominální hodnoty bankovky, jestliže její zbytek tvoří minimálně 

čtvrtinu a méně než polovinu původní plochy bankovky (1/4 < = x < 1/2). 

Za zbytek bankovky menší než čtvrtina původní plochy se náhrada neposkytuje. 

Odlišně jsou stanoveny pravidla výměny poničených nebo poškozených eurobankovek, a to 

v rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, 

specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/4) a v obecných 

zásadách pro provádění opatření proti nepovoleným reprodukcím eurobankovek a o výměně 

eurobankovek a jejich stahování z oběhu ze dne 20. března 2003 (ECB/2003/5). 

Výměnu poničených a poškozených bankovek provádějí národní centrální banky států 

eurozóny, a to v zásadě bezplatně. Pouze výměna eurobankovek poničených či poškozených 

zabezpečovacím zařízením proti krádeži, se provádí za poplatek. 

Náhrada eurobankovek v plné výši se poskytuje: 

- je-li předložena část bankovky tvořící více než 50% plochy eurobankovky, 

- je-li předložena část bankovky tvořící méně než 50% plochy eurobankovky, avšak 

pouze v případě, pokud předložitel prokáže, že chybějící část bankovky byla zničena. 

Pro výměnu eurobankovek je však podmínkou splnit následující kritéria: 

- neexistuje pochybnost o právním nároku žadatele na předkládané eurobankovky a 

neexistuje pochybnost o pravosti eurobankovek, 

- v případě, že eurobankovka byla obarvena, znečištěna či impregnována, je nutné 

žadatelem předložit písemné vysvětlení o druhu skvrny, znečištění či impregnované 

látky, 

- v případě, že eurobankovka byla poškozena aktivací zabezpečovacího zařízení proti 

krádeži, je nutné předložit písemné vyjádření o příčině a druhu neutralizace těmi, kdo 

profesionálně zacházejí s eurobankovkami, 
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- v případě velkého počtu poškozených eurobankovek aktivací zabezpečovacího 

zařízení proti krádeži, je nutné předložené eurobankovky setřídit do setů po 100 

kusech. 

Národní centrální banky odmítnou výměnu eurobankovek, vědí-li či domnívají-li se, že jejich 

poničení či poškození bylo způsobeno úmyslně. Takovéto eurobankovky zadrží proti jejich 

návratu do oběhu či proti možnosti znovu předložit tyto eurobankovky žadatelem u jiné 

národní centrální banky. Prokáže-li žadatel, že předložením těchto eurobankovek k jejich 

výměně jednal v dobré víře, budou mu i přesto vyměněny. Eurobankovky, které jsou 

poškozeny v menším rozsahu popsáním poznámkami, čísly nebo krátkými větami není toto 

považováno za úmyslné poškození eurobankovek. 

Pokud však národní centrální banky vědí nebo mají dostatečné důvody domnívat se, že byl 

spáchán trestný čin, odmítnou výměnu poškozených eurobankovek a tyto zadrží oproti 

písemnému potvrzení. Tyto eurobankovky jsou povinny předložit jako důkaz příslušným 

orgánům, aby iniciovali či podporovali probíhající vyšetřování trestného činu. 

Porovnáme-li čtvrtinové pravidlo uplatňované Českou národní bankou vůči polovinovému 

pravidlu v EU, pak v případě, že je předkládaná část bankovky v Kč minimálně poloviční, pak 

je restriktivnější přístup k náhradě. Naopak je-li předkládaná část bankovky v Kč menší než ½, 

pak náhrada plnění od ČNB přísluší alespoň parciálně, za eurobankovku nikoliv. ČNB tak 

uplatňuje určitou „sankci“ za poškození bankovky v Kč, která kryje mimo jiné náklady na 

výrobu poničené i nově emitované bankovky a náklady na jejich posouzení a výměnu. 

Vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb. v §8 stanovuje pravidla pro poskytování náhrad za necelé 

mince, a to pouze ve dvou případech: 

- Došlo-li k oddělení vnějších a středních částí v důsledku technologie jejich výroby. 

Náhrada ve výši nominální hodnoty mince se poskytuje pouze po předložení všech 

částí mince či alespoň té části odpovídající celkovému průměru mince. 

- Došlo-li k podélnému rozštěpení v hraně na část s lícní stranou a na část s rubovou 

stranou. Náhrada ve výši nominální hodnoty mince se poskytuje pouze po předložení 

obou částí mince. Při předložení pouze jedné části se náhrada poskytuje ve výši jedné 

poloviny nominální hodnoty mince. 

V prvém případě se může jednat o minci v hodnotě 50 Kč. Avšak její technologie výroby, kdy 

její jádro je z monometalického kovu a to je na povrchu upraveno galvanizací z různých slitin 

tak, aby opticky tvořilo vnitřní a vnější mezikruží, činí toto rozštěpení nemožným. 

ČNB poskytuje bankám a jiným právnickým osobám, které dle písemné dohody mohou 

poskytovat předložiteli náhrady za poškozené bankovky a mince, refundaci takto 

poskytnutých částek. Banky a jiné právnické osoby tyto poškozené bankovky a mince jsou 

totiž povinny nejdéle do jednoho měsíce od vyplacení náhrad předložiteli zaslat ČNB. 
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Na ČNB se taktéž mohou přímo obrátit fyzické a právnické osoby se žádostí o posouzení a 

poskytnutí náhrady předkládané poškozené bankovky či mince, ale i fyzické a právnické 

osoby, kterým bez náhrady byla odebrána poškozená bankovka či mince a domáhají se 

poskytnutí náhrady. V žádosti jsou povinni uvést, jak k poškození bankovek došlo. 

ČNB, banky a jiné právnické osoby, které dle písemné dohody mohou poskytovat náhrady za 

poškozené bankovky a mince mají nárok na úhradu nákladů a odměnu za poskytnutí této 

služby (poštovné, za vyměření náhrady, náklady vynaložené na výrobu nové bankovky či 

mincí).  

 

2.1.3. Trestné činy hospodářské 

Česká národní banka, jak je výše uvedeno chrání hotovostní peněžní oběh, a to především 

preventivně. Ve vyhláškách stanovuje jednotlivé bankovky, jejich vzory, oběh, bezpečné 

reprodukce, výměnu i jejich stanování atd. Zároveň je nutné chránit peněžní oběh před 

nežádoucími aktivitami, které jej ohrožují či dokonce porušují. Tyto závažné aktivity jsou 

uzákoněny jako trestné činy v zákoně č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, a to konkrétně v hlavě 

VI Trestné činy hospodářské a jeho Dílu 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům. 

Tímto represívním přístupem k ochraně zákonných peněz a peněžního oběhu se stává 

zákonná úprava měny lex perfekta. Právní ochrana se však nevztahuje pouze na tuzemské 

peníze a tuzemský peněžní oběh, vztahuje se taktéž i na tuzemské a zahračniční platební 

prostředky i tuzemské a zahraniční cenné papíry. 

Mezi tyto protizákonné aktivity se v prvé řadě počítá padělání a pozměňování peněz. 

Paděláním peněz se rozumí každé neoprávněné vyhotovení napodobeniny zákonných peněz, 

tzn. nezákonná reprodukce peněz osobou, která k tomu nemá oprávnění či výroba 

napodobeniny, která nesplňuje podmínky zákonem stanovené bezpečné reprodukce a tím 

může být zaměněna za platnou bankovku či minci v oběhu. Pozměňování peněz představuje 

úpravu platných zákonných peněz například tím, že se pozmění jejich nominální hodnota, či 

emitent tak, aby napodobily zákonné peníze jiného státu. Padělání a pozměnění peněz je 

trestný čin, u něhož jsou odstupňovány sazby odnětí svobody dle jeho závažnosti 

v souvislosti s úmyslem udávat pozměněné či padělané zákonné peníze do oběhu, 

s účastenstvím v organizované skupině, velikostí rozsahu atd.  Ochrana proti padělání, 

pozměňování a zároveň i proti nezákonnému opatřování platebního prostředku, kterým je 

zejména platební karta, elektronické peníze, příkaz k zúčtování, cestovní šek, záruční šeková 

karta, rozšiřuje oblast ochrany i na bezhotovostní platební prostředky a jejich oběh. Pro 

nejširší možnou ochranu zákonných peněz a peněžního oběhu je považována za 

protizákonnou a tudíž trestnou i výroba a držení padělatelského náčiní. Výslovně je chráněn 

i tuzemský peněžní oběh, a to nejenom zákazem udávat padělané a pozměněné peníze, ale 

také i zákazem neoprávněné výroby či vydáváním náhražek tuzemských peněz či zákazem 
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odmítání přijetí tuzemských peněz a v neposlední řadě i zákazem poškozování tuzemských 

peněz. Poškozování tuzemských peněz v sobě představuje takový zásah do bankovky či 

mince, že nemohou sloužit svému účelu – peněžnímu oběhu a musí být nahrazeny 

bankovkami a mincemi novými.  

