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1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské
činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zpracovatel / zástupce
předkladatele:
Ministerstvo financí

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:
1. květen 2019

Implementace práva EU: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Cílem navrhované právní úpravy je zvýšení ochrany klientů směnáren, vymezení hranice
mezi směnárenskou činností a poskytováním platebních služeb a provedení některých
technických změn, jejichž nezbytnost se objevila během dosavadní aplikační praxe.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne
Návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne
Návrh zákona nemá dopad na mezinárodní konkurenceschopnost ČR.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Navrhovaná právní úprava klade požadavky především na osoby provozující směnárenskou
činnost. Dochází rovněž ke zpřesnění požadavků kladených na poskytovatele platebních
služeb v souvislosti s přijetím prováděcích předpisů Evropské komise.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
Návrh zákona nemá dopad na územní samosprávné celky.
3.5 Sociální dopady: Ne
Navrhovaná právní úprava se nedotýká sociálního postavení subjektů práva.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano (pozitivní)
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na spotřebitele. Naopak
jejím cílem je zlepšit postavení zákazníků směnáren a zvýšit jejich ochranu tím, že se nově
zavádí odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
Návrh zákona nemá dopad na životní prostředí.
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
Návrh zákona nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen
a mužů.
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
Návrh zákona nemá dopad na výkon státní statistické služby.
3.10 Korupční rizika: Ne
Návrh zákona nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
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A. OBECNÁ ČÁST
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE
1. 1. Název
Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
1. 2. Definice problému
Návrh zákona je předkládán z důvodu zvýšení ochrany klientů směnáren, odlišení
směnárenské činnosti od poskytování platebních služeb a provedení některých technických
změn, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské
činnosti. Navrhuje se rovněž zlepšit provázanost zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
s prováděcími předpisy EU, které v době přijetí zákona ještě nebyly publikovány. Dalším
důvodem předložení návrhu zákona je sjednocení používaných pojmů s některými dalšími
zákony (např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
1. 3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Právní úpravu v oblasti směnárenské činnosti stanovuje zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, který nabyl účinnosti 1. listopadu 2013 a kdy došlo k vydělení
regulace směnárenské činnosti z devizového zákona. Nově bylo zákonem vymezeno,
co musí být obsahem kurzovního lístku a zároveň byla zavedena povinnost poskytovat
předsmluvní informace, jejichž součástí je i personalizovaná specifikace směny, na které
se zákazník a směnárna domlouvají. Změnou oproti původnímu stavu byla povinnost
uveřejnit na kurzovním lístku nejméně příznivý kurz, zákazník by tedy nikdy neměl dostat
méně výhodný kurz směny, než je uveden na kurzovním lístku. Zákon o směnárenské
činnosti je účinný již přes čtyři roky a z aplikační praxe již vyplynuly dostatečné poznatky
na to, aby bylo možné vyhodnotit, v čem byl zákon úspěšný a v čem je možné spatřovat jeho
nedostatky. V posledních letech zaznamenal orgán dohledu, tedy Česká národní banka,
nárůst stížností na směnárny ze strany zákazníků a taktéž se v médiích objevují informace
o nevýhodných směnných kurzech, na které přistupují zejména zahraniční turisté.
Níže je uveden graf, ve kterém jsou zaznamenány stížnosti na činnost směnáren, které byly
doručeny České národní bance. Údaje jsou uvedeny vždy za kalendářní rok, a to od roku
2010 až do roku 2017. V roce 2010 bylo podáno 137 stížností, v roce 2011 jich bylo 131,
v roce 2012 klesl počet podání na 111 a v roce 2013 se počet stížností navýšil na 139.
V roce 2014 došlo k rapidnímu nárůstu, a to na 214 podání, v roce 2015 se stížnosti
pohybovaly na počtu 208. V roce 2016 byl zaznamenán pokles, a to na 172 stížností
a následující rok, tedy v roce 2017, se počet podání navýšil na 231.
V současnosti
není
zcela
zřejmá
hranice
mezi
směnárenským
obchodem
a tzv. bezhotovostním obchodem s cizí měnou (platební služba). Bezhotovostní obchod
s cizí měnou je vymezen v zákoně č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Směnárenský obchod
zákon č. 277/2013 Sb. vymezuje jako obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo
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šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.
Nicméně Česká národní banka dovozuje, že: ,,Úhrada za nákup peněžních prostředků v jiné
měně prostřednictvím platební karty stojí pro účely směnárenského zákona naroveň platbě
za tento nákup v hotovosti“. Navrhuje se tedy přizpůsobit vymezení směnárenského obchodu
a bezhotovostního obchodu s cizí měnou aplikační praxi.
V době přijetí zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, nebyla známa podoba některých
prováděcích předpisů EU (nařízení Evropské komise, obecné pokyny Evropského orgánu
pro bankovnictví). Při příležitosti novely zákona o platebním styku se tedy navrhuje lépe
provázat český právní řád s prováděcími předpisy EU.
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1. 4. Identifikace dotčených subjektů
Mezi tzv. dotčené subjekty, na které budou mít zvažované varianty dopad, se řadí
především:





Česká národní banka,
osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost,
zákazníci směnáren,
poskytovatelé platebních služeb
1. 5. Popis cílového stavu

Zvýšení ochrany klientů směnáren zavedením práva odstoupit od smlouvy. Stanovení jasné
hranice mezi poskytováním platebních služeb a směnárenskou činností. Zpřesnění právního
řádu provedením technických změn.
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1. 6. Zhodnocení rizika
Z legislativně technického hlediska by nepřijetí navrhované právní úpravy vedlo k zachování
nedostatků, které vyplynuly z aplikační praxe zákona o směnárenské činnosti, a nedošlo
by ke zlepšení postavení zákazníků směnáren a zvýšení jejich ochrany.

2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ
V následující části jsou v rámci hodnocení dopadů regulace popsány jednotlivé hodnocené
otázky včetně návrhu řešení a vyhodnocení variant. Otázky byly konzultovány
prostřednictvím konzultačního materiálu uveřejněného na internetových stránkách
Ministerstva financí. Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva
financí dne 27. dubna 2017 s termínem pro odpovědi do 15. června 2017. Informace
o publikaci konzultačního materiálu byla rovněž rozeslána na e-mailové adresy směnárníků
vedených v seznamu směnárníků České národní banky a zároveň bylo osloveno několik
profesních asociací, např. Asociace směnáren, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská
komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a organizace
Prague City Tourism. Veřejné konzultace se zúčastnilo 63 soukromých subjektů a orgán
dohledu, tedy Česká národní banka. Valná většina respondentů ve svých odpovědích
uvedla, že odpovídají z pozice směnárníka. Na konzultaci mj. odpovědělo 8 hotelů, 4 banky,
2 cestovní kanceláře, 2 informační centra, 1 lázeňské zařízení a 1 profesní asociace. Pět
respondentů neuvedlo, z pozice jakého subjektu odpovídají. Souhrn odpovědí zúčastněných
respondentů je uveden u těch otázek, které jsou v rámci hodnocení dopadů regulace
nastíněny.
2. 1. Informace před provedením směnárenského obchodu – předsmluvní informace
Zákon o směnárenské činnosti zavedl povinnost provozovateli směnárenské činnosti sdělit
zákazníkovi tzv. předsmluvní informace o vyjednávaném směnárenském obchodu. Povinný
obsah těchto informací je stanoven v ustanovení § 13 zákona o směnárenské činnosti.
Jedná se o informace o provozovateli směnárenského obchodu, o směnárenském obchodu
a dalších právech zájemce o směnu, tedy zákazníka. Cílem předsmluvních informací je
zajistit, že zákazníkovi budou informace o směnárenském obchodu sděleny takovým
způsobem, aby mohly být uchovány a v budoucnu opakovaně zobrazeny. Není tedy
dostačující zákazníkovi předsmluvní informace pouze zobrazit (např. na monitoru
v provozovně). Vzhledem ke skutečnosti, že účastníky směnárenských obchodů jsou často
cizinci, stanovuje zákon o směnárenské činnosti povinnost uvádět předsmluvní informace
v českém a anglickém jazyce.
Problémem předsmluvních informací je skutečnost, že klienti většinou nevědí, že na ně mají
nárok a k čemu mají informace sloužit. Klient si může předsmluvní informace zaměnit
s dokladem o provedení směny. Existence předsmluvních informací ztěžuje postavení klienta
při prokázání omylu a možnost vyvolat neplatnost směny. Největším problémem ovšem je,
že klienti předsmluvní informace nečtou, což se navrhuje řešit možností odstoupení
od smlouvy.
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Návrh variant řešení
Jsou zvažovány 3 varianty řešení:


varianta 0 – zachování předsmluvních informací

Využití varianty 0 by znamenalo, že předsmluvní informace budou zachovány a nedojde tak
ke změně současného stavu.


varianta 1 – částečné zachování předsmluvních informací

Tato varianta by znamenala, že dojde k částečnému zachování předsmluvních informací,
tedy zájemci o směnu je obdrží pouze u některých typů směnárenských obchodů.


