
 

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH 

USTANOVENÍ VYHLÁŠKY 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne 21. července 2009 

 

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti 

a zkušenosti osob  

 

ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 58/2012 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 372/2012 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 248/2013 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 171/2014 Sb. 

 

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 

a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních 

s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 199 odst. 2 zákona 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 241/2013 Sb., k provedení 

§ 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c 

odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 90a odst. 

3, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2,  § 198 odst. 3 

a § 192b odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 3, § 35 

odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 

odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření a podle § 110 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 

ve znění zákona č. 399/2012 Sb., k provedení § 26 odst. 5, § 45 odst. 8, § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 

zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření: 

 

§ 1  

Předmět úpravy  

            (1) Tato vyhláška stanoví vzory formulářů a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud 

žadatel žádá o 

a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), 

bankovní licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit 

pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku banky z jiného než 

členského státu“),  

b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro 

družstevní záložnu“),  

c) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, 

centrálního depozitáře, k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání 
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(dále jen „vypořádací systém“), k činnosti ústřední protistrany, k poskytování investičních 

služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo v jiném než 

členském státě,  

d) povolení k činnosti penzijní společnosti, 

e) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby, 

f) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, 

družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, 

centrálním depozitářem, ústřední protistranou, penzijní společností, nebo k ovládnutí těchto 

osob,  

g) povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu 

podniku společnosti,  

h) registraci investičního zprostředkovatele a jeho činnosti,  

i) zápis do seznamů vázaných zástupců, likvidátorů a nucených správců, 

j) registraci další podnikatelské činnosti,  

k) povolení k vytvoření účastnického fondu nebo důchodových fondů, 

l) povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů nebo důchodových fondů na 

jinou penzijní společnost, 

m) povolení sloučení účastnických fondů nebo důchodových fondů, 

n) schválení statutu účastnického fondu nebo důchodového fondu a jeho změn, 

o) schválení změny depozitáře nebo 

p) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření účastnického 

fondu. 

 

§ 3  

 

 (1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 8 zákona o bankách a o povolení pro 

družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na 

formuláři, jehož vzor je v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 (2) Žádost o povolení podle § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 90a odst. 3, § 103 odst. 3 a § 192b 

odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden 

v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

 (3) Žádost o povolení podle § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření se 

podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2b k této vyhlášce. 

 (4) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 až 3 uděleno, přiloží 

k žádosti přílohy podle § 4, pokud tato vyhláška dále nestanoví jinak.  

 

HLAVA III  

 

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY, ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU, 

PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU A CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ  

 

§ 12  

Centrální depozitář  

(K § 103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)  
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 V případě žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře postupuje žadatel podle § 3 

odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále  

a) projekt vedení evidencí investičních nástrojů a dokumentace k nim; projekt obsahuje  

1. administrativní, technické, kontrolní a bezpečnostní postupy vedení evidencí investičních 

nástrojů,  

2. technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činností,  

3. pravidla správy a zabezpečení informačního systému včetně technického a organizačního 

řešení zálohování, archivace a kontroly dat a doklady o prověření funkčnosti a 

spolehlivosti takového technického řešení,  

4. analýzu jednotlivých typů krizových situací, které mohou při vedení evidencí investičních 

nástrojů nastat, a postupy pro řešení takových situací,  

5. postupy při řízení rizik při výkonu jednotlivých činností a  

6. technické a organizační zajištění komunikace s regulovanými trhy, provozovateli 

vypořádacích systémů, účastníky centrálního depozitáře a osobami vedoucími evidence 

navazující na centrální evidenci a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému 

komunikace,  

b) návrh provozního řádu centrálního depozitáře,  

c) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního 

depozitáře, osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci, vlastníky účtů 

v centrálním depozitáři, regulovanými trhy a provozovateli vypořádacích systémů na straně 

druhé,  

d) organizační uspořádání a řídicí struktura společnosti, s uvedením  

1. oprávnění, rozsahu pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců12), 

jejich zastupitelnosti a kontroly při jednotlivých činnostech a  

2. náplně činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcového počtu zaměstnanců,  

e) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro nakládání s důvěrnými informacemi a 

osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu 13) a zabezpečení plnění 

povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14) 

včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,  

f) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování  

1. právních předpisů a provozního řádu účastníky centrálního depozitáře a  

2. právních předpisů, vnitřních předpisů žadatele a provozního řádu centrálního depozitáře 

zaměstnanci centrálního depozitáře,  

g) vymezení investičních nástrojů a druhů obchodů, které mohou být předmětem vypořádání ve 

vypořádacím systému provozovaném žadatelem, a vymezení postavení žadatele v rámci 

vypořádacího systému,  

h) zajištění přidělování identifikačního označení investičním nástrojům podle mezinárodního 

systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),  

i) doklady prokazující připravenost provozovat činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání 

povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene a),  
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j)  přílohy uvedené v § 11 písm. a) až g) a  

k) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)]. 