Výroba náhražek tuzemských peněz znamená, že jsou do oběhu dávány předměty, které 

napodobují zákonné peníze svou funkcí, i když se odlišují od nich vzhledově. Jedná se 

například o různé poukázky, stravenky, kupóny, bony atd. Jako nedostatek v této oblasti je 

chybějící právní úprava vydávání oprávněných náhražek peněz a povolovací a dohlédací 

funkce České národní banky. 

Zmínku je také třeba učinit o tom, že v novém trestním zákoníku již není výslovně uveden 

trestný čin shromažďování drobných tuzemských peněz, a to bez hospodářské potřeby. Toto 

ustanovení se totiž díky změně struktury hotovostního oběživa ve formě mincí stalo 

bezpředmětným, prázdným.  Jak je výše uvedeno i graficky znázorněno, Česká národní banka 

postupně ukončila platnost mincí v hodnotě 10, 20 i 50 haléřů, které byly zařazovány právě 

do kategorie drobných peněz.  

Na ochranu zákonných peněz se také uplatňují autorská práva, a proto se na jejich porušení 

vztahují v Dílu 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu, 

konkrétně § 270 Porušení autorského práva, prav souvisejících s právem autorským a práv 

k databázi. 

 

2.2. Bezhotovostní peněžní oběh 

Bezhotovostní peněžní oběh se neustále zdokonaluje, a to nejen díky technickým a 

informačním systémům, ale také i díky lepšímu dohledu a kontrole dozorových orgánů.  

 

2.2.1. Omezení plateb v hotovosti 

Hotovostní peněžní oběh je do značené míry nekontrolovatelný a tím může docházet k jeho 

zneužívání pro různé formy zločinnosti, organizované zločinnosti a terorismu. Proto státy 

přijímají opatření k omezení přesunu hotovosti ve vyšších hodnotách. V České republice byl 

z tohoto důvodu již v roce 2004 přijat zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a 

o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento zákon, který nabyl účinnost 

dne 1.7.2004, určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby povinny provést platbu 

bezhotovostně prostřednictvím peněžního ústavu (bank, pobočky zahraniční banky, 

spořitelního a úvěrního družstva jakož i provozovatele poštovních služeb), a upravuje 

kontrolu dodržování této povinnosti. 
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Tato povinnost se vztahuje nejenom na hotovostní platby, ale také i na platbu vysoce 

hodnotnými komoditami, jako jsou drahé kovy a drahé kameny. Zatímco vklad či výběr 

hotovosti z vlastního či cizího účtu vedeného peněžním ústavem pod tuto povinnost 

nespadá. Dále pod tuto povinnost nespadají: 

a) platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně 

a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního 

zákona 

b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, 

c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat 

náhrad z penzijních fondů, 

d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního 

předpisu, 

e) platby určené k úschově peněz notářem, 

f) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění 

Povinnost provést platbu bezhotovostně se vztahuje na fyzické osoby i právnické osoby 

v tuzemsku, tzn. na platby prováděné mezi rezidenty v tuzemsku a od rezidentů do zahraničí. 

Konkrétní hranice platby, od které je nutno převádět platbu bezhotovostním převodem je 

částka ve výši 15 000 eur (cca 375 000,-Kč). V případě, že platby jsou uskutečňovány v jiné 

měně než euro, pak se přepočítávají směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaného 

Českou národní bankou ke dni převodu. Sumy jednotlivých hotovostních plateb od jednoho 

plátce ke shodnému příjemci v rámci jednoho dne se sčítají a jejich součet nesmí překročit 

výše uvedenou hranici, v opačném případě je příjemce platby povinen oznámit plátci platby 

číslo účtu, na které má být platba provedena bezhotovostním způsobem. 

Dodržování této povinnosti převést částku bezhotovostním převodem zajišťují územní 

finanční orgány a celní orgány, které při zjištění tohoto porušení mohou ukládat sankce u 

fyzické osoby nepodnikatele do výše 500 000 Kč a u právnické osoby a fyzické osoby 

podnikatele až do výše 5 000 000 Kč. 

 

2.2.2. Právní úprava bezhotovostního peněžního oběhu 

Peněžní oběh se rozlišuje v první úrovni na hotovostní a bezhotovostní, dále v rámci těchto 

kategorií lze členit z různých hledisek: 

1.  podle teritoria, kde k peněžnímu oběhu dochází: 
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- tuzemský platební styk – tento se uskutečňuje mezi subjekty uvnitř státu, zpravidla 

v tuzemské měně, 

- zahraniční platební styk – tento se uskutečňuje mezi tuzemskými a zahraničními 

subjekty (tzv. rezidenty a nerezidenty); jedná se o platby do a ze zahraniční, ale také i 

platby uskutečněné tuzemskými subjekty v zahraničí, 

2. podle druhu klientů: 

- retailový platební styk – tento se uskutečňuje mezi klienty, jejichž počet transakcí je 

relativně vysoký, avšak výše jednotlivé platby je relativně nízká, 

- wholesalový platební styk – neboli korporátní platební styk – tento se týká zpravidla 

plateb obchodní povahy, 

3. podle vypořádání: 

- vnitrobankovní platební styk, který se uskutečňuje v rámci téže banky, 

- mezibankovní platební styk, který se uskutečňuje mezi bankami. 

 

Česká národní banka v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., § 2, bodu 2, písm. c řídí platební 

styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje 

o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a 

efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji. 

Z tohoto důvodu vydala ČNB v roce 1994 ve formě úředního sdělení č. 31/1994 Všeobecné 

obchodní podmínky, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění 

platebního styku a zúčtování na těchto účtech. Tento dokument však nikdy nebyl obecně 

závazným právním předpisem. Banky ho však využívaly k úpravě právních vztahů se svými 

klienty, a to odvoláním se v textu smluv na tento dokument či převzetím textu do vlastních 

všeobecných obchodních podmínek. ČNB po dohodě s bankami a pobočkami zahraničních 

bank působících v České republice tyto Všeobecné obchodní podmínky bank několikrát 

aktualizovala. Teprve až v roce 2004 došlo k ošetření problematiky právním předpisem, stalo 

se tak vyhláškou ČNB č. 62/2004 Sb. ze dne 2. února 2004, kterou se stanoví způsob 

provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy 

bank při opravném zúčtování. 

Tato vyhláška specifikuje tuzemský platební styk, jenž představuje platební styk mezi 

bankami a zúčtování na účtech u bank na území České republiky a v české měně. 

Bezhotovostní platební styk pak představuje převod peněžních prostředků jejich odepsáním 

z účtu plátce a jejich připsání na účet příjemce.  I když pojem bezhotovostní převod 

peněžních prostředků navozuje jiný význam, jedná se ve skutečnosti pouze o operaci 
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zúčtování, kdy na účtu plátce se odečte určitá hodnota a tatáž se přičte na účet příjemce. 

K převodu peněžních prostředků jejich obíháním tak nedochází, proto pojem bezhotovostní 

peněžní oběh nevystihuje podstatu tohoto způsobu platebního styku. 

Tuzemský bezhotovostní platební styk se uskutečňuje dvěma způsoby: 

- Formou úhrady. Úhrada představuje operaci, kdy příkazce dá pokyn své bance 

převést peněžní prostředky na účet příjemce. Jedná se o nejčastěji používané příkazy 

v bezhotovostním platebním styku v České republice. Příkaz k úhradě dle svého účelu 

může být jednorázový (kdy se jedná o jedinou neopakující se platbu), trvalý (kdy se 

jedná o jednu pravidelně se opakující platbu) či hromadný (několik neopakujících se 

plateb ať již na účet jednoho příjemce či více příjemců).  

- Formou inkasa. Inkaso představuje takovou operaci, kdy na základě příkazu, který dal 

příkazce bance příjemce, aby provedla převedení peněžních prostředků z účtu plátce 

ve prospěch účtu příjemce. Taktéž tento příkaz může být jednorázový, trvalý či 

hromadný. 

Příkazce je vyhláškou definován jako osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady 

nebo inkasní formy placení a která je oprávněna nakládat v případě úhrady s peněžními 

prostředky na účtu plátce a v případě inkasní formy placení s peněžními prostředky na účtu 

příjemce. Plátcem se míní osoba, z jejíhož účtu banka odepisuje peněžní prostředky nebo 

která skládá hotovost a příjemcem osoba, v jejíž prospěch banka peněžní prostředky převádí 

a která je konečným příjemcem peněžních prostředků. 

 

2.2.3. Údaje uváděné na příkazu k zúčtování a na výpisu z účtu 

Pokyn k provedení platby se provádí prostřednictvím příkazu k zúčtování, a to podle typu 

platby – příkazem k úhradě či příkazem k inkasu. Ve vyhlášce v § 3 jsou stanoveny náležitosti 

příkazu k zúčtování, které jsou rozděleny do tří kategorií: 

Vždy povinné údaje: 

- označení, zda se jedná o příkaz k úhradě nebo příkaz k inkasu, 

- bankovní spojení plátce, 

- bankovní spojení příjemce, 

- částku v české měně, 

- podpis, elektronický podpis nebo jiný kód zajišťující identifikaci příkazce. 

