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Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

 
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

 
ve znění změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 292/1993 Sb., zákonem 
č. 156/1994 Sb., zákonem č. 83/1995 Sb., č. 84/1995 Sb., zákonem č. 61/1996 Sb., zákonem 
č. 306/1997 Sb., zákonem č. 16/1998 Sb., zákonem č. 127/1998 Sb., zákonem 
č. 165/1998 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 239/2001 Sb., zákonem 
č. 319/2001 Sb., zákonem č. 126/2002 Sb., zákonem č. 453/2003 Sb., 257/2004 Sb., zákonem 
č. 439/2004 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem 
č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 70/2006 Sb., 
zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem č. 443/2006 Sb., zákonem 
č. 37/2007 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem 
č. 126/2008 Sb., zákonem č. 216/2008 Sb., zákonem č. 230/2008 Sb., zákonem 
č. 254/2008 Sb., zákonem č. 433/2008 Sb., zákonem č. 215/2009 Sb., zákonem 
č. 227/2009 Sb., zákonem č. 230/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem 
č. 285/2009 Sb., zákonem č. 287/2009 Sb., zákonem č. 156/2010 Sb., zákonem 
č. 160/2010 Sb., zákonem č. 409/2010 Sb., zákonem č. 41/2011 Sb., zákonem 
č. 73/2011 Sb., zákonem č. 139/2011 Sb., zákonem č. 188/2011 Sb., zákonem 
č. 263/2011 Sb., zákonem č. 420/2011 Sb., zákonem č. 428/2011 Sb., zákonem 
č. 458/2011 Sb., zákonem č. 470/2011 Sb., zákonem č. 37/2012 Sb., zákonem 
č. 254/2012 Sb., zákonem č. 396/2012 Sb., zákonem č. 227/2013 Sb., zákonem 
č. 241/2013 Sb., zákonem č. 303/2013 Sb. a zákonem č. 135/2014 Sb. 
 
 
 

§ 5a 
 

(1) Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky 
prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění 
k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela 
postup stanovený právem Evropské unie podle § 5c až 5m. Banky se sídlem v členských 
státech jsou dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez 
založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. 

 
 (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případech, kdy jde o banky, které nepožívají 
výhody jednotné licence podle práva Evropské unie, nebo o banky se sídlem ve státě, který 
nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropské unie. 
 
 (3) Česká národní banka může v souladu s mezinárodní smlouvou vyhláškou rozšířit 
okruh států, jejichž banky požívají při podnikání na území České republiky stejné výhody 
jako banky se sídlem ve členských státech. 
 
 (4) Na činnost poboček bank z členského státu se tento zákon nepoužije, s výjimkou 
§ 3 odst. 3 písm. b), § 5n, 10, § 11 odst. 1, 2 a 5 § 11 odst. 1 až 6 a 9, § 21, § 24 odst. 2 věta 
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třetí, § 26bb, 29a, 37, povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 8, ustanovení 
týkajících se provádění měnové politiky a opravného zúčtování bank (§ 20c) a § 41m. 
 
 (5) Pokud se pobočka banky z členského státu rozhodne účastnit platebního systému 
provozovaného Českou národní bankou (§ 20b), vztahují se na ni právní předpisy upravující 
provoz tohoto systému. Pokud se pobočka banky z členského státu rozhodne využít možnosti 
podle § 38a odst. 1, vztahuje se na ni ustanovení § 38a. 
 
 (6) Ustanovení tohoto zákona související s pojištěním pohledávek z vkladů se na 
pobočku banky z členského státu použijí jen, pokud využije možnosti stanovené v § 41m. 
 
 (6)(7) Postup podle § 26 lze vůči pobočce banky z členského státu uplatnit pouze 
 
a) v případě porušení § 11 odst. 1, 2 a 5 § 11 odst. 1 až 6 a 9, 
b) v případě porušení § 20c o opravném zúčtování bank, 
c) v případě porušení zákona upravujícího platební styk, pokud jde o provoz platebního 

systému provozovaného Českou národní bankou, pokud je pobočka účastníkem tohoto 
systému (§ 20b), 

d) v případě porušení § 38a a povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 6, 
e) tehdy, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů 

nebo investorů zahraniční banky a tuto věc je třeba řešit bezodkladně (§ 5k odst. 3), nebo 
f) po předchozím informování orgánu dohledu země sídla zahraniční banky a Evropského 

orgánu pro bankovnictví, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných 
zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky z důvodu ohrožení její likvidity (§ 5ka 
odst. 1). 

 
 (7)(8) Česká národní banka může v pobočkách bank z členského státu nebo v osobách 
tvořících konsolidační celek, jehož členem je zahraniční banka podle odstavce 1, provést 
kontrolu na místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční banky. Orgán 
dohledu země sídla banky podle odstavce 1 může po předchozím oznámení České národní 
bance provést na území České republiky kontrolu na místě v pobočce banky z členského státu 
nebo ve finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1. 
 
 (8)(9) Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace 
o činnostech, které pobočka banky z členského státu vykonává na území České republiky, 
pokud to považuje za důležité z hlediska finanční stability v České republice. Česká národní 
banka před zahájením kontroly na místě informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu 
kontroly a po jejím ukončení poskytne tomuto orgánu dohledu veškeré informace, které jsou 
významné pro hodnocení rizikovosti banky nebo pro finanční stabilitu v České republice. 
 

 
§7b 

 
Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize 

(1) Česká národní banka může z moci úřední na časově omezenou dobu udělit 
licenci překlenovací instituci podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu, nesplňuje-li tato instituce podmínky pro udělení licence podle § 4. 
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(2) Předloží-li nabyvatel majetku nebo závazků povinné osoby podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu žádost o udělení 
licence, Česká národní banka žádost bez zbytečného odkladu posoudí. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 38 odst. 7, čl. 41 odst. 1 posl.pododstavec,)  

 
§ 11 

 
 (1) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny informovat Banka a pobočka 
zahraniční banky informuje ve svých provozních prostorách písemnou formou v českém 
jazyce o podmínkách pro přijímání vkladů, poskytování úvěrů a dalších bankovních obchodů 
a služeb a o své účasti v platebních systémech. Na vyžádání jsou povinny poskytnout  
poskytuje informaci o pravidlech příslušného platebního systému. 
  

(2) V informaci o službách, které spočívají v převzetí peněžních prostředků od klienta, 
nebo při poskytování těchto služeb musí být výslovně a srozumitelně uveden vztah této služby 
k pojištění pohledávek z vkladů včetně limitů pro výplatu jedné oprávněné osobě. Banka 
a pobočka zahraniční banky je povinna písemně informovat v úředním jazyce, popřípadě 
jazycích státu, na jehož území působí, o způsobu výplaty náhrad z Fondu pojištění vkladů 
(§ 41a) nebo z jiného systému pojištění, na kterém je účastna, a o způsobu uplatnění nároku 
u Fondu pojištění vkladů nebo u jiného obdobného systému pojištění, na kterém je účastna. 
 
 (2) Banka a pobočka zahraniční banky informuje klienta o systému pojištění 
pohledávek z vkladů, kterého se účastní, a poskytne mu rovněž další informace 
o fungování příslušného systému pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu informačního 
přehledu pro klienta podle odstavce 6. Tyto informace se klientovi poskytují 
prokazatelným způsobem před uzavřením smlouvy o účtu nebo před přijetím vkladu, 
a to v českém jazyce nebo v jazyce, na kterém se banka nebo pobočka zahraniční banky 
s klientem dohodla. Banka nebo pobočka zahraniční banky zajistí písemné potvrzení 
klienta o tom, že tyto informace obdržel, a uchovává jej po celou dobu trvání vkladu. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 1, 2 a 4) 
  
 (3) Pokud daná pohledávka z vkladu podléhá ochraně poskytované systémem 
pojištění pohledávek z vkladů, uvede to banka a pobočka zahraniční banky ve výpisu 
z účtu nebo v obdobném dokumentu určeném klientovi, a v takovém případě v něm dále 
uvede odkaz na informační přehled pro klienta podle odstavce 6. Tento informační 
přehled poskytuje banka nebo pobočka zahraniční banky klientovi alespoň jednou 
ročně.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 3 pododst. 1) 
 

(4) Pokud klient využívá systém elektronického bankovnictví, může mu banka 
nebo pobočka zahraniční banky sdělit informace uvedené v odstavcích 2 a 3 
prostřednictvím tohoto systému. Na žádost klienta poskytne banka nebo pobočka 
zahraniční banky tyto informace v listinné podobě.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 8) 
 

(5) Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“) uveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup informace týkající se zejména podmínek 
pojištění pohledávek z vkladů, postupu jejich uplatnění a výplaty z Fondu pojištění 
vkladů (dále jen „Fond“). 
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 3 pododst. 2) 
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(6) Informační přehled pro klienta obsahuje základní informace o limitu 

pojištění, lhůtě pro výplatu a měně, ve které bude náhrada za pohledávku z vkladu 
vyplacena, o tom, kterému systému pojištění pohledávek z vkladů daný vklad podléhá, 
a další související informace potřebné pro klienta. Česká národní banka stanoví 
vyhláškou vzor tohoto informačního přehledu. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 3 pododst. 1) 
 
  (3) (7) Pobočka banky z jiného než členského státu je povinna na žádost právnické 
osoby nebo fyzické osoby v souvislosti s jejím podnikáním poskytnout bez zbytečného 
odkladu písemné vysvětlení úvěrového hodnocení této osoby (rating) pro účely posuzování jí 
poskytnutého úvěru nebo její žádosti o úvěr. 
  
  (4) (8) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu je povinna vést agendu 
každé smlouvy uzavírané s klientem takovým způsobem, aby na žádost České národní banky 
byla bez zbytečného odkladu schopna předložit příslušné doklady v ověřeném překladu 
do českého jazyka. 
  
  (5) (9) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zavést Banka a pobočka 
zahraniční banky zavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů a o tomto postupu 
srozumitelně, písemně a v úředním jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území působí, 
informovat informuje ve svých provozních prostorách. 
 
 

§ 16 
 

 (1) Banka musí mít předchozí souhlas České národní banky 
 
a) k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem 

nebo jeho částí, 
b) k rozhodnutí valné hromady o zrušení banky, 
c) k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka, 
d) ke snížení základního kapitálu banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu banky 

k úhradě ztráty, 
e) k usnesení valné hromady podle § 7a odst. 1 písm. c). 
 
 Právní jednání a usnesení valné hromady učiněná bez požadovaného předchozího 
souhlasu jsou neplatná. Účastníkem řízení o udělení předchozího souhlasu je pouze žádající 
banka; účastníky tohoto řízení jsou rovněž druhá smluvní strana při dispozici s obchodním 
závodem nebo jeho částí podle písmene a), další zúčastněné akciové společnosti při fúzi nebo 
rozdělení anebo přejímající společník při převodu jmění podle písmene c). 
 
 (2) Banka je povinna informovat Českou národní banku 
a) o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na 

základě požadavku zákona, 
b) o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu, správní radě a dozorčí radě, včetně 

předložení podkladů nezbytných pro posouzení jejich odborné způsobilosti, 
důvěryhodnosti a zkušenosti, 

c) o záměru založit právnickou osobu v zahraničí nebo se na ní majetkově podílet. 
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 (3) Ustanovením odstavce 1 písm. b) a c) nejsou dotčena ustanovení zvláštního 
předpisu.4) 
 
 (4) Banka může převést svůj obchodní závod pouze na 
 
a) jinou banku, 
b) banku se sídlem na území členského státu, která působí na území České republiky 

prostřednictvím své pobočky, 
c) zahraniční banku vykonávající na území České republiky bankovní činnosti 

prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5, pokud zahraniční banka 
prokáže, že systém pojištění pohledávek z vkladů, který se na vklady převáděné v rámci 
prodeje obchodního závodu bude vztahovat, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný 
stupeň ochrany, jaký požívaly podle tohoto zákona; 

 
 pro pacht obchodního závodu banky se použijí písmena a) až c) obdobně. 
 
 (5) Banka může převést svůj obchodní závod také na akciovou společnost, jejímž 
jediným akcionářem je Česká republika, pokud tato akciová společnost splňuje požadavek 
minimální výše základního kapitálu podle § 4 odst. 1 (dále jen „banka zvláštního určení“). 
Banka zvláštního určení splňuje podmínky pro udělení licence podle § 4 odst. 5, pokud Česká 
národní banka udělí předchozí souhlas k uzavření smlouvy o převodu obchodního závodu na 
banku zvláštního určení; v tomto případě jí Česká národní banka udělí licenci v rozsahu 
činností povolených bance, která na ni svůj obchodní závod převádí. Banka zvláštního určení 
nesmí vykonávat činnosti uvedené v licenci přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu 
obchodního závodu, přičemž smlouva o převodu obchodního závodu může nabýt účinnosti 
nejdříve dnem udělení licence bance zvláštního určení. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 40) 
 
  (6) (5) Dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu se banka, která 
obchodní závod převedla, zrušuje a vstupuje do likvidace. 
 
___________________ 
4) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

§ 20 
 
 (1) Banka může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako akcie 
zaknihované. 
 
 (2) Kromě akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, mohou být bankou vydávány 
prioritní akcie. S těmito akciemi však není spojeno hlasovací právo, a to ani v případech, kdy 
zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev stanoví jinak. 
 

(…) 
 
 (6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka 
nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení 
žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí 
ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 
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přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se 
přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel 
 
a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo 
b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad 

bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb nebo 
obhospodařovateli zahraničních investičních fondů. 

 
 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů 
ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká 
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí 
v případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 12. Souvisí-li rozhodnutí o žádosti 
s přechodem činnosti na soukromého nabyvatele podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, postupuje Česká národní banka tak, aby 
realizace přechodu této činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo bráněno dosažení účelu 
řešení krize. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 38 odst. 8) 
 
 (8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek 
uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží při tom k ekonomickým potřebám trhu. 
 

(…) 
 
 

§ 25a 
 
 (1) Všechny osoby provádějící bankovní dohled nebo nucenou správu jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, 
zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám pouze informace v souhrnné 
podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení povolání, zaměstnání nebo funkce. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
 (2) Informace získané při výkonu své pravomoci mohou osoby uvedené v odstavci 1 
použít pouze k plnění úkolů bankovního dohledu, nucené správy nebo v soudním řízení, 
vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem bankovního dohledu, nebo v obdobném 
řízení před mezinárodním orgánem. 
 CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
 (3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek 
nepovažuje 
 
a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu nebo 

doplňkového dohledu nad osobami ve finančním konglomerátu6d) orgánu dohledu nad 
bankami, finančními institucemi nebo finančními trhy v jiném státě nebo orgánu 
příslušnému k řešení krize, 

b) poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu kontroly dodržování podmínek 
pro poskytování příspěvku fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření 
nebo pro účely řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu, 
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c) poskytnutí informace získané při výkonu bankovního dohledu pracovníkům České národní 
banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem nebo na řešení krize, 
pro plnění jejich úkolů, 

d) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 25d odst. 2 nebo podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 
bankovnictví. 

 CELEX: 32014L0059 (čl. 84) 
 
 (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek 
nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu 
veřejným orgánům a dalším osobám v České republice, jsou-li informace poskytovány pro 
plnění jejich funkce, 
 
a) orgánů působících při likvidaci nebo úpadku u banky nebo finanční instituce, 
b) dohledu nad orgánem podle písmene a), 
c) auditora zákonem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční instituce, 
d) dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční instituce, 
e) dohledu nad dodržováním práva obchodních společností, 
f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění 

mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu, 

g) dohledu nad platebními nebo vypořádacími systémy, 
h) provozovatele platebního nebo vypořádacího systému, 
i) orgánu činného v trestním řízení, 
j) České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu vykonávajícímu dohled 

nad finančním trhem, 
k) systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů, systémů pojištění 

a mechanismů financování řešení krize, 
l) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se 

dohledu nad bankami a finančními institucemi, jakož i osob pověřených těmito orgány 
k výkonu kontrolní činnosti., 

m) jiné osoby nebo orgánu, kde poskytnutí informací je nezbytné k řešení krize a není 
porušením mlčenlivosti podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 84) 
 
 Totéž platí ve vztahu k veřejným orgánům a dalším osobám v členských státech 
a s výjimkou orgánů a osob podle písmen g), h), j) a l) i v jiných státech a dále ve vztahu 
k Evropské centrální bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro 
systémová rizika22. 
  
 (5) Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou být 
poskytovány též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k naplnění mezinárodní smlouvy. 
 

(…) 
____________________ 
6d) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů. 
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním 
dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika. 
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§ 25f 
 

 (1) Banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat ozdravný plán pro případ 
závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k 
velikosti banky, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s 
finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení finanční situace banky nebude mít 
nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, banka vypracuje 
se souhlasem České národní banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu. 
 
 (2) Česká národní banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat plán řešení 
problémů banky, který stanoví možnosti řešení krizové situace banky. Pokud Česká národní 
banka s přihlédnutím k velikosti banky, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými 
institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek banky nebude 
mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, vypracuje 
plán řešení problémů banky v přiměřeném rozsahu. 
 
  (3) Banka je povinna poskytnout České národní bance za účelem přípravy plánu řešení 
problémů banky podle odstavce 2 veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném její 
velikosti, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním 
trhem jako celkem. 
 
  (4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví30 při 
přípravě plánů řešení problémů bank. Informuje Evropský orgán pro bankovnictví o přípravě 
ozdravných plánů a plánů řešení problémů bank, zejména jej s dostatečným předstihem 
informuje o termínech a místu jednání a o hlavních projednávaných bodech. Česká národní 
banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví na jednání. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 124)   
____________________ 
30 Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010. 
 
 

ČÁST SEDMÁ 
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY 

 
§ 26 

 
 (1) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu při zjištění 
nedostatku v její činnosti v důsledku porušení nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky 
stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle 
tohoto zákona, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, zákonem 
upravujícím stavební spoření, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky a nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise uložit opatření 
k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Opatření 
k nápravě lze uložit rovněž při zjištění nedostatků na základě výsledků provádění 
přezkoumávání a vyhodnocení podle § 25c. 
 

(…) 
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  (5) Odstavec 3 se použije za podmínek stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro 
zahraniční banku, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. m)], 
členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)] nebo členem 
skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na 
konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad 
úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy. 
 
