
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
návrhu novely vyhlášky č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. 
 
 
A. OBECNÁ ČÁST 
 
Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení dopadů regulace (RIA) v souladu s postupem 
podle procesních pravidel nových „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“, 
schválených usnesením vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011 a novelizovaných usnesením č. 26 ze 
dne 8. ledna 2014. Návrh není transpoziční, ale pouze adaptační, tudíž není nutné, aby Odbor 
kompatibility Úřadu vlády provedl notifikaci Evropské komisi podle čl. 7 Metodických pokynů pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU. Za dostačující 
se podle čl. 21 odst. 1 těchto metodických pokynů považuje odkaz na nařízení uvedený v poznámce 
pod čarou 1

1 - tento odkaz je vložen jako pozn. č. 13 v návrhu vyhlášky. Rozdílová tabulka nebyla 
zpracována, protože adaptace českého předpisu spočívá pouze ve vypuštění příslušných ustanovení.  
 
1. Důvod předložení 
 
1.1 Název 
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. 
  
1.2 Identifikace problémů a cílů, kterých má být dosaženo  
 
Vyhláška č. 347/2006 Sb., v platném znění, upravuje pravidla výpočtu doplňkového požadavku 
kapitálové přiměřenosti včetně bližšího vymezení kritérií pro nezahrnutí osob do výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti a dále obsahuje bližší vymezení doplňkových 
požadavků na koncentraci rizik a na operace v rámci skupiny, podklady pro posouzení 
důvěryhodnosti a zkušenosti osob ve vedení smíšené finanční holdingové osoby, strukturu a lhůty 
předávání informací pro účely doplňkového dohledu, způsob, strukturu a lhůty uveřejňování 
informací o finančním konglomerátu.  
 
Pravidla pro stanovení doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti jsou upravena nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků 
na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů (dále jen „nařízení 342“). Problematiku 
požadavků na koncentraci rizik a na operace v rámci skupiny, včetně informačních povinností, 
upravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační 
technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a 
transakcemi uvnitř skupiny (dále jen „nařízení 2303“, společně s nařízením 342 též „nařízení“). 
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1 Vyžaduje-li nařízení doplnění právních předpisů České republiky nebo je-li takové doplnění nutné z důvodu zajištění 
jeho řádné aplikace, výkonu a dodržování, provede se toto doplnění změnou stávajícího nebo vydáním nového 
právního předpisu České republiky (dále jen „adaptační předpis“). V adaptačním předpisu se na nařízení odkáže 
v poznámce pod čarou v souladu s Legislativními pravidly vlády.  
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Protože uvedená nařízení jsou přímo účinná, je nutná změna vyhlášky č. 347/2006 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 250/2013 Sb.  
 
2. Návrh variant řešení  
 
2.1 Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“ 
 
Tzv. „nulová varianta“ je teoreticky proveditelná, neboť novelizace spočívá převážně ve vypuštění 
ustanovení upravujících požadavky na kapitálovou přiměřenost a koncentraci rizik a operace 
v rámci skupiny (včetně informačních povinností). Přímo účinná nařízení vstoupila v platnost 
20. dnem od uveřejnění v Úředním věstníku EU, tj. 31. prosince 2015 nařízení 2303, resp. 
23. dubna 2014 nařízení 342. Neprovedením změn se některá ustanovení předpisu stala obsoletními 
a aplikují se ustanovení přímo účinného nařízení jakožto předpisu vyšší právní síly. Vzhledem ke 
skutečnosti, že aktuálně není v České republice žádná skupina určená jako finanční konglomerát 
podléhající doplňkovému dohledu České národní banky a Česká národní banka tedy není v pozici 
koordinátora, nebyla novelizace vyhlášky navržena v návaznosti na nařízení 342, ale až po 
uveřejnění obou prováděcích předpisů, jejichž vydání směrnice 2002/87/EU (FICOD) v čl. 7 a 8 
předpokládá 2

2. Nevydáním novely by nicméně mohlo dojít ke snížení transparentnosti 
a srozumitelnosti regulace.  
 
S ohledem na povahu navrhovaných opatření není z regulačního hlediska účelné zpracovávat více 
návrhů řešení. 
 
2.2 Dotčené subjekty 

 
Osoby ve finančních konglomerátech, nad kterými Česká národní banka vykonává doplňkový 
dohled podle zákona č. 377/2005 Sb. (zákon o finančních konglomerátech). V současné době není 
v České republice žádná skupina určena jako finanční konglomerát podléhající doplňkovému 
dohledu České národní banky. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
Vyhláška nemá dopady na 
a) státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, 
b) mezinárodní konkurenceschopnost, 
c) podnikatelské prostředí České republiky, 
d) územní samosprávní celky (obce, kraje), 
e) sociální oblast,  
f) spotřebitele, 
g) ochranu soukromí a osobních údajů, 
h) životního prostředí, 
i) rovnost mužů a žen, 
j) výkon státní statistické služby. 
 
Předkládaný návrh nepředpokládá ani dopady na rozpočty ekonomických subjektů, které budou 
podléhat doplňkovému dozoru podle zákona o finančních konglomerátech a této vyhlášky, která 
zákon provádí, ani vznik korupčních rizik. 
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2 Z důvodu změn v textu nařízení 2015/2303 provedených Evropskou komisí došlo k původně neočekávané značné 
prodlevě mezi uveřejněním obou nařízení. 
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Předložený návrh zapracovává do právního řádu ČR nařízení EU, a je proto s právem EU plně 
slučitelný.  