Podmíněně povinné údaje: 
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- konstantní symbol 

Nepovinné údaje: 

- datum splatnosti 

- variabilní symbol, 

- specifický symbol, 

- textová zpráva 

- datum vystavení příkazu k zúčtování 

 

Označení, zda se jedná o příkaz k úhradě či inkasu je základním rozlišovacím údajem o typu 

platby. Příkaz k úhradě může podat pouze majitel účtu či osoba oprávněná nakládat s účtem 

(tzn. osoba s disponibilním právem k účtu), a to bance, u které je účet veden. Příkaz k inkasu 

podává příjemce peněžních prostředků své bance, která následně peníze zinkasuje 

prostřednictvím banky plátce ve prospěch účtu příjemce. Příkaz k inkasu je však podmíněn 

souhlasem osoby plátce. K provedení tohoto typu platby je však zapotřebí souhlasu 

s inkasem ze strany plátce. Tento souhlas s inkasem dává plátce své bance v písemné formě, 

a tím souhlasí, aby banka odepisovala z jeho účtu na základě příkazu k inkasu příjemce. 

V podstatě se jedná o ochranný prostředek, jelikož dispozice s peněžními prostředky je 

přenesena na příjemce a tudíž zde existuje riziko jejího zneužití. Souhlas s inkasem obsahuje 

takové údaje, aby peněžní prostředky určené k převodu formou příkazu k inkasu byly co 

nejpřesněji uvedené: 

- číslo bankovního spojení plátce, 

- číslo bankovního spojení příjemce, 

- variabilní, konstantní, specifický symbol, 

- začátek a konec platnosti souhlasu s inkasem, 

- den splatnosti a frekvence splatnosti, 

- maximální výše peněžních prostředků převáděných jedním příkazem k inkasu 

- celková suma inkas po dobu platnosti souhlasu s inkasem, 

- celkový počet inkas, 

- a další. 
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Bankovní spojení (plátce, příjemce) je číslo, které jednoznačně identifikuje účet klienta a je 

tvořeno ze dvou částí, a to číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky, které jsou od 

sebe odděleny nejčastěji lomítkem. Číslo účtu se skládá z maximálně 16 cifer s tím, že 

maximálně 6 znaků je určeno pro předčíslí (oddělené zpravidla pomlčkou) a maximálně 10 

znaků minimálně však 2 znaky, pro základní část čísla účtu. Struktura čísla je plně ponechána 

na stanovení bankám. Většinou základní číslo účtů obsahuje matriční číslo klienta, předčíslí 

pak představuje identifikaci úvěrového podúčtu, účtu v jiné měně atd. Obě části čísla účtu 

jsou pouze povinně zajišťovány kontrolou spočívající na algoritmu modulu 11 s váhami: 

Algoritmus kontroly čísla ABCDEFGHIJ na modulo 11 

Číslice  A B C D E F G H I J 

Váhy  6 3 7 9 10 5 8 4 2 1 

n  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

kde n je pozice v čísle účtu (počítáno zprava). 

Úvodní nuly předčíslí i základního čísla jsou bez významu a na příkazu je není třeba vypisovat.  

Identifikační kód banky se skládá ze čtyř cifer a ČNB je stanoví pro banky a některé 

nebankovní instituce v Číselníku identifikačních kódů bank AP0001. Banky jsou povinny 

seznámit klienty se správným tvarem čísla účtu a na jejich požádání i s výše uvedeným 

číselníkem. Zde naopak úvodní nuly v kódu jsou nutné uvádět (např. 0800 pro Českou 

spořitelnu,a.s.). Vedle tohoto číselného kódu je bankám dále přidělen i alfabetický 

čtyřmístný kód. 

Částka v české měně představuje hodnotu platby. Podmínka označení měny ve zkratce „Kč“ 

nebo „CZK“ není požadována, jelikož již tato vyhláška stanoví, že se a priori jedná o českou 

měnu (ošetřuje pouze tuzemský platební styk). V příkazu k úhradě z účtu vedeném v cizí 

měně je třeba měnu uvádět. Touto vyhláškou však cizoměnový platební styk není upraven. 

Podpis, elektronický podpis nebo jiný kód zajišťující identifikaci příkazce zajišťuje, že příkaz 

k zúčtování podala osoba oprávněná nakládat s peněžními prostředky na účtu. Díky rozšíření 

elektronického a telefonického bankovnictví bylo třeba pro jednoznačnou identifikaci 

příjemce nahradit podpis jiným způsobem ověření, a to elektronickým podpisem či kódem. 

Tyto kódy jsou generovány na jednotlivou platbu a jsou proti zneužití zabezpečeny. 

Například Česká spořitelna, a.s. zúčtuje elektronické platby přes internetbanking SERVIS 24 

poté, co příkazce – fyzická osoba zadá kód obdržený bankou na jím uvedené mobilní číslo. 
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Konstantní symbol je číslo, které vyjadřuje charakter platby. Oproti minulosti, kdy bylo dle 

Všeobecných obchodních podmínek bank povinně uváděné, nyní dle této vyhlášky je 

povinnost jej uvádět pouze ve dvou případech, a to: 

- stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

- jedná-li se o platbu, která příjmem nebo výdajem státního rozpočtu. 

V prvém případě se jednalo o tuzemské platby mezi rezidenty (tuzemci) a nerezidenty 

(cizozemci) za účelem sestavování platební bilance. Právním předpisem, který stanovil 

číselník konstantních symbolů, byla Vyhláška ČNB č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební 

bilance České republiky. Tato vyhláška byla bez náhrady zrušena Vyhláškou ČNB č. 205/2007 

Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky. Informace získávané podle 

zrušené vyhlášky se budou získávat v rámci statistického zjišťování v podobě čtvrtletních 

reportů zasílaných určenými právnickými osobami Českému statistickému úřadu. 

Ve druhém případě se jedná o platby vůči státnímu rozpočtu. V současné době jsou tyto 

symboly specifikovány ministerstvem financí a to ve Sdělení čj. 20/38069/04 pro konstantní 

symboly třídy 1 a v Opatření čj. 253/3 065/2001 pro konstantní symboly třídy 4. Konstantní 

symbol je složen nejvíce ze 4 cifer, kde první cifra zprava je proměnná dle způsobu provedení 

platby (např. 8 pro bezhotovostní platby a 9 pro hotovostní platby) a další tři cifry upřesňují 

charakter platby. Druhá cifra zprava představuje třídu – vztahy se státem tvoří třídu 1 a 4, 

platby za zboží a služby tvoří třídu 0. První cifra zleva specifikuje plátce – např. 1 pro platbu 

z podnětu tuzemce, 2 pro platbu z podnětu cizozemce. 

Některé konstantní symboly jsou vyhrazeny jako bankovní konstantní symboly, které určuje 

ČNB ve svém úředním sdělení ze dne 26. února 2004, a které klienti nesmí používat, 

konkrétně se jedná o kódy: 

5 – opravné zúčtování, 

6 – neexistující účet, 

51 – platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, 

1178 – zúčtování platby platební kartou, 

2178 – zúčtování platby soukromým šekem, 

3178 – zúčtování platby bankovním šekem. 

 

Datum splatnosti představuje den, ve který mají být peněžní prostředky odepsány z účtu 

plátce. Jedná se o nepovinný údaj, takže v případě, že není vyplněn, příkaz k úhradě (je-li 
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jinak bez vady) bude bankou přijat k zúčtování. Není-li datum splatnosti uvedeno či je 

shodné s datem předání příkazu bance, pak je za datum splatnosti považován nejpozději 

následující pracovní den po dni předání příkazu. 

Dalším nepovinným údajem je variabilní symbol. Jedná se o maximálně desetimístný číselný 

údaj, jehož konkrétní hodnota se uvádí po dohodě mezi plátcem a příjemcem peněžních 

prostředků tak, aby jednoznačně identifikovala platbu. V obchodní praxi je běžné uvádět jako 

variabilní symbol číslo faktury či jiného daňového dokladu. Pro vztah se státem se uvádí 

daňové identifikační číslo podnikatele a právnické osoby či rodné číslo fyzické osoby. 

Specifický symbol je v současné době určený především pro další identifikaci platby. Jedná se 

taktéž o maximálně desetimístný číselný údaj, který se uvádí po dohodě mezi plátcem a 

příjemcem. Jako povinný údaj se uvádí specifický symbol při platbě šekem a představuje číslo 

šeku. V minulosti však specifický symbol měl mnohem vyšší význam. Především některé 

banky (např. Česká spořitelna, a.s.) díky způsobu vedení sporožirových účtů na jednotlivých 

pobočkách upřesňovala bankovní spojení pomocí specifického symbolu. 

Textová zpráva je další nepovinný údaj sloužící pro identifikaci plateb, je limitován nejvýše 

140 znaky. 

Jsou-li uvedeny podmíněně povinné či nepovinné údaje na příkazu k zúčtování, pak banka 

tyto zpracuje a uvede na výpisu z účtu. Nejsou-li uvedené povinné údaje na příkazech 

k zúčtování, pak má banka oprávnění je neprovést a vrátit je příkazci jako neproveditelné. 