  (6) V případě zjištění nedostatku v činnosti osoby podléhající jejímu dohledu může 
Česká národní banka 
 
 a) uložit, aby tato osoba 
1. vyměnila člena statutárního orgánu, člena správní rady nebo člena dozorčí rady, osobu ve 

vedení pobočky zahraniční banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobu, 
2. vytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv, 
3. snížila nebo zvýšila základní kapitál ve stanoveném rozsahu, 
4. snížila základní kapitál za účelem úhrady ztráty o částku odpovídající ztrátě po jejím 

zúčtování s rezervními a dalšími fondy za předpokladu, že ztráta přesahuje 20 % vlastního 
kapitálu, 

5. snížila výši svého podílu v jiné osobě nebo převedla svůj podíl v této osobě na jinou osobu 
anebo jinak omezila rizika plynoucí z jejího podílu v této osobě, 

 b) změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v ní uvedených, 
 c) zavést nucenou správu,  
 d) c) nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky banky z jiného než členského 

státu, 
 e) d) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením 

s bankou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka nebo mají 
k bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu zvláštní vztah podle § 19, 

 f) e) uložit zvýšit likvidní prostředky banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu 
alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou, 

 g) f) odejmout souhlas s používáním interního přístupu pro výpočet kapitálového požadavku 
podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 
  (7) Česká národní banka může uložit fyzické osobě nebo právnické osobě 
nepodléhající jejímu dohledu, která neplní povinnost uloženou tímto zákonem, právním 
předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nebo nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise, aby upustila od tohoto protiprávního jednání a zdržela se jeho 
opakování; Česká národní banka může dále 
 
 a) pozastavit výkon hlasovacích práv akcionáři nebo akcionářům odpovědným za protiprávní 

jednání, 
 b) dočasně zakázat členu statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky nebo jiné 

odpovědné fyzické osobě výkon funkce v bance nebo výkon funkce v jiné bance nebo 
zahraniční bance, 

 c) uveřejnit informaci o tom, která osoba je odpovědná za protiprávní jednání a jaká je jeho 
povaha. 
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  (8) Postup podle odstavce 2 písm. a) bodů 1, 2 a 4 a odstavce 6 písm. a) bodu 4 
a odstavce 6 písm. c) a e) odstavce 6 písm. d) nelze uplatnit vůči pobočce banky z členského 
státu a postup podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 a odstavce 6 písm. c) nelze uplatnit vůči 
pobočce banky z jiného než členského státu. 
 
  (9) Česká národní banka může uložit opatření k nápravě podle odstavců 2 až 4, 
odstavce 6 písm. g) odstavce 6 písm. f) a odstavce 7 také, jestliže má důvodné podezření, že 
nedostatek v činnosti může v průběhu následujících 12 měsíců nastat. 
 
 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
NUCENÁ SPRÁVA 

 
nadpis vypuštěn 

§ 27 
 

  (1) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje: 
 
a) důvody pro zavedení nucené správy, 
b) jméno, příjmení a rodné číslo správce a jméno, příjmení a rodné číslo zástupce správce, 
c) případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných činností. 
 
  (2) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku banky a jsou 
nákladem banky na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických 
osob podle zvláštního zákona.6c 
 
 (3) Zástupce správce zastupuje správce v případě jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. 
Ustanovení tohoto zákona týkající se správce platí obdobně i pro zástupce správce. 
 
  (4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou 
listinou, musí být veřejná listina pořízena také o rozhodnutí správce v takové věci. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
____________________ 
6c) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 28 
 
  (1) Správce je zaměstnancem České národní banky. Česká národní banka může 
odvolat správce nebo zástupce správce a jmenovat nového. 
 
  (2) Správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené správy v bance další osoby s 
výjimkou osob, které mají zvláštní vztah k bance podle § 19 tohoto zákona. K výkonu nucené 
správy nesmí být přibrány osoby, které jsou v dlužnické pozici vůči bance nebo které jsou v 
zaměstnaneckém poměru k jiné bance. Přibrané osoby jsou oprávněny se seznamovat se 
záležitostmi, které jsou v příslušné bance předmětem bankovního tajemství. Jsou zároveň 
povinny zachovávat o těchto věcech mlčenlivost. 
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  (3) Osoba, která byla členem statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem 
dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou, seznámenou se skutečnostmi 
potřebnými pro výkon nucené správy, ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 
2 let předcházejících tomuto dni, je povinna na vyžádání poskytnout správci součinnost. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 29 
 

  (1) Okamžikem doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení nucené správy 
se pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky, vyjma podání opravných prostředků proti 
zavedení nucené správy. Okamžikem doručení je toto rozhodnutí účinné vůči každému. 
Postavení statutárního orgánu má správce. Správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat 
opravný prostředek proti zavedení nucené správy, na jeho písemnou žádost v potřebném 
rozsahu kopie z dostupné dokumentace banky, a umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
 
  (2) Valná hromada banky se nekoná a o věcech v působnosti valné hromady rozhoduje 
správce. Pokud správce rozhoduje o zvýšení základního kapitálu banky, může vyloučit 
přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií jen pokud banka nesplnila ve stanovené 
lhůtě uložené opatření k nápravě požadující zvýšení kapitálu banky. 
  (3) Jestliže to situace banky vyžaduje, může banka v nucené správě s předchozím 
souhlasem České národní banky, částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů s jejich 
vklady v bance. 
  
 (4) Banka v nucené správě může částečně nebo úplně pozastavit, a to nejvýše na dobu 
6 měsíců, plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance z právních titulů vzniklých před 
zavedením nucené správy. Tuto lhůtu může banka v nucené správě prodloužit pouze v případě 
plnění z právních titulů, které v této lhůtě správce napadl pro neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost u soudu nebo jiného příslušného orgánu. V takovém případě lze tuto lhůtu 
prodloužit, a to i opakovaně, až do dne, kdy rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu 
ve věci nabude právní moci. 
 
  (5) Zjistí-li správce předlužení banky, oznámí tuto skutečnost neprodleně České 
národní bance a poskytne jí podklady osvědčující tuto skutečnost. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 29a 
 

  K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k převzetí dluhů banky v nucené správě 
jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky, 
 
 a) se nevyžaduje souhlas věřitelů, 
 b) je třeba předchozí souhlas České národní banky; Česká národní banka souhlas udělí pouze 

za předpokladu, že osoba přebírající dluhy zabezpečí řádné a plynulé pokračování 
klientských vztahů souvisejících s převzatými dluhy. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 29b 
 
  (1) Prodává-li banka v nucené správě obchodní závod banky, kupní cena musí být 
stanovena jako výsledek ocenění obchodního závodu a souvisejících práv a závazků, 
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vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu 
(dále jen „ocenění“). 
 
 (2) Ocenění musí být zpracováno nestranně, úplně, bez zbytečného odkladu od zadání 
ocenění, s odbornou péčí a v souladu s obecně uznávanými způsoby oceňování obchodních 
závodů a jiného majetku. 
 
  (3) Při ocenění se nepřihlíží ke státním zárukám nebo jiným plošným zajištěním 
závazků banky v nucené správě, poskytnutým třetími osobami za účelem zachování její 
bezpečnosti a stability. Stejně tak se nepřihlíží k pojištění pohledávek z vkladů podle tohoto 
zákona a záručnímu systému vztahujícímu se na majetek zákazníků obchodníka s cennými 
papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jakékoliv úvěry poskytnuté 
Českou republikou nebo Českou národní bankou se považují pro účely ocenění za splatné. 
 
 (4) Ke kupní ceně se přičte úrok obvyklý za dobu ode dne nabytí účinnosti smlouvy o 
prodeji obchodního závodu do dne splatnosti kupní ceny. Pokud výsledkem ocenění není 
kladná hodnota, poskytne se prodávajícímu kupní cena ve výši 1 Kč. 
 
 (5) Banka v nucené správě, kupující a další osoby, které mají u sebe věci a 
dokumentaci nebo disponují informacemi potřebnými k řádnému vypracování ocenění, jsou 
povinni je za tím účelem osobě, která vypracuje ocenění obchodního závodu banky (dále jen 
„oceňovatel“), poskytnout. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 29c 
 

  (1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka. Účastníky řízení o jmenování 
oceňovatele jsou osoba, která má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené správě a 
nabyvatel obchodního závodu. 
 
  (2) Oceňovatelem může být jmenována osoba, která má zkušenosti a znalosti v oblasti 
oceňování obchodních závodů bank, má dostatečné předpoklady pro vypracování řádného a 
nezávislého ocenění obchodního závodu banky v nucené správě a se svým jmenováním 
souhlasí. 
 
  (3) Oceňovatelem nesmí být osoba, která má zvláštní vztah k bance, která je nebo v 
posledních 5 letech byla auditorem banky nebo která neskýtá záruky nestrannosti ocenění. 
 
 (4) Osoba, která má být jmenována oceňovatelem, je povinna upozornit Českou 
národní banku bez zbytečného odkladu na skutečnosti, které by podle jejího názoru mohly 
vést k pochybnostem o její nestrannosti. Tuto povinnost má též oceňovatel, zjistí-li tyto 
skutečnosti v průběhu výkonu funkce. 
 
  (5) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele nebo způsob jejího určení, jakož 
i její splatnost. Odměna oceňovatele je nákladem spojeným s výkonem nucené správy podle § 
27 odst. 2 a zahrnuje též nutné výdaje oceňovatele. Pokud majetek banky nepostačuje k 
uhrazení odměny nebo její části, poskytne oceňovateli odměnu nebo tuto její část Česká 
národní banka, které tím vzniká nárok vůči bance v nucené správě na její uhrazení. 
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  (6) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, pokud oceňovatel porušuje 
závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, a jmenovat oceňovatele nového. 
Ze stejného důvodu může Česká národní banka snížit odměnu oceňovatele. Ze závažných 
důvodů může Česká národní banka oceňovatele odvolat též na jeho žádost. Podaný rozklad 
nemá odkladný účinek. 
 
  (7) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout nově jmenovanému oceňovateli 
veškerou součinnost ke splnění jeho úkolu. 
 
  (8) Ustanovení § 29b a 29c se použijí při prodeji části obchodního závodu obdobně. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 30 
 

  (1) Nucenou správu může Česká národní banka zavést za situace, kdy nedostatky v 
činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního nebo finančního systému. 
 
 (2) Má-li být zavedena nucená správa v bance, která má pobočku na území 
hostitelského státu, informuje Česká národní banka orgán dohledu hostitelského státu o 
záměru zavést nucenou správu a o případném omezení nakládání s vklady a o případném 
omezení plnění vůči osobám se zvláštním vztahem k bance podle § 29 odst. 3 a 4; tuto 
informaci poskytne před vydáním rozhodnutí nebo bezprostředně poté, nesnese-li věc 
odkladu. Informace obsahuje i upozornění na možné důsledky zavedení nucené správy, 
popřípadě omezení nakládání s vklady. 
 
  (3) Správce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i na území jiných členských 
států s výjimkou užití donucovacích prostředků či jiného užití síly a pravomoci závazně 
rozhodovat spory nebo jiná řízení, k nimž jsou příslušné soudy nebo správní orgány daného 
státu. 
 
  (4) Správce se prokazuje úředně ověřenou kopií rozhodnutí o zavedení nucené správy 
bez jejího vyššího ověření s překladem do úředního jazyka daného státu, pokud je vyžadován. 
Správce podle možností vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i na území třetích 
států. 
 
  (5) Při výkonu svých pravomocí na území členských států se správce řídí právním 
řádem daného státu, zejména ohledně postupů při prodeji majetku a při poskytování informací 
zaměstnancům. Jestliže je to podle právních předpisů daného státu potřebné k plnění účelu 
nucené správy, je správce povinen žádat, aby údaj o zavedení nucené správy byl zapsán v 
katastru nemovitostí, obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku. Náklady 
provedení zápisu jdou k tíži banky. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 31 
 

  (1) Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se 
nucené správy podává Česká národní banka. 
 
  (2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh České národní banky zavedení 
nucené správy, skončení nucené správy a dále odvolání správce a jmenování nového správce. 
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  (3) Soud je povinen rozhodnout do 3 dnů od doručení o návrzích správce na zápis do 
obchodního rejstříku nebo ve stejné lhůtě provést zápis do obchodního rejstříku, aniž by o tom 
vydával rozhodnutí. Omezení stanovená zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a 
fyzických osob pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí o 
povolení zápisu se nepoužijí. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 32 
 

  (1) Během nucené správy může Česká národní banka poskytnout bance finanční 
pomoc k odstranění dočasného nedostatku likvidity. 
 
  (2) Nárok na vrácení finanční pomoci poskytnuté podle odstavce 1 má přednost před 
všemi ostatními závazky banky. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 33 
 

 (1) Nucená správa končí 
 
 a) doručením rozhodnutí České národní banky o skončení nucené správy, 
b) jmenováním likvidátora, 
 c) prohlášením konkursu, nebo 
 d) uplynutím 24 měsíců od zavedení nucené správy. 
 
  (2) Nucená správa nekončí zánikem licence banky. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 

§ 33a 
 

 Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv na 
výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek 
stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění15 nebo srovnatelných podmínek 
zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před 
zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo 
vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže 
příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení 
tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv také na splnění 
závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu16), jestliže 
závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
____________________ 
15) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a 
zákona č. 188/2011 Sb. 
16) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. 
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§ 34 
 

(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo pobočky zahraniční 
banky z jiného než členského státu, anebo při úpadku banky nebo pobočky banky z jiného než 
členského státu, Česká národní banka licenci odejme; tomuto opatření nemusí předcházet 
zavedení nucené správy. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
   

(2) Licence může být dále odňata, jestliže 
 

 a) banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu nezahájila činnost do 12 měsíců 
ode dne udělení licence nebo jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti 
nebo neposkytuje úvěry, 

 b) v činnosti banky byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl naplnit znaky 
správního deliktu podle § 36e odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), m), n), o) nebo § 36e 
odst. 3 písm. c) a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě vykonávající 
činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky se dopustila správního 
deliktu podle § 36h odst. 1 písm. d) nebo § 36h odst. 2 písm. b), d) a e), 

 c) žadatel v žádosti o licenci uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné 
pro posouzení žádosti o udělení licence, 

d) přetrvávají závažné nedostatky v činnosti zahraniční banky se sídlem na jiném území než 
území členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti 
prostřednictvím své pobočky, nebo došlo k jejímu úpadku, 

 e) proti bance bylo vydáno pravomocné rozhodnutí pro závažné porušení zákona 
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
nebo 

 f) banka nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, § 26 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 26 odst. 2 
písm. c). 

 
  (3) Česká národní banka odejme licenci, jestliže zjistí, že celkový kapitálový poměr 
banky na individuálním základě je menší než jedna třetina celkového kapitálového poměru 
podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Česká 
národní banka nemusí v tomto případě licenci odejmout, jde-li o banku v nucené správě nebo 
o banku zvláštního určení, vůči které bylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Česká národní banka 
odejme licenci, jestliže zjistí, že kapitálový poměr pobočky banky z jiného než členského 
státu je menší než jedna třetina kapitálového poměru podle § 12a odst. 1. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
  (4) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže 
byl souhlas udělen na základě nepravdivých údajů nebo žadatel v žádosti o udělení souhlasu 
zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti. 
 

§ 36 
 

(1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může podat pouze 
Česká národní banka. Pouze Česká národní banka podává též návrh na odvolání likvidátora 
a jmenování nového likvidátora a dále návrh na zrušení akciové společnosti, byla-li bance 
odňata licence. Soud rozhodne o návrhu České národní banky do 24 hodin od podání návrhu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

16 
 

 
(2) Likvidátorem nesmí být osoba, která má nebo měla zvláštní vztah k bance, která je 

nebo v posledních 5 letech byla auditorem banky nebo se jakýmkoli způsobem na auditu 
v bance podílela. S přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora stanoví Česká národní banka 
výši a splatnost jeho odměny. 
 

(3) Fyzické osoby, které se při likvidaci banky seznámily s údaji, na které se vztahovalo 
bankovní tajemství, jsou povinny zachovávat mlčenlivost podle § 39 tohoto zákona obdobně. 

 
(4) Likvidátor předkládá České národní bance a Garančnímu systému bez zbytečného 

odkladu účetní výkazy a doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s občanským 
zákoníkem a se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, a na 
písemné vyžádání České národní banky a Garančního systému další podklady nezbytné 
k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace. 
 

(5) Likvidátor je povinen vymáhat vydání plnění z neplatných právních jednání 
(§ 12 odst. 2). 
 

§ 36b 
 

(1) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost 
oceňovateli podle § 29c odst. 7. 

 
(2) Fyzická osoba jako osoba, která se při likvidaci banky seznámila s údaji, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat 
mlčenlivost podle § 36 odst. 3. 

 
(3) Pracovník banky, člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí 

rady banky se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 39. 
 
(4) Člen správní rady Fondu pojištění vkladů, jeho pracovník a další osoby pověřené 

výkonem činnosti se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle 
§ 41b odst. 8. 

 
(5) (4) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí 

přestupku tím, že neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů Garančnímu systému 
a informaci o vkladech podle § 41d odst. 2 § 41d odst. 4 a 5 a § 41g odst. 5. 
 

(6) (5) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí 
přestupku tím, že neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3. 

 
(6)  Fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede 

nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti. 
 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do 
 

a) 2 000 000, jde-li o přestupek podle odstavce 5 odstavce 4 nebo 5, 
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 4 odstavce 1 až 3 nebo odstavce 6. 
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§ 36e 
 

(1) Banka se dopustí správního deliktu tím, že 
 

a) uskuteční činnost v rozporu s licencí, 
b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f, 
c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h 

odst. 2, 
d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v 5f a 5g odst. 1, 
e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez 

oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní 
bance podle § 5i, 

f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3, 
g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3, 
h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1nebo 2 až 4, 
i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 4 § 11 odst. 8, 
j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje, 
k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013, 
l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího obezřetnostní požadavky, 
m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích 

vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, 
nebo 

n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně 
nevýhodné. 

 
(…) 

 
 

(5) Banka se dopustí správního deliktu tím, že 
 

a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné 
údaje nezbytné pro posouzení této žádosti, 

b)  poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2, 
c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, 
d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, 

v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění 
povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká, 

e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a 
odst. 2, 

f) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném 
tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů, 

g) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4, 
h)  neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů Garančnímu systému a informaci o vkladech 

podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2  § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g 
odst. 5 nebo § 41n, 

i) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3, 
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i) j) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu 
s § 41f odst. 9, nebo 

j) k) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy. 
 