 

HLAVA V 

 

VEDOUCÍ OSOBY A OSOBY VE VEDENÍ FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY  

 

§ 15  

Schvalování vedoucí osoby  

       (K § 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 104b, § 155a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

a § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření) 

 

 

HLAVA VI 

 

SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ  

 

§ 18  

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě  

[K § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. a) a b) zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 

44 odst. 1 zákona o doplňkovém spoření] 

 

 (1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické 

osobě, která je bankou, družstevní záložnou, organizátorem regulovaného trhu, centrálním 

depozitářem, ústřední protistranou, penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), 

nebo k ovládnutí této osoby se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této 

vyhlášky. 

 

 (2)…………….  

ČÁST TŘETÍ  

 

POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ  

 

§ 21  

Povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku  

(K § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 45 odst. 2,  § 45 odst. 2 a § 46 odst. 2, § 106 odst. 2 a § 107 odst. 

2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 65 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním 

spoření) 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2009 Sb. 

 

VZOR 
 

Žádost 

o povolení k činnosti 
podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) 
 

 

I. 

SPRÁVNÍ ORGÁN 
 

1. Název a adresa správního orgánu 

Název správního orgánu Česká národní banka 

Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 

Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

 

 

II. 

ŽADATEL 
2. Identifikace žadatele1/ 

Obchodní firma nebo název  

Identifikační číslo  

Telefonní číslo E-mail  
Adresa sídla ve tvaru obec, část 

obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát 
 

 

III. 

ŽÁDOST 

3. Žádost o 

 povolení 

 

 změnu povolení 

 k činnosti obchodníka s cennými papíry 

 k činnosti organizátora regulovaného trhu 

 k provozování vypořádacího systému 

 k činnosti centrálního depozitáře 

 k činnosti ústřední protistrany 

 

…. 

….. 

B. Popis činností žadatele 
…. 

…. 

….. 
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d) Centrální depozitář 

 

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností, které mají být žadateli povoleny5/. 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

      e)  d) Ústřední protistrana 

Bude uveden návrh na stanovení rozsahu činností a služeb, včetně kategorií investičních  

nástrojů, pro které žadatel žádá vydání povolení. 

 

 

______________________________ 
1/  Žadatel, kterému má být povolení uděleno. 

2/ Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. 
3/ Vyplní pouze žadatel o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu. 
4/ Vyplní pouze žadatel akciová společnost. 
5/ § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
6/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná. 
7/ Uvede se, bylo-li přiděleno. 
8/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec. 

 

                    Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb. 

 

VZOR 

Žádost 

o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby 
podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a podle 

zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 
…. 

….. 

III. 

ŽÁDOST 

3. Žádost o 

 udělení 

     předchozího souhlasu  

     k výkonu funkce vedoucí osoby 

 obchodníka s cennými papíry 

 organizační složky 

 organizátora regulovaného trhu 

 centrálního depozitáře 

 finanční holdingové osoby 

 penzijní společnosti 

 ústřední protistrany 

 schválení vedoucí osoby  

     v souvislosti s jinou žádostí 

Uveďte o jakou žádost se jednalo3/. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb. 

 

VZOR 

 

Žádost  

o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované 

právnické osobě/k ovládnutí regulované právnické osoby 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1995 Sb., 

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 

národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů, podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 
…. 

….. 

III. 

ŽÁDOST 
4. Žádost o  
 

 souhlas k nabytí nebo zvýšení 

kvalifikované účasti na 

 

 

 bance 

 družstevní záložně  

 obchodníkovi s cennými papíry 

 centrálním depozitáři 

 organizátorovi regulovaného trhu 

 penzijní společnosti 

 

 souhlas k ovládnutí 

 banky 

 družstevní záložny 

 obchodníka s cennými papíry 

 centrálního depozitáře 

 organizátora regulovaného trhu 

 penzijní společnosti 

 
…. 

….. 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb. 

 

VZOR 

 

Žádost 

o povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo 

nájmu podniku nebo části podniku 
podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

 a podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 
…. 

…. 

….. 

III. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA82K5QCI)



 8 

ŽÁDOST 
3. Žádost o3/ 

 povolení k fúzi formou 
 vnitrostátní fúze  přeshraniční fúze 

 splynutí  sloučení 

  

 povolení k rozdělení 

 se vznikem nových obchodních společností 

 sloučením 

 kombinací rozdělení se vznikem nových obchodních  

     společností a rozdělení sloučením 

 odštěpením 

  

 povolení k/ke 

 převodu jmění na společníka / akcionáře 

 převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými 

      papíry, organizátora regulovaného trhu nebo  

      centrálního depozitáře 

 změně právní formy 

  

 povolení k  

 uzavření smlouvy o převodu podniku nebo části  

      podniku 

 zastavení podniku nebo části podniku 

 nájmu podniku nebo části podniku 

 

 povolení k 

 

 jinému způsobu provedení přeměny (žadatel uvede 

podrobnosti) 

 
…. 

…. 

…..    
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb. 

 

VZOR 

 

Žádost 

o registraci další podnikatelské činnosti 
podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a podle 

zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 
…. 

…. 

….. 

III. 

ŽÁDOST 

3. Žádost o 

registraci další 

podnikatelské 

činnosti 

 obchodníka s cennými papíry 

 organizátora regulovaného trhu 

 centrálního depozitáře 

 penzijní společnosti 
 

…. 

…. 

….. 
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