 

O provedení platby, ať již formou úhrady či formou inkasa, je banka povinna informovat 

svého klienta, a to jasně a srozumitelně výpisem z účtu, který musí obsahovat následující 

povinné údaje: 

a) údaje umožňující klientovi identifikovat platbu, jimiž jsou: 

- bankovní spojení plátce, 

- bankovní spojení příjemce, 

- konstantní symbol, byl-li uveden na příkazu k zúčtování, 

- variabilní symbol, byl-li uveden na příkazu k zúčtování, 

- specifický symbol, byl-li uveden na příkazu k zúčtování, 

- textová zpráva, byla-li uvedena na příkazu k zúčtování, 

- název účtu plátce, byl-li předán bankou plátce, 
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b) částku, která byla uvedena na příkazu k zúčtování, 

c) den, kdy byla částka odepsána z účtu plátce, je-li výpis z účtu určen plátci, nebo den, kdy 

byla částka připsána ve prospěch účtu příjemce, je-li výpis z účtu určen příjemci, 

d) počáteční a konečný zůstatek peněžních prostředků na účtu. 

Podmínky překládání výpisu z účtu, jako je například frekvence a forma, mohou být blíže 

stanoveny ve smlouvě o účtu, které banky vedou svým klientům, minimálně však musí být 

dodržena frekvence jednoměsíční. 

 

2.3. Nový zákon o platebním styku 

Dalším důležitým právním předpisem v této oblasti je zákon č. 284/2009 Sb., ze dne 22. 

července 2009 o platebním styku. Tento zákon nahradil s účinností od 1. listopadu 2009 

zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních 

prostředcích a platebních systémech, který jako první komplexní zákon upravoval provádění 

převodů peněžních prostředků, upravoval práva a povinnosti a stanovoval lhůty při 

platebním styku. Nový zákon transparentně upravuje oblast platebních styku a dále 

zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/26/ES, 2000/46/ ES, 2007/64/ES 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 924/2009, které sjednocují podmínky platebního 

styku v členských zemích Evropské unie v režimu plné harmonizace. Toto výrazně napomáhá 

stupu dalších zemí Eurozóny do platebního systému. 

 

2.3.1. Poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz 

Zákon ve své druhé části specifikuje poskytovatele platebních služeb a vydavatele 

elektronických peněz. Oprávnění poskytovat platební služby a zároveň vydávat elektronické 

peníze mají podle tohoto zákona: 

- banky, 

- zahraniční banky a zahraniční finanční instituce, 

- spořitelní a úvěrní družstva, 

- instituce elektronických peněz, 

- zahraniční instituce elektronických peněz, 

- vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, 
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- Česká národní banka. 

Oprávnění poskytovat platební služby bez možnosti vydávat elektronické peníze mají: 

- platební instituce, 

- zahraniční platební instituce, 

- poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu. 

 

V následujících hlavách této druhé části zákona jsou podrobně vyspecifikováni poskytovatelé 

platebních služeb a mj. podmínky k získání povolení, odnětí povolení, podmínky výkonu 

činnosti, řídící a kontrolní systém pro řádné a obezřetné poskytování platebních služeb a boj 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrana peněžních 

prostředků, výkon činnosti v hostitelském členském státě EU, dohled nad činností. 

Hlava II – platební instituce 

Hlava III – poskytovatel platebních služeb malého rozsahu 

Hlava IV – instituce elektronických peněz 

Hlava V – vydavatel elektronických peněz malého rozsahu 

 

Zákon zavádí dva druhy nově regulovaných poskytovatelů platebních služeb – povolované a 

registrované. V prvé skupině se jedná o platební instituce, kterým bylo uděleno povolení 

k činnosti Českou národní bankou. Podmínky udělení povolení a následného provozování 

činnosti, kontroly a dohledu jsou v rámci Evropské unie harmonizovány tak, aby toto 

povolení bylo uznáváno v ostatních členských státech EU (tzv. jednotný pas). Oznamovací 

povinnost, kdy platební instituce má v úmyslu vykonávat platební služby v hostitelském 

členském státě a zároveň zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě má 

v úmyslu vykonávat platební služby v České republice je stanovena v §§ 29 a 30 zákona. Tato 

oznamovací povinnost se vztahuje k orgánu dohledu domovského státu platební instituce. 

Druhou skupinou nově regulovaných poskytovatelů platebních služeb jsou poskytovatelé 

platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, které 

mohou svoji činnost vykonávat na základě registrace u České národní banky. Režim 

podmínek k registraci, stejně tak i regulace a dohled je mírnější než u platebních institucí. 

Jejich oprávnění k činnosti je však omezeno pouze na stát registrace a tudíž nemohou 

poskytovat své platební služby v jiném členském státě EU (neplatí zde jednotný pas). 
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Na základě zákonného přijetí těchto subjektů byl novelizován i zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB ve 

svém § 44, ve kterém se doplňuje výkon dohledu i o dohled na výše uvedenými subjekty. 

Přesná pravidla pro výše uvedené instituce jsou uvedeny ve vyhlášce ČNB č. 374/2009 Sb., ze 

dne 23. října 2009, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, 

poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého 

rozsahu. 

 

2.3.2. Práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů 

Nový zákon v části čtvrté přináší podrobnou úpravu práv a povinností při poskytování 

platebních služeb a vydávání elektronických peněz.  Mírnější režim je nastaven pro drobné 

platby. Poskytovatel a uživatel uzavírají mezi sebou smlouvu o platebních službách, a to buď 

rámcovou či týkající se jednorázové platební transakce. Tuto rámcovou smlouvu je uživatel 

oprávněn kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní doba nesmí být delší než jeden měsíc. 

Výpověď rámcové smlouvy ze strany poskytovatele je možné zpoplatnit pouze v případě, že 

tato smlouva trvala kratší dobu než jeden rok. Poplatek pak musí být přiměřený a odpovídat 

skutečným nákladům. Zrušení účtu zdarma za výše uvedených podmínek se pro klienty stává 

proto mnohem transparentnější. Některé banky totiž uplatňovali velmi dlouhé výpovědní 

lhůty, nehledě již k poplatkům za zrušení účtu. 

Dopadem přijetí tohoto zákona o platebním styku je zvýšení ochrany uživatele platebního 

styku, zejména spotřebitelů a drobných podnikatelů. Velké váhy nově nabývají informační 

povinnosti před i během trvání smlouvy o platebních službách, před, při i po provedení 

transakce, a to směrem vůči plátci i příjemci. Nárok na informace o provedení platební 

transakce mají okamžitě bez zbytečných odkladů po provedení této transakce v pravidelných 

intervalech, které nesmějí být delší než 1 měsíc. Tato povinnost poskytovatelů platebních 

služeb je bezúplatná. Jelikož se jedná a zákonnou povinnost nemohou si bankovní i 

nebankovní poskytovatelé platebních služeb za výpis o pohybech na účtu účtovat poplatek, 

tak jak to činili doposud. 

V této části je také upravena autorizace platebních transakcí a způsob a především lhůty pro 

provádění platebních transakcí, v neposlední řadě i odpovědnost poskytovatele platebních 

služeb. 

Významnou změnou je zkrácení doby převodu peněžních prostředků při bezhotovostním 

platebním styku (z účtu na účet) o jeden den. Dle § 109 je poskytovatel plátce povinen 

připsat na účet poskytovatele příjemce peněžní prostředky nejpozději do konce následujícího 

pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu. Tento moment se označuje jako D+1, 

kdy D je den přijetí platebního příkazu. V případě papírového příkazu lze dohodou mezi 

plátcem a jeho poskytovatelem prodloužit lhůtu o 1 pracovní den, tedy D+2. V případě 
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platebních transakcí v měně euro nebo na území České republiky v českých korunách se 

mohou dohodnout na lhůtě kratší. Dle § 110 je poskytovatel příjemce povinen připsat částku 

platební transakce či nevede-li účet, pak dá příjemci k dispozici tuto částku v den připsání na 

účet poskytovatele příjemce. V případě, že se jedná o platební transakci v měně jiného než 

členského státu nebo účet je vedený v měně jiného než členského státu lze prodloužit lhůtu 

o 1 pracovní den. 

V případě, že se jedná o platební transakci na území České republiky v české měně u jednoho 

poskytovatel, je stanoveno, že peněžní prostředky musí být připsány na účet příjemce nebo 

dány příjemci k dispozici, nevede-li poskytovatel účet, v den přijetí příkazu, tzn. D+0. 

V případě, že při platební transakci je nutná směna měn, pak se mohou plátce a jeho 

poskytovatel dohodnout o prodloužení lhůty o jeden den na D+1. 

Provádí-li se platební transakce z podnětu příjemce, tzn. formou inkasa, jsou lhůty v dispozici 

na dohodě mezi příjemcem a jeho poskytovatelem, vycházející však z dohody mezi plátcem a 

příjemcem. 

U vkladu na účet v hotovosti jsou stanoveny dvoje lhůty v závislosti na tom, kdo je 

vkladatelem a v jaké měně se vkládá hotovost. Vkládá-li hotovost na účet spotřebitel či 

drobný podnikatel, a to v měně členského státu, ve které je účet veden, jsou připsány 

peněžní prostředky na účet příjemce v okamžiku jejich přijetí poskytovatelem, tzn. D+0. 

