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Vyznačení navrhovaných změn a doplnění 

 

I. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

§ 12 

 

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož 

i bankovky a mince pamětní (dále jen „bankovky a mince“). 

 

 

§ 16 

 

(1) Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi 

ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky. 

 

(2) Mince z drahých kovů, pamětní bankovky a mince a mince ve zvláštním 

provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich 

nominální hodnoty. 

 

§ 16a 

 

(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, 

žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele 

v omyl, že jde o mince nebo pamětní mince určité nominální hodnoty vydávané Českou 

národní bankou. 

 

(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu 

v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo „mince“. 

 

 

§ 20 

Zrušen 

 

(1) Česká národní banka má výhradní právo vydávat obchodní mince, které 

se nazývají české dukáty. Ustanovení § 15 se pro ně použije obdobně. 

 

(2) Obchodní mince jsou mince vydané Českou národní bankou, které nejsou 

zákonnými penězi a nemají nominální hodnotu. 

 

 

§ 21 

Zrušen 

 

(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat 

medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést 

jejich držitele v omyl, že jde o mince vydávané Českou národní bankou. 
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(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného 

předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít 

slovo „mince“. 

 

§ 22 

 

(1) Česká národní banka stanoví vyhláškami 

a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek 

a mincí a jejich vydání do oběhu, 

b) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky 

a mince. 

 

(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou v případě obchodní mince, zda 

se vydává jako jeden český dukát nebo jeho násobek, dále rozměry, hmotnost, materiál, 

vzhled, její další náležitosti a datum vydání. 

 

ČÁST  JEDENÁCTÁ 

Přestupky 

 

§ 46 

Přestupky fyzických osob 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, 

žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi 

vydanými Českou národní bankou, nebo 

b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo 

podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo 

„mince“. 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

 

§ 46 

Přestupky 
 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) v rozporu s § 21 odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, 

žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi vydanými Českou národní 

bankou, nebo 

b) v rozporu s § 21 odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo 

podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním 

slovo „mince“. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1, 

b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, 

nebo 

c) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5. 
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(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 

písm. a), b) nebo c) dopustí přestupku tím, že 

a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo 

b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu. 

 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm.  a) nebo podle odstavce 2 

písm. b), 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a) nebo c) 

anebo podle odstavce 3. 
 

 

§ 46a 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, 

žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi 

vydanými Českou národní bankou, 

b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo 

podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo 

„mince“, 

c) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1, 

d) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo 

e) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 

písm. a), b) nebo c) dopustí přestupku tím, že 

a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo 

b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu. 

 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), 

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e) nebo podle odstavce 2 

písm. a) nebo b). 

 

II. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 136/2011 SB., O OBĚHU BANKOVEK A MINCÍ 

A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

§ 2 

Vymezení základních pojmů 

 

(1) Tuzemská bankovka je bankovka znějící na koruny české, vydaná Českou národní 

bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; bankovka znějící na jinou měnu, 

která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je bankovka cizozemská. 

 



4 

 

(2) Tuzemská mince je mince znějící na koruny české, vydaná Českou národní 

bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; mince znějící na jinou měnu, která 

je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je mince cizozemská. 

 

(3) Pamětní bankovka je tuzemská bankovka určená ke sběratelským účelům. 

 

(3) (4) Pamětní mince je tuzemská mince vyrobená z obecných nebo drahých kovů 

určená ke sběratelským účelům.  

 

(4) (5) Tuzemská bankovka 

  

a) celá je tuzemská bankovka, které nechybí žádná její část nebo které chybí pouze část nebo 

části okraje na obvodu bankovky, 

b) celistvá je tuzemská bankovka, která tvoří souvislý celek, 

c) opotřebovaná oběhem je celá a celistvá tuzemská bankovka, která je odřená, zašpiněná 

nebo pomačkaná, 

d) nestandardně poškozená je tuzemská bankovka, 

1. která je ohořelá nebo zetlelá, 

2. která je obarvená nebo odbarvená, nejde-li o nepatrné poškození nebránící dalšímu 

oběhu, 

3. která je poškozená hygienicky závadným materiálem, 

4. která je poškozena tak, že není možné ověřit její pravost, 

5. která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži, 

6. která se skládá z více než 2 částí, 

7. jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení 

nebo úředně přetištěný nápisem, 

8. jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo 

9. které chybí celý horní nebo spodní okraj, 

e) běžně poškozená je tuzemská bankovka, která je poškozena jinak než nestandardně. 