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do  
  

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),   
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),  
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), d), 

odstavce 4 nebo odstavce 5,  
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 

odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou 
za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 
odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10% čistého ročního obratu vyplývajícího 
z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní 
období.  

 
 

§ 36g 
 

Správní delikty zahraniční banky se sídlem v členském státě 
 
(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České 

republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že 
 

a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až § 5m, 
b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny, 
c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 nebo 2 až 4, 
d) v rozporu s § 11 odst. 5 § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností 

klientů nebo o tomto postupu neinformuje, 
e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody 

na účet zahraniční banky, 
f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let, 
g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24, 
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1, 
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2, 
j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství, podle § 37 odst. 2, 
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, 

které jsou předmětem bankovního tajemství, 
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo 
m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy. 
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(2) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České 
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky a využívá připojištění podle § 41m, 
se dopustí správního deliktu tím, že  
 
a) se neúčastní systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů, nebo 
b) neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 

nebo § 41n. 
 

(3) (2) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 

a)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), 
b)  20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až g), 
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) až m) nebo odstavce  2. 
 
 

§ 36h 
 

Správní delikty zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě 
 
(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území 

České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu 
tím, že 

 
a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5, 
b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu licencí, 
c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence, 
d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2, 
e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny, 
f) neuveřejní informace podle § 11,  
g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním 

bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 3 
§ 11 odst. 7,  

h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 4 § 11 odst. 8, 
i)  v rozporu s § 11 odst. 5 § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností 

klientů nebo o tomto postupu neinformuje, 
j)  nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7, 
k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích 

vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu 
zahraniční banky, nebo 

l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné. 
  

(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České 
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že 

 
a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,  
b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo 

nesprávné údaje,  
c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího 

souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3, 
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d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného 
k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo 

e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13. 
 

(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České 
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že 

 
a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,   
b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému 

charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty, 
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody 

na účet zahraniční banky, 
d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2, 
e) nezajistí, aby auditor provedl 

1. ověření účetní závěrky zahraniční banky, 
2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,  
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému, 

f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4, 
g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou 

uvedenou v § 19 odst. 1, 
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1, 
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2, 
j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství, podle § 37 odst. 2,  
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, 

které jsou předmětem bankovního tajemství, 
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou 

předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, 
m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem do Fondu pojištění vkladů, nebo, 
n) neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů Garančnímu systému a informaci o vkladech 

podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2  § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g 
odst. 5 nebo § 41n. , nebo 

o) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3. 
 

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až i), 
b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. l), 
c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, 

odstavce 3 písm. a) až k), m) nebo n), n) nebo o). 
 

§ 38d 
 
 (1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o všech významných 
skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný 
výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o 
  
a) počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující 

podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném 
členském státě nebo kdy použila vůči pobočce banky z členského státu postup podle § 26, 
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b) odňatých licencích, 
c) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle 

čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
d) smlouvách podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3, 
e) použití postupu podle § 26 vůči pobočce banky z členského státu v případě, kdy věc 

nesnese odkladu a je to nutné v zájmu vkladatelů, 
f) použití postupu podle § 26bb vůči pobočce banky z členského státu, 
g) licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční 

bance, která má sídlo v jiném než členském státě, 
h) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti 

kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat. 
i) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného 

jiným členským státem. 
  
 (2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech 
významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu 
důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o 
  
a) počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující 

podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném 
členském státě nebo kdy použila vůči pobočce podle § 5a odst. 1 postup podle § 26, 

b) udělených a odňatých licencích; v informaci o udělené licenci vždy uvede, že 
pohledávky z vkladů u banky jsou pojištěny u Garančního systému, 

c) smlouvách podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3, 
d) údajích shromážděných za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených 

ostatními bankami o 
1. počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur EUR, 

v členění podle jejich pracovních povinností a oblastí činností banky, 
2. hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové 

období a zvláštních penzijních výhod osob podle bodu 1, 
e) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách podle 

čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
f) licencích k výkonu bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční 

bance, která má sídlo v jiném než členském státě, 
g) podmínkách, které je nutno splnit pro vydání licence podle tohoto zákona, 
h) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, o organizační struktuře 

a správě a řízení a o dalších významných skutečnostech týkajících se konsolidačního celku, 
pokud Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, 

i) názvech orgánů nebo osob, kterým smějí být sdělovány informace podle § 25a, 
j) fungování procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, 
k) metodice použité jako základ pro rozhodnutí podle § 25c odst. 3 až 5, § 25d odst. 2 a 3 

a § 26 při procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, 
l) případech, kdy použije § 25d odst. 1, 
m) postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5, 
n) výsledcích přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, jestliže výsledky naznačují hrozící 

systémové riziko podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 
ze strany banky; tyto informace poskytne Česká národní banka bez zbytečného odkladu, 

o) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a postupů odměňování, 
p) opatřeních přijatých podle § 8d písm. g), 
q) povolení zastávat další funkci nevýkonného člena podle § 8 odst. 5, 
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r) údajích shromážděných podle § 8d písm. h), 
s) údajích získaných od banky o rozhodnutí akcionářů, která se týkají odměňování, 
t) opatřeních k nápravě uložených podle § 26 odst. 2 bodu 11, § 26 odst. 7 a pokutách 

uložených za správní delikt podle § 36a odst. 1 písm. a) až e), § 36c odst. 1 písm. a) až f), 
§ 36e odst. 2 písm. a), d), f) až k), m), n) a o) a § 36e odst. 3 písm. c), včetně údajů 
o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy, 

u) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti 
kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat, 
v) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného 

jiným členským státem. 
 CELEX: 32014L0049 (čl. 17 odst. 1) 
 
 (3) Česká národní banka informuje Evropský bankovní výbor o licencích k výkonu 
bankovních činností prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance nebo finanční 
instituci, která má sídlo v jiném než členském státě. 
  
 (4) Na vyžádání Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví 
o všech skutečnostech nezbytných k plnění jeho úkolů stanovených příslušnými předpisy 
Evropské unie. 
  
 (5) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o 
  
a) složení kombinované kapitálové rezervy a dni, od kterého banky podléhají povinnosti 

kombinovanou kapitálovou rezervu v tomto složení udržovat, 
b) uznání zkrácení přechodného období pro proticyklickou kapitálovou rezervu zavedeného 

jiným členským státem, 
c) zrušeno, 
d) sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 12o odst. 3 a údajích uvedených v § 12o 

odst. 7. 
  
 (6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění31) o postupech přijatých podle § 26m odst. 1, 2, 4 a 5. 
 
 

§ 39  
 
 
 (1) Pracovníci banky, členové statutárního orgánu banky, členové správní rady banky 
a členové dozorčí rady banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech 
dotýkajících se zájmů banky a jejích klientů. Z důvodů uvedených v § 38 
odst. 2, 3, 4 a 6 a § 38b je statutární orgán této povinnosti zprostí; jde-li o povinnost 
mlčenlivosti členů statutárního orgánu, má tuto působnost správní rada nebo dozorčí rada. 
Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech není poskytnutí údajů 
v případech a pro účely uvedené v § 41d odst. 2 § 41d odst. 4 a 5, § 41g odst. 5 a § 41n. 
  
 (2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu 
nebo jiného obdobného vztahu.  
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ČÁST ČTRNÁCTÁ 

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ 
 

 
§ 41a 

 
 
 (1) Tímto zákonem se zřizuje Fond pojištění vkladů (dále jen "Fond"), který je 
právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. 
 

(1) Pojištění pohledávek z vkladů v České republice zajišťuje Garanční systém 
zřízený podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
  
 (2) Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.12) Na pojištění pohledávek 
z vkladů se nevztahují zvláštní předpisy o pojišťovnictví. 
 

(2) Garanční systém spravuje část svého jmění ve Fondu. 
 
 (3) Banky, pobočky bank z členského státu, které využily připojištění podle § 41m, 
a pobočky bank z jiného než členského státu (dále v této části jen "banky") jsou povinny 
účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívat v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem do Fondu. 
 
  (3) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu se účastní systému 
pojištění pohledávek z vkladů a přispívá do Fondu v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 1) 

 
 (4) Zdrojem Fondu jsou příspěvky od bank a další příjmy, kterými jsou zejména 
výnosy z investování peněžních prostředků, peněžní prostředky, které si Fond obstaral 
podle § 41i, návratné finanční výpomoci, a výtěžky z ukončených insolvenčních 
a likvidačních řízení.  
 

(4) Zdrojem Fondu jsou příspěvky od bank a poboček bank z jiného než 
členského státu, peněžní prostředky, které si Garanční systém obstaral podle § 41i, 
dotace, návratné finanční výpomoci a úvěry poskytnuté Českou národní bankou podle 
zákona o České národní bance. Zdrojem Fondu jsou i další příjmy, kterými jsou 
zejména výnosy z investování peněžních prostředků a výtěžky z ukončených 
insolvenčních a likvidačních řízení. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 1 pododst. 2 a odst. 9) 
 
  (5) Čerpat z Fondu lze jen na náhrady za pohledávky z vkladů oprávněným osobám, 
poskytované za podmínek stanovených tímto zákonem a na splátky dluhů. Náklady na činnost 
Fondu činnost Garančního systému se hradí z výnosů z investování peněžních prostředků. 
 
 (6) Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.  
 
 (7) (6) Fond Garanční systém při své činnosti spolupracuje s Českou národní bankou 
a Ministerstvem financí. Česká národní banka je povinna Fond Garanční systém 
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s předstihem upozornit na možnost postupu podle § 41d odst. 1.  
 
____________________  
12) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí 
v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
§ 41b 

  
 
 (1) Fond je řízen pětičlennou správní radou. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
 
 (2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává 
ministr financí. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
 
 (3) Členové správní rady jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let, a to 
i opakovaně. Každý rok je jmenován jeden člen. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží 
odměna. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
 
 (4) Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. 
Při porušení této povinnosti člen správní rady odpovídá za škodu, kterou způsobil, 
 
a) v případě úmyslného jednání v plné výši, 
b) v případě nedbalosti až do celkové výše 600 000 Kč za jedno funkční období. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
 
 (5) Pokud některý z členů správní rady ukončí členství ve správní radě před uplynutím 
svého funkčního období, je na jeho místo jmenován nový člen správní rady, jehož funkční 
období skončí ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho předchůdce. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
 
 (6) Nejméně jeden člen správní rady je jmenován z řad pracovníků České národní 
banky, a to na návrh České národní banky. Nejméně dva členové správní rady jsou jmenováni 
z řad členů představenstev nebo správních rad bank. Člen správní rady má právo na náhradu 
nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem jeho funkce. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
  
 (7) Podrobnosti o činnosti a působnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá správní 
rada po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Souhlas Ministerstva financí se vyžaduje 
též ke změně statutu Fondu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2) 
 
 (8) Členové správní rady Fondu, pracovníci Fondu a další osoby pověřené výkonem 
činnosti související s výplatou náhrad z Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. 
Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu není poskytnutí údajů v případech a pro účely 
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uvedené v § 38 odst. 2 až 4 a 6, § 41g odst. 1, § 41n a § 41o odst. 2, § 41o odst. 2, § 41p 
odst. 1 a 2 a § 41q odst. 2. Ustanovení § 38 odst. 5 a § 39 odst. 2 se použije obdobně.  
 

 
§ 41c 

  
 
 (1) Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených při splnění 
požadavků na identifikaci stanovených v odstavci 3 a v zákoně upravujícím opatření proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti v české měně nebo v cizí měně, evidovaných jako 
kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, 
vkladním listem či jiným obdobným dokumentem, nejde-li o pohledávky uvedené 
v odstavci 2. 
 CELEX: 32014L0049 (čl. 5 odst. 1 písm. f)) 
 

(2) Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních bank, obchodníků 
s cennými papíry, spořitelních a úvěrních družstev, finančních institucí, pojišťoven, 
zajišťoven, zdravotních pojišťoven a, státních fondů včetně zahraničních osob s obdobnou 
náplní činnosti. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 41f. Pojištěny nejsou pohledávky 
z vkladů, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh). 

 
 
(2) Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů 

 
a) banky, pobočky banky z jiného členského státu spořitelního a úvěrního družstva, 

obchodníka s cennými papíry a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to 
neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů vložených těmito osobami ve prospěch třetí 
osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek podle § 41f, 

b) finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li 
o pohledávky z vkladů platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého 
rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého 
rozsahu vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada 
náležela, za splnění podmínek podle § 41f, 

c) pojišťovny, zajišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti,  
d) zdravotní pojišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti,  
e) státu, 
f) územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém 

určení daní (dále jen „daňový příjem“) jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 
EUR, za podmínek uvedených v odstavci 8,  

g) představující pohledávky, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého 
kapitálu ve formě podřízeného dluhu, a  

h) pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně spáchaného trestného činu 
legalizace výnosů z trestné činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch oběti trestné 
činnosti. 

CELEX: 32014L0049 (čl. 5 odst. 1 písm. a) a c) až j), čl. 5 odst. 2 písm. b)) 
 
 (3) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu je povinna zabezpečit 
identifikaci vkladatele při vedení jeho účtu nebo jiné formě přijetí jeho vkladu a identifikační 
údaje o vkladateli a údaje o výši a důvodu pojištěné pohledávky z vkladu podle § 41e odst. 2 
vést ve své evidenci. Identifikačními údaji se rozumí 
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a) u fyzických osob jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum 

narození, popřípadě identifikační číslo, 
b) u právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských 

právnických osob též identifikační číslo. 
 
 (4) Identifikační údaje podle odstavce 3 musí být uvedeny ve smlouvě o účtu, 
ve vkladní knížce a na vkladovém certifikátu, vkladním listu či jiném obdobném dokumentu 
potvrzujícím přijetí vkladu. 
  
 (5) Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné 
papíry. 
 
 
  (6) Příspěvek banky do Fondu činí 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek 
z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměrný objem pojištěných pohledávek z vkladů 
banka propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání 
vznikl vkladateli nárok k témuž dni. Výpočet se provádí v české měně. U pohledávek 
z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet na českou měnu použije kurz devizového trhu 
vyhlášený Českou národní bankou ke dni, ke kterému je prováděn výpočet. 
 
 

(6) Částka pro účely určení výše daňových příjmů územního samosprávného 
celku podle odstavce 2 písm. f) se přepočte na českou měnu podle kurzu vyhlášeného 
Českou národní bankou pro poslední den kalendářního roku, ke kterému se daňové 
příjmy vztahují.  
 
 
 (7) Příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,02 % z průměru objemu pojištěných 
pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměrný objem pojištěných 
pohledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává podle stavu pojištěných pohledávek 
z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, 
a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni, bez započítání 
zálohy na státní podporu. 
 
 

(7) Územní samosprávný celek dokládá bance a pobočce banky z jiného než 
členského státu výši daňových příjmů podle odstavce 2 písm. f) skutečnými daňovými 
příjmy za rok, který o 2 roky předchází roku, v němž mají být pojištěny pohledávky 
z vkladů územního samosprávného celku.  
 
 
 (8) Dosáhne-li objem prostředků Fondu 1,5 % celkového objemu pohledávek z vkladů 
pojištěných u Fondu, vydá o tom Fond oznámení, které uveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. V takovém případě činí od kalendářního čtvrtletí následujícího po dni 
uveřejnění tohoto oznámení příspěvek bank 0,01 % z průměru objemu pojištěných 
pohledávek z vkladů vypočtených podle odstavce 6 a příspěvek stavebních spořitelen 0,005 % 
z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů vypočtených podle odstavce 7. 
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(8) Pohledávky z vkladů územního samosprávného celku jsou pojištěny, pokud 
územní samosprávný celek doloží bance nebo pobočce banky z jiného než členského 
státu, že výše skutečných daňových příjmů podle odstavce 7 nepřesahuje výši 
stanovenou v odstavci 2 písm. f). Pohledávky z vkladů územního samosprávného celku 
jsou pojištěny od začátku kalendářního roku, v němž mají být pojištěny podle odstavce 
7, nebo ode dne, kdy banka vydá potvrzení podle odstavce 9 o tom, že pohledávky 
z vkladů územního samosprávného celku splňují podmínky pro jejich pojištění, podle 
toho, který okamžik nastane později, do konce kalendářního roku, v němž mají být 
pojištěny podle odstavce 7. K doložení skutečných daňových příjmů po rozhodném dni 
podle § 41d odst. 2 se nepřihlíží. 
 
 (9) Poklesne-li objem prostředků Fondu pod 1,5 % celkového objemu pohledávek 
z vkladů pojištěných u Fondu a nejde-li o případy uvedené v § 41k, vydá o tom Fond 
oznámení, které uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V takovém případě se od 
kalendářního čtvrtletí následujícího po dni uveřejnění tohoto oznámení pro účely výpočtu 
výše příspěvku 
  
a) bank použije sazba uvedená v odstavci 6, 
b) stavebních spořitelen použije sazba uvedená v odstavci 7. 
 

(9) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu vydá bez zbytečného 
odkladu po doložení skutečných daňových příjmů podle odstavce 7 územnímu 
samosprávnému celku potvrzení, zda a po které období jsou pohledávky z vkladů 
územního samosprávného celku pojištěny. 

 
 (10) Příspěvek do Fondu za příslušné kalendářní čtvrtletí je banka povinna zaplatit 

nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. 
Příspěvek se platí v českých korunách. O jeho nezaplacení informuje Fond neprodleně 
Českou národní banku. Je-li banka s placením příspěvků v prodlení, je povinna z dlužné 
částky platit Fondu úroky z prodlení určené předpisy práva občanského. 
 
  (11) (10) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu je povinna vést 
evidenci údajů podle odstavce 3 a v případech stanovených tímto zákonem (§ 41d odst. 2 4 
a § 41n) poskytovat tyto údaje Fondu Garančnímu systému. Ministerstvo financí stanoví 
vyhláškou formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů. 

 

§ 41ca 
 

(1) Garanční systém do 10. dubna každého roku sdělí České národní bance 
aktuální výši prostředků ve Fondu k 31. březnu příslušného roku. 
 