V témže okamžiku nastává i den valuty. Vkládá-li na účet hotovost spotřebitel nebo drobný 

podnikatel v jiné měně než měně členského státu, ve které je účet veden či vkládá-li na účet 

hotovost v měně, ve které je účet veden jiný subjekt než spotřebitel či drobný podnikatel 

jsou peněžní prostředky připsány na účet příjemce následující pracovní den ode dne jejich 

přijetí poskytovatelem, tzn. D+1. V témže okamžiku nastává i den valuty. 

V této souvislosti je také nutno zmínit i určitý průlom v povinnosti dodržování lhůt při 

provádění platebních transakcí. Lhůty, které jsou stanoveny k připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce, mohou být totiž prodlouženy z důvodů uvedených v zákoně č. 253/2008 

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

Jedná se zde o takzvané podezřelé obchody. V tomto případě jsou poskytovatelé povinni 

upozornit Ministerstvo financí a splnit příkaz klienta týkající se podezřelého obchodu 

nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí tohoto upozornění tímto ministerstvem. 

Ministerstvo financí má oprávnění při složitějších podezřelých obchodech prodloužit dobu 

odkladu splnění příkazu klienta až na 72 hodin. 

 

Dále bych se ještě chtěla pozastavit nad institucí solučního okamžiku, který byl několikrát 

měněn a právně upravován, a to v závislosti na účelu platby atd. 
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Před komplexní úpravou platebního styku byl soluční okamžik v občanském zákoníku 

stanoven jako den, kdy byla peněžní částka poukázána. Byl-li placen peněžitý dluh 

prostřednictvím platebního příkazu, pak se jednalo o den odepsání částky z účtu dlužníka u 

jeho banky. V tento okamžik přestávaly být peněžní prostředky v dispozici dlužníka. Avšak 

z pohledu věřitele ani on tyto peněžní prostředky neměl k dispozici, neboť platební transakce 

po odepsání peněz z účtu dlužníka trvala u peněžního ústavu několik dní. Tato lhůta tedy 

tímto způsobem byla připsána k tíži věřitele.  

Přijetím zákona č. 125/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku se opět změnil soluční okamžik stanovený 

v občanském zákoníku. Okamžik splnění peněžitého dluhu, který je plněn prostřednictvím 

peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb je s účinností od 1. ledna 2003 

považován den připsání částky na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením 

částky věřiteli v hotovosti, není-li mezi dlužníkem a věřitelem dohodnuto jinak. Tímto 

způsobem byla úprava solučního okamžiku v občanském zákoníku dána do souladu se 

solučním okamžikem stanoveným v obchodním zákoníku. V takto stanovený okamžik byl 

dluh považován za splněný, jelikož věřitel měl peněžní prostředky ve své dispozici. Lhůta pro 

provedení platební transakce byla převedena na dlužníka. Zároveň však došlo i k úpravě 

těchto lhůt, které doznali značného zkrácení (D+2). 

S účinností od 1. listopadu 2009 se stanovuje v občanském zákoníku jako den splnění dluhu 

prostřednictvím poskytovatele platebních služeb den, kdy byly částky připsané na účet 

poskytovatele platebních služeb věřitele, není-li dohodnuto jinak. Plní-li dlužník peněžitý 

dluh prostřednictvím poštovního poukazu, je dluh splněn připsáním částky na účet 

poskytovatele platebních služeb věřitele nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li 

dohodnuto jinak. Poskytovatel příjemce (věřitele) je však povinen připsat peněžní prostředky 

v D+0, proto dopad na dlužníky a především věřitele po této změně je prakticky 

bezvýznamný. Pouze v případech uvedených výše je poskytovatel povinen připsat peněžní 

prostředky v D+1. Tímto způsobem lhůta pro převod mezi poskytovatelem plátce a 

poskytovatelem příjemce (D+1) jde k tíži dlužníka, avšak lhůta k připsání peněžní částky 

poskytovatelem příjemce příjemci (D+0, ve stanovených případech D+1) jde k tíži věřitele. 

Lhůty k provedení platební transakce, jak je výše uvedeno, se však zkrátili. 

Shodně je taktéž upraven den platby pro platby daní a poplatků dle zákona č. 337/1992 Sb. o 

správě daní a poplatků a den platby pojistného (zde však s účinností od 1.1.2010) dle zákona 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 

Pro plátce pojistného však nastává změna, kdy za rozhodný den se považuje až den připsání 

na účet poskytovatele příjemce a ne den, kdy byly peněžní prostředky z účtu plátce 

odepsány.  
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K provedení platební transakce je třeba souhlasu plátce, tento úkon zákon definuje jako 

autorizace transakce. Forma a postup udělení souhlasu zcela závisí na dohodě mezi plátcem 

a poskytovatelem. Zákon zde uvádí možné způsoby autorizace, jako například před či po 

provedení transakce, souhlas pro jednotlivou transakci či několika transakcím.  

Souhlas lze udělit i prostřednictvím platebního prostředku. Pojem platebního prostředku je 

definován hned v úvodních ustanoveních zákona a představuje zřízení nebo soubor postupů 

dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a 

kterými uživatel dává platební příkaz. Mimo plateb v hotovosti jedná o elektronické peníze, 

platební karty, bankovní převody a platby přímého bankovnictví. Řada těchto platebních 

prostředků se neustále rozšiřuje, a to implementací nových produktů ze strany bank, které 

doznaly značného vývoje. Ekonomická vyspělost tržního hospodářství si tak vyžaduje širší 

možnosti provádění platebního styku. Omezování se pouze na platební příkazy prováděnými 

bankami „over teh counter“ je nejenom časově a finančně náročné pro klienty, ale také i pro 

samotné banky. Další platební prostředky tak proto snižují časovou náročnost provedení 

transakce, ale především rozšiřují možnost jejich uplatnění mimo bankovní doby, například 

platební terminály v obchodních sítích, bankomaty, přímé bankovnictví pro každý subjekt 

s přístupem k internetu, mobilu atd. 

Například Česká spořitelna, a.s. poskytuje klientům k provedení platební transakce službu 

přímého bankovnictví - SERVIS 24 internetbanking. Autorizace zadání či změny transakce a 

připodepsání transakce se provádí pomocí autorizačních SMS či klientským certifikátem. 

Autorizace pomocí autorizačních SMS představuje zadání kódu, který klient obdržel formou 

SMS zprávy do jeho mobilního telefonu, do autorizačního pole v kontrolní obrazovce. 

Autorizace klientským certifikátem představuje zadání PIN čipové karty, která je vložena do 

speciálně instalované čipové čtečky u klientova počítače. 

Jelikož platební prostředek je důležitým autorizačním nástrojem, je nutné, aby jejich 

oprávněný uživatel přijal veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho personalizovaných 

bezpečnostních prvků. Plátce je povinen ze zákona bez zbytečného odkladu oznámit 

poskytovateli či jím určené osobě ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití 

platebního prostředku. V případě, že jsou provedeny neautorizovaného platební transakce, 

pak ztrátu nese plátce, a to buď: 

a) Do částky odpovídající 150 eurům (aktuálně odpovídající hodnotě cca 3.750,-Kč), 

byla-li tato ztráta způsobena použitím ztraceného či odcizeného platebního 

prostředku, nebo zneužitím platebního prostředku, 

b) V plném rozsahu ztráty, pokut tuto způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v 

§ 101 zákona o platebním styku. 
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Pro jednoznačný výklad ustanovení zákona vydala Česká národní banka úřední sdělení dne 

10. listopadu 2009, kde sděluje, že plátce nese ztrátu ze všech neautorizovaných platebních 

transakcí do celkové částky odpovídající 150 eurům, a to za podmínek stanovených v § 116 

zákona. Limit 150 eur se tedy vztahuje na souhrn částek všech platebních transakcí, které 

byly provedeny od okamžiku ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití 

platebního prostředku do doby oznámení této skutečnosti poskytovateli podle § 101 písm. b) 

zákona. Tímto úředním sdělením ČNB jasně stanovila hranici ztráty plátce tak, aby někteří 

poskytovatelé platebních služeb nevyčíslili částku 150 eur k tíži plátce za každou takto 

provedenou transakci.  

Poskytovatel je zároveň odpovědný za neautorizovanou transakci, dodržel-li držitel 

platebního prostředku všechny své povinnosti. Poté, co mu plátce oznámil neautorizovanou 

platební transakci, je poskytovatel plátce povinen uvést platební účet do stavu před 

provedením neautorizované platební transakce či vrátit částku platební transakce, včetně 

úplaty a ušlých úroků. 

V praxi se tato ustanovení aplikují především při ztrátě, odcizení nebo zneužití platební 

karty. Držitel platební karty je povinen bez zbytečného prodlení nahlásit ztrátu, odcizení 

nebo zneužití vydavateli platební karty k provedení blokace proti jejímu neoprávněnému 

zneužití. Tato blokace je ze strany vydavatele povinná ze zákona, a proto nelze za tuto 

„službu“ účtovat klientovi poplatek, který u některých druhů bank čítal až několik stovek Kč. 

