Pozměňovací návrh Adolfa Beznosky k Vl. n. z. o hazardních hrách (ST 578)
Změna § 33 zákona o oběhu bankovek a mincí
§ 33
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) Osvědčení se udělí po absolvování kurzu pouze osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům a
je zletilá.
(3) 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 Česká národní banka nebo, v případě
osob v úvěrových institucích, úvěrové instituce. Česká národní banka 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).
(5) Česká národní banka je oprávněna kontrolovat pověřenou osobu a v případě zjištění nedostatků při
zabezpečování kurzu je oprávněna jí rozhodnutím pověření odejmout. Osoba, které bylo pověření
odňato, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne odnětí pověření.

(6) Česká národní banka uveřejňuje seznam pověřených osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a
technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení.
Odůvodnění:
Zákon o oběhu bankovek a mincí v platném znění stanoví povinnost odborného kurzu pro pracovníky
povinných osob. Pro některé z nich zavedl povinnost absolvovat kurz pořádaný výhradně Českou
národní bankou.
Podle současného právního stavu úvěrové instituce školí u České národní banky, která zároveň plní
roli orgánu dohledu nad dodržováním zákona o oběhu bankovek a mincí.
Tento zákonný požadavek není vyžadován právem Evropské unie a představuje administrativní zátěž
pro Českou národní banku i pro úvěrové instituce. Zároveň znamená vysokou finanční zátěž pro
úvěrové instituce.
Podstatou navrhované úpravy je proto zachování kurzu pořádaného Českou národní bankou jen pro
její zaměstnance a dále osoby, které buď zpracovávají velkoobjemové množství tuzemských bankovek
nebo mincí (zpracovatelé) či osoby, které provádějí jiné směnárenské obchody mezi měnami jinými
než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen. Pro úvěrové instituce se nově
navrhuje možnost školit své pracovníky samostatně.

