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Organizační útvar ČNB: 

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 
Odbor regulace finančního trhu 
 

T A B U L K A   V Y P O Ř Á D Á N Í   P Ř I P O M Í N E K  - MPŘ 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních 
konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. 

Připomínková místa:  
 
1. se zásadními připomínkami:  
2. s doporučujícími připomínkami:  Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství (zasláno po ukončení MPŘ), 
 Úřad vlády – odbor kompatibility 
3. bez připomínek:  Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí,  

 Úřad vlády –  místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády – vedoucí úřadu vlády   
 
 

  A. Obecné připomínky  

Autor 
připomínky 

 Připomínka Vypořádání: 
Vyhověno / Nevyhověno - důvody / Vysvětleno / Vypořádáno jinak 
 

MZem  Vzhledem k množství navržených změn, které spočívají především ve 
zrušení stávajících ustanovení vyhlášky, doporučujeme s ohledem na 
legislativní techniku vydat novou vyhlášku, v rámci které dojde ke 
zrušení vyhlášky č. 347/2006 Sb. 

Vysvětleno.  
Protože nedochází ke změně dosavadního režimu, byla zvolena forma 
novelizace vyhlášky. Novela byla od počátku koncipována pouze jako 
adaptační, s pokud možno rychlým legislativním procesem. Zpracování 
nové vyhlášky v tuto chvíli nepovažujeme za vhodné provádět 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSA9VJLUTC)



2 
 

vzhledem ke skutečnosti, že v EU by měla proběhnout fundamentální 
revize regulace pro finanční konglomeráty a nedá se vyloučit, že dojde 
k zásadnímu přepracování příslušné směrnice, která si pak vyžádá 
zásadní zásah do zákona i do nyní novelizované vyhlášky.  

MZem  Doporučujeme sjednotit název vyhlášky v rámci celého 
předkládaného materiálu. 

Vysvětleno.  
V textu se používá pojem „vyhláška“, pouze v oficiálním názvu je 
uveden celý název vyhlášky včetně čísla a označení novely 
250/2013 Sb. Jiné odlišnosti v názvech nebyly shledány. 

ÚV-OKOM  Dosavadní vyhláška představovala transpozici článků 6 až 9 a příloh I 
a II směrnice. 
Výše cit. nařízení EU jsou vydána právě v této oblasti – neruší však 
dosud transponovaná ustanovení směrnice, ale doplňují / upřesňují je. 
Z předloženého návrhu, včetně jeho výkaznictví – rozdílové a 
srovnávací tabulky, není nijak patrné, v jakých konkrétních ohledech 
předložený návrh „navazuje“ na materii upravenou výše cit. 
nařízeními (srov. upravený § 1 – upravený referenční odkaz na 
předpisy EU). Jestliže např. čl. 1 nařízení 342 stanoví, že předmětem 
úpravy je „upřesnění technických zásad a technických metod výpočtu 
uvedených v příloze I směrnice“ – bylo by lze očekávat, že ve 
vnitrostátní právní úpravě bude transponována cit. příloha I směrnice a 
v ní stanoven odkaz na nařízení 342 – tam, kde toto nařízení 
„upřesňuje“ věci stanovené směrnicí. Pokud jde o nařízení 2303 – je-li 
předmětem jeho úpravy např. „zavedení přesnější formulace definic“ 
(čl. 1/a), které jsou transponovány prováděným zákonem – potom by 
bylo lze očekávat, že ustanoveními, která bude nutno adaptovat na tuto 
novou právní úpravu EU, budou příslušná ustanovení prováděného 
zákona (srov. § 2 písm. v) a u) zákona). 

Vysvětleno.  
Ustanovení směrnice byla transponována především zákonem o 
finančních konglomerátech. Vyhláška, která tento zákon provádí, 
obsahuje národní úpravu a detaily, jejichž specifikace byla směrnicí 
ponechána na členských státech. Tato specifikace je nyní řešena přímo 
účinnými nařízeními, jejichž vydání novela směrnice k finančním 
konglomerátům (2011/89/EU) předpokládá, a je proto třeba je 
z vyhlášky vypustit. 
Novelizace zákona není v gesci ČNB a nebyla iniciována vzhledem ke 
skutečnosti, že by v EU měla proběhnout fundamentální revize regulace 
pro finanční konglomeráty a nedá se vyloučit, že dojde k zásadnímu 
přepracování příslušné směrnice, které si pak vyžádá další novelizaci 
nejen této vyhlášky, ale i zásadní zásah do zákona. 

ÚV-OKOM  Pochybnosti vzbuzují – v souvislosti s předloženým návrhem - i 
zmocňovací ustanovení v zákoně, odkazují-li na úpravu v části 
vyhlášky, kterou návrh, s odkazem na přímo použitelnou úpravu EU, 
ruší. V takovém případě by zákonné ustanovení mělo odkázat na 
úpravu v přímo použitelném předpisu EU. 

Vysvětleno.  
Odkaz na přímo použitelnou úpravu EU je proveden prostřednictvím 
poznámky pod čarou č. 13 vyhlášky. Zmocnění k vydání vyhlášky 
vyplývá z § 34 zákona a zůstává i po vydání přímo použitelných 
předpisů EU nedotčeno v tom rozsahu, ve kterém není v kolizi s danými 
předpisy EU.  
K novelizaci zákona viz též vypořádání připomínky výše. 
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  B.  Zásadní připomínky  

Paragraf- 
Článek – 
jiná 
identifikace 

Autor 
připomínky 

Připomínka Vypořádání: 
Vyhověno / Nevyhověno - důvody / Vysvětleno / Vypořádáno jinak 
 

- - - - 
   

C. Doporučující připomínky  

 

Paragraf - 
Článek - 
jiná 
identifikace 

Autor 
připomínky 

Připomínka Vypořádání: 
Vyhověno / Nevyhověno - důvody / Vysvětleno / Vypořádáno jinak 
 

úvodní věta MZem Za text „§ 34“ doporučujeme vložit slova „k provedení § 21 odst. 5, 
§ 22 odst. 6, § 24 odst. 2, § 25 odst. 5 a § 26 odst. 2“ a za slovo 
„družstvy,“ vložit slova „institucemi elektronických peněz“.  
Název vyhlášky č. 347/2006 Sb. by měl být uveden ve své 
nenovelizované podobě. Zároveň upozorňujeme, že je třeba 
sjednotit úvodní věty v textu novely a v textu platného znění. 