Za platební transakce uskutečněné před tímto nahlášením, které držitel platební karty označí 

jako neautorizované, nese plátce ztrátu do výše 150 euro. Za provedení neautorizovaných 

platebních transakcí po oznámení ztráty, odcizení nebo zneužití karty odpovídá poskytovatel 

v plném rozsahu. 

Pro držitele platebních karet je však důležité dodržet všechna opatření pro zajištění její 

bezpečnosti. Například častá situace, kdy držitel platební karty má poznamenaný PIN na této 

kartě či neoznámení ztráty platební karty se posuzují jako porušení povinností držitele 

platebních karet z hrubé nedbalosti či úmyslu a tímto plná ztráta z neautorizovaných 

transakcí jde k tíži tohoto držitele nikoliv poskytovatele. 

 

Nový zákon o platebním styku nově zavádí možnost vrácení autorizované transakce, která 

byla provedena z podnětu příjemce (příkazem k inkasu). Toto oprávnění plátce odvolat již 

provedenou platbu, které může uplatnit do 8 týdnů ode dne odepsání peněžních prostředků 

z jeho platebního účtu je podmíněno, a to: 

a) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a 

b) částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se 

zřetelem ke všem okolnostem, vyjma změny směnného kurzu. 
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Poskytovatel může požadovat po plátci doložení informací a dokladů potvrzujících, že nastaly 

výše uvedené podmínky. Poskytovatel provede vypořádání nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne obdržení žádosti plátce tím, že částku vrátí či odmítne její vrácení s odůvodněním. 

V druhém případě je i poskytovatel povinen sdělit plátci informace o způsobu mimosoudního 

řešení sporů a o možnosti plátce podat stížnost orgánu dohledu. 

 

Dále leží na poskytovateli platební transakce důkazní břemeno, že platební transakce byla 

provedena tak, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán platební příkaz, 

platební transakce byla správně zaznamenána, zaúčtována a že nebyla ovlivněna technickou 

poruchou nebo jinou závadou. 

 

Dalším platebním prostředkem, u kterého bych se chtěla pozastavit, jsou elektronické 

peníze. Dle § 4 zákona 284/2009 Sb., o platebním styku je elektronickými penězi považovaná 

taková peněžní hodnota, která: 

a) představuje pohledávku za vydavatelem elektronických peněz, 

b) je uchovávaná elektronicky, 

c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků v hodnotě ne nižší, než je hodnota 

vydávaných elektronických peněz, a 

d) je přijímána jako platební prostředek jinými osobami než vydavatelem elektronických 

peněz. 

Jedná se o takzvané elektronické peněženky. Tento platební prostředek je především 

využíván pro platby nižších částek. 

Kromě České národní banky, bank, zahraničních bank a zahraničních finančních institucí, 

spořitelních a úvěrních družstev mohou vydávat elektronické peníze taktéž instituce 

elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických 

peněz malého rozsahu. Vydávání elektronických peněz tyto instituce zasahují do měnové 

sféry České národní banky, proto jejich oprávnění k činnosti je vázáno na povolení udělené 

Českou národní bankou. Jejich činnost podléhá stálému dohledu ČNB, kde musí splňovat 

požadavky např. na výši kapitálu, na kapitálovou přiměřenost, na řídící a kontrolní systému, 

na informační povinnost atd. Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podléhá 

registraci ČNB a dále má určitá omezení, jakými jsou: 

- platební prostředek vydaný držiteli uchová elektronické peníze nejvýše v částce 

odpovídající 150 eurům (cca 3.750,-Kč), 
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- celková výše závazků tohoto vydavatele vyplývající z nevypořádaných částek 

vydaných elektronických peněz v členském státě nepřesáhne zpravidla částku 

odpovídající 5 miliónů eur a v žádném okamžiku částku odpovídající 6 miliónů eur, 

- elektronické peníze tohoto vydavatele jsou přijímány jako platební prostředek pouze 

omezeným počtem poskytovatelů služeb. 

Jedná se například o elektronické peněženky In-karta, kterou mohou držitelé platit v síti 

Českých drah, či elektronické peněženky některých lázeňských komplexů atd. 

Využívání těchto karet bylo výhodné mj. z důvodu toho, že zde existovalo omezené riziko 

ztráty většího obnosu peněžních prostředků. Karta totiž mohla být „nabita“ maximálně na 

hodnotu 150 euro. Jelikož přijetím nového zákona o platebním styku se u platebních karet 

stanovila hranice odpovědnosti držitele za ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí 

taktéž na 150 eur, byla tato výhoda anulována. 

Do budoucna však mají velký potenciál využívání, a to formou virtuální elektronické 

peněženky. 

 

2.4. Finanční arbitr 

V neposlední řadě byl přijetím nového zákona o platebním styku dotčen i institut finančního 

arbitra.  

Finanční arbitr byl jako nový alternativní systém pro řešení sporů z platebního styku zaveden 

v České republice zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi ze dne 9. května 2002. 

Účinnost tohoto zákona nastala 1. ledna 2003. Tento systém rozhodování sporů nenahrazuje 

příslušnost soudů nebo případných rozhodců, ale je další alternativou řešení sporů, která je 

přístupnější uživatelům platebního styku tím, že je rychlejší, pružnější a také méně 

nákladnou. 

Před přijetím nového zákona o platebním styku v roce 2009 byla příslušnost finančního 

arbitra omezená na rozhodování sporů mezi osobami, které provádějí převody peněžních 

prostředků, a jejich klienty, jestliže výše částky, která je předmětem sporu, vyjádřená v 

eurech nepřesahuje ke dni podání návrhu částku 50 000, což činí k dnešnímu přepočtu cca 

1.250.000,-Kč a dále na rozhodování sporů mezi osobami, které vydávají elektronické 

platební prostředky a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání 

elektronických platebních prostředků pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána 

příslušnost českého soudu. S účinností od 1. listopadu 2009 mimo rozšíření sporů mezi 

poskytovateli a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi 

vydavateli a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz 
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pokud je dána pravomoc k rozhodnutí českému soudu se zrušilo omezení výše částky, která 

je předmětem sporu.  

Tyto spory rozhoduje finanční arbitr či v případech stanovených tímto zákonem zástupce 

finančního arbitra. Úhradu nákladů na administrativní zajištění výkonu stejně tak i plat 

finančního arbitra a jeho zástupce, který stanoví Poslanecká sněmovna, poskytuje Česká 

národní banka.  

Finanční arbitr a jeho zástupce je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období pěti let, a 

to na základě návrhu poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz 

(zákon je dále označuje jako instituce), jejich profesních sdružení a profesních sdružení na 

ochranu spotřebitelů. Finančním arbitrem a jeho zástupcem se může stát pouze osoba, která 

je plně způsobilá k právním úkonům, má dobrou pověst, dostatečnou kvalifikaci a zkušenost. 

Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by 

mohlo vzbudit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Finanční arbitr je zodpovědný Poslanecké 

sněmovně, které jedenkrát ročně do 31. března předkládá zprávu o své činnosti včetně 

vynaložených nákladů. Za podmínek uvedených v zákoně má Poslanecká sněmovna právo 

finančního arbitra odvolat. Finanční arbitr má všeobecnou informační povinnost vůči 

veřejnosti. Taktéž jedenkrát ročně do 30. června následujícího roku překládá výroční zprávu 

o své činnosti a projednaných sporech (bez identifikace účastníků). Vůči dohledovým 

orgánům institucí má informační povinnost o nedostatcích v těchto institucích. Finanční 

arbitr, zástupce finančního arbitra i pověřené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech, o kterých se dozvěděli při své činnosti. Finančního arbitra může této 

povinnosti zprostit pouze Poslanecká sněmovna, zástupce a pověřené osoby finanční arbitr.  

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele, který musí obsahovat: 

- označení účastníků řízení, 

- doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, 

- úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, 

- důkazní prostředky nebo označení důkazů, 

- označení, čeho se navrhovatel domáhá, 

- prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu 

soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a 

je si vědom závaznosti nálezu, 

- plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, 

- datum a podpis navrhovatele. 
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Návrh je nepřípustný, jestliže 

- spor nenáleží do působnosti arbitra, 

- ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno, 

- spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem, 

- ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí 

řízení zahájeno. 

Již zahájené řízení finanční arbitr zastaví, jestliže navrhovatel podal v téže věci na instituci 

návrh u soudu. K podanému návrhu u finančního arbitra tento vyzve dotčenou instituci, aby 

se k tomuto návrhu vyjádřila, a to ve lhůtě 15 dnů, která může být v odůvodněných 

případech prodloužena, a to i opakovaně. 