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními 
smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 
 
4. Konzultace 

 
Navrhovaná podoba vyhlášky nemá dopad na platný rozsah regulatorní zátěže. Nezavádějí se nové 
povinnosti, pouze se vypouští právní úprava, kterou řeší přímo účinná nařízení, a aktualizují se 
některé odkazy na již nerelevantní právní předpisy. Návrh byl konzultován s Ministerstvem financí, 
Českou bankovní asociací a s Českou asociací pojišťoven.  

 
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, s právem Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami 
 
Předkládaná novela vyhlášky je v souladu s rozsahem zákonného zmocnění na vydání prováděcí 
vyhlášky podle § 34 k provedení § 21 odst. 5, § 22 odst. 6, § 24 odst. 2, § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2 
zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, 
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Z ústavního pořádku České 
republiky nevyplývají specifické právní normy dopadající na oblast regulace finančních 
konglomerátů. 
 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž 
ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jakož i s obecně uznávanými 
a dodržovanými zásadami mezinárodního práva.     
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie. Vzhledem ke skutečnosti, že přímo účinná 
nařízení EU již byla vydána, účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni jejího vyhlášení ve Sbírce.  

 

6. Kontakty na zpracovatele   
 Ing. Radka Litošová, odbor regulace finančního trhu, tel. 2 2441 3291, 

Radka.Litosova@cnb.cz 
 Ing. Jitka Svobodová, odbor regulace finančního trhu, tel. 2 2441 2383, 

Jitka2351.Svobodova@cnb.cz  
 
 

 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST   
 
K čl. I 
 
K bodu 1 
V úvodní větě se aktualizuje název zákona, do jehož působnosti již nespadají instituce 
elektronických peněz, které podle dříve platné regulace (zejména směrnice 2006/48/ES 
transponované do českého právního řádu vyhláškou č. 123/2007 Sb.) byly považovány za úvěrové 
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instituce. Podle aktuálně platné regulace (zejm. nařízení č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU) již za 
úvěrové instituce považovány nejsou.   
  
K bodu 2 
V § 1 se doplňuje odkaz na přímo použitelná nařízení EU (nařízení 342 a nařízení 2303), 
v poznámce pod čarou č. 1 se upřesňuje název směrnice 2002/87/ES, která byla již několikrát 
novelizována, a jako nová poznámka pod čarou č. 13 se doplňují názvy nařízení, jejichž vydání 
novela vyhlášky zohledňuje.  
 
K bodu 3    
V souvislosti s vydáním nařízení 342 se vypouští v § 1 ustanovení týkající se pravidel výpočtu 
doplňkových požadavků kapitálové přiměřenosti. V písmeně a) zůstávají uvedena kritéria pro 
nezahrnutí osob do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, která detailněji 
specifikuje § 4 vyhlášky (je transpozicí článku 6 odstavce 5 FICOD, na základě zmocnění v § 21 
odst. 3 a 5 zákona o finančních konglomerátech). 
 
K bodu 4 
V souvislosti s vydáním nařízení 2303 se vypouští v § 1 ustanovení týkající se požadavků 
na koncentraci rizik a na operace v rámci skupiny, které nařízení upravuje. 
 
K bodu 5 
§ 2 se včetně poznámek pod čarou ruší, protože problematika ekonomicky spjatých osob již není 
vyhláškou upravena a definice pro účely kapitálových požadavků jsou uvedeny v nařízení 342.  
 
K bodu 6 
Vypouští se označení hlavy I včetně nadpisu.  
 
K bodu 7 
V § 3 se vypouští odstavec 1 v návaznosti na zrušení § 5 až 7 vyhlášky.  
 
K bodu 8 
§ 5 až 7 se vypouštějí, protože detaily ke stanovení doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
včetně technických zásad a metod jsou upraveny nařízením 342. 
 
K bodu 9 
V návaznosti na vypuštění písmen b) a c) v § 1 se ruší ustanovení § 9 až § 14 včetně poznámky pod 
čarou č. 10. Požadavky na koncentraci rizik jsou nově upraveny v čl. 3 nařízení 2303, požadavky na 
operace v rámci skupiny v čl. 2 nařízení 2303.  
 
 
 
K bodu 10    
V návaznosti na změnu v § 1 a v části druhé se vypouští v § 16 odst. 1 písm. c) a písm. d) 
o koncentraci rizik a operacích v rámci skupiny.  
 
K bodu 11 
V § 16 se provádí gramatická oprava slova „podávaní“. 
 
K bodu 12 
V návaznosti na zrušení § 16 odst. 1 písm. c) a písm. d) se vypouští § 19 k hlášení o koncentraci 
rizik a § 20 k hlášení o operacích v rámci skupiny. 
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K bodu 13 
V návaznosti na zrušení § 16 odst. 1 písm. c) a d) a zrušení § 19 a 20 se ruší příloha 4 Hlášení 
o koncentraci rizik a příloha 5 Hlášení o operacích v rámci skupiny. Nařízení 342 problematiku 
hlášení neupravuje, příloha 3 proto zůstává zachována. 
     
 
K čl. II 
Účinnost novely vyhlášky se navrhuje ke dni jejího vyhlášení ve Sbírce.  
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