varianta 2 – zrušení předsmluvních informací

Volba varianty 2 by představovala, že dojde ke zrušení předsmluvních informací u všech
směnárenských obchodů.
Shrnutí a výsledek konzultace
V rámci veřejné konzultace byly subjektům položeny tyto otázky:
Spatřujete nějaký výkladový problém v ustanovení o poskytnutí předsmluvních
informací [§ 13 z. o s. č.] nebo jakýkoliv problém s předáváním předsmluvních
informací?
46 % respondentů k této otázce uvedlo, že spatřuje určité problémy. Nejčastěji uváděným
problémem bylo, že zákazníci směnáren předsmluvní informace vůbec nečtou, případně
že je na předsmluvních informacích nutno uvést tolik informací, že se celý dokument stává
pro zákazníky nepřehledným. Směnárníci taktéž naráželi na skutečnost, že pro ně
poskytování předsmluvních informací znamená nepřiměřenou administrativní zátěž, která
ale v konečném důsledku postavení spotřebitele nijak nezlepšuje. Orgán dohledu pak ve své
odpovědi uvádí, že je nutné v zákoně více upřesnit, že předsmluvní informace musí zákazník
obdržet v takové formě, kterou si může odnést. 48 % respondentů uvádí, že nespatřuje
výkladový či jiný problém s předsmluvními informacemi. Zbývajících 6 % subjektů na tuto
otázku neodpovědělo.
Jakým způsobem konkrétně sdělujete/jste obdrželi předsmluvní informace podle § 13
zákona o směnárenské činnosti?
Na tuto otázku naprostá většina respondentů uvedla, že předsmluvní informace předává
v tištěné podobě. Někteří pak navíc uvedli, že vyžadují podpis předsmluvních informací
zákazníky.
Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění
Vyjádření respondentů, kteří se zúčastnili konzultace, bohužel nebyla příliš vypovídající,
neboť souhlasná a nesouhlasná odpověď týkající se problematiky předsmluvních informací
se lišila pouze o 2 %. Z informací, které nám poskytla Česká národní banka, je možné
konstatovat, že stěžovatelé ve většině případů obdrželi předsmluvní informace, tak jak to
stanovuje zákon o směnárenské činnosti. Stěžovatelé ovšem uvádějí, že bohužel nevěnovali
předsmluvním informacím patřičnou pozornost, tedy zřejmě si je vůbec nepřečetli
nebo pouze částečně. Česká národní banka jako orgán dohledu dodává, že v případě,
že nastane situace, kdy zákazník nesouhlasí se smluvními podmínkami, které jsou uvedeny
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na předsmluvních informacích, směnárníci obecně peněžní prostředky zákazníkům vrací,
pokud již došlo k jejich předání ze strany zákazníka nebo jim je případně nabídnut
výhodnější kurz. Tuto skutečnost Česká národní banka zjistila na základě kontrolních směn,
které v rámci své dohledové činnosti provedla.
Vzhledem k zavedení možnosti odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu se jeví jako
vhodný nástroj poskytnout klientům u těchto obchodů jen jeden doklad, kde najdou potřebné
informace o směně. Nebudou-li se směnou spokojeni, mají možnost odstoupit. Navrhuje
se tedy zrušení předsmluvních informací v případech, kdy směnárenský obchod nepřesahuje
částku odpovídající 1 000 EUR. Z aplikační praxe vyplynulo, že zákazníci ve většině případů
nevěnují předsmluvním informacím přílišnou pozornost a vzhledem k informacím, které je
nutno uvést, se stávají pro zákazníky méně přehlednými. Dále je nezbytné uvést,
že směnárny zpravidla žádají po zákaznících podpis předsmluvních informací, aby pak byly
schopny orgánu dohledu doložit, že předsmluvní informace řádně předložily. Zákazníci
tak mnohdy podepisují dokumenty, které si nepřečetli. V případě následného sporu
(například před Finančním arbitrem) tak podepsané předsmluvní informace naopak působí
proti zájmu zákazníků. Zákazník se totiž může obtížně dovolat omylu. Veškeré relevantní
informace jsou navíc zobrazeny na kurzovním lístku umístěném v provozovně.
Jeví se tedy jako nadbytečné zachovávat předsmluvní informace u směnárenských obchodů
nepřesahujících částku odpovídající 1 000 EUR, neboť nově se zavádí možnost odstoupení
od smlouvy o směnárenském obchodu. Zákazník bude oprávněn do 2 hodin od provedení
směny odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu. Tato skutečnost by měla vést
ke zlepšení postavení zákazníků směnáren a zvýšit tak jejich ochranu, a to i v případě
zrušení předsmluvních informací. Blíže je odstoupení od smlouvy popsáno v bodě 2. 2.
Předsmluvní informace budou zachovány u směnárenských obchodů převyšujících částku
1 000 EUR, neboť v případě směny převyšující částku 1 000 EUR bude odstoupení
od smlouvy o směnárenském obchodu možné jen do částky 1 000 EUR. Směnárna sdělí
zákazníkovi s dostatečným předstihem před uzavřením směnárenského obchodu informace
uvedené v § 14 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti. Tyto informace musí být poskytnuty
v textové podobě, alespoň v českém a anglickém jazyce, v přiměřené velikosti a sděleny
jasným a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. Textová
podoba je zachována, pokud budou předsmluvní informace sděleny takovým způsobem,
že je bude možné uchovávat a v budoucnu opakovaně zobrazovat. Nebude tedy dostačující,
pokud budou předsmluvní informace zákazníkovi pouze zobrazeny např. na monitoru
počítače v provozovně.
Vzhledem k výše uvedenému se jako nejvhodnější jeví varianta číslo 1, tedy částečné
zachování předsmluvních informací.
2. 2. Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu
I přes veškerá opatření, jako jsou předsmluvní informace nebo povinnost uvádět
na kurzovním lístku nejméně výhodný směnný kurz, často dochází k případům, kdy zákazník
po provedení směny měn není spokojen s částkou, kterou obdržel. Poté obdrženou částku
smění zpět na původní měnu, se kterou začínal směnu, neboť mu směnárník není ochoten
vydat zpět původní měnu. Tato situace nastává zejména u cizinců, kteří následně uplatňují
stížnost u finančního arbitra. Řešení takové situace není jednoduché, neboť je-li prokázáno