Zahájení řízení před finančním arbitrem podléhá dispoziční zásadě, jelikož je plně závislé 

na iniciativě navrhovatele. Stejně tak vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, finanční arbitr 

usnesením zastaví řízení. V zahájeném řízení se uplatňují zásady ústního jednání, jestliže tak 

navrhl účastník řízení nebo z vlastního podnětu finančního arbitra, dále zásadou vyhledávací 

co se týče aktivního opatřování důkazů. Při svém rozhodování finanční arbitr vychází ze 

skutkového stavu věci a volně hodnotní důkazy, je povinen rozhodovat podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů. Účastníci mají právo 

nahlížet do spisu a obdržet kopie písemností založených do spisu. V průběhu řízení je arbitr 

oprávněn vyžadovat od účastníků řízení předložení veškerých důkazů na podporu jejich 

tvrzení, a to včetně podání ústního vysvětlení. Taktéž se může obrátit i na instituce, které 

nejsou účastníky řízení, avšak jejich vysvětlení může mít význam pro průběh a výsledek 

řízení. Instituce tak jsou povinny do lhůty 15 dnů této žádosti finančního arbitra vyhovět. 

K provedení šetření ve věci může finanční arbitr písemně pověřit zaměstnance České národní 

banky nebo i jiné fyzické osoby. Účastníci řízení nesou své náklady s výjimkou nákladů na 

tlumočení sami. Řízení není zpoplatněno a v řízení se postupuje přiměřeně podle správního 

řádu. 

Finanční arbitr usiluje především o to, aby spor byl vyřešen smírně. Rozhodnutí finančního 

arbitra, které se nazývá nález, je nutné učinit do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Ve zvlášť 

složitých případech do 60 dnů či ji může arbitr přiměřeně prodloužit. Nález obsahuje výrok, 

odůvodnění a poučení o námitkách. Po jeho písemném vyhotovení se doručuje účastníkům 

řízení bez zbytečného odkladu do vlastních rukou. 

Řízení před finančním arbitrem je dvojinstanční. Proti nálezu mohou podat strany řízení 

odůvodněné námitky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu. 

Tento opravný prostředek však nemá devolutivní účinky, jelikož o námitkách rozhoduje 

finanční arbitr, který v první instanci řízení rozhodl v nálezu. Suspenzivní účinek si však včas 

podané námitky zachovávají. Rozhodnutí o námitkách je však konečné. Rozhodnutí, proti 
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kterému již nelze podat námitky je v právní moci. Jakmile uplyne lhůta pro plnění (byla-li 

stanovena) je nález soudně vykonatelný, a to podle občanského soudního řádu. 

Dále překládám přehled činnosti finančního arbitra měřený formou počtu přijatých podnětů 

a řešených sporů. Z níže uvedeného grafu je čitelné, že povědomost veřejnosti – uživatelů 

platebních služeb a držitelů elektronických peněz o možnosti využít arbitrážní řízení jako 

jednu z forem řešení sporů roste. Přesto však počet oprávněných podnětů, který vedl 

k návrhu na zahájení řízení je vyjma roku 2005 velmi mírně rostoucí, v roce 2009 v počtu 118 

návrhů. Rozšířením působnosti finančního arbitra od 1. listopadu 2009 se dá předpokládat 

rostoucí veličiny v obou sledovaných ukazatelích. 

 
Graf č. 4 – Vývoj počet přijatých podnětů a řešených sporů finančním arbitrem České 
republiky 
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Zdroj: Výroční zpráva Finančního arbitra za rok 2003 - 2009. 

 

2.5. Platební systémy 

Již zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku umožňoval vznik platebních systémů vedle 

doposud jediného mezibankovního platebního systému provozovaného Českou národní 

bankou na základě zákonného monopolu. Nový zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb. 

uvádí tři druhy platebního systému, a to platební systém s neodvolatelností zúčtování, 

platební systém, jehož účastníky jsou pouze poskytovatelé, kteří jsou členy téže skupiny a 

platební systém, jehož prostřednictvím poskytuje platební služby uživatelů jediný 

poskytovatel nebo skupina poskytovatelů. Systém mezibankovního platebního styku 

provozovaný Českou národní bankou se považuje za platební systém s neodvolatelností 

zúčtování. 
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Platební systémy musí být postaveny na přísném nediskriminačním principu, nemohou klást 

nepřiměřené požadavky na přístup k platebnímu systému jednotlivým poskytovatelům 

platebních služeb, stejně jakož i omezovat přístup k jiným či vícero platebních systémů.  

Platební systém je díky tomu, že zajišťuje převody peněžních prostředků, velmi důležitou 

institucí v platebním styku. V případě poruchy či nefunkčnosti může velmi silně ovlivnit 

poskytovatele platebních služeb a tím i celý bankovní sektor, proto vznik i činnost platebních 

systémů podléhá povolení, dozoru a regulaci, stejně tak i udělování sankcí a odnětí povolení 

České národní bance. Provozovatelé platebních systémů, stejně tak i jejich účastníci 

podléhají oznamovací povinnosti. 

Nový zákon o platebním styku definuje platební systém s neodvolatelností zúčtování za 

takový systém, který má určitý minimální počet účastníků, uzavřenou písemnou smlouvu se 

všemi účastníky, jejíž nedílnou součástí jsou pravidla tohoto platebního systému, získal 

povolení k činnosti od České národní banky, provádí převody peněžních prostředků dle 

tohoto zákona a písemné smlouvy mezi účastníky a jeho existenci a název ohlásila Česká 

národní banka Komisi Evropských společenství. Česká národní banka navíc má ještě další 

oznamovací povinnosti o provozovatelích, účastnících vůči krajským soudům České 

republiky, ale také i vůči Komisi Evropských společenství. 

K získání povolení k provozování tohoto platebního systému musí žadatel splňovat přísné 

předpoklady a podmínky: 

- žadatel je akciová společnost, 

- žadatel má splacen počáteční kapitál odpovídající částce nejméně 20 miliónů eur, 

který je tvořen peněžitými vklady, 

- majetek použitý ke splacení počátečního kapitálu má průhledný a nezávadný původ, 

- v systému jsou účastníci se stanovenou funkcí viz. níže, 

- žadatel má vhodné věcné, technické, personální a organizační předpoklady pro řádné 

a obezřetné provozování platebního systém a řídící a kontrolní systém 

- vedoucí osoby žadatele splňují dané předpoklady, 

- obchodní plán na první tři účetní období byl předložen, 

- je zajištěna likvidita, finanční rizika a vyloučena systémová rizika. 

Platební systém s neodvolatelností zúčtování musí být provozován na principu zúčtování 

jednotlivých položek při současné kontrole jejich krytí nebo na principu zúčtování rozdílů 

(sald) vypočtených ze vzájemných pohledávek a závazků účastníků systému, popřípadě v 

kombinaci těchto principů. Obsah těchto principů stanoví vyhláška ČNB č. 32/2010 Sb. ze 
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dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování, která dále 

obsahuje i formulář žádosti o povolení k provozování tohoto platebního systému. 

Neodvolatelnost příkazu tohoto platebního systému představuje princip, kdy účastník ani 

třetí osoba nemůže platně odvolat příkaz přijatý systémem počínaje okamžikem přijetí 

příkazu, který stanoví pravidla tohoto systému. 

Účastníky tohoto platebního systému lze rozdělit na dvě kategorie, a to na: 

- prosté účastníky, jimiž jsou: 

o peněžní instituce (kterými jsou banky, spořitelní a úvěrní družstva, osoby 

oprávněné poskytovat investiční služby dle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu) a  

o osoby veřejného práva a osoby s jejich zárukou. 

- speciální účastníky, jimiž jsou: 

o ústřední protistrana, tzn. osoba, která přijímá příkazy peněžních institucí 

zúčastněným v platebním systému a která je výlučným prostředníkem mezi 

těmito peněžními institucemi, 

o účtovatel, tzn. osoba, která vede účty, na nichž se zúčtují příkazy peněžní 

instituce nebo ústřední protistrany, a která z tohoto důvodu jim může 

poskytovat úvěr, 

o clearingová instituce, tzn. osoba, která provádí započtení vzájemných 

pohledávek a závazků z příkazů peněžní instituce, ústřední protistrany nebo 

účtovatele, 

o osoba, která plní úlohu v předchozích třech bodech v jiném platebním 

systému s neodvolatelností zúčtování, ve vypořádacím systému dle zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu, v platebním systému či ve vypořádacím 

systému v seznamu Komise Evropských společenství, a která odpovídá za 

splnění finančních závazků vyplývající z příkazů, přijatých tímto systémem, 

o Česká národní banka, centrální banky jiných států a Evropská centrální banka. 

Týž účastník může být na pozici speciálního účastníka či vícero pozicích či naopak 

zabezpečovat pouze určitou část činností speciálního účastníka. 

 

Česká národní banka vede seznamy platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a jejich 

účastníků. Jedná se o: 
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- seznam platebních systémů s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle 

zákona o platebním styku včetně provozovatelů a účastníků těchto systémů, 

- seznam platebních systémů s neodvolatelností zúčtování provozovaných podle 

právního řádu jiných členských států, včetně jejich účastníků, kteří mají sídlo nebo 

místo podnikání v České republice. 

V prvním seznamu je uveden jako platební systém s neodvolatelností zúčtování systém 

CERTIS – systém mezibankovní platebního styku provozovaný Českou národní bankou, který 

aktuálně čítá 49 účastníků. 

