Výňatky z platné legislativy
k povinnému odbornému kurzu
o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí
EDU systems provozuje IDEA 4 systems s.r.o., IČ 28520246, se sídlem náměstí 14. října 2, Praha 5,
držitel pověření ČNB k pořádání odborných kurzů podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.

Právní předpisy upravující tuto oblast:
•
•

zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí (účinný od 1.7.2011) ve znění zákona č. 323/2016 Sb. (od 18.10.2016)
vyhláška č. 274/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí (účinná od 5.9.2011)

Znění povinnosti:
§ 33 zákona č. 136/2011 Sb.
ODBORNÝ KURZ
(1)

Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí,
směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních
službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz
a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických
peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských
bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly držiteli osvědčení
o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování (dále jen
„kurz“), vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou (dále jen „osvědčení“).

(2)
(3)

Osvědčení se udělí po absolvování kurzu pouze osobě, která je plně svéprávná a je zletilá.
Kurz se pořádá pro
a) osoby, které po jeho absolvování mohou lektorsky vést kurz,
b) osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky
nebo mince do oběhu
1. v České národní bance,
2. v úvěrových institucích provádějících pokladní operace,
3. u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí, nebo
4. u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro,
americký dolar, britská libra nebo japonský jen,
c) osoby, které u osob neuvedených v písmenu b) při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich
pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu.

(4)

Kurz pro osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo b) pořádá výhradně Česká národní banka. Ta může na základě žádosti
pověřit právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která působí v oblasti vzdělávání, pořádáním kurzů pro osoby
uvedené v odstavci 3 písm. c) (dále jen „pověřená osoba“), jestliže tato osoba prokáže, že má organizační a technické
předpoklady pro pořádání kurzů. Kurz pořádaný pověřenou osobou může lektorsky vést pouze osoba, která absolvovala
kurz podle odstavce 3 písm. a).
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K organizaci odborného kurzu:
§ 21 vyhlášky č. 274/2011 Sb.
DRUHY A NÁPLŇ KURZŮ O ROZPOZNÁVÁNÍ BANKOVEK A MINCÍ PODEZŘELÝCH
Z PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚŇOVÁNÍ A OBSAH ZÁVĚREČNÝCH TESTŮ
(3)

Kurz pro osoby, které u právnické osoby jiné, než je Česká národní banka, úvěrová instituce provádějící pokladní operace
nebo zpracovatel tuzemských bankovek a mincí posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských
bankovek a mincí jejich pravost a platnost, je nejméně jednodenní a součástí závěrečného testu je prokázání základních
znalostí v rozpoznávání pravosti bankovek a mincí.

(4)

Odborná náplň musí být přizpůsobena jednotlivým druhům kurzů a zahrnuje zejména problematiku
a) legislativy v oblasti ochrany bankovek a mincí a navazující informace,
b) ochranných prvků souvisejících s bankovkovým papírem,
c) ochranných prvků souvisejících s tiskem bankovek,
d) výroby a padělání bankovek a mincí a
e) míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh.

(5)

Obsah závěrečných testů musí odpovídat látce odpřednášené v průběhu daného druhu kurzu.

K účinnosti povinnosti:
§ 39 zákona č. 136/2011 Sb.
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2011, s výjimkou ustanovení § 37 bodu 1, které nabývá účinnosti vyhlášením.

K dohledu nad plněním povinnosti a k pokutám:
§ 24 zákona č. 136/2011 Sb.
VÝKON DOHLEDU
(1)

Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie, na
které tento zákon navazuje.

§ 29 zákona č. 136/2011 Sb.
SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI PENĚŽNÍMU OBĚHU
(2)

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace, zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, směnárník, provozovatel
kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební
instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz
malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých
bankovek nebo mincí do oběhu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby osoby, které při
zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly
držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo
pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou.

§ 31 zákona č. 136/2011 Sb.
VÝŠE POKUT
a)

do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 29 odst. 1, 2 nebo podle odstavce 3 písm. a)
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