(2) Česká národní banka stanoví do 31. května každého roku výši ročního 
příspěvku banky podle obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví 
upravujících metody výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů tak, aby 
zohledňovala celkový objem krytých pohledávek z vkladů a míru rizika, které banka 
podstupuje. Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
roční sazbu příspěvků a hodnotu koeficientu upravujícího celkovou výši ročních 
příspěvků. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1 pododst. 1, čl. 13 odst. 3) 
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(3) Česká národní banka zveřejní způsob výpočtu rizikových vah formou 

úředního sdělení České národní banky ve Věstníku České národní banky. 
 
(4) Dosáhne-li objem prostředků ve Fondu hodnoty 0,8 % objemu pojištěných 

pohledávek z vkladů podle § 41c odst. 1, jejichž výše nepřevyšuje částku 
odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo pobočky 
banky z jiného než členského státu (dále jen „krytá pohledávka z vkladu“), stanoví 
Česká národní banka roční sazbu příspěvků tak, aby celková výše ročních příspěvků 
stanovených v příslušném kalendářním roce odpovídala hodnotě 0,045 % objemu 
krytých pohledávek z vkladů.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 1 pododst. 1 a odst. 2 pododst. 1) 
 
 

(5) Poklesne-li objem prostředků ve Fondu pod hodnotu 0,8 % objemu krytých 
pohledávek z vkladů, stanoví Česká národní banka roční sazbu příspěvků a koeficient 
upravující celkovou výši ročních příspěvků tak, aby objemu prostředků ve Fondu 
ve výši 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů bylo dosaženo v přiměřené době, 
nejpozději do 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém k tomuto poklesu došlo, 
v závislosti na objemu chybějících prostředků ve Fondu. Pokud objem prostředků 
ve Fondu poklesne pod dvě třetiny z hodnoty 0,8 % objemu krytých pohledávek 
z vkladů, stanoví Česká národní banka roční sazbu příspěvků a koeficient upravující 
celkovou výši ročních příspěvků tak, aby objemu prostředků ve Fondu ve výši 0,8 % 
objemu krytých pohledávek z vkladů bylo dosaženo do 6 let od konce kalendářního 
roku, ve kterém došlo k tomuto poklesu.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 2 pododst. 2 a 3) 
 
 

§ 41cb 
 
 

(1) Česká národní banka informuje do 31. května každého roku Garanční systém 
o výši ročního příspěvku stanoveného bance nebo pobočce banky z jiného než členského 
státu. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 1) 
 

(2) Garanční systém do 10. června každého roku oznámí způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, zda a jaká část příspěvku v příslušném roce může mít formu 
neodvolatelného platebního příslibu tak, aby podíl neodvolatelných platebních příslibů 
nepřekročil hodnotu 30 % objemu prostředků ve Fondu; při tomto určení přihlédne 
k obecným pokynům Evropského orgánu pro bankovnictví upravujícím platební 
přísliby. V oznámení Garanční systém uvede podrobnosti uplatnění platebního příslibu 
a zejména podmínky pro rizikovost, likvidnost a diverzifikaci poskytovaného zajištění; 
podmínky lze stanovit odlišně v závislosti na výši ročního příspěvku.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 3 pododst. 1) 
 

(3) Garanční systém může přijmout platební příslib pouze, pokud je zajištěný 
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aktivem s nízkým rizikem nezatíženým právy třetích stran a pokud získá právo s tímto 
aktivem volně nakládat. Aktivem s nízkým rizikem se rozumí dluhový cenný papír, 
který by podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko podle čl. 336 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 obdržel rizikovou váhu do výše 50 
 %33).  
CELEX: 32014L0049 (čl. 2 odst. 1 pododst. 13 a 14, čl. 10 odst. 3 pododst. 1) 
 

(4) Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zaplatí stanovený 
roční příspěvek do 30. června příslušného kalendářního roku. Podání rozkladu proti 
rozhodnutí podle § 41ca odst. 2, jímž se stanovuje výše ročního příspěvku banky nebo 
pobočky banky z jiného než členského státu, nemá odkladný účinek.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 1) 
____________________ 
33) Článek 336 odst. 1 tabulka č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

 
§ 41cc 

 
 

(1) Nepostačují-li prostředky Fondu k vyplacení zákonem stanovených náhrad, 
Garanční systém o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu Českou národní 
banku a sdělí jí předpokládanou výši chybějících prostředků.  
 

(2) Česká národní banka stanoví bance nebo pobočce banky z jiného než 
členského státu povinnost platit mimořádný příspěvek v jí stanovené výši obdobně podle 
§ 41ca odst. 2. Sazbu mimořádného příspěvku přitom stanoví tak, aby celková výše 
stanoveného mimořádného příspěvku nepřekročila v kalendářním roce 0,5 % objemu 
krytých pohledávek z vkladů. Za výjimečných okolností může Česká národní banka 
stanovit i vyšší sazbu mimořádného příspěvku. Česká národní banka uveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup sazbu mimořádného příspěvku.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 8) 
 

(3) Řízení podle odstavce 2 může být zahájeno vydáním rozhodnutí. Podání 
rozkladu proti rozhodnutí, jímž se stanovuje výše mimořádného příspěvku bance 
a pobočce banky z jiného než členského státu, nemá odkladný účinek. 

(4) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Garanční systém 
o výši mimořádného příspěvku stanoveného bance a pobočce banky z jiného než 
členského státu. 

 
(5) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu zaplatí mimořádný 

příspěvek do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o výši mimořádného 
příspěvku. Mimořádný příspěvek nemůže mít formu platebního příslibu.  
 

(6) Česká národní banka může dočasně snížit výši mimořádného příspěvku nebo 
pozastavit povinnost banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu zaplatit 
mimořádný příspěvek, pokud by zaplacení ohrozilo likviditu nebo solventnost banky, 
a to i opakovaně až na dobu 6 měsíců. Část mimořádného příspěvku, která v důsledku 
takového snížení nebo pozastavení nebyla zaplacena řádně a včas, se stává splatnou 
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uplynutím této doby. Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Garanční 
systém o tomto rozhodnutí.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 8 pododst. 2) 
 

§ 41cd 
 

Garanční systém bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku, zda 
a v jaké výši banka a pobočka banky z jiného než členského státu zaplatily příspěvek. 
Je-li banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu v prodlení se zaplacením 
příspěvku, platí z dlužné částky úroky z prodlení stanovené občanským zákoníkem. 
Zaplacení příspěvku a úroku z prodlení vymáhá Garanční systém. 

 
§ 41ce 

 
Příspěvek se stanovuje a platí v české měně.  

 
§ 41d 

  
 

(1) Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z Fondu poskytne 
poté, co Fond obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo, 
jedná-li se o pobočku banky z členského státu, připojištěnou podle § 41m, orgánu bankovního 
dohledu domovského státu o neschopnosti zahraniční banky, dostát závazkům vůči 
oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Takové oznámení musí být 
vydáno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zjištění rozhodné skutečnosti a bance nebo 
bývalé bance musí být písemně sděleno. Den, kdy Fond toto oznámení obdrží, se považuje za 
rozhodný den. Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
informaci o tom, kdy rozhodný den nastal. 

 
(1) Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z Fondu 

poskytne poté, kdy  
 
a)  Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti 

banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu dostát závazkům vůči 
oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek; Česká národní banka 
vydá takové oznámení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu 
nevyplácí splatné vklady, nejeví se podle názoru České národní banky v době 
vydání oznámení dotčená banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu 
v době vydání oznámení nejeví být schopna z důvodů přímo souvisejících s její 
finanční situací dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám a nemá vyhlídky, 
že tak bude moci učinit, nebo 

b)  soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí 
z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo pobočky banky z jiného 
než členského státu, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat 
s vklady, na které se vztahuje pojištění. 

CELEX: 32014L0049 (čl. 2 odst. 1 bod 8, čl. 3 odst. 2 pododst. 2 a čl. 7 odst. 4) 
 

(2) Den, kdy Česká národní banka vydala oznámení podle odstavce 1 písm. a), 
nebo kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b), 
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se považuje za rozhodný den.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 2 odst. 1 bod 8, čl. 3 odst. 2 pododst. 2 a čl. 7 odst. 4) 
 

(3) Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
informaci o tom, kdy rozhodný den podle odstavce 2 nastal. Oznámení podle odstavce 1 
písm. a) a informaci, že došlo k vydání rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b), Česká 
národní banka sdělí bezodkladně dotčené bance nebo pobočce banky z jiného než 
členského státu a Garančnímu systému. 
 
 (2) (4) Banka nebo bývalá banka,, bývalá banka, pobočka banky z jiného než 
členského státu, bývalá pobočka banky z jiného než členského státu a likvidátor, správce 
nebo insolvenční správce jsou povinni do 8 3 pracovních dnů od rozhodného dne poskytnout 
Fondu Garančnímu systému údaje vedené podle § 41c odst. 3 a informaci o vkladech 
podle § 41r odst. 2; to neplatí, jde-li o případ podle odstavce 5. 
  

(5) Banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného než členského státu, bývalá 
pobočka banky z jiného než členského státu a likvidátor, správce nebo insolvenční 
správce jsou povinni do 10 pracovních dnů od rozhodného dne poskytnout Garančnímu 
systému údaje vedené podle § 41c odst. 3 a informaci o vkladech podle § 41r odst. 2, 
které je bance, bývalé bance, pobočce banky z jiného než členského státu, bývalé 
pobočce z jiného než členského státu a likvidátorovi, správci nebo insolvenčnímu správci 
povinna poskytnout osoba podle § 41f odst. 7 a 8. 
 

 (3) (6) Fond Garanční systém nejpozději do 12 6 pracovních dnů od rozhodného dne 
stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad podle § 41e odst. 2, vhodným 
způsobem je spolu s výzvou podle § 41e odst. 4 uveřejní a vyrozumí o tom Ministerstvo 
financí a Českou národní banku. Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným 
osobám do 20 pracovních dnů od rozhodného dne. Den zahájení výplaty náhrad podle 
§ 41e odst. 2 stanoví Garanční systém tak, aby nastal nejpozději 7 pracovních dnů od 
rozhodného dne. Po souhlasném vyjádření České národní banky a Ministerstva financí může 
Fond ve zcela mimořádných případech tuto lhůtu prodloužit o nejvýše 10 pracovních dnů. To 
neplatí, jde-li o náhrady podle odstavce 7. 
 CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 1) 
 

(7) Garanční systém nejpozději do 14 pracovních dnů od rozhodného dne stanoví 
den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad podle § 41e odst. 2, které se poskytují 
osobám podle § 41f odst. 7 a 8, vhodným způsobem je uveřejní a vyrozumí o tom 
Ministerstvo financí a Českou národní banku. Den zahájení výplaty náhrad stanoví 
Garanční systém tak, aby nastal nejpozději 15 pracovních dnů od rozhodného dne.  
CELEX: 32014L0049R (čl. 8 odst. 3) 

 
  (4) (8) Nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 2 4 a 5 oznámí Fond Garanční 
systém neprodleně České národní bance. 
  
  (5) (9) Likvidátor, správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že 
poruší povinnost stanovenou v odstavci 2. Za tento přestupek může Česká národní banka 
uložit pokutu do 500 000 Kč. Bance nebo bývalé bance, která poruší povinnost stanovenou 
v odstavci 2, uloží Česká národní banka pokutu do 500 000 Kč. 
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§ 41e 
  
 (1) Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné 
osoby u banky, včetně jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů podle 
stavu k rozhodnému dni. Podíl spolumajitele účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je celková 
částka na účtu a ve jmenovateli počet spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či 
dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Banka vyznačí jinou výši podílu ve své evidenci. 
K doložení jiné výše podílu po rozhodném dni se nepřihlíží. Výpočet se provádí v české 
měně, u pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se přepočet na českou měnu provádí 
podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k rozhodnému dni. 
Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni. Náhrada se 
vyplácí v české měně. Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu je právem spojeným 
s pohledávkou z vkladu. 
 

(1) Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů 
oprávněné osoby u banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, včetně 
jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů, podle stavu k rozhodnému 
dni. Není-li bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu doloženo jinak, má 
se za to, že podíly spolumajitelů účtu jsou stejné. Banka nebo pobočka banky z jiného 
než členského státu vyznačí jinou výši podílu ve své evidenci. K doložení jiné výše podílu 
po rozhodném dni se nepřihlíží. Výpočet náhrady se provádí v měně státu, v němž se 
nachází daný účet; u pohledávek z vkladů vedených v jiné měně než je měna státu, 
v němž se nachází daný účet, se přepočet na měnu státu, v němž se nachází daný účet, 
provádí podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den. Součástí 
pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni. Náhrada se 
vyplácí v měně státu, v němž se nachází daný účet. Právo oprávněné osoby na plnění z 
Fondu je právem spojeným s pohledávkou z vkladu. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 6 odst. 4 písm. e), čl. 7 odst. 1, čl. 7 odst. 2, čl. 7 odst. 4, čl. 7 
odst. 7) 
 
 (2) Náhrada oprávněné osobě se poskytuje v částce vypočtené podle odstavce 1, 
nejvýše však v částce odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, 
pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak. Ekvivalent limitu v českých 
korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu, vyhlášeného Českou národní bankou 
k rozhodnému dni. 
 

(2) Náhrada oprávněné osobě se poskytuje ve výši vypočtené podle odstavce 1, 
nejvýše však ve výši odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné 
banky. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3. Ekvivalent limitu v měně státu, v němž 
se nachází daný účet, se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro 
rozhodný den. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 6 odst. 1, čl. 6 odst. 4 písm. e), čl. 7 odst. 1, čl. 7 odst. 4) 
 
  (3) Vláda může nařízením v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie12a) zvýšit 
částku uvedenou v odstavci 2. 
___________________  
 12a) Čl. 7 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/14/ES.  
 

(3) Pokud oprávněná osoba, která je fyzickou osobou, doloží podle § 41ea, že 
splňuje podmínky pro výplatu zvýšené náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu 
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a požádá o ni podle § 41eb odst. 1, poskytne Garanční systém oprávněné osobě zvýšenou 
náhradu za tu část pohledávky z vkladu, u které doložila splnění podmínek podle § 41ea 
až do výše, o kterou částka vypočtená podle odstavce 1 převyšuje částku stanovenou 
v odstavci 2, nejvýše však ve výši odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou 
osobu u jedné banky (dále jen „zvýšená náhrada“). Ekvivalent tohoto limitu v měně 
státu, v němž se nachází daný účet, se přepočte podle kurzu, vyhlášeného Českou 
národní bankou pro rozhodný den. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 6 odst. 2) 
 

(4) Výzvou uveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup Garanční 
systém vyzve oprávněné fyzické osoby, aby doložily Garančnímu systému do 2 měsíců 
od rozhodného dne dokumenty podle § 41eb odst. 1 pro účely posouzení nároku na 
zvýšenou náhradu za pohledávku z vkladu podle § 41e odst. 3. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 5 písm. d)) 
 

(5) Náhrada za pojištěné pohledávky z vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 se poskytuje 
až poté, kdy byly plně nahrazeny všechny ostatní kryté pohledávky z vkladů oprávněné 
osoby, a to podle poměru výše pohledávek z vkladů připadajících na jednotlivé osoby 
podle § 41f odst. 7 a 8. 

 
(6) Za pohledávky z vkladů podle § 41f se zvýšená náhrada podle odstavce 3 

neposkytne; to neplatí, pokud je pohledávka z vkladu částkou předanou do notářské 
úschovy podle notářského řádu nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy podle 
zákona o advokacii. 

 
(7) Pokud má oprávněná osoba pojištěnou pohledávku z vkladu u banky 

i u pobočky téže banky podle § 5c odst. 1 v jiném členském státě, započítávají se 
jednotlivé pohledávky z vkladu pro účely výpočtu náhrady podle odstavce 2 podle 
poměru výše pohledávek z vkladů připadajících na banku a pobočku téže banky v jiném 
členském státě. 

 
§ 41ea 

 
(1) Nárok na zvýšenou náhradu podle § 41e odst. 3 vznikne, po splnění  podmínek 

stanovených v § 41e odst. 3 a § 41eb odst. 1, pokud rozhodný den nastal ve lhůtě 
3 měsíců ode dne připsání částky na účet a zároveň je tato částka 
 
a) úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle 

evidence v katastru nemovitostí, pokud byl tento prodej doložen návrhem na zahájení 
vkladového řízení do katastru nemovitostí, včetně příloh, a tento návrh byl podán 
před rozhodným dnem, 

b) vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství, pokud bylo doloženo 
pravomocným rozsudkem o rozvodu manželství, jehož součástí je vypořádání 
společného jmění manželů nebo jiného majetku, nebo pravomocným rozsudkem 
o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění, 

c) pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, pokud bylo 
doloženo potvrzením pojišťovny o vyplacení pojistného plnění, 

d) dědictvím, pokud bylo jeho nabytí doloženo pravomocným rozhodnutím soudu 
o dědictví,   

e) vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem 
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nebo doplňkového penzijního spoření, pokud bylo doloženo potvrzením penzijní 
společnosti o vyplacení jednorázového vyrovnání, 

f) odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru, při které náleží 
zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, odstupným vyplaceným při rozvázání 
pracovního poměru dohodou, při kterém náleží zaměstnanci odstupné podle 
zákoníku práce, odbytným, nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního 
poměru rozhodnutím služebního orgánu, při kterém má státní zaměstnanec nárok na 
výplatu odbytného nebo odchodného, a odchodným vyplaceným při skončení 
služebního poměru fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, 
při kterém mají fyzické osoby, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, nárok 
na odchodné, pokud bylo doloženo potvrzením zaměstnavatele pro účely posouzení 
nároku na podporu v nezaměstnanosti a vyúčtováním mzdy, 

g) pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem, pokud bylo doloženo 
pravomocným rozhodnutím soudu o spáchaném trestném činu a potvrzením 
o vyplacení pojistného plnění, 

h) vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného 
obohacení získaného trestným činem, pokud bylo doloženo pravomocným 
rozhodnutím soudu o přiznání náhrady újmy způsobené trestným činem nebo 
o přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení, 

i) vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném 
opatření, pokud bylo doloženo pravomocným rozhodnutím soudu, rozhodnutím 
ministerstva, nebo jiného ústředního správního úřadu o přiznání náhrady škody 
způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření, nebo 

j) poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu, pokud bylo doloženo rozhodnutím 
Ministerstva spravedlnosti. 

