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I. 

Název legislativního úkolu  

návrh zákona o směnárenské činnosti  

Předkladatel 
Spolup řed- 

kladatel 1  

Stanovený 
termín 

předložení vlád ě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF -- 06.12 04.13 

 

Transpozice práva EU: Číselné 
označení sm ěrnic (na řízení) a jejich 

název v českém p řekladu  
Termín stanovený pro implementaci  

-- 

      

      

vyberte měsíc.vyberte rok 

II. 

A. Kontext a definice problému  

A.1 Definice problém ů 

Nedostatečná transparentnost podmínek provozování směnárenské činnosti, nutnost 
zefektivnění regulace a dohledu ČNB 

 

A.2 Účel návrhu právního p ředpisu / cílový stav  

Zvýšená ochrana klientů, nová úprava informačních povinností a podmínek 
poskytování směnárenských služeb 

 

A.3 Odůvodn ění varianty p řípravy legislativního návrhu  

Povinnosti lze ukládat jen na základě zákona a je třeba reagovat na momentální 
situaci.  

V současnosti upravuje problematiku směnárenství zákon č. 219/1995 Sb., devizový 
zákon. V tomto zákoně je vlivem četných novelizací mnoho paragrafů zrušeno, jsou 

                                                 
1 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 



upraveny nevyužívané instituty (jako např. devizové orgány) potřebnost jejichž 
zachování je třeba ještě podrobit hlubší analýze. Devizový zákon v současnosti 
obsahuje dále opatření při vážných hospodářských a finančních poruchách spadající 
věcně  do spíše do krizového zákona či zákona o ČNB. 

Na základě výše uvedeného zkoumání jsme dospěli k variantě nového věcně 
uceleného zákona o směnárenské činnosti, přičemž nesouvisející části současného 
devizového zákona navrhujeme přesunout do jiných předpisů.   

A.4 Varianty posuzované v rámci v ěcného řešení, včetně stanoviska 
předkladatele ke zpracování RIA.  

Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování 
RIA?  

ANO  Regulovat směnárny nadále samostatně či zákonem o platebním styku 

Z toho vyplývá řada dalších dílčích problémů, které budou rozpracovány v RIA. 

 

NE        

A.5 Plánuje se s p řijetím návrhu zákona sou časně přijetí provád ěcích právních 
předpis ů s termínem nabytí ú činnosti sou časně se zákonem?  

 ANO     NE     

Vyhláška o směnárenské činnosti 

Upraví zejména náležitosti žádosti o zápis do registru a informační povinnosti vůči 
orgánu dohledu.  

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která m ůže ovlivnit východiska 
legislativního návrhu?  2  

 ANO     NE     

     

 

B. Hodnocení dopad ů – procesní stránka  

B.1 Dotčené subjekty 

Subjekty provozující směnárenskou činnosti, jejich klienti, Česká národní banka, 
Ministerstvo financí 

  

B.2 Konzultace  

                                                 
2 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 



Problematika bude konzultována v rámci nastavené spolupráce na pracovní úrovni 
s ČNB, popř. se subjekty provozujícími směnárenskou činnost a se spotřebitelskými 
asociacemi 

 

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

Údaje získané od ČNB, popř. subjektů provozujících směnárenskou činnost 

 

B.4 Spolupráce s úst ředními orgány státní správy  

ČNB 

 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtn ěte, v p řípadě kladné odpov ědi 
dopady specifikujte.   

C.1 Dopady na státní rozpo čet a ostatní ve řejné rozpo čty  ANO     NE     

      

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

Subjekty provozující směnárenskou činnost budou muset dodržovat pravidla na 
ochranu klientů a pravidla spolupráce s ČNB dle nové úpravy 

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje ), především v p řípadě 
návrhu na p řenesený výkon státní správy  ANO     NE     

      

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupi ny obyvatel, zejména osoby 
sociáln ě slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostn í menšiny)  ANO    

 NE     

      

C.6 Dopady na životní prost ředí  ANO     NE     

      

C.7 Dopady na rovnost muž ů a žen  ANO     NE     



      

 

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled 
dopadů zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za 
zpracování návrhu právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se 
zpracovatelem Přehledu dopadů.   

� JUDr. Jiří Beran, vedoucí oddělení platebních služeb a tržní infrastruktury / 
odbor Finanční trhy II, tel. 257 043 110, jiri.beran@mfcr.cz       

� Ing. Pavel Švec, oddělení platebních služeb a tržní infrastruktury / odbor 
Finanční trhy II, tel. 257 043 135, pavel.svec@mfcr.cz (RIA)  

 
 