Nevyhověno.  Detaily ke zmocnění v § 34 doplněny nebyly, aktuální 
legislativní technika již původní formulaci úvodní věty nepoužívá 
a navrhovanou vyhláškou nejsou prováděna všechna uvedená ustanovení, 
jejich uvedení v novele by tak bylo zavádějící. Úvodní větou novely se 
nicméně nemění úvodní věta novelizované vyhlášky č. 347/2006 Sb., ta se 
mění pouze bodem 1., kde se opravuje název zákona v souladu s platným 
zněním (obdobně byl novelizován i např. prováděný zákon – viz část 
třicátá první zákona č. 57/2006 Sb.). 

čl. I bod 1 
 

MV Tento novelizační bod doporučujeme vypustit, a tedy ponechat 
úvodní větu v původním znění. Úvodní věty právních předpisů 
obecně novelizaci nepodléhají, vycházejí z právní úpravy platné 
v době jejich vydání. 

Nevyhověno. Opravuje se název zákona v souladu s platným zněním 
(obdobně byl novelizován i např. prováděný zákon – viz část třicátá první 
zákona č. 57/2006 Sb.).  

čl. II MV Pro možnost nabytí účinnosti zákona v době kratší než je patnáct dní 
po vyhlášení stanoví zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv, ve svém § 3 odst. 3 podmínku 
naléhavého obecného zájmu na takovém postupu, který chápe jako 
výjimečný. Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 53 odst. 1 pak 
vyžadují tento naléhavý obecný zájem specifikovat ve zvláštní části 
důvodové zprávy (odůvodnění). V odůvodnění nynějšího návrhu 
není uvedeno, z jakého důvodu navrhuje předkladatel účinnost 

Vyhověno. 
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dnem vyhlášení, a ani z jeho obsahu nevyplývá, že by zde byl 
naléhavý zájem na urychleném nabytí účinnosti. Doporučujeme 
proto stanovit standardní nabytí účinnosti nejdříve patnáctým dnem 
po vyhlášení. 

Čl. I bod 2 (§ 1) ÚV-OKOM Bude-li zachován odkaz na nařízení EU, potom místo slov „přímo 
použitelný předpis“ uvést „přímo použitelné předpisy“. 

Vyhověno. 

Čl. I bod 2 (§ 1) ÚV-OKOM Není jasné, proč se navrhuje změnit / rozšířit odkaz v poznámce pod 
čarou č. 1 – místo odkazu na určitá ustanovení / části směrnice je 
navrhován odkaz na směrnici jako celek – proč ? 

Vyhověno. 
V poznámce pod čarou je zachován odkaz na konkrétní ustanovení 
směrnice. 
 

Čl. I body 2 až 4 
(§ 1) 

MZem S ohledem na množství navržených změn navrhujeme tyto body 
spojit a uvést následovně: 
„2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 13 zní:“. 

Vysvětleno. 
Použitá formulace byla zvolena záměrně, aby bylo zřejmé, že jsou 
novelizována pouze ustanovení, u kterých dochází k adaptaci na nařízení 
č. 342/2014 a 2015/2303. Ustanovení, na která nemají tato nařízení dopad, 
se nenovelizují.  

Čl. I bod 5 (§ 2) MZem Upozorňujeme, že zrušením § 2 dochází mj. ke zrušení pojmu 
„povinná osoba“, který je ovšem nadále v návrhu vyhlášky používán 
(např. § 3, § 16). Bez jeho vymezení není zřejmé, kdo se povinnou 
osobou rozumí. Doporučujeme zrušovanou definici přesunout do § 
3 stávajícího odstavce 2. 

Vyhověno.  
Definice povinné osoby zůstane zachována, zruší se pouze ostatní definice 
uvedené v § 2. 
 

Čl. I body 5 a 7  
(§ 2 a 3)  

ÚV-OKOM Je po navrženém zrušení § 2 písm. k) jasný pojem „povinná osoba“ 
v §3? 

Vyhověno.  
Definice povinné osoby zůstane zachována, zruší se pouze ostatní definice 
uvedené v § 2.  

Platné znění 
vyhlášky 
s vyznačením 
změn 

MZem Upozorňujeme, že v platném znění chybí § 15 (část III.). Vysvětleno. 
V § 15 nedochází k žádným úpravám, proto není v materiálu uveden. 

Rozdílová 
tabulka 
 

ÚV-OKOM Podle LPV (příloha č. 5) by i v případě rušených ustanovení měla 
tato tabulka ve sloupci „odpovídající předpis EU“ uvést ustanovení 
předpisu EU, ve vazbě na které je cit. ustanovení vyhlášky rušeno. 

Vyhověno. 
Tabulka byla dopracována.  
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Srovnávací 
tabulka 
 

ÚV-OKOM Ve Srovnávací tabulce zejména není uvedeno ID = identifikační 
číslo předloženého návrhu.  

Vyhověno.   
ID bylo doplněno. 

 
 
Vypracoval:   561.02  R. Litošová 
Schválil:  VR 561.02  J. Svobodová 
Datum:   9. května 2016 
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