CELEX: 32014L0049 (čl. 6 odst. 2) 
 

(2) Pokud není vkladatel jeho zákonný zástupce nebo opatrovník v den připsání 
částky podle odstavce 1 písm. a) až j) na účet oprávněn s touto částkou nakládat, lhůta 
podle odstavce 1 neběží do dne předcházejícího dni, kterým vkladatel, jeho zákonný 
zástupce nebo opatrovník nabyde oprávnění s touto částkou  poprvé nakládat. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 6 odst. 2) 
 
 

§ 41eb 
 

(1) Oprávněná osoba, která požaduje vyplacení zvýšené náhrady, předloží 
Garančnímu systému do 2 měsíců od rozhodného dne, spolu s dokumenty dokládajícími 
její nárok na zvýšenou náhradu podle § 41e odst. 3, žádost o výplatu zvýšené náhrady za 
pohledávku z vkladu na předepsaném formuláři. Vzor formuláře uveřejní Garanční 
systém způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
(2) Garanční systém na základě dokumentů podle odstavce 1 předložených 

oprávněnou osobou a informací, které mu pro účely posouzení nároku oprávněné osoby 
na výplatu zvýšené náhrady poskytne banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného než 
členského státu, bývalá pobočka banky z jiného než členského státu a likvidátor, správce 
nebo insolvenční správce anebo orgán sociálního zabezpečení, posoudí do 4 měsíců od 
rozhodného dne, zda má oprávněná osoba nárok na výplatu zvýšené náhrady za 
pohledávku z vkladu podle § 41e odst. 3. 
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(3) Banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného než členského státu, bývalá 
pobočka banky z jiného než členského státu a likvidátor, správce nebo insolvenční 
správce anebo orgán sociálního zabezpečení poskytne pro účely posouzení nároku 
oprávněné osoby na výplatu zvýšené náhrady za pohledávku z vkladu podle odstavce 2 
Garančnímu systému součinnost bez zbytečného odkladu po vyžádání Garančním 
systémem. 

 
 (4) Garanční systém do 4 měsíců od rozhodného dne, oznámí oprávněné osobě, 

jaká výše zvýšené náhrady za pohledávky z vkladů jí náleží, den zahájení, místo 
a způsob výplaty zvýšené náhrady za pohledávku z vkladu podle § 41e odst. 3. Den 
zahájení výplaty náhrad podle § 41e odst. 3 stanoví Garanční systém tak, aby nastal 
nejpozději 4 měsíce od rozhodného dne. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 5 písm. d)) 
 

(5) Nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 3 oznámí Garanční systém 
neprodleně České národní bance. 

  
§ 41f 

  
 (1) Peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu představují pohledávku 
z vkladu se zvláštním režimem. 
  
 (2) Při zakládání účtu podle odstavce 1 nebo při nejbližší dispozici s tímto již 
existujícím účtem je majitel účtu povinen bance nebo pobočce banky z jiného než 
členského státu písemně oznámit, že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky představující 
pohledávku více osob, doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby v rozsahu 
stanoveném v § 41c odst. 3 a pravdivost údajů prokázat. Banka nebo pobočka banky 
z jiného než členského státu nakládá s vkladem na tomto účtu jako s jakoukoli jinou 
pojištěnou pohledávkou z vkladu a zaznamená údaje o něm ve své evidenci. 
  
 (3) Pro účely výpočtu náhrady z Fondu za pohledávku z vkladu na účtu podle odstavce 
1 je banka povinna předložit Fondu banka nebo pobočka banky z jiného než členského 
státu povinna předložit Garančnímu systému rozčlenění pohledávek z vkladů podle 
jednotlivých osob a částek připadajících na každou z nich a pravdivost údajů prokázat. Údaje 
předá Fondu Garančnímu systému. 
  
 (4) Náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem se poskytne oprávněným 
osobám ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každá z uvedených osob měla 
peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. 
  
 (5) Pokud je skutečný vlastník peněžní částky odlišný od majitele účtu, náhrada se 
poskytne skutečnému vlastníkovi. Majitel účtu má povinnost oznámit tuto skutečnost bance 
nebo pobočce banky z jiného než členského státu při založení či nejbližší dispozici s účtem 
a identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků v rozsahu stanoveném v § 41c 
odst. 3 a banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zaznamená tyto údaje ve 
smlouvě o účtu či na jiném dokumentu, s jehož vydáním je spojeno přijetí vkladu, a ve své 
evidenci. 
 
 (6) K oznámení majitele účtu podle odstavců 2 a 5 učiněném po rozhodném dni se 
nepřihlíží. 
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(7) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce 

elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu 
jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení 
platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, oznámí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně bance nebo pobočce banky z jiného než 
členského státu; v takovém případě nemají povinnost stanovenou v odstavci 2 větě první 
a v odstavci 5 větě druhé. Pro účely výpočtu výše příspěvku do Fondu a náhrady z Fondu se 
za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považují uživatelé platebních služeb 
nebo držitelé elektronických peněz. Náhrada se poskytne platební instituci, poskytovateli 
platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz nebo vydavateli 
elektronických peněz malého rozsahu. Při určení skutečného vlastníka podle odstavce 5 se 
vychází z evidence platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, 
instituce elektronických peněz nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 
k rozhodnému dni. Tyto osoby jsou povinny vést evidenci údajů podle § 41c odst. 3 a předat ji 
bance na její požádání bez zbytečného odkladu nebo pobočce banky z jiného než členského 
státu na základě její žádosti do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti v případech 
stanovených v § 41d nebo § 41n. Banka s těmito osobami sjedná písemně způsob, jakým 
tyto osoby poskytují bance informace tak, aby banka dostála povinnostem stanoveným 
tímto zákonem v souvislosti se stanovením výše příspěvku do Fondu. 
 
 (8) Odstavec 7 platí obdobně pro obchodníka s cennými papíry, na jehož účtu jsou 
evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu14), a pro soudního exekutora, na jehož účtu jsou deponovány prostředky 
pro oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu. 
  
 (9) Údaje, které banka získá od osoby uvedené v odstavci 7 nebo 8, je banka nebo 
pobočka banky z jiného než členského státu oprávněna použít pouze ke splnění svých 
povinností vůči Fondu Garančnímu systému podle této části zákona a v případech 
uvedených v § 38 odst. 2 až 4 a 6. 
  
 (10) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce 
elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu jsou povinni sdělit 
uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace o tom, 
u které banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční banky je veden samostatný 
účet, na kterém jsou v souladu se zákonem upravujícím platební styk uloženy peněžní 
prostředky, které jim byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí 
byly vydány elektronické peníze. 
______________________________ 
13) § 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
14) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 
Sb. a zákona č. 230/2008 Sb. 
 

§ 41g 
  
 (1) Fond Garanční systém v rozsahu potřebném pro zabezpečení výplaty náhrad 
spolupracuje a vyměňuje si informace s osobami, prostřednictvím kterých zajišťuje výplatu 
náhrad. 
  
 (2) Na poskytnutí náhrady z Fondu nemají nárok 
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a) osoby, které mají k dotčené bance zvláštní vztah, s výjimkou osob uvedených v § 19 

písm. e), 
b) osoby jinak oprávněné, jestliže byl pravomocným rozsudkem prokázán původ vkladu 

v trestné činnosti. 
 

(2) Garanční systém pozastaví výplatu náhrady přede dnem zahájení výplaty 
náhrad za ty pohledávky z vkladů, u kterých se od orgánů činných v trestním řízení 
nebo od osob uvedených v odstavci 5 dozví, že by mohlo jít o pohledávky z vkladů, které 
mají původ v trestné činnosti, a že bylo zahájeno trestní stíhání pro tuto trestnou 
činnost. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 8) 
 
  (3) Fond pozastaví výplatu náhrad za ty pohledávky z vkladů, o kterých je z průběhu 
trestního řízení zřejmé, že jde o pohledávky z vkladů ve smyslu odstavce 2 písm. b).  
 
  

(3) Garanční systém pozastaví přede dnem zahájení výplaty náhrad výplatu 
náhrady za pohledávky z vkladů, u kterých 
 
a) zjistí že, není jisté, zda a kdo je oprávněn obdržet výplatu náhrady, 
b) je Garančnímu systému doloženo, že je pojištěná pohledávka z vkladu předmětem 
právního sporu, 
c) je Garančnímu systému doloženo, že pojištěná pohledávka z vkladu je předmětem 

opatření omezujícího nakládání s vkladem podle jiného právního předpisu nebo 
právního předpisu jiného státu, anebo stanoveného mezinárodní organizací, nebo 

 d) má výplatu v souladu s ustanovením § 41p odst. 2 provést provozovatel zahraničního 
systému pojištění pohledávek z vkladů a potřebné prostředky nelze provozovateli 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů poskytnout do dne zahájení 
výplaty náhrad.  

CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 5) 
 

(4) Povinnost odvádět příspěvek do Fondu z pohledávek z vkladů osob uvedených 
v odstavci 2 zůstává nedotčena. 
 CELEX: 32014L0049 (čl. 5 odst. 1 písm. c)) 
 

(4) Garanční systém obnoví výplatu náhrady pozastavenou podle odstavců 2 a 3 
písm. a) až c), pokud pominou okolnosti, pro které byla výplata pozastavena. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 5) 
 

(5) Banka nebo bývalá banka, pobočka banky z jiného než členského státu, 
bývalá pobočka banky z jiného než členského státu, likvidátor, správce nebo insolvenční 
správce poskytnou Garančnímu systému současně s údaji podle § 41d odst. 4 nebo 5 
nebo § 41eb odst. 3 informace, na základě kterých lze pozastavit výplatu náhrad podle 
odstavců 2 a 3 a následně Garanční systém informují, pokud se dozví o změně 
podstatných skutečností majících vliv na toto pozastavení. 
 
 (5) (6) Pro účely výpočtu částky, která bude z Fondu vyplacena oprávněné osobě, 
nebude přihlíženo k přírůstkům pojištěných pohledávek z vkladů, ke kterým dojde 
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a) na základě vnitrobankovního převodu mezi jednotlivými účty vedenými u téže banky nebo 
pobočky banky z jiného než členského státu učiněného po rozhodném dni, 

b) v důsledku postoupení pohledávky z vkladu učiněného po rozhodném dni. 
 

(7) Nesplnění povinnosti stanovené v odstavci 5 oznámí Garanční systém České 
národní bance bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění této povinnosti dozví. 
 
 

§ 41h 
  
 (1) Ke dni zahájení plateb výplaty náhrad podle § 41d odst. 6 a 7 a § 41eb odst. 4 se 
snižuje pohledávka oprávněné osoby vůči bance nebo pobočce banky z jiného než 
členského státu o částku rovnající se jejímu právu na náhradu z Fondu. 
  
 (2) Fond Garanční systém se dnem podle odstavce 1 stává věřitelem banky nebo 
pobočky banky z jiného než členského státu ve výši práv oprávněných osob banky nebo 
pobočky banky z jiného než členského státu na plnění z Fondu. 
  
 (3) Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu se promlčí uplynutím 3 let ode dne 
stanoveného jako den zahájení plateb výplaty náhrad podle § 41d odst. 6 a 7 a podle 
§ 41eb odst. 4. Po dobu pozastavení výplaty náhrad podle § 41g odst. 2 a 3 tato 
promlčecí lhůta neběží. 
  
 

§ 41i 
  
 (1) V případě, že prostředky Fondu získané z uhrazených příspěvků podle § 41cb  
nebo mimořádných příspěvků podle § 41cc nepostačují k vyplacení zákonem stanovených 
náhrad, obstará si Fond Garanční systém potřebné peněžní prostředky na trhu. Fond 
Garanční systém je povinen dbát, aby podmínky, za kterých jsou peněžní prostředky Fondu 
poskytnuty, byly pro něj co nejvýhodnější. Pokud není Fond Garanční systém schopen 
obstarat si peněžní prostředky na finančním trhu do dne zahájení vyplácení náhrad podle 
§ 41d, může mu být na jeho žádost poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc 
v potřebné výši ze státního rozpočtu.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 9) 
 

(2) Garanční systém může požádat provozovatele zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů z členského státu o úvěr, pokud 

 
a) není schopen dostát závazkům spojeným s výplatou tímto zákonem stanovených 

náhrad z důvodu nedostatku prostředků ve Fondu,  
b) využil mimořádných příspěvků podle § 41cc, 
c) se zaváže použít zapůjčené prostředky pro výplatu tímto zákonem stanovených 

náhrad, 
d) není vázán povinností splatit ve stejné době úvěr jinému systému pojištění pohledávek 

z vkladů,  
e) požaduje finanční prostředky v objemu, který nepřekročí 0,5 % objemu krytých 

pohledávek z vkladů,  
f) informoval Evropský orgán pro bankovnictví o důvodech žádosti o úvěr, výši úvěru 

a době jeho trvání a o výši počáteční úrokové sazby a 
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g) zaváže se splatit úvěr nejpozději do 5 let ode dne jeho poskytnutí; úroky jsou splatné 
ke dni úplného splacení úvěru. 

CELEX: 32014L0049 (čl. 12 odst. 1 až 3) 
 

§ 41j 
  

Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem v souladu se 
svým statutem. 

 
Garanční systém může, se souhlasem Ministerstva financí, poskytnout 

provozovateli zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z členského státu 
úvěr za účelem výplaty náhrad za pohledávky z vkladů, jehož úroková sazba se stanoví 
nejméně ve výši odpovídající sazbě mezní zápůjční facility Evropské centrální banky 
během doby trvání úvěru. Garanční systém může úvěr poskytnout pouze v případě, že 
provozovatel zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z členského státu splní 
podmínky podle §  41i odst. 2 obdobně. 
 CELEX: 32014L0049 (čl. 12 odst. 1 až 3) 
 
 

§ 41k 
 

V případě, že Fondu byl poskytnut úvěr nebo jiná forma návratné finanční výpomoci 
(§ 41i), zvyšuje se příspěvek bank do Fondu od kalendářního čtvrtletí následujícího po 
poskytnutí úvěru nebo jiné formy návratné finanční výpomoci na dvojnásobek procentní 
sazby uvedené v § 41c odst. 6 a 7. V kalendářním čtvrtletí následujícím po splacení úvěru 
nebo jiné formy návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu 
uvedenou v § 41c odst. 6 a 7. 
  
 (1) V případě, že Garančnímu systému byl poskytnut úvěr nebo jiná forma 
návratné finanční výpomoci podle § 41i, Česká národní banka rozhodne o výběru 
mimořádných příspěvků podle § 41cc  od kalendářního roku bezprostředně 
následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly úvěr nebo jiná forma návratné 
finanční výpomoci poskytnuty. V kalendářním roce bezprostředně následujícím po 
kalendářním roce, ve kterém byly úvěr nebo jiná forma návratné finanční výpomoci 
splaceny, rozhodne Česká národní banka o ukončení výběru mimořádných příspěvků. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 12 odst. 3) 
  
 (2) V případě, že Garančnímu systému byl poskytnut úvěr od provozovatele 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z členského státu, Česká národní 
banka rozhodne o výběru mimořádných příspěvků podle § 41cc tak, aby Garanční 
systém úvěr splatil nejpozději do 5 let od jeho poskytnutí. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 12 odst. 3) 
 

§ 41l 
zrušen 

 
 § 41m 

  
 (1) Pobočky bank z členského státu mohou pohledávky z vkladů připojistit na základě 
smlouvy u Fondu. Připojištění musí být sjednáno tak, aby částka, do jejíž výše jsou 
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pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, nepřesahovala částku odpovídající 
100 000 eur. Příspěvek do Fondu je roven příspěvku podle § 41c vynásobenému zlomkem, 
v jehož čitateli je rozdíl mezi částkou, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově 
pojištěny, včetně připojištění, a limitem pro maximální náhradu podle systému pojištění 
pohledávek z vkladů, jehož je pobočka zahraniční banky účastna, a ve jmenovateli částka, do 
jejíž výše jsou pohledávky z vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění. 
  
 (2) Připojištění podle odstavce 1 zaniká dohodou nebo výpovědí smlouvy s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího poté, 
kdy byla výpověď doručena. Fond může vypovědět smlouvu pouze při neplnění povinností 
pobočkou banky z členského státu vůči Fondu, a to pouze v případě, bylo-li postupováno 
v souladu s § 5a odst. 6. Pobočka banky z členského státu může vypovědět smlouvu bez udání 
důvodů. O těchto skutečnostech je pobočka banky z členského státu povinna informovat 
klienty ve svých provozních prostorách. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 1) 
 
 (3) Banky nesmějí Banka a pobočka banky z členského státu nesmí v reklamě 
využívat rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy ani zmiňovat 
neomezené pojištění pohledávek z vkladů. Banka a pobočka banky z členského státu 
může v reklamě uvést pouze odkaz na příslušný systém pojištění pohledávek z vkladů 
a popis fungování tohoto systému. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 5) 
 

§ 41n 
 

 Fond ověřuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně funkčnost systému vyplácení 
náhrad. Při tom spolupracuje s Českou národní bankou, Ministerstvem financí a bankami, 
které jsou povinny Fondu na jeho požádání a ve lhůtě jím stanovené poskytnout údaje vedené 
podle § 41c odst. 3. Zprávu o výsledcích ověření je Fond povinen předložit bez zbytečného 
odkladu České národní bance a Ministerstvu financí.  

 
(1) Garanční systém ověřuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně funkčnost 

systému vyplácení náhrad. Při tom spolupracuje s Českou národní bankou, 
Ministerstvem financí, bankami a pobočkami bank z jiného než členského státu, které 
jsou povinny Garančnímu systému na jeho požádání a ve lhůtě jím stanovené, která 
však nesmí být kratší než 3 pracovní dny, poskytnout údaje vedené podle § 41c odst. 3 
a § 41f odst. 2 až 5, a ve lhůtě, která však nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, 
poskytnout údaje vedené podle § 41f odst. 7 a 8. Zprávu o výsledcích ověření je 
Garanční systém povinen předložit bez zbytečného odkladu České národní bance 
a Ministerstvu financí.  

