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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……. 2017, 

kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na 

finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 

 

Čl. I 

Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, se mění 

takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za text „§ 82,“ vkládá text „§ 82a,“. 

2. V § 8 odst. 1 se za slova „finančního systému,“ vkládají slova „rozsahu a složitosti 

jejích činností,“ a slova „,17 až 19“ se zrušují. 

CELEX 32014L0059 (čl. 4 odst. 1) 

3. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Česká národní banka může dále instituci 

uložit povinnost vedení podrobných seznamů o finančních smlouvách, jejichž stranou 

instituce je.“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 5 odst. 8) 

4. V § 10 odst. 3 se za slovo „uvedeným“ vkládají slova „v odstavci 1 a“. 

5. V § 14 se číslo „15“ nahrazuje číslem „16“. 
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6. V § 17 odst. 3 se za slova „finančního systému,“ vkládají slova „rozsahu a složitosti 

jejích činností,“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 4 odst. 1) 

7. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo „lze“ vkládá slovo „věrohodně“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 15) 

8. V § 23 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Je-li to nutné pro odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize, může 

Česká národní banka uložit jiné instituci, jež není členem stejné skupiny podléhající 

dohledu na konsolidovaném základě, aby omezila svou úvěrovou angažovanost vůči 

této instituci.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

CELEX 32014L0059 (čl. 44 odst. 2) 

9. V § 23 odst. 6 se za číslo „4“ vkládají slova „a 5“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 44 odst. 2) 

10. V § 37 odst. 1 písm. d) se slova „, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo 

jiné odpovědné osoby“ nahrazují slovy „nebo osobu ve vrcholném vedení, nebo takovou 

osobu odvolala z její vedoucí funkce“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 27 odst. 1 písm. d)) 

11. V § 43 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

12. V části páté se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní: 

 

„HLAVA V 

Souhlas vlastníků 

 

§ 74a 

 

Zajištění souhlasu vlastníka 

 

(1) Povinná osoba zajistí souhlas vlastníka odepisovatelných kapitálových nástrojů 

povinné osoby s pravomocí České národní banky odepsat nebo konvertovat nástroje, které 

byly vydány ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jeho souhlas se závazností odpisu nebo 

konverze těchto odepisovatelných kapitálových nástrojů vůči jejich vlastníku. 

 

(2) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná osoba předložila právní 

posouzení vymahatelnosti souhlasu podle odstavce 1. 
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(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České národní 

banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné kapitálové nástroje. 

 

§ 74b 

 

Výjimky 

 

(1) Povinnost zajistit souhlas vlastníka podle § 74a se nevztahuje na odepisovatelné 

kapitálové nástroje, které byly vydány podle práva členského státu. 

 

(2) Umožňuje-li právní řád státu, který není členským státem, nebo mezinárodní 

smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné kapitálové 

nástroje, na které se vztahuje povinnost zajistit souhlas vlastníka podle § 74a, a uznává-li 

tento právní řád účinky tohoto odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka 

opatřením obecné povahy určit, že u takových kapitálových nástrojů, pokud byly vydány 

podle právního řádu tohoto státu, není třeba souhlasu vlastníka podle § 74a.“. 

 

CELEX 32014L0059 (čl. 55) 

13. V § 76 písm. a) se za slovo „osoby“ vkládají slova „bez použití těchto opatření“. 

14. § 79 se zrušuje. 

15. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který zní: 

 

„§ 82a 

 

Česká národní banka může odložit nejdéle o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost 

odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných povinnou osobou nebo 

odepisovatelných závazků povinné osoby podle § 122, včetně splatnosti úroku 

sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem nebo závazkem.“. 

 

CELEX 32014L0059 (čl. 63 odst. 1 písm. j)) 

16. V § 85 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní: 

„(6) Nad rámec oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 může Česká národní banka povinné 

osobě uložit povinnost vedení podrobných seznamů o finančních smlouvách, jejichž 

stranou povinná osoba je. 

(7) Česká národní banka může stanovit vyhláškou minimální rozsah informací o 

finančních smlouvách, včetně datového formátu a dalších náležitostí těchto seznamů.“. 

 

CELEX 32014L0059 (čl. 71 odst. 7) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAENJ2X6X)



 - 4 - 

17. V § 89 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

18. V § 103 odst. 3 se za slovo „zisku“ vkládají slova „, právo na podíl na likvidačním 

zůstatku“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 41 odst. 8 druhý pododstavec) 

19. V § 103 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6. 

20. V § 106 se na konci odstavce doplňuje věta „To neplatí po dobu stanovenou 

v rozhodnutí České národní banky o udělení povolení k činnosti nebo jiného oprávnění 

překlenovací instituci podle jiných právních předpisů.“. 

21. V § 114 odst. 3 se za slovo „zisku“ vkládají slova „, právo na podíl na likvidačním 

zůstatku“. 

22. V § 114 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

23. V § 119 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

24. V § 151 odst. 3 se slova „, předložen Evropské komisi“ zrušují. 

25. V § 151 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Plán reorganizace podnikatelské činnosti se předkládá Evropské komisi.“. 

26. V § 193 se text „§ 178 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 191 odst. 1“.  

27. V § 199 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

 

„(4) Člen správní rady má právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti 

s výkonem jeho funkce.“. 

28. V § 200 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Funkce člena správní rady jmenovaného 

z řad zaměstnanců České národní banky a z řad státních zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců Ministerstva financí zaniká ke dni skončení jeho pracovního či služebního 

poměru.“. 

29. V § 201 odst. 4 se za číslo „3“ vkládají slova „a 6“. 
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30. V § 201 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo její člen, který byl k tomu 

správní radou pověřen“. 

31. V § 201 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Správní rada může pověřit výkonnou radu schvalováním vnitřních předpisů 

Garančního systému podle odstavce 1 písm. g).“. 

32. V § 202 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Jsou-li všichni nebo většina členů výkonné rady odvoláni nebo se vzdali svých 

funkcí, pravomoc výkonné rady vykonává správní rada až do okamžiku, kdy je počet 

členů výkonné rady v souladu s odstavcem 2.“ 

33. V nadpisu § 206 se slovo „majetku“ nahrazuje slovy „peněžních prostředků“.  

34. V § 208 odst. 2 se slova „včasný výpočet a“ zrušují a za slovo „kontrolu“ se vkládá 

slovo „placení“. 

35. V § 210 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene f) se tečka 

nahrazuje slovy „, a“ a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) peněžní prostředky převedené z provozního fondu Fondu pro řešení krize podle 

§ 212 odst. 2.“. 

36. V § 212 odst. 1 písm. d) se slova „za účelem doplnění kapitálu“ zrušují, slova 

„nabyvatele při přechodu“ se nahrazují slovy „nabyvateli při přechodu“, slovo 

„instituce“ se nahrazuje slovem „instituci“ a slovo „osoby“ se nahrazuje slovem 

„osobě“. 

CELEX 32014L0059 (čl. 101 odst. 1 písm. d), pododstavec čl. 101 odst. 1) 

37. V § 212 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

h), které zní: 

„h) vypořádání rozdílu ve výši příspěvku podle § 215a odst. 3 a 4.“. 

38. V § 212 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) S majetkem nabytým v důsledku použití majetku ve Fondu pro řešení krize podle 

odstavce 1 nakládá Garanční systém podle pokynů České národní banky.“. 

39. Za § 215 se vkládají nové § 215a a 215b, které včetně nadpisů znějí: 
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„§ 215a 

 

Odkladný účinek rozkladu a následky zrušení rozhodnutí o stanovení příspěvku 

 

(1) Podání rozkladu proti rozhodnutí o stanovení pravidelného a mimořádného 

příspěvku nemá odkladný účinek.  

 

(2) Případný rozdíl mezi výší příspěvku, která byla stanovena rozhodnutím později 

zrušeným nebo změněným, a výší příspěvku, která měla být pro dané období správně 

stanovena, Česká národní banka zohlední v rozhodnutí o stanovení pravidelného příspěvku 

splatného v následujícím období; čl. 17 odst. 4 nařízení o pravidelných příspěvcích se použije 

obdobně. 

   

(3) Případný přeplatek zjištěný podle odstavce 2, který nelze zohlednit v následujícím 

období postupem podle odstavce 2, Garanční systém vypořádá na základě dohody s osobou, 

která příspěvek uhradila podle rozhodnutí později zrušeného nebo změněného, nebo s jejím 

právním nástupcem. 

 

(4) Případný nedoplatek zjištěný podle odstavce 2, který nelze zohlednit 

v následujícím období postupem podle odstavce 2, může Garanční systém po povinné osobě 

nebo jejím právním nástupci požadovat i v případech, kdy přestali být povinnou osobou. 

 

(5) Zrušení nebo změna rozhodnutí o stanovení pravidelného nebo mimořádného 

příspěvku a postup podle odstavce 2 až 4  

a) nemají vliv na účinky rozhodnutí o stanovení pravidelného nebo mimořádného příspěvku 

jiné osobě vydaného pro totéž období,  

b) se nepovažují za důvod pro obnovu řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí podle 

písmene a), pro provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí ve věci, které se týkalo 

rozhodnutí podle písmene a), ani pro přezkoumání takového rozhodnutí v přezkumném řízení. 

 

§ 215b 

 

Měna příspěvků 

 

(1) Roční cílová úroveň, pravidelný příspěvek, celková výše mimořádných příspěvků, 

mimořádný příspěvek, celková výše mimořádných provozních příspěvků a mimořádný 

provozní příspěvek se stanovují a platí v korunách českých a zaokrouhlují na celé jednotky 

korun českých nahoru. 

 

(2) Je-li pravidelný příspěvek nebo mimořádný příspěvek vyjádřen v cizí měně, 

přepočte se na koruny české podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného 

k prvnímu dni kalendářního roku, v němž vznikla povinnost k jeho úhradě.“. 

40. V § 222 odst. 1 větě druhé a třetí se slovo „Oznámení“ nahrazuje slovem „Rozhodnutí“. 
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41. V § 222 odst. 1 větě třetí se za slovo „okamžikem“ vkládá slovo „jeho“ a slovo 

„rozhodnutí“ se zrušuje. 

42. V § 233 odst. 8 písm. b) se slova „e) a h)“ nahrazují slovy „e) až h)“. 

43. V § 241  se číslo „223“ nahrazuje číslem „237“. 

44. V § 244 odst. 1 se na konci písmene i) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene j) 

se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) povinná osoba.“. 

45. V § 245 odst. 2 se slovo „právní“ zrušuje. 

CELEX 32014L0059 (čl. 84 odst. 1 písm. f)) 

46. V § 247 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Porušením povinnosti mlčenlivosti dále není poskytnutí informace již dříve 

uveřejněné Českou národní bankou nebo osobami podle odstavce 3 písm. a) až d), h), k) 

až m), r) nebo s).“. 

47. V § 250 odst. 2 se slova „na návrh České národní banky“ zrušují. 

48. V § 251 odst. 3 větě druhé se slova „za povinnou osobu“ nahrazují slovy „v působnosti 

valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna insolvenčního zákona 

 

Čl. II 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto: 
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1. V § 368 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a orgán příslušný k řešení 

krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále 

jen „orgán příslušný k řešení krize“)“. 

2. V § 368 odst. 1 větě třetí se za slovo „dohledu“ vkládají slova „nebo orgán příslušný 

k řešení krize“. 

3. V § 368 odst. 2 se za slovo „dohledu“ vkládají slova „nebo orgánu příslušnému k řešení 

krize“. 

4. V § 368b se slova „podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 

finančním trhu (dále jen „orgán příslušný k řešení krize“)“ zrušují. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o soudních poplatcích 

 

Čl. III 

 

V § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona 

č. 160/1995 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., 

zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona 

č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 

č. 217/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 

zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona 

č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 161/2016 Sb., se na konci textu písmene 

o) doplňují slova „a navrhovatel v insolvenčním řízení, je-li orgánem příslušným k řešení 

krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Účinnost 

 

Čl. IV 

  

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAENJ2X6X)