Ve druhém seznamu jsou v první kategorii uvedeny platební systémy s neodvolatelností 

zúčtování, kde se účastní osoby, které mají sídlo nebo místo podnikání na území České 

republiky. Jedná se o dva platební systémy provozované Národnou bankou Slovenska. Ve 

druhé kategorii jsou uvedeny platební systémy, v nichž žádný z účastníků nemá sídlo nebo 

místo podnikání v České republice. Jedná se o 86 platebních systémů z 27 států. 

V České republice existuje jediný systém mezibankovního platebního styku, který zpracovává 

mezibankovní platby v českých korunách. Název CERTIS je zkratkou slov Czech Express Real 

Time Interbank Gross Settlement System. Tento systém byl založen v rámci zúčtovacího 

centra 8. března 1992 Státní bankou Československou, po rozdělení Československa bylo na 

Slovensku vytvořeno nové zúčtovací centrum. V České republice zůstalo stávající v České 

národní bance. Každý účastník systému má uzavřenu smlouvu o účtu vedeném v českých 

korunách, kde jsou stanoveny standardy, právní a technické podmínky pro vedení účtu a pro 

předávání a zpracování dat mezibankovního platebního styku. Každý účastník je jednoznačně 

identifikován kódem, který je povinnou součástí každé bankovní transakce. Dále se pro 

každou jednotlivou platbu používají další číselné kódy, které blíže specifikují platbu. 

Z tohoto účtu sloužícího pro vypořádání mezibankovních plateb provádí ČNB příkazy 

k převedení finančních prostředků na základě instrukcí účastníků. Zůstatky na těchto účtech 

tvoří součást minimálních rezerv, které jsou povinné a jsou stanoveny ve výši 2% z depozit. 

Tento účet zásadně nemůže mít debetní saldo. Proces vypořádání totiž probíhá v reálném 

čase, kdy CERTIS příjme platební příkaz, který prošel automatizovanou kontrolní fází, zda 

data splňují všechny kvalitativní požadavky. Následně systém kontroluje zůstatek na účtu 

banky plátce. V případě pozitivní kontroly je platba okamžitě vyrovnána, tzn. účet banky 

plátce je debetován (částka je odepsána) a účet banky příjemce je kreditován (částka je 

připsána). V opačném případě kontroly, kdy na účtu banky plátce nejsou dostatečné 

prostředky, je platba umístěna do „zadržené fronty“. Dostatečné krytí na účtu se může 

obnovit prostřednictvím vypořádané platby z účtu jiné banky, či půjčkou na peněžním trhu. 

Česká národní banka k zajištění dostatečného krytí plateb může poskytnout vnitrodenní úvěr 

či úvěr přesnost označovaný v bankovní praxi jako overnight. V případě, že účet není 

kreditován v takové výši, aby příkazy čekající v „zadržené frontě“ mohly být vypořádány do 
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konce účetního dne, jsou tyto odmítnuty a vráceny bance, která je zaslala. O provedených či 

zadržených platbách stejně jako i o zůstatcích na účtech a odmítnutých příkazech informuje 

systém prostřednictvím informačního systému CERTIS-IS, který k přenosu těchto informací 

používá šifrovací a rozlišovací znaky. Tento systém je založený na brutto principu, anglicky 

gross settlement system.  

Druhým principem vypořádání mezibankovních platebních transakcí je netto princip, který je 

postaven na procesu clearingu. Během účetního dne probíhá evidence a započítávání 

jednotlivých platebních transakcí, které se teprve ke konci tohoto clearingového dne 

vypořádají jako suma plateb ve prospěch účtu banky a suma plateb k tíži účtu banky. 

Výsledná pozice banky pak může být pozitivní, kdy prostředky na účtu banky plně pokrývají 

platební transakce či negativní, kdy prostředky na účtu banky jsou nedostatečné k provedení 

všech platebních transakcí. V tomto případě je banka nucena zajistit dostatečné krytí plateb 

prostřednictvím půjčky či úvěru či musí být všechny transakce znovu přepočítány 

s vyloučením transakcí této banky. 

Služby poskytované systémem CERTIS jsou zpoplatněny. Výše poplatků je závislá na objemu 

prováděných operací a také na čase, kdy se v průběhu účetního dne provádějí. Čím blíže je 

okamžik vypořádání transakce ke konci účetního dne, tím je poplatek vyšší. 

V případě, že plátce i příjemce jsou klienty jedné banky, pak vypořádání platební transakce 

se uskuteční pouze v režimu vnitrobankovního zúčtování. 
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Závěr 

Právní úprava měny a peněžního oběhu doznala v České republice značného vývoje. Některé 

oblasti jako například platební styk nebyly samostatně regulované. Vycházelo se zde 

z principu, že se jedná o soukromé právo ošetřené občanským zákoníkem. Jelikož však 

význam a vliv platebního styku na ekonomiku celé země rostl a dosáhl na značné důležitosti, 

přistoupilo se k jeho specifické regulaci, která staví všechny účastníky platebního styku do 

jistoty a režimu pravidel, která jsou vynutitelná.  Taktéž i přejímání právního ošetření měny a 

peněžního oběhu jiných států a především Evropské unie zvyšuje kvalitu právní regulace 

v České republice. Dochází k efektivnější ochraně měny a peněžního oběhu před jejich 

zneužitím, ohrožením či poškozením. Toto vše je podtrženo vznikem nových institutů, jakým 

je například finanční arbitr. Tím, že je Česká republika jako malá otevřená ekonomika 

členskou zemí Evropské unie, dá se s jistotou očekávat, že v budoucnu bude docházet 

k harmonizaci právních pravidel měny a peněžního oběhu. 
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The legal aspects of currency and payment system 

 

Resume: 

The monetary law as a part of the financial law is concentrating mainly on institutions of 

currency, its emissions, payment systems and its security. 

Currency is a concrete monetary system in a concrete state, which is settled by legal acts of 

this state. The state authority specifies not only the nominal value of banknotes and coins, 

but also rules of their reproduction, rules of the exchange of damages banknotes for new 

ones, rules of their acceptance as a payment instruments, rules o payment systems etc. 

The monetary system in Czech Republic is compounded of banknotes in denomination of 50, 

100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 and coins in denomination of 1, 2, 5, 10, 20, 50. The 

currency named Czech koruna and it is divided into 100 hellers. The sole institution, which 

has a legal right to emit banknotes and coins, is the Czech National Bank by the Act no. 

6/1993 Co.  The CNB through its ordinances specifies the emission of a concrete banknote or 

coin, its size, design, weight... and beginning of validity (for example the Ordinance CNB no. 

78/2009 Co. or Ordinance CNB no. 111/1993 Co.).  To protect banknotes against a 

counterfeiting they are provided by security features as watermark, security threads, 

perforation, see-through mark, hologram, raised print, glossy stripe, microprinting and UV 

light marks. According to the Ordinance CNB no. 553/2006 Co. the CNB determines rules of 

reproduction of banknotes, coins, cheques, securities and payment cards and rules of 

producing of imitation money. The rules are harmonized with EU law. 

The main legal enactment specifying a cash payment system is the Ordinance CNB no. 

37/1994 Co. It is concentrating on two topics. The first topic is about procedures for 

receiving money and the handling. The CNB specifies the generally obligation of acceptation 

of money although it is graded by recipient (individual person, legal person, banks, CNB) and 

subject (amount of coins, used-up or damaged or counterfeit banknotes and coins). The 

second topic is about the exchange of incomplete and damaged banknotes and coins. The 

CNB applies the quarter compensation rule and ECB the half one.  

A large number of payments are currently made by bank transfers. Until 2004 there was not 

a particular legal regulation. It was done by the Ordinance CNB no. 62/2004 Co. until quite 

recently. The bank transfers are done by to way – charging order or collection order. Both 

orders obtain obligatory (specification of order, bank account of payer and receiver, amount 

in CZK, signature or code as a signature), conditionally obligate (constant symbol) and 

voluntary (date of payment, variable symbol, specific symbol, text, date of filling) data. Also 
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the banks are obliged to provide to payer and receiver with information about payment in 

the form of account statement with concrete data.  

The noncash payment system is legally regulated by the Act no. 284/2009 Co., in which there 

are transparently incorporated conditions of EU noncash payment system. In Czech Republic 

there is the noncash interbank payment system – CERTIS (Czech Express Real Time Interbank 

Gross Settlement System). Besides new institutions both authorized and registered and 

electronic money there is specified time-limit of payments and obligation of all subjects in 

payment system to inform. A protect of consumers becomes a great importance too. It is 

seen mainly by the setting of loss limit from non-authorised usage of payment card and non-

charging for some services (blocking of payment card, closing of account, ect.). Also the 

solution moment was changed.  

The CNB has obligation to protect currency and payment systems against threats and 

violations. It is supported by new Penal Code (Act no. 40/2009 Co.), which contains the 

penalties for these crimes (as forgery and altering of money or other payment instrument, 

producing of illegal imitation of money or other payment instrument, refusing of accept 

money...). 

To make a solving of disputes from payment systems and from usage of electronic money 

faster and cheaper for participants there was in 2002 established Financial Arbitrator too.  

 

 