 
(2) Garanční systém provede alespoň jedenkrát za 3 roky zátěžový test systému 

pojištění pohledávek z vkladů. Garanční systém může získávat údaje nutné k provedení 
tohoto zátěžového testu pouze za tímto účelem a uchovávat je jen po dobu nezbytně 
nutnou. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 4 odst. 10 pododst. 1, 2 věta první, odst. 11)  
 

(3)  Garanční systém do konce prvního kalendářního čtvrtletí každého roku 
oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví výši krytých pohledávek z vkladů 
a objem prostředků ve Fondu k poslednímu dni bezprostředně předcházejícího 
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kalendářního roku.   
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 10)   

 
§ 41o 

  
 (1) Fond Garanční systém při své činnosti spolupracuje a vyměňuje si údaje vedené 
podle § 41c  odst.  3, které jsou banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného než 
členského státu, bývalá pobočka banky z jiného než členského státu, likvidátor, správce 
nebo insolvenční správce povinni poskytnout Garančnímu systému podle § 41d odst. 4 
za účelem výplaty náhrad pohledávek z vkladů vkladatelům, a údaje získané na základě 
provedených zátěžových testů podle § 41n odst. 2 s provozovateli zahraničních systémů 
pojištění pohledávek z vkladů z členských států, včetně osob zprostředkujících vzájemnou 
výměnu těchto informací mezi provozovateli zahraničních systémů pojištění vkladů 
z členských států. Garanční systém při své činnosti spolupracuje s Českou národní 
bankou a Evropským orgánem pro bankovnictví.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 4, čl. 14 odst. 6, čl. 14 odst. 7)   
  
 (2) Stanoví-li tak dohoda uzavřená mezi Fondem a provozovatelem zahraničního 
systému pojištění pohledávek z vkladů, může být v případě úpadku 
  
a) zahraniční banky podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky Fond 

zapojen do výplaty náhrad ze zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož 
se zahraniční banka účastní, 

b) banky se sídlem v České republice podnikající v zahraničí prostřednictvím pobočky 
zapojen do výplaty náhrad z Fondu zahraniční systém pojištění pohledávek z vkladů. 

 
(2) Garanční systém uzavře s provozovatelem zahraničního systému pojištění 

pohledávek z vkladů z členského státu písemnou dohodu o spolupráci zejména při 
výplatě náhrad za pohledávky z vkladů a poskytování úvěrů za účelem výplaty náhrad 
za pohledávky z vkladů podle § 41i odst. 2 a § 41j odst. 2.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 5)   
 

(3) Garanční systém informuje o uzavření a obsahu dohody podle odstavce 2 
Evropský orgán pro bankovnictví a Českou národní banku. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 5)   
 

(4) Pokud uzavření dohody s provozovatelem zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů nelze dosáhnout nebo není shoda na výkladu uzavřené dohody, 
může Garanční systém požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním 
trhem v oblasti bankovnictví28). 
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 5)   
 

§ 41p 
(1) V případě úpadku zahraniční banky z členského státu vykonávající činnost na 

území České republiky prostřednictvím své pobočky provede Garanční systém výplatu 
náhrad za pohledávky z vkladů oprávněným osobám jménem a na náklady příslušného 
provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z členského státu 
a v souladu s jeho pokyny. Garanční systém není odpovědný za jednání učiněné 
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v souladu s těmito pokyny. Garanční systém nezahájí výplatu náhrad, dokud neobdrží 
potřebné peněžní prostředky od provozovatele zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů. Garanční systém poskytuje oprávněným osobám informace 
a přijímá písemná podání jménem provozovatele zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů.   
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 2)   
 

(2) V případě úpadku banky se sídlem v České republice vykonávající činnost na 
území jiného členského státu prostřednictvím své pobočky vydá Garanční systém pokyn 
příslušnému provozovateli zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů v tomto 
jiném členském státu k provedení výplaty náhrad za pohledávky z vkladů oprávněným 
osobám jménem a na náklady Garančního systému. Garanční systém je odpovědný za 
jednání provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, je-li takové 
jednání v souladu s pokyny Garančního systému. Garanční systém poskytne potřebné 
peněžní prostředky k výplatě náhrad provozovateli zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů tak, aby provozovatel zahraničního systému pojištění pohledávek 
z vkladů měl tyto peněžní prostředky k dispozici ke dni zahájení výplaty náhrad.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 2)   
 

(3) Pokud dojde k převodu činnosti banky na zahraniční banku z jiného 
členského státu, převede Garanční systém částku odpovídající příspěvkům banky do 
Fondu, s výjimkou mimořádných příspěvků podle § 41cc, uhrazeným v kalendářním 
roce předcházejícím roku, ve kterém dojde k převodu činnosti banky na zahraniční 
banku z členského státu, příslušnému provozovateli zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů v poměru k výši převedených pohledávek z vkladů.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 3, pododst. 2)   
 
 (4) Pokud banka hodlá provést převod své činnosti na zahraniční banku z jiného 
členského státu, informuje o tom alespoň 6 měsíců předem Garanční systém 
a příslušného provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, 
kterého je tato zahraniční banka účastna.   
CELEX: 32014L0049 (čl. 14 odst. 4, pododst. 2)   
 

§ 41q 
(1) Garanční systém při své činnosti spolupracuje s provozovateli zahraničních 

systémů pojištění pohledávek z vkladů z jiných než členských států. 
 
(2) Stanoví-li tak dohoda uzavřená mezi Garančním systémem a provozovatelem 

zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z jiného než členského státu, může 
být v případě úpadku  

 
a) zahraniční banky z jiného než členského státu vykonávající činnost na území České 

republiky prostřednictvím své pobočky Garanční systém zapojen do výplaty náhrad 
ze zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z jiného než členského státu, 
jehož se zahraniční banka účastní, 

b) banky se sídlem v České republice vykonávající činnost v zahraničí prostřednictvím 
své pobočky zapojen do výplaty náhrad za pohledávky z vkladů zahraniční systém 
pojištění pohledávek z vkladů z jiného než členského státu. 
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§ 41r 
(1) Garanční systém při komunikaci s oprávněnými osobami použije 
 

a) úřední jazyk členského státu, který banka nebo pobočka banky, vůči níž má 
oprávněná osoba pohledávku z vkladu, používá pro písemnou komunikaci 
s majitelem účtu, z něhož vznikla pohledávka z vkladu, nebo 

b) úřední jazyk, nebo jazyky členského státu, ve kterém má sídlo banka, vůči níž má 
oprávněná osoba pohledávku z vkladu, nebo ve kterém je usazena pobočka banky 
podle § 5c odst. 1, vůči níž má oprávněná osoba pohledávku z vkladu.  

CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 7)  
 

(2) Pokud je účet, z něhož vznikla pohledávka z vkladu, veden u banky podle 
§ 5c odst. 2, použije Garanční systém při komunikaci s oprávněnými osobami jazyk, 
který si majitel účtu zvolil při založení účtu. Tato banka je povinna poskytnout 
Garančnímu systému do 31. ledna každého roku informaci o vkladech, u kterých si 
majitel účtu zvolil jiný než český jazyk, s uvedením příslušného jazyka zvoleného 
majitelem účtu, a to podle stavu ke konci předcházejícího kalendářního roku. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 8 odst. 7 pododst. 2) 
 

§ 41s 
 

(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky informuje vkladatele o fúzi nebo 
rozdělení banky, přeměně banky na pobočku banky z členského státu, převodu jmění na 
banku jakožto společníka nebo jiných podobných skutečnostech alespoň 1 měsíc před 
nabytím účinnosti těchto právních jednání. Česká národní banka může povolit zkrácení 
této lhůty z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo zachování finanční stability.  
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 6 pododst. 1) 
 

(2) Od doby, kdy byli vkladatelé informováni o skutečnostech podle odstavce 1, 
mohou ve lhůtě 3 měsíců bez jakékoli sankce vybrat nebo převést své pohledávky 
z vkladů včetně příslušných úroků, v rozsahu, v jakém v tomto okamžiku jejich vklady 
přesahují výši náhrady stanovenou v § 41e odst. 2. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 16 odst. 6 pododst. 2) 
 
 
 

 
ČÁST ČTRNÁCTÁ PATNÁCTÁ 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 

§ 42 
  
 Právnické osoby působící jako banky nebo spořitelny podle zákona č. 158/1989 Sb., 
o bankách a spořitelnách, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za banky podle tohoto 
zákona. 
  

§ 43 
  
 Půjčky poskytnuté bankami podle dosavadních předpisů se považují za úvěry podle 
tohoto zákona. 
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§ 44 

  
 Údaje uvedené v § 11c odst. 1 písm. a) až c) uveřejní banka poprvé do dne 1. září 
2014 za bezprostředně předcházející účetní období, a to za podmínek a způsobem uvedeným 
v § 11c. 
  

§ 44a 
  
 Údaje uvedené v § 11c odst. 1 písm. d) až f) poskytne mezinárodně určená globální 
systémově významná instituce poprvé do dne 1. září 2014 za bezprostředně předcházející 
účetní období Evropské komisi, a to v režimu důvěrných informací a za podmínek 
a způsobem uvedeným v § 11c. 
 

§ 44b 
  
 (1) Pro účely § 12j odst. 3 a 4 se do 31. prosince 2014 namísto sazby 5 % použije 
sazba 3 %. 
  
 (2) Pro účely § 12u činí kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 
pro rok 
  
a) 2016 25 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 12u, 
b) 2017 50 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 12u, 
c) 2018 75 % z kapitálové rezervy stanovené podle § 12u. 
 
 

§ 44c 
  
 (1) Česká národní banka může stanovit opatřením obecné povahy podmínky, kritéria, 
požadavky nebo postupy podle čl. 124 odst. 4 písm. a), čl. 150 odst. 3, čl. 153 odst. 9, čl. 181 
odst. 3 písm. a), čl. 182 odst. 4 písm. a), čl. 197 odst. 8, čl. 221 odst. 9, čl. 312 odst. 4 
písm. b) a c), čl. 316 odst. 3, čl. 318 odst. 3, čl. 363 odst. 4 písm. a) a c), čl. 382 odst. 4 
písm. a),  čl.  426, čl. 440 odst. 2 a čl. 443 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 
 575/2013. 
  
 (2) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní pouze na úřední desce České národní 
banky. Koná-li se veřejné projednání návrhu o opatření obecné povahy, oznámí Česká 
národní banka dobu a místo jeho konání na úřední desce České národní banky. 
  
 (3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České 
národní banky. 
  
 (4) Proti vydanému opatření obecné povahy mohou podat písemné odůvodněné 
námitky pouze banky nebo pobočky zahraničních bank, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů 
ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané 
námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného 
opatření obecné povahy. 
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§ 44d 
 

Garanční systém provede první zátěžový test systému pojištění pohledávek 
z vkladů podle § 41n odst. 2 do 3.  července 2017. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 4 odst. 10 pododst. 2) 
 

§ 44e 
 

(1) Do 31. prosince 2015 činí příspěvek banky a pobočky banky z jiného než 
členského státu do Fondu 0,04 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů 
za příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměr objemu pojištěných pohledávek z vkladů 
banka a pobočka banky z jiného než členského státu propočítává podle stavu 
pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce 
v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl 
vkladateli nárok k témuž dni. Výpočet se provádí v české měně. U pohledávek z vkladů 
vedených v cizí měně se pro přepočet na českou měnu použije kurz vyhlášený Českou 
národní bankou pro den, ke kterému je prováděn výpočet. 

 
 
(2) Do 31. prosince 2015 činí příspěvek spořitelního a úvěrního družstva 

do Fondu 0,08 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí. Průměr objemu pojištěných pohledávek z vkladů spořitelní 
a úvěrní družstvo propočítává podle stavu pojištěných pohledávek z vkladů 
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, 
a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl členovi nárok k témuž dni. Výpočet 
se provádí v české měně. U pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet 
na českou měnu použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, ke kterému je 
prováděn výpočet. 

 
 (3) Do 31. prosince 2015 činí příspěvek stavební spořitelny do Fondu 0,02 % 
z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. 
Průměr objemu pojištěných pohledávek z vkladů stavební spořitelna propočítává podle 
stavu pojištěných pohledávek z vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce 
v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl 
vkladateli nárok k témuž dni, bez započítání zálohy na státní podporu. 
 
 (4) Do 31. prosince 2015 banka, pobočka banky z jiného než členského státu, 
spořitelní a úvěrní družstvo a stavební spořitelna zaplatí příspěvek do Fondu 
za příslušné kalendářní čtvrtletí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího 
po skončení kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se platí v českých korunách. O jeho 
nezaplacení informuje Garanční systém neprodleně Českou národní banku. Je-li banka, 
pobočka banky z jiného než členského státu, spořitelní a úvěrní družstvo a stavební 
spořitelna s placením příspěvků v prodlení, je povinna z dlužné částky platit 
Garančnímu systému úroky z prodlení stanovené podle občanského zákoníku. 

 
§ 44f 

 
 
Česká národní banka při stanovení výše ročního příspěvku banky podle § 41ca 

odst. 2 postupuje tak, aby do 3. července 2024 dosáhl objem prostředků ve Fondu 
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alespoň 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů. Tato lhůta se prodlužuje 
do 3. července 2028, pokud dojde před jejím uplynutím k čerpání prostředků Fondu 
v souhrnné výši převyšující 0,8 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů. Tato 
povinnost zaniká okamžikem, kdy objem prostředků ve Fondu poprvé dosáhne 0,8 % 
objemu krytých pohledávek z vkladů. Od tohoto okamžiku Česká národní banka 
postupuje podle § 41ca odst. 4 a 5. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 10 odst. 2, pododst. 1 a 5) 

 
§ 45 

  
 Jestliže banka je povinna podle právního předpisu vydaného před účinností tohoto 
zákona poskytovat úvěry za stanovených podmínek a vznikne jí tím majetková újma, má 
banka nadále právo na úhradu této újmy ze státního rozpočtu, ke kterému má odvodovou nebo 
daňovou povinnost. 
 

§ 46 
  
 Zrušuje se zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. 
  
 

§ 47 
  
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1992. 
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Úplné znění vybraných ustanovení 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, s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon 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 změn provedených zákonem č. 100/2000 Sb., zákonem č. 406/2001 Sb., zákonem 
č. 212/2002 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., zákonem č. 280/2004 Sb., zákonem 
č. 377/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., 
zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem 
č. 126/2008 Sb., zákonem č. 254/2008 Sb., zákonem č. 230/2009 Sb., zákonem 
č. 281/2009 Sb., zákonem č. 285/2009 Sb., zákonem č. 156/2010 Sb., zákonem 
č. 160/2010 Sb., zákonem č. 409/2010 Sb., zákonem č. 41/2011 Sb., zákonem č. 73/2011 Sb., 
zákonem č. 139/2011 Sb., zákonem č. 420/2011 Sb., zákonem č. 458/2011 Sb., zákonem 
č. 470/2011 Sb., zákonem č. 37/2012 Sb., zákonem č. 254/2012 Sb., zákonem 
č. 227/2013 Sb., zákonem č. 241/2013 Sb., zákonem č. 303/2013 Sb., zákonem 
č. 135/2014 Sb. a zákonem č. 333/2014 Sb.: 

§ 2aa 

Speciální ustanovení o udělení povolení ve vztahu k  řešení krize 

 

(1) Česká národní banka může z moci úřední na časově omezenou dobu udělit 
povolení překlenovací instituci podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu, nesplňuje-li tato instituce podmínky pro udělení povolení podle 
§ 2a odst. 4. 
 

(2) Předloží-li nabyvatel majetku nebo závazků povinné osoby podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu žádost o udělení 
povolení, posoudí ji Česká národní banka bez zbytečného odkladu.  
CELEX: 32014L0059 (čl. 38 odst. 7, čl. 41 odst. 1 posl. pododstavec) 
 
 

§ 2b 
 

 (1) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí kvalifikovaná účast 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl držený prostřednictvím jiné 
osoby nebo skupiny osob, jednajících ve shodě. 
 

(…) 
 

 (6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka 
nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení 
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žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí 
ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 
přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se 
přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel 
 
a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem, nebo 
b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad 

bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb nebo 
obhospodařovateli zahraničních investičních fondů. 

 
 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů 
ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. Pokud Česká 
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí 
v případě žádosti o souhlas podané podle odstavce 15. Souvisí-li rozhodnutí o žádosti 
s přechodem činnosti na soukromého nabyvatele podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, postupuje Česká národní banka tak, aby 
realizace přechodu této činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo bráněno dosažení účelu 
řešení krize. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 38 odst. 8) 
 

(8) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek 
uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu. 

 
(…) 

 

Některá ustanovení o členství v družstevní záložně 

§ 4 

nadpis vypuštěn 

 (1) Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi 
souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy 
a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami 
poskytování úvěrů a dalšími činnostmi družstevní záložny, které vykonává na základě 
uděleného povolení. Dojde-li ke změnám těchto skutečností, je družstevní záložna povinna 
své členy o změnách včas a řádně informovat. Družstevní záložna je povinna poskytovat 
uvedené informace svým členům písemně v českém jazyce, popřípadě jazycích států, 
na jejichž území působí. 
 
 (2) Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. 
Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v družstevní záložně, členství 
právního nástupce přechodem družstevního podílu nevzniká. 
 
 

(…) 
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Pojištění vkladů členů 
 

§ 14 
 

 (1) Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů 
podle části čtrnácté zákona o bankách17). Ustanovení zákona o bankách, která upravují práva a 
povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění pohledávek z vkladů, jakož i 
ustanovení upravující povinnosti likvidátorů, správců, insolvenčních správců a Fondu 
pojištění vkladů při uplatňování tohoto systému se vztahují na družstevní záložny, likvidátory 
a insolvenční správce obdobně, a to včetně ustanovení o odpovědnosti za jejich porušení 
a uplatňování příslušných sankcí; procentní sazba příspěvku družstevní záložny činí 
dvojnásobek procentní sazby příspěvku banky. Osoba, které svědčí pojištěná pohledávka 
z vkladu vedeného u družstevní záložny, je oprávněnou osobou ve smyslu části třinácté 
zákona o bankách. 

  
(2) Osobami, které ve smyslu zákona upravujícího činnost bank nemají nárok na 

poskytnutí náhrady za pohledávku z vkladů z Fondu pojištění vkladů z důvodu jejich 
zvláštního vztahu k bance17a), jsou 

  
a) členové voleného orgánu družstevní záložny, 
b) osoby ovládající družstevní záložnu, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách 

a členové vedení těchto osob, 
 c) osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku členům volených orgánů družstevní záložny 

a osobám ovládajícím družstevní záložnu, 
 d) osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a osoby jimi ovládané, 
 e) členové bankovní rady České národní banky, 
 f) osoby ovládané družstevní záložnou. 
____________________________ 
17) § 41a až 41o zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., 
zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 
433/2008 Sb., zákona č. 285/2008 Sb. a zákona č. 156/2010 Sb. 