8

transparentní zveřejnění kurzovního lístku a zákazník před provedením směnárenského
obchodu obdržel předsmluvní informace, které podepsal, lze tak obtížně mluvit o pochybení
zákazníka. Jednou z možností, jak této situaci předcházet, je zavést možnost odstoupení
od smlouvy o směnárenském obchodu.
Návrh variant řešení


varianta 0 – zavedení odstoupení od smlouvy, a to vždy

Tato varianta by znamenala, že zákazník bude moci odstoupit od smlouvy o směnárenském
obchodu vždy bez ohledu na částku prováděné směny.


varianta 1 – zavedení odstoupení od smlouvy v rozsahu do 1 000 EUR (hranice
identifikace klienta dle předpisů pro praní špinavých peněz)

Využití varianty 1 by v praxi znamenalo, že možnosti odstoupení od smlouvy
o směnárenském obchodu by mohl zákazník využít v rozsahu, v němž jím složená částka
k provedení směny nepřesahuje částku 1 000 EUR.


varianta 2 – nezavedení odstoupení od smlouvy

Volba této varianty by znamenala, že nedojde k zavedení odstoupení od smlouvy
o směnárenském obchodu.
Shrnutí a výsledek konzultace
V rámci veřejné konzultace byly subjektům položeny tyto otázky:
Souhlasíte se zavedením možnosti odstoupení od směny? Uveďte důvody.
Z celkového počtu 63 respondentů na tuto otázku odpovědělo 95 % respondentů. 22 %
respondentů souhlasí se zavedením možnosti odstoupení od směny. 73% respondentů
s touto možností nesouhlasí. Subjekty, které s možností odstoupení od směny souhlasí, vždy
spojují možnost odstoupení s nějakou podmínkou, jako např. pokud zákazník ještě neopustil
směnárnu či pokud byla úplata za směnu vyšší než 5 %. Orgán dohledu taktéž souhlasí
se zavedením odstoupení od směny. Téměř tři čtvrtiny subjektů s odstoupením od směny
nesouhlasí. Nejčastějším argumentem je, že zákazníci budou moci odstoupení od směny
využít ke spekulacím. Vývoj kurzu se mění i během dne a zákazníci by tak mohli odstupovat
od obchodů, které se na základě vývoje měny již nejeví jako výhodné. Dalším často
uváděným důvodem bylo, že zákazník na předsmluvních informacích jasně vidí, jaká bude
cena směny.
Jaká má být časová lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy?
Nejvíce respondentů na tuto otázku odpovědělo „žádná“, neboť nesouhlasí se zavedením
odstoupení od směny. Zbývající respondenti shodně uvádějí, že lhůta pro odstoupení musí
být co nejkratší, v řádu několika minut, maximálně několik hodin. Orgán dohledu navrhuje
lhůtu 2 hodin od uzavření směnárenského obchodu.
Návrh nejvhodnějšího řešení a odůvodnění
Vzhledem ke skutečnosti, že aplikační praxe zákona o směnárenské činnosti ukázala,
že předsmluvní informace neplní účel, který byl původně zamýšlen (především
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informovat zákazníka před provedením směnárenského obchodu o jeho podmínkách),
navrhuje se volba varianty 1, tedy zavedení odstoupení od smlouvy v maximálním rozsahu
složené částky 1 000 EUR. Klient směnárny tedy může odstoupit u jakéhokoliv
směnárenského obchodu, ale pouze do částky 1 000 EUR. V rozsahu částky nad tuto hranici
by možné odstoupit nebylo. Odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu umožní
zákazníkovi do 2 hodin od provedeného obchodu odstoupit, a to za předpokladu, že tak učiní
v provozovně, kde byl směnárenský obchod uskutečněn. Lhůta 2 hodiny běží pouze během
provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, kde byl směnárenský obchod
proveden. Zákazník je oprávněný dovolávat se provozní doby, která je uvedena na dokladu
o provedení směnárenského obchodu. Dvouhodinová lhůta a možnost odstoupení
v omezené výši zároveň zamezí spekulacím zmiňovaným respondenty. Hranice 1 000 EUR
je stanovena s ohledem na povinnost identifikace klienta směnárny podle zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu. Vzhledem k nutnosti identifikace, předložení dokladu totožnosti,
existenci kurzovního lístku a poskytnutí předsmluvních informací u obchodů nad 1 000 EUR
lze taková opatření považovat za dostatečná.
Zároveň lze říci, že díky omezenému rozsahu odstoupení a relativně krátké lhůtě pro
odstoupení, není pravděpodobné, že by bylo právo na odstoupení ve velké míře zneužíváno
ke spekulacím se směnným kurzem. Navíc některé směnárny dle vyjádření ve veřejné
konzultaci nabízejí již dnes dobrovolně možnost odstoupit a to bez zásadních problémů.
Nastane-li situace, že zákazník uzavřel smlouvu o směnárenském obchodu prostřednictvím
směnárenského automatu, je oprávněn od smlouvy odstoupit do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy byl směnárenský obchod proveden. Nastane-li situace, že během směnárenského
obchodu bude provedena směna méně častých měn, např. chorvatských kun, které jsou více
využitelné v letních měsících, a zákazník se bude dožadovat odstoupení od smlouvy
o směnárenském obchodu a provozovatel již nebude mít v daný okamžik k dispozici měnu,
kterou mu zákazník původně předložil ke směně, provozovatel je oprávněný zákazníkovi
místo částky, kterou složil, vyplatit rozdíl mezi částkou, která by byla zákazníkovi vyplacena
po provedení směny při použití kurzu devizového trhu České národní banky k okamžiku, kdy
došlo k provedení směnárenského obchodu a částkou, která byla zákazníku po provedení
směnárenského obchodu vyplacena.
Zavedení odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu u směn v rozsahu
do 1 000 EUR by mělo vést ke zlepšení postavení zákazníků směnáren a zvýšení jejich
ochrany. Z dostupných informací, které poskytla Česká národní banka, vyplývá, že často
dochází k situacím, kdy zákazník požaduje stornování obchodu téměř ihned po provedení
směny, a to zejména v případech, kdy si nevšiml výše poplatku za směnu, nebo došlo
k záměně tzv. VIP kurzu s kurzovním lístkem. Pouze omezené množství směnárníků však
na storno obchodu přistoupí.
Právo na odstoupení se zavádí pro všechny klienty směnáren. Právo tedy není limitováno na
osobu spotřebitele, neboť skutečnost, zda je zákazník spotřebitelem není možné u většiny
směnárenských obchodů snadno zjistit.
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2. 3. Kurzovní lístek
U kurzovního lístku nedochází k žádným radikálním změnám, pouze se doplňuje několik
informací, které by měly vést ke zpřesnění jeho obsahu. U této problematiky není stanoven
návrh variant řešení, neboť se jedná pouze o doplnění a zpřesnění, nikoliv změnu
s výraznějšími dopady.
Ustanovení § 11 zákona o směnárenské činnosti stanovuje, jaké náležitosti má kurzovní
lístek obsahovat. Nově se do ustanovení § 11 odst. 2 písm. e) doplňuje zmínka
o podmínkách, za kterých může být úplata uplatněna. Cílem tohoto zpřesnění je,
aby na kurzovním lístku byla uvedena pouze jedna výše úplaty za provedení směnárenského
obchodu a podmínky, za jakých může být uplatněna.
Česká národní banka jako orgán dohledu konstatuje, že zaznamenala nárůst stížností, které
se týkají úplaty za provedení směnárenského obchodu. V roce 2015 obdržela 42 stížností,
v roce 2016 to bylo 39 stížností a v roce 2017 se jejich počet navýšil na 70. Česká národní
banka k problematice úplaty dodává, že často bývá na kurzovním lístku uvedena zpravidla
v dolní části pod informacemi o všech možných kurzech s tím, že informace o směně měn
EUR/CZK, ke které dochází nejčastěji, bývá uvedena v horní části kurzovního lístku, a to
první v pořadí. K problematice úplaty Česká národní banka dodává, že pro zákazníky je
rovněž matoucí, je-li za nákup a prodej cizích měn účtován odlišný poplatek.
Dále se nově doplňuje ustanovení § 11 odst. 2 písm. f), které zavádí povinnost zobrazovat
na kurzovním lístku informaci o možnosti zákazníka odstoupit od směnárenského obchodu.
Dochází také ke zpřesnění požadavků na údaje uvedené na kurzovním lístku. Nově musejí
být údaje uvedeny alespoň v českém a anglickém jazyce, přehledně, v přiměřené velikosti,
jasným a srozumitelným způsobem. Mnohé z těchto skutečností již dovozovala výkladová
praxe. Kurzovní lístek musí být v provozovně dostatečně oddělen a odlišen od dalších
informací, které jsou v téže provozovně zveřejněny.
Nově se zavádí odstavec 4, který stanovuje provozovateli směnárny povinnost na kurzovním
lístku uvádět směr směny, který se uvádí z pozice směnárníka v první osobě jednotného
nebo množného čísla. V praxi je tím myšleno zejména označení ,,nakupujeme“
a ,,prodáváme“, případně anglická verze ,,we buy“ a ,,we sell“.
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Příklady kurzovních lístků
Níže jsou zobrazeny příklady kurzovních lístků.

Zdroj: MFČR
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Zdroj: MFČR

Zdroj: MFČR
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Zdroj: MFČR
2. 4. Poskytování výhodnějších směnných kurzů (VIP kurzy)
U poskytování výhodnějších směnných kurzů, tzv. VIP kurzů, nedochází k žádným zásadním
změnám, pouze se zpřesňují informace, které by měly zabránit zmatečnému vnímání
tzv. VIP kurzů. U této problematiky není stanoven návrh variant řešení, neboť se jedná
o zpřesnění požadavků.
V současné době je provozovatel směnárenské činnosti oprávněný poskytnout spotřebiteli
za splnění určitých podmínek výhodnější směnný kurz – tzv. VIP kurz. Podmínky, které je
nezbytné splnit, jsou stanoveny individuálně u každého provozovatele. Často se vyskytují
podmínky např. ve formě kuponu, který je možné získat na internetových stránkách
provozovatele, zákaznické karty nebo provedení směny nad určitou částku. Tzv. VIP kurzy
by měly sloužit zejména jako benefit pro zákazníky, avšak na základě informací, které
poskytla Česká národní banka, je možné říci, že často dochází k situacím, kdy provozovatel
směnárny ve své provozovně uveřejňuje tyto kurzy způsobem, který je pro zákazníky
matoucí. Současná podoba zákona o směnárenské činnosti v ustanovení § 12 stanovuje,
že informace o tzv. VIP kurzu nesmí být zaměnitelná s kurzovním lístkem. Ne vždy je však
odlišení dostatečně.
V posledním roce zaznamenal orgán dohledu větší počet stížností na tzv. VIP kurzy. V roce
2015 Česká národní banka obdržela 26 stížností, v roce 2016 to bylo 38 stížností a v roce
2017 již evidovala 100 stížností. Tato podání poukazovala zejména na skutečnost, kdy
zákazníci očekávali, že směnárenský obchod bude proveden tzv. VIP kurzem. Česká
národní banka jako orgán dohledu uvádí, že zaměnitelnost kurzovního lístku s tzv. VIP kurzy
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je možné v extrémních případech sankcionovat a v některých případech tak již učinila,
avšak zároveň poukazuje na skutečnost, že problematika posouzení zaměnitelnosti
kurzovního lístku a nabídky tzv. VIP kurzů závisí na subjektivním vnímání zákazníků, neboť
pro někoho může být matoucí a pro někoho naopak srozumitelná. Problémy spojené s VIP
kurzy řeší návrh zákona zpřesněním na požadavek lepší viditelnosti kurzovního lístku oproti
VIP nabídce, povinnosti uvést podmínky VIP nabídky před uveřejněním směnných kurzů
a zavedením možnosti odstoupit od smlouvy.
Příklady kurzovního lístku a tzv. VIP kurzů
Níže jsou zobrazeny dvě fotografie informačních tabulí, kde je možné vidět kurzovní lístek
a hned vedle něj jsou uvedeny tzv. VIP kurzy, které jsou nadepsány nadpisem ,,Toto není
kurzovní lístek“. Tyto fotografie byly pořízeny Českou národní bankou při kontrole
v provozovnách směnáren.

Zdroj: Česká národní banka

Zdroj: Česká národní banka

Nově dochází v ustanovení § 12 zákona o směnárenské činnosti ke zpřesnění podmínek,
za kterých mohou být poskytnuty tzv. VIP kurzy a výhodnější úplata za provedení
směnárenského obchodu. Ustanovení § 12 se zpřesňuje požadavkem, že výhodnější
nabídka nesmí být pro zájemce o provedení směnárenského obchodu lépe viditelná než
samotný kurzovní lístek. Za lépe viditelnou se dá považovat taková nabídka, která je větších
rozměrů než kurzovní lístek apod. Provozovatel směnárny musí zveřejnit podmínky
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pro uplatnění výhodnější nabídky před výhodnější nabídkou, tedy nabídkou tzv. VIP kurzů.
V praxi by to například znamenalo, že bude-li tzv. VIP kurz poskytnut na základě předložení
speciálního kuponu, musí být tato skutečnost nejprve uvedena a až následně uvedeny
tzv. VIP kurzy.
2. 5. Doklad o provedení směnárenského obchodu
U dokladu o provedení směnárenského obchodu dochází pouze k doplnění informací
s ohledem na zrušení předsmluvních informací u části obchodů a z tohoto důvodu není
stanoven návrh variant řešení.
Provozovatel směnárny je povinen ihned po provedení směnárenského obchodu zákazníkovi
vydat doklad o provedení směnárenského obchodu, a to v textové podobě. Údaje musí být
uvedeny přehledně, alespoň v českém a anglickém jazyce, v přiměřené velikosti, jasným
a srozumitelným způsobem. Číselné údaje musí být uvedeny arabskými číslicemi. Textová
podoba je zachována, pokud budou předsmluvní informace sděleny takovým způsobem,
že je bude možné uchovávat a v budoucnu opakovaně zobrazovat.
Nově se zavádí povinnost pro provozovatele směnáren uvádět na dokladu o provedení
směnárenského obchodu informace o provozovateli, o směnárenském obchodu a dalších
právech zákazníka. Dochází tak k přesunu informací uváděných na předsmluvních
informacích do dokladu o provedení směny. Vydáním tohoto dokladu se všemi náležitostmi
zároveň směnárník splní povinnost vydat doklad podle zákona na ochranu spotřebitele.
2. 6. Úprava zákona o platebním styku
Vymezení směnárenského obchodu v ustanovení § 2 zákona o směnárenské činnosti
znamená podřazení obchodů, kdy zákazník platí za valuty karetní transakcí,
pod směnárenskou činnost. Zároveň jsou tyto obchody vyjmuty z vymezení bezhotovostního
obchodu s cizí měnou, tak aby nepředstavovaly platební službu. Navrhované změny jsou
reálně dovozovány výkladovou praxí, ke změnám dochází kvůli zpřehlednění právního řádu
pro adresáty a není tedy důvod analyzovat dopady změny definic.
Změna měny transakce označovaná jako DCC je explicitně vyjmuta z platebních služeb
i z režimu zákona o směnárenské činnosti. Změnu měny transakce totiž není důvod
považovat za platební službu ani za směnárenský obchod.
Dále v zákoně o platebním styku dochází k úpravám v návaznosti na prováděcí předpisy EU.
Pro adresáty norem nedochází k podstatné změně ve vymezení jejich povinností.
3 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
3. 1. Náklady
Navrhovaná právní úprava bude znamenat vynaložení nákladů pro provozovatele
směnárenské činnosti, a to zejména na úpravu technických zařízení, které bude nezbytné
adaptovat na změny, které nová právní úprava přináší.
3. 2. Přínosy
Hlavním přínosem navrhované právní úpravy je zlepšit postavení zákazníků směnáren
a zvýšit jejich ochranu.

16

4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Níže je uvedeno shrnutí variant, které navrhuje Ministerstvo financí uplatnit v předkládaném
návrhu zákona. Podrobnější popis zvažovaných variant a výběr nejvhodnějšího řešení jsou
pro navrhované změny uvedeny v části 2.
Řešená otázka

Doporučené řešení

Informace před provedením směnárenského varianta
1
–
částečné
zachování
obchodu – předsmluvní informace
předsmluvních informací
Tato varianta by znamenala, že dojde
k částečnému zachování předsmluvních
informací, tedy zájemci o směnu je obdrží
pouze u některých typů směnárenských
obchodů.
Odstoupení od smlouvy

varianta 1 – zavedení možnosti odstoupit
od smlouvy do částky 1 000 EUR
Využití varianty 1 by v praxi znamenalo,
že možnosti
odstoupení
od
smlouvy
o směnárenském obchodu by mohl zákazník
využít v rozsahu do 1 000 EUR.

5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ
Začlenění doporučených variant bude provedeno změnou dotčených ustanovení zákona
o směnárenské činnosti. Vynucování pak bude probíhat v rámci dohledové činnosti České
národní banky.

6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE
Přezkum účinnosti regulace bude prováděn Českou národní bankou jakožto orgánem
dohledu, který podle zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, vykonává dohled
nad dodržováním povinností provozovatelů směnárenské činnosti, které jsou stanoveny
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování
směnárenské činnosti.

7. KONZULTACE A ZDROJE DAT
Návrh zákona byl konzultován s Českou národní bankou. Řešené otázky byly konzultovány
prostřednictvím konzultačního materiálu uveřejněného na internetových stránkách
Ministerstva financí. Informace o publikaci konzultačního materiálu byla rovněž rozeslána
na e-mailové adresy směnárníků vedených v registru směnárníků České národní banky.
Zároveň bylo osloveno několik profesních asociací, například Asociace směnáren, Svaz
průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace
hotelů a restaurací a organizace Prague City Tourism. Data a informace, které jsou uvedeny
v textu výše, jsme získali od České národní banky.
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B. Zhodnocení zvláštních dopadů a souladu s právními normami
1. Zhodnocení dopadů na veřejné rozpočty
V souvislosti s přijetím návrhu zákona nejsou očekávány dopady na veřejné rozpočty.
2. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku
České republiky nevyplývají specifické právní normy ústavněprávní síly dopadající na oblast
směnárenské činnosti.
Pokud jde o postavení České národní banky, návrh zákona respektuje zásadu,
že do činnosti České národní banky lze zasahovat pouze na základě zákona (čl. 98 odst. 1
Ústavy), a činí tak způsobem, který neohrožuje plnění jejího hlavního ústavně zakotveného
cíle, jímž je péče o cenovou stabilitu. Kromě toho návrh zákona respektuje obecné zásady
ústavního pořádku České republiky, např. zásady vyplývající z pojmu demokratického
právního státu (čl. 1 Ústavy), zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (čl. 2 odst. 2
LPS) a v oblasti správního trestání zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
(čl. 39 LPS).
3. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a slučitelnost
s právními akty EU
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
a rovněž je tomu tak i u právních aktů Evropské unie. Navrhovaná právní úprava provádí
technické změny, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe zákona č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Nejedná se tedy
o implementaci evropských právních předpisů. Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká
republika vázána, nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast směnárenské
činnosti. Kromě toho návrh zákona respektuje další práva zaručená Úmluvou, zejména právo
na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1 Úmluvy) a prostředek nápravy (čl. 13 Úmluvy) tím,
že nijak neomezuje právo osob dotčených zásahy do výše uvedených práv žádat
o přezkoumání těchto zásahů soud, a dále zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege (čl. 7 Úmluvy) tím, že skutkové podstaty přestupků jsou stanoveny zákonem
a vymezeny dostatečně určitě a předvídatelně.
Návrh zákona je v souladu s právními akty Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, zejména se zásadou
proporcionality a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, zásadou nediskriminace
a právní jistoty.
4. Sociální dopady
Navrhovaná právní úprava přispěje ke zlepšení postavení zákazníků směnáren a zvýšení
jejich ochrany.
5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na životní prostředí
Návrh zákona nemá dopad na životní prostředí.
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a nemá žádný dopad
na rovnost mužů a žen.
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů (DPIA)
Návrh zákona nezasahuje do ochrany soukromí či osobních údajů. Návrh zákona žádným
způsobem nemění dosavadní praxi v této oblasti. Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou
o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené
pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne
24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, ani se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona není v rozporu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které bude
platné od 25. května 2018.
8. Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
Korupční rizika, která mohou vést ke zvýhodnění konkrétních subjektů vůči jiným, spočívají
v benevolentním výkonu dohledu a správního řízení ze strany orgánů dohledu. Návrh právní
úpravy zpřesňuje současné požadavky a nezakládá žádné nové diskrece pro dohledový
orgán, tedy dochází spíše ke snížení korupčního rizika, než k jeho navýšení. Je však třeba
uvést, že správní řízení se řídí správním řádem či sektorovými procesními předpisy.
Rozhodovací pravomoc je transparentní a je vždy možné určit konkrétní subjekty, které jsou
odpovědné za rozhodnutí. Na základě výše uvedených skutečností je možné usoudit,
že se nepředpokládá vznik žádných korupčních rizik.
9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na mezinárodní konkurenceschopnost
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na mezinárodní konkurenceschopnost.
Spíše se přesnější úpravou směny měn a zlepšení postavení zákazníků lze předpokládat
pozitivní dopad na cestovní ruch a tedy navýšení české konkurenceschopnosti.
10. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí
Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad na podnikatelské prostředí, a to konkrétně
na osoby provozující směnárenskou činnost.
11. Zhodnocení dopadů na územní samosprávné celky (kraje, obce)
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad na územní samosprávné celky.
12. Zhodnocení dopadů na spotřebitele
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na spotřebitele. Naopak
jejím cílem je zlepšit postavení zákazníků směnáren a zvýšit jejich ochranu tím, že se nově
zavádí možnost odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu.
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13. Zhodnocení dopadů na výkon statistické služby
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady na výkon statistické služby.
14. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.
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