  

(5) (6) Tuzemská mince 

  

a) celá je tuzemská mince, jejíž plocha nebyla zmenšena, nebo mince vyrobená z více částí, 

které nechybí žádná její část, 

b) opotřebovaná oběhem je celá tuzemská mince, která je odřená nebo zašpiněná, 

c) nestandardně poškozená je tuzemská mince, 

1. která je nastřižená, 

2. která je vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny, 

3. která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži, 

4. jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, nebo 

5. jejíž tvar je deformovaný, 

d) běžně poškozená je tuzemská mince, která je poškozená jinak než nestandardně. 

 

§ 5 

Příjem tuzemských bankovek a mincí 

 

(1) Každý je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení, ledaže je 

oprávněn jejich příjem odmítnout. 

 

(2) Příjem tuzemských bankovek nebo mincí může odmítnout 
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a) úvěrová instituce provádějící pokladní operace, jestliže se jedná o bankovky nebo mince 

znějící na koruny české prohlášené Českou národní bankou za neplatné a jestliže uplynula 

doba stanovená na základě zákona upravujícího činnost a postavení České národní banky
3)

, 

po kterou je povinna provádět jejich výměnu, 

b) každý s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace, 

jestliže se jedná o pamětní bankovky, pamětní mince nebo o tuzemské bankovky nebo 

mince prohlášené Českou národní bankou za neplatné, 

c) každý s výjimkou České národní banky a úvěrové instituce provádějící pokladní operace, 

jestliže se jedná o více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě. 

 

§ 6 

Výměna tuzemských bankovek a mincí 

 

(1) Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace vyměňují 

a) tuzemské bankovky a mince za tuzemské bankovky a mince jiných nominálních hodnot, 

b) tuzemské bankovky a mince opotřebované oběhem a tuzemské bankovky a mince běžně 

poškozené za tuzemské bankovky a mince vhodné pro další oběh, 

c) tuzemské bankovky a mince prohlášené Českou národní bankou za neplatné za platné 

tuzemské bankovky a mince po dobu stanovenou na základě zákona upravujícího činnost 

a postavení České národní banky
3)

 a 

d) pamětní bankovky nebo pamětní mince za tuzemské bankovky nebo tuzemské mince, 

které nejsou pamětními bankovkami nebo pamětními mincemi. 

 

§ 10 

Výměna poškozených tuzemských bankovek a mincí a poskytování náhrad za ně 

 

(1) Česká národní banka a úvěrová instituce provádějící pokladní operace bezplatně 

vymění běžně poškozené tuzemské bankovky a mince za nepoškozené tuzemské bankovky 

a mince, jestliže 

a) jsou celé, nebo 

b) se jedná o bankovky, jejichž celková plocha je větší než 50 %, které jsou celistvé nebo 

které se skládají nejvýše ze 2 částí, jež nepochybně patří k sobě; v případě pochybností 

o tom, zda jednotlivé části bankovky patří k sobě, se posuzuje každá část samostatně. 

 

(2) Za běžně poškozené pamětní bankovky nebo pamětní mince poskytují Česká 

národní banka a úvěrové instituce provádějící pokladní operace náhradu v tuzemských 

bankovkách a mincích, které nejsou mincemi pamětními pamětními bankovkami nebo 

pamětními mincemi. 

 

(3) Nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince se nevyměňují. Pokud byly 

nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince předány České národní bance, může 

za ně Česká národní banka v odůvodněných případech, souvisejících zejména se živelní 

pohromou či jinou událostí vážně postihující nebo ohrožující majetek nebo s následkem 

trestného činu, na žádost toho, kdo jí je předal nebo komu byly zadrženy, poskytnout náhradu. 

 

(4) Výměnu podle odstavců 1 a 2 lze provést i tak, že se na žádost toho, kdo předložil 

tuzemské bankovky nebo mince k výměně, převede nebo připíše příslušná částka na jím 

uvedený účet. Náhrada podle odstavce 3 se poskytne tak, že se tomu, komu byly nestandardně 

poškozené tuzemské bankovky nebo mince zadrženy, anebo tomu, kdo o náhradu požádal, 

vyplatí příslušná částka v nepoškozených tuzemských bankovkách a mincích s výjimkou 
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pamětních bankovek nebo pamětních mincí, nebo se příslušná částka převede nebo připíše 

na účet uvedený touto osobou, jestliže o to požádá. Jestliže se nepodaří žadateli náhradu 

vyplatit, ponechá si ji Česká národní banka a eviduje ji na zvláštním účtu. Pokud se ten, komu 

byly nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince zadrženy, anebo ten, kdo 

o náhradu požádal, nepřihlásí o jejich vrácení nebo o náhradu za ně do 3 let ode dne jejich 

zadržení nebo podání žádosti o náhradu, připadne částka odpovídající jejich nominální 

hodnotě České národní bance. 

 
 