 
 

§ 14 
  
 
 Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek 
z vkladů podle části čtrnácté zákona o bankách. Ustanovení zákona o bankách, která 
upravují práva a povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění pohledávek 
z vkladů, jakož i ustanovení upravující postupy České národní banky při výpočtu, 
stanovení a povinnosti zaplatit příspěvek do Fondu pojištění vkladů, ustanovení 
upravující informační povinnost bank vůči klientům ve vztahu k systému pojištění 
pohledávek z vkladů a dále ustanovení upravující povinnosti likvidátorů, správců, 
insolvenčních správců a Garančního systému finančního trhu při uplatňování tohoto 
systému se vztahují na družstevní záložny, likvidátory a insolvenční správce obdobně, 
a to včetně ustanovení o odpovědnosti za jejich porušení a uplatňování příslušných 
sankcí. Osoba, které svědčí pojištěná pohledávka z vkladu vedeného u družstevní 
záložny, je oprávněnou osobou ve smyslu části čtrnácté zákona o bankách. 
CELEX: 32014L0049 (čl. 10, čl. 16) 
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§ 21d 
 

 (1) Družstevní záložna je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat ozdravný plán 
pro případ závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní banka s 
přihlédnutím k velikosti družstevní záložny, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s 
jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení finanční situace 
družstevní záložny nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky 
financování, družstevní záložna vypracuje se souhlasem České národní banky ozdravný plán 
v přiměřeném rozsahu. 
 
  (2) Česká národní banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat plán řešení 
problémů družstevní záložny, který stanoví možnosti řešení krizové situace družstevní 
záložny. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti družstevní záložny, modelu 
jejího podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem 
stanoví, že případný úpadek družstevní záložny nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, 
jiné instituce nebo podmínky financování, vypracuje plán řešení problémů družstevní záložny 
v přiměřeném rozsahu. 
 
  (3) Družstevní záložna je povinna poskytnout České národní bance za účelem přípravy 
plánu řešení problémů družstevní záložny podle odstavce 2 veškeré nezbytné informace v 
rozsahu přiměřeném její velikosti, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s jinými 
institucemi nebo s finančním trhem jako celkem. 
 
  (4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví42 při 
přípravě plánů řešení problémů družstevních záložen. Informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů řešení problémů družstevních záložen, 
zejména jej s dostatečným předstihem informuje o termínech a místu jednání a o hlavních 
projednávaných bodech. Česká národní banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro 
bankovnictví na jednání. 
 
____________________ 
42) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 
zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 124) 
 

§ 25a 
 

Povinnost mlčenlivosti 
 

  (1) Osoby provádějící dohled nad činností družstevních záložen jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem 
svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám informace pouze 
v souhrnné podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní družstevní záložnu či člena 
družstevní záložny se jedná. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního nebo 
jiného obdobného vztahu. 
 
 (2) Informace získané při výkonu své činnosti mohou osoby uvedené v odstavci 1 
použít pouze k plnění úkolů České národní banky nebo v soudním řízení o žalobě ohledně 
rozhodnutí učiněného v souvislosti s výkonem dohledu nebo v obdobném řízení před 
mezinárodním orgánem. 
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  (3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje 
 
 a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu orgánu činnému 

v trestním řízení v České republice, 
 b) poskytnutí informací orgánu dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve 

finančním konglomerátu nebo nad finančními institucemi nebo finančními trhy nebo 
úvěrovými institucemi v jiném státě a Evropské komisi, 

 c) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 21b odst. 2 nebo podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 
bankovnictví. 

 
  (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení ustanovení tohoto zákona 
nepovažuje poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu veřejným 
orgánům a dalším osobám v České republice, jsou-li informace poskytovány pro plnění 
funkce 
 
 a) orgánů působících při likvidaci nebo úpadku u družstevní záložny, 
 b) dohledu nad orgánem podle písmene a), 
 c) auditora zákonem stanovené účetní závěrky družstevní záložny, 
 d) dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky družstevní záložny, 
 e) dohledu nad dodržováním práva obchodních společností, 
 f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění 

mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu, 

 g) dohledu nad platebními nebo vypořádacími systémy, 
 h) provozovatele platebního nebo vypořádacího systému, 
 i) České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu vykonávajícímu 

dohled nad finančním trhem, 
j) systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů vkladů, systémů pojištění 

investorů a mechanismů financování řešení krize, 
k) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se 

dohledu nad úvěrovými institucemi a finančními institucemi, jakož i osob pověřených 
těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti., 

l) jiné osoby nebo orgánu, kde poskytnutí informací je nezbytné k řešení krize a není 
porušením mlčenlivosti podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 84) 
 
  (5) Odstavec 4 se použije pro poskytování informací veřejným orgánům a dalším 
osobám v členských státech a s výjimkou orgánů uvedených v odstavci 4 písm. g), h), i) a k) 
též v jiných státech a Evropské centrální bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví 
a Evropské radě pro systémová rizika34 obdobně. 
 
  (6) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu mohou být poskytovány též 
orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodní 
smlouvy. 
 
  (7) Poskytnutí informací podle odstavců 3 až 6 je možné pouze za podmínky, že pro 
jejich příjemce je zaveden režim ochrany informací nejméně v rozsahu tohoto zákona. 
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  (8) Informace získané od orgánů hostitelských států nemohou být použity k jinému 
účelu než k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele 
poskytnuty třetí osobě. Informace získané v rámci dohledu na místě v rámci jiného státu 
nesmí být bez souhlasu orgánů dohledu tohoto státu poskytnuty třetí osobě. 
 
_______ 
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním 
dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

 
ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona 
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona 
č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., 
zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona 
č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona 
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., 
zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., 
zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č.135/2014 Sb. a zákona č. 336/2014 Sb. 
 
 

§ 7b 
 

Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize 

(1) Česká národní banka může z moci úřední udělit povolení k činnosti 
obchodníka s cennými papíry překlenovací instituci podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu  na časově omezenou dobu, 
nesplňuje-li tato instituce podmínky pro udělení povolení podle § 6.  

 

 (2) Česká národní banka rozhodne o žádosti nabyvatele majetku nebo závazků 
povinné osoby podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 bez zbytečného 
odkladu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 41 odst. 1 posl. pododstavec, čl. 38 odst. 7) 
 

§ 10d 
 

Posuzování kvalifikované účasti 
 

 (1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti 
o souhlas podle § 10b odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který 
připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2. Žádost obsahuje 
údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na 
obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje 
o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo 
který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi 
s cennými papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím 
získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady 
nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 6. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

54 
 

 (2) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů 
ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká 
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí 
v případě žádosti o souhlas podané podle § 10c odst. 2. Souvisí-li rozhodnutí o žádosti 
s přechodem činnosti na soukromého nabyvatele podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, postupuje Česká národní banka tak, aby 
realizace přechodu této činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo bráněno dosažení účelu 
řešení krize. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 38 odst. 8) 
 
 (3) Je-li podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní 
banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, 
písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších 
informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká 
národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání této 
výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. 
Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel 
 
 a) má bydliště nebo sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo 
 b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad 

bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb nebo 
obhospodařovateli zahraničních investičních fondů. 

 
(…) 

 
 

§ 116 
 

 Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným 
zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, dočasným správcem a osobou 
vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 
a řešení krize na finančním trhu, likvidátorem, insolvenčním správcem, společníkem 
insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, 
organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční osoby poskytující 
investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, investičního zprostředkovatele, 
vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do 
konsolidačního celku podléhajícího dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává 
Česká národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam 
pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající 
služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
 

§ 130 
 

 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu oznámí Garančnímu fondu, že 
 a) obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své dluhy 

spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, 
nebo 
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 b) soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, 
které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně 
domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry. 

 
(…) 

 
 (9) Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odstavců 7 
a 8, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000 EUR pro jednoho 
zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry. 
 
  (10) Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření 
přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných 
případech na žádost Garančního fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce. 
 
  (11) Obchodník s cennými papíry poskytne Garančnímu fondu na jeho žádost ve lhůtě 
stanovené Garančním fondem podklady potřebné pro výpočet náhrady podle odstavců 7 a 8. 
Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena dočasná správa nebo správa pro řešení 
krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, má 
tuto povinnost osoba určená podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu. Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena nucená správa, má tuto 
povinnost nucený správce, je-li na majetek obchodníka s cennými papíry prohlášen konkurs, 
má tuto povinnost insolvenční správce tohoto obchodníka s cennými papíry.  
Tutéž povinnost má, pokud ji k tomu Garanční fond vyzve, i jiná osoba, pokud má tyto 
podklady u sebe. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35)   
 
  (12) Podklady podle odstavce 11 obsahují za každého zákazníka zejména tyto údaje: 
 
 a) měnu a částku peněžních prostředků a druh, počet a jednoznačnou identifikaci investičních 

nástrojů, které tvoří majetek zákazníka, a které nemohly být vydány postupem podle § 132, 
 b) výši pohledávek zákazníka za obchodníkem s cennými papíry, vzniklých na základě 

smluvních ustanovení, zejména skutečně připsaných úroků nebo jiných výnosů, na které 
zákazníkovi vznikl nárok, 

 c) výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi. 
 
 

§ 135e 
 
 (1) Obchodník s cennými papíry je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat 
ozdravný plán pro případ závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní 
banka s přihlédnutím k velikosti obchodníka s cennými papíry, modelu jeho podnikání nebo 
propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení 
finanční situace obchodníka s cennými papíry nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, 
jiné instituce nebo podmínky financování, obchodník s cennými papíry vypracuje se 
souhlasem České národní banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu. 
  
 (2) Česká národní banka je povinna vypracovat a pravidelně aktualizovat plán řešení 
problémů obchodníka s cennými papíry, který stanoví možnosti řešení krizové situace 
obchodníka s cennými papíry. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti 
obchodníka s cennými papíry, modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi 
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nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek obchodníka s cennými 
papíry nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky 
financování, vypracuje plán řešení problémů obchodníka s cennými papíry v přiměřeném 
rozsahu. 
  
 (3) Obchodník s cennými papíry je povinen poskytnout České národní bance za 
účelem přípravy plánu řešení problémů obchodníka s cennými papíry podle odstavce 2 
veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném jeho velikosti, modelu jeho podnikání 
nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem. 
  
 (4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví46) při 
přípravě plánů řešení problémů obchodníků s cennými papíry. Informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů řešení problémů obchodníků s cennými 
papíry, zejména jej s dostatečným předstihem informuje o termínech a místu jednání a o 
hlavních projednávaných bodech. Česká národní banka umožní účast zástupce Evropského 
orgánu pro bankovnictví na jednání. 
 
____________________ 
46) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 
zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 124) 
 
 

§ 137 
nadpis vypuštěn 

 
  (1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování, 
  
a) hrozí-li velké hospodářské ztráty nebo jsou-li závažně ohroženy zájmy investorů, nebo 
b) pokud nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů. 
 
  (2) Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování 
 
 a) se všemi investičními nástroji na regulovaném trhu nebo na mnohostranném obchodním 

systému, 
 b) se všemi investičními nástroji na části regulovaného trhu nebo mnohostranného 

obchodního systému, nebo 
 c) s určitým investičním nástrojem na regulovaném trhu nebo na mnohostranném obchodním 

systému. 
 
  (3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, jsou-li naplněny podmínky 
stanovené v čl. 458 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
 
  (4) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) také 
na žádost orgánu dohledu z členského státu Evropské unie nebo po oznámení orgánu dohledu 
z členského státu Evropské unie, že přijal srovnatelné opatření, nebo na žádost orgánu 
příslušného k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, pokud tím nebudou závažně ohroženy zájmy investorů nebo řádné 
fungování trhu nebo obchodního systému. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 64 odst. 1 písm. c)) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

57 
 

 
  (5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní 
banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti 
dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho 
účinnosti. 
 
  (6) O vydání opatření obecné povahy Česká národní banka informuje orgány dohledu 
jiných členských států Evropské unie a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. 
 
  (7) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením 
obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou oprávněny podat proti 
vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne jeho 
zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká 
národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. 
 
 (8) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle 
odstavce 2 písm. c) uložit organizátorovi regulovaného trhu nebo mnohostranného 
obchodního systému, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro 
vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu nebo 
mnohostranném obchodním systému, a aby o výsledku informoval Českou národní banku. 
 
 

Nucená správa 
 

§ 138 
 

 (1) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry, 
který není obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 a který není bankou, nebo 
provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České 
republice, který není bankou, a dále nucenou správu organizátora regulovaného trhu, nebo 
centrálního depozitáře, jestliže 
 
 a) tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušila podmínku nebo povinnost 
stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo 

 b) jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí 
z prodlení. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 2 odst. 1 bod 3, čl. 35) 
 

(2) Na nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který je bankou, nebo 
provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České 
republice, který je bankou, se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank. 

  
(2) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými 

papíry podle § 8a odst. 1, který není bankou, jestliže jsou ohroženy zájmy osob, kterým 
tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí z prodlení. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 2 odst. 1 bod 3, čl. 35) 
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 (3) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka 
s cennými papíry, který není bankou nemají vliv na výkon práv a splnění povinností 
vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem 
upravujícím finanční zajištění25) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního 
předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. 
To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené 
správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu 
o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující 
zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry který není bankou, nemají vliv také na 
splnění závěrečného vyrovnání (§ 193), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před 
zavedením nucené správy. 
 
 
____________________ 
2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní 
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. 
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, 
zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost 
trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 
98/26/ES, 2002/87ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy). 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, 
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
25) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. 
 
 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ 

 
§ 193 

 
 (1) Závěrečné vyrovnání je ujednání smlouvy sjednané podle českého nebo 
zahraničního práva, 
 
a) které lze doložit písemně, popřípadě záznamem, který umožňuje reprodukci v nezměněné 

podobě, 
b) které se vztahuje na pohledávky smluvních stran, včetně příslušenství těchto pohledávek, 

které lze zajistit finančním zajištěním podle zákona upravujícího finanční zajištění26), a na 
pohledávky, včetně příslušenství těchto pohledávek, z finančního zajištění nebo 
z obdobného právního vztahu podle zahraniční právní úpravy a 

c) podle kterého v případě, že nastane dohodnutá skutečnost, dojde k zániku a nahrazení 
dluhů, které odpovídají pohledávkám uvedeným v písmenu b), nebo k započtení dosud 
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nesplatných, popřípadě i splatných, pohledávek podle písmene b) tak, že výsledkem bude 
jediná pohledávka jedné smluvní strany a jí odpovídající dluh druhé smluvní strany uhradit 
výslednou částku. 

 
 (2) Způsob ocenění pohledávek podle odstavce 1 písm. b), okamžik, ke kterému musí 
být toto ocenění provedeno, a způsob a doba plnění výsledné jediné pohledávky musí být 
obsahem závěrečného vyrovnání a nesmí být v rozporu se zvyklostmi na příslušném 
finančním trhu. 
 
 (3) Rozhodnutí nebo jiný úkon soudu nebo správního orgánu, které se dotýká práv 
třetích osob a bylo přijato za účelem udržení nebo ozdravení finanční situace některé ze 
smluvních stran, popřípadě zákazu nebo omezení provedení určitých obchodů nebo převodu 
finančních prostředků některou ze smluvních stran27), nemá vliv na závěrečné vyrovnání, 
jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před přijetím rozhodnutí nebo provedením jiného 
úkonu. 
 (4) Odstavec 3 se neuplatní pro účinky úkonů spojených se zahájením insolvenčního 
řízení, vstupem do likvidace nebo zavedením nucené správy nebo s uplatněním opatření 
k řešení krize nebo odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu nebo 
srovnatelného zahraničního právního předpisu; vyloučení těchto účinků upravují jiné 
zákony. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 118 odst. 1) 
 
____________________ 
26) § 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. 
27) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) 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 zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a 
zákona č. 120/2007 Sb., § 43 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o 
změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 
Sb. a zákona č. 57/2006 Sb. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

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

 
ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona 
č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., 
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č.294/2013 Sb. 
 

§ 2 

Vymezení některých základních pojmů 
 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 
 a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek a způsob jeho řešení, 
 b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který 

rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení, 
 c) insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního 

řízení, 
 d) incidenčním sporem spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento 

zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení, 
 e) majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů, 
 f) osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší 

právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá, 
 g) zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do 

majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu 
nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění 
anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy, 

 h) přihláškou pohledávky procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv 
v insolvenčním řízení, 

 i) insolvenčním rejstříkem informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona, 
 j) společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, 

aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby 
řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů, 

 k) finanční institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, který 
je investičním podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky (dále jen „obchodník s cennými papíry“), pojišťovna a 
zajišťovna, a za dále stanovených podmínek tohoto zákona i některé další osoby. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
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§ 6 

Výjimky z působnosti zákona 
 
 (1) Tohoto zákona nelze použít, jde-li o 
 
a) stát, 
b) územní samosprávný celek2), 
c) Českou národní banku, 
d) Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, 
e) Fond pojištění vkladů Garanční systém finančního trhu a jím spravované fondy, 
f) Garanční fond obchodníků s cennými papíry, 
g) veřejnou vysokou školu, nebo 
h) právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek2 před zahájením 

insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil. 
 
