OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Znění platné od 1. 12. 2014
ZÁKON č. 25 4/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
§4
1.

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně.

2.

Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

3.

Platba v cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou
národní bankou a platným ke dni provedení platby.

4.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v
průběhu jednoho kalendářního dne. Změny, které byly provedeny v tomto zákoně mají za následek, že níže uvedená judikatura je
již neplatná!

Znění platné od 27.5.2011
ZÁKON č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
§4
1.

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí,
jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu 2) provedena v hotovosti.

2.

Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

3.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v
průběhu jednoho kalendářního dne.

4.

Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u
peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Znění platné do 26.5.2011
ZÁKON č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
§4
1.

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí,
jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu provedena v hotovosti.

2.

Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

3.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v
průběhu jednoho kalendářního dne.

4.

Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u
peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.
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Judikatura
1 Afs 91/2010-45 ze dne 28.2.2011
I.

Pojem „závazek“ obsažený v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je třeba chápat jako závazkový
právní vztah (obligaci).

II.

Přenechání předmětu půjčky věřitelem dlužníkovi je právní skutečností zakládající závazkový právní vztah ze smlouvy o půjčce,
není ovšem závazkovou povinností věřitele. Věřitel tak poskytnutím peněžních prostředků dlužníkovi žádný závazek nehradí, není
proto poskytovatelem platby ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

2 Afs 29/2009-60 ze dne 15.7.2009
I.

Příjemce hotovostní platby se nemůže zprostit odpovědnosti za porušení § 4 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 2 zákona č. 254/2004
Sb., před novelou provedenou zákonem č. 303/2008 Sb., poukazem na skutečnost, že limit pro hotovostní platbu byl překročen v
důsledku kolísání měny euro. Přepočet měny euro na české koruny je totiž otázkou právní (§ 4 odst. 2 uvedeného zákona), a proto
se i zde použije maxima, že neznalost práva neomlouvá.

II.

Do limitu pro hotovostní platbu za zboží mezi obchodními partnery se počítá celková kupní cena, tedy včetně DPH. Ustanovení § 3
odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2004 Sb. se vztahuje pouze na platbu daně správci daně.
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