  (2) Tohoto zákona nelze dále použít, jde-li o 
 a) finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence nebo povolení podle zvláštních 

právních předpisů, upravujících její činnost; toto se nevztahuje na obchodníka 
s cennými papíry, 

b) zdravotní pojišťovnu zřízenou podle zvláštního právního předpisu3) , po dobu, po kterou je 
nositelem povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění, 

 c) politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního 
předpisu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 
____________________ 
2) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. 
3) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Hlava IV 

Úpadek finančních institucí 
 

Díl 1 
 

 Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev,  některých zahraničních bank, 
obchodníků s cennými papíry a jiných osob 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 

Oddíl 1 
Obecná ustanovení 

 
§ 367 

 
 (1) Ustanovení tohoto dílu zapracovávají příslušné předpisy Evropských 
společenství51) a použijí se na úpadek 
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 a) banky a spořitelního a úvěrového družstva poté, kdy zanikla licence nebo povolení podle 

zvláštních právních předpisů upravujících jejich činnosti, 
 b) zahraniční banky podnikající na území České republiky na základě jednotné licence podle 

zvláštního právního předpisu52 , 
c) pobočky zahraniční banky jiné než uvedené v písmenu b), 
d) obchodníka s cennými papíry, 
e) zahraničního obchodníka s cennými papíry poskytujícího investiční služby na území 

České republiky na základě povolení podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu62), 

f) pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry jiného než uvedeného 
v písmenu e), 

g) povinných osob podle § 3 písm. b) a c) zákona o ozdravných postupech a řešení krize 
na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 
 (2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) a e), je v úpadku, je-li prováděno 
 
 a) kolektivní řízení zahájené a sledované správními nebo soudními orgány členského státu 

Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jehož cílem je 
prodej majetku pod dozorem nebo dohledem těchto orgánů, včetně případů, kdy jsou řízení 
ukončena oddlužením nebo jiným obdobným opatřením, 

 b) opatření, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci osoby a které 
může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost 
pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření 
souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo krácení pohledávek;  

CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 

(3) Při postupu podle tohoto dílu se použijí, není-li stanoveno jinak a jde-li o úpadek osob 
podle odstavce 1 písm. a) a c) a), c), d) a f) a osob podle odstavce 1 písm. g), bylo-li vůči 
nim uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 
a řešení krize na finančním trhu (dále jen „opatření k řešení krize“), též ustanovení 
ostatních částí zákona a ustanovení ostatních hlav části druhé zákona, s výjimkou ustanovení 
upravujících moratorium, reorganizaci a oddlužení. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 
____________________ 
51) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci 
úvěrových institucí. 
52) § 5a až 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
62) § 24 až § 27 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Oddíl 2 
 

 Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení 
a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), úpadek obchodníka 
s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 
odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g) 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
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§ 368 

Insolvenční návrh 
 

(1) Insolvenční návrh podává orgán, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled 
nad činností osob uvedených v § 367 odst. 1 (dále jen "orgán dozoru nebo dohledu"). Tím 
není dotčeno ustanovení § 97. V návrhu orgán dozoru nebo dohledu uvede rozhodující 
skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, a k návrhu připojí listiny k doložení svých 
tvrzení. 

 
 (2) Záloha na náklady insolvenčního řízení se orgánu dozoru nebo dohledu neukládá 
 

(3) Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva a úpadek , úpadek pobočky, 
zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), obchodníka s cennými papíry, pobočky 
zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) a osoby 
uvedené v § 367 odst. 1 písm. g), bylo-li vůči nim uplatněno opatření k řešení krize, lze 
řešit pouze konkursem. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 
 

§ 368a 
 

Na insolvenční řízení vůči dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry, 
který je povinnou osobou podle § 2 písm. a) zákona o ozdravených postupech a řešení 
krize na finančním trhu (dále jen „obchodník s cennými papíry s počátečním kapitálem 
730 000 EUR“) nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g) se § 97 odst. 1 část věty za 
středníkem nepoužije. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 

§ 368b 

 Je-li podán insolvenční návrh vůči dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými 
papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g), 
insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále jen 
„orgán příslušný k řešení krize“) a orgán, který je oprávněn vykonávat dozor nebo 
dohled nad činností osob uvedených v § 367 odst. 1 nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu 
došel insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, 
kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo 
ve dnech pracovního klidu, insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný 
k řešení krize a orgán dozoru nebo dohledu nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních 
hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.  
CELEX: 32014L0059 (čl. 1, čl. 2 odst. 1 bod 3, čl. 86 odst. 1, 2) 
 

§ 368c 

 
Orgán příslušný k řešení krize insolvenčnímu soudu ve lhůtě 7 dní ode dne 

vyrozumění podle § 368b písemně sdělí, zda dlužník, který je obchodníkem s cennými 
papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g) 
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splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize. Insolvenční soud o tomto 
dlužníka neprodleně vyrozumí. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 1, čl. 2 odst. 1 bod 3, čl. 86 odst. 1, 2) 

§ 368d 
 
 
Insolvenční řízení vůči dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry 

s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g),  se 
zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu a 

 
a) orgán příslušný k řešení krize soudu podle § 368c sdělí, že dlužník, který je 

obchodníkem s cennými papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou 
podle § 367 odst. 1 písm. g) splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize, 
nebo 

b) uplynula-li lhůta 7 dní ode dne vyrozumění podle § 368b a orgán příslušný k řešení 
krize se v této lhůtě nevyjádřil. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 1, čl. 2 odst. 1 bod 3, čl. 86 odst. 1, 2) 
 

§ 368e 
 
 

(1) Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou 
zveřejní neprodleně, nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po 
zahájení insolvenčního řízení. Vyhláška musí splňovat náležitosti podle § 101 písm. a) 
až f). 

 
(2) Vyhláška podle odstavce 1 se doručuje účastníkům insolvenčního řízení; 

odvolání proti ní není přípustné. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 1, čl. 2 odst. 1 bod 3, čl. 86 odst. 1, 2) 
 
 

§ 370 
 

Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti 
 

(1) Insolvenční soud prostřednictvím orgánu dozoru nebo dohledu informuje o vydání 
rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek banky nebo spořitelního a úvěrního 
družstva, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry nebo osoby 
uvedené v § 367 odst. 1 písm. g), bylo-li vůči ní uplatněno opatření k řešení krize, orgán 
dozoru nebo dohledu ve státech, ve kterých tento dlužník vykonává svou činnost na základě 
jednotné licence podle zvláštního právního předpisu53, a to před zveřejněním rozhodnutí 
o úpadku a o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku, a není-li to možné, neprodleně 
poté. Informace musí obsahovat i upozornění na možné důsledky rozhodnutí o úpadku 
a o prohlášení konkursu. Insolvenční správce bez zbytečného odkladu zajistí zveřejnění 
podstatných částí rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu (dále jen "výtah") v Úředním 
věstníku Evropské unie a nejméně ve 2 celostátních denících v každém státě, na jehož území 
dlužník podnikal nebo vykonával svou činnost prostřednictvím pobočky nebo na základě 
jednotné licence podle zvláštního právního předpisu51). 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
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(2) Výtah obsahuje 
 

a) označení dlužníka údaji potřebnými k jeho identifikaci, 
b) informaci o tom, že insolvenční soud podle českého práva zjistil úpadek dlužníka 

a prohlásil konkurs na majetek dlužníka, 
c) den vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu, 
d) v případě úpadku banky nebo spořitelního a úvěrního družstva informaci o tom, že 

pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka se považují za přihlášené, o čemž 
budou věřitelé jednotlivě informováni do 60 dnů od prohlášení konkursu, a informaci 
o možnosti postupu podle § 373 odst. 4 a 5 včetně uvedení lhůt a dne, kterým lhůty 
uplynou, 

e) označení sídla insolvenčního soudu, 
f) označení insolvenčního správce údaji potřebnými k jeho identifikaci. 
 

(3) Výtah musí být pořízen v českém jazyce a musí být opatřen texty "Výzva 
k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!" a "Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. 
Dodržte lhůty!" přeloženými do všech úředních jazyků Evropské unie a dalších států tvořících 
Evropský hospodářský prostor. 

 
(4) Účinky vyhlášení moratoria, rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku, včetně účinků na práva a povinnosti třetích osob, nastanou bez ohledu na 
splnění informačních povinností podle odstavců 1 až 3 ve všech státech Evropské unie 
a Evropského hospodářského prostoru od okamžiku, kdy nastaly v České republice. 

 
(5) Insolvenční soud, který vydal rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na 

majetek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), nebo pobočky 
zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) informuje 
prostřednictvím příslušného orgánu dozoru nebo dohledu o takovém rozhodnutí orgány 
dozoru nebo dohledu v členských státech Evropské unie a dalších státech tvořících Evropský 
hospodářský prostor, ve kterých má dlužník organizační složku, a to před zveřejněním 
příslušného rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a není-li to možné, neprodleně poté; tato 
informace obsahuje i upozornění na možné důsledky přijatého rozhodnutí. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 

(6) Insolvenční soud i insolvenční správce usilují o koordinaci své činnosti 
s příslušnými orgány v členských státech Evropské unie a dalších státech tvořících Evropský 
hospodářský prostor, ve kterých má dlužník organizační složku. 
 

(7) Orgán dozoru nebo dohledu je oprávněn od insolvenčního správce požadovat 
informace týkající se insolvenčního řízení. 

 
 

____________________ 
 
51) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci 
úvěrových institucí. 
53) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o jejím výkonu. 
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§ 374 
 

Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy 
 
 

(1) Pohledávky jsou uspokojovány před pohledávkami nezajištěných věřitelů. 
 

a) z té části vkladů fyzických osob, malých a středních podniků63), která přesahuje limit 
pojištění podle § 41e odst. 2 zákona o bankách, 

b) z vkladů fyzických osob, malých a středních podniků63), které by byly pojištěnými 
vklady ve smyslu § 41c zákona o bankách, kdyby nebyly přijaty prostřednictvím 
pobočky ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru,  

c) z vkladů do výše náhrady podle § 41e odst. 2 zákona o bankách a 
d) Fondu pojištění vkladů vzniklé podle § 41h odst. 2 zákona o bankách. 
 

(2) Pohledávky podle odstavce 1 písmen c) a d) jsou uspokojovány před 
pohledávkami podle odstavce 1 písmen a) a b). 
CELEX: 32014L0059 (čl. 108) 

 
 

§ 374a 
 

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize 
 
 
Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize vyplývající z úvěrů poskytnutých 

povinné osobě podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu  a pohledávky vyplývající z nároku na úhradu nákladů, které orgán příslušný 
k řešení krize vynaložil v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize, se považují za 
pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 37 odst. 7 písm. c)) 
____________________ 
63) Čl. 2 odst. 1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a 
středních podniků, Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36. 

 
 

§ 376 
 
Soudní nebo správní orgán členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor, na jehož území banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo 
banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená 
v § 367 odst. 1 písm. g), bylo-li vůči ní uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, vykonává svou činnost, 
může přijmout opatření podle § 367 odst. 2 písm. b) pouze s účinky na území svého státu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
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Oddíl 3 
 

Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry  
 

§ 377 
 
 Přijmout opatření podle § 367 odst. 2 může pouze příslušný orgán státu Evropské unie 
nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém zahraniční banka 
obdržela, zahraniční banka uvedená v § 367 odst. 1 písm. b) a zahraniční obchodník 
s cennými papíry uvedený v § 367 odst. 1 písm. e) obdrželi oprávnění. Účinky opatření, 
včetně účinků na práva a povinnosti třetích osob, se uznávají od okamžiku, kdy nabyly 
účinnosti ve státě, ve kterém bylo opatření přijato, bez ohledu na splnění případných 
informačních povinností. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
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Vybraná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

 
ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona 
č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., 
zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona 
č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., 
zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona 
č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 
zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona 
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona 
č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona 
č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., 
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona 
č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona 
č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona 
č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona 
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., 
zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona 
č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., 
zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona 
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., 
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona 
č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona 
č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona 
č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 139/2015 
Sb. 
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§ 21 
 
 (1) Za právnickou osobu jedná 
 
a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu 

předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou 
nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto 
právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo 

b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo 
c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo 
d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně. 
 
 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za 
právnickou osobu jednají jiné osoby. 
 
 (3) Byla-li u právnické osoby zavedena nucená správa, jedná za ni nucený správce, 
který má podle zákona postavení jejího statutárního orgánu, popřípadě zaměstnanci právnické 
osoby, které tím nucený správce pověřil; jinak se postupuje podle odstavců 1 a 2.  
 

(3) Byla-li u právnické osoby zavedena nucená správa, dočasná správa nebo 
správa pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, jedná za ni nucený správce, dočasný správce nebo osoba vykonávající 
správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, která má podle zákona postavení jejího statutárního orgánu, popřípadě 
zaměstnanci právnické osoby, které tím nucený správce, dočasný správce nebo osoba 
vykonávající správu pro řešení krize pověřila; jinak se postupuje podle odstavců 1 a 2. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 
  (4) Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 
právnické osoby. 
 
  (5) Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže věci 
může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba. 
 
 

§ 109 
 
 

 (1) Soud řízení přeruší, jestliže 
 
 a) účastník ztratil způsobilost jednat před soudem a není zastoupen zástupcem s procesní 

plnou mocí; 
 b) rozhodnutí závisí na otázce, kterou není v tomto řízení oprávněn řešit; 
 c) dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při projednávání nebo rozhodování věci použito, 

nebo jeho jednotlivé ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem a podal-li u Ústavního 
soudu návrh na zrušení tohoto zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení; 

 d) rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí o předběžné 
otázce.62d) 
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  (2) Pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže 
 
 a) účastník se nemůže řízení účastnit pro překážku trvalejší povahy nebo proto, že je 

neznámého pobytu; 
 b) zákonný zástupce účastníka zemřel nebo ztratil způsobilost jednat před soudem; 
 c) probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, 

nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět. 
 

(3) Soud může řízení přerušit i na základě návrhu České národní banky podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 86 odst. 3) 
 
____________________ 
62d) Čl. 35 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. 
Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství. 
Čl. 150 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 
 
 

§ 111 
 

 (1) Jestliže řízení je přerušeno, nekonají se jednání a neběží lhůty podle tohoto zákona. 
Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu. 
 
 (2) Jestliže je řízení přerušeno podle § 109 § 109 odst. 1 a 2, činí soud všechna 
potřebná opatření, aby byly odstraněny překážky, jež způsobily přerušení nebo pro které 
přerušení trvá. Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje soud 
v řízení i bez návrhu. 
 
 (3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 109 odst. 3, soud pokračuje v řízení po 
uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 86 odst. 3) 
 
 (3)(4) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po 
uplynutí 3 měsíců. Soud může na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu 
v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této 
lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví. 
 
 

§ 260b 
 

 (1) Soud návrhu na prohlášení o majetku vyhoví jen tehdy, připojí-li oprávněný 
k návrhu listiny osvědčující, že jeho pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí soudu 
podle § 260 uspokojena výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného 
u peněžního ústavu, a stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti, nebo 
jinou listinu potřebnou k nařízení výkonu rozhodnutí; stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, 
jestliže se návrh podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. 
 
  (2) Návrhu na prohlášení majetku nelze vyhovět, 
 a) probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného53c) 

a po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného, 
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 b) byla-li u povinného zavedena nucená správa podle zvláštního zákona nebo dočasná 
správa nebo správa pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 
a řešení krize na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
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Vybraná ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 
 

ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., 
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona 
č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona 
č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 87/2015 Sb. 
 

§ 48 
Přerušení řízení 

 
 (1) Soud řízení usnesením přeruší, jestliže 
 
a) ve věci byl předložen Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, 
b) rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce15a). 
 
 (2) Předseda senátu řízení usnesením přeruší, jestliže 
 
a) účastník ztratil procesní způsobilost a není zastoupen, 
b) nelze v řízení bez zbytečného odkladu pokračovat s právním nástupcem účastníka, 
c) rozhodnutí závisí na otázce, kterou není v tomto řízení soud oprávněn řešit, 
d) stanoví tak tento zákon. 
 
 (3) Předseda senátu řízení usnesením může přerušit, jestliže 
 
a) zjistí, že ve věci byl podán zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení 

rozhodnutí nebo takové řízení bylo zahájeno, 
b) zákonný zástupce navrhovatele zemřel nebo ztratil procesní způsobilost, 
c) navrhovatel je neznámého pobytu nebo sídla nebo se nemůže řízení účastnit pro překážku 

trvalejší povahy, 
d) zjistí, že probíhá jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci 

samé nebo takové řízení sám vyvolá. 
 
 (4) Soud může řízení přerušit i na základě návrhu České národní banky podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 86 odst. 3) 
 
 (4) (5) Je-li řízení přerušeno, nekonají se jednání a neběží lhůty podle tohoto zákona. 
 
 (5) (6) Po odpadnutí překážky předseda senátu i bez návrhu usnesením vysloví, že se 
v řízení pokračuje. 
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  (7) Jestliže je řízení přerušeno podle odstavce 4, soud pokračuje v řízení po 
uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno.  
CELEX: 32014L0059 (čl. 86 odst. 3) 
 
____________________ 
15a) Čl. 35 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. 
Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství. 
Čl. 150 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn 

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 
zákonů, 

 
ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona 
č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., 
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., 
zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 
Sb., zákona č. 303/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. 
 

§ 26 
Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce 

 
(1) Zaměstnanci České národní banky vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu 

a osoby, jejichž služeb Česká národní banka využívá při výkonu dohledu nad kapitálovým 
trhem, a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů České národní banky pro oblast 
kapitálového trhu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných 
v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad 
kapitálovým trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, 
použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti 
dohledu nad kapitálovým trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím 
nebo výkonem dohledu nad kapitálovým trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Tyto 
informace mohou být použity i pro jiné účely než podle věty druhé, pokud s tím vysloví 
souhlas osoba, která informace poskytla. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí 
informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého 
se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo 
funkce, které tuto povinnost založily. 
 

 (2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace 
 

a) zaměstnancům České národní banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním 
trhem v České republice a při řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, 

b) úřadu v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, 
c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice nebo členském státě, která je 
1. likvidátorem, nuceným správcem, dočasným správcem, osobou vykonávající správu pro 

řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu, insolvenčním správcem nebo osobou s obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu 
působícím na finančním trhu a podléhajícím dohledu, 

2. auditorem zákonem stanovené účetní závěrky subjektu působícího na finančním trhu 
a podléhajícího dohledu, 

3. provozovatelem vypořádacího systému obchodů s cennými papíry poskytujícím vypořádací 
služby pro organizátora regulovaného trhu v České republice, pokud je poskytnutí 
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informace nezbytné k zajištění řádného plnění funkcí této osoby v případě neplnění nebo 
hrozícího neplnění dluhů ze strany účastníka nebo účastníků regulovaného trhu, kterému 
tato osoba poskytuje služby, 

4. provozovatelem kompenzačního systému pro investory nebo systému pojištění vkladů, 
d) úřadu v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad 

osobami podle písmene c) bodů 1 a 2; Česká národní banka dále poskytne informaci úřadu 
v České republice nebo v členském státě, který působí při výkonu dohledu nad 
vypořádacími a platebními systémy a nad dodržováním práva obchodních korporací, 

e) legislativním útvarům ústředních správních úřadů zabývajících se legislativou na úseku 
finančního trhu, 

 f) orgánům v České republice nebo v členském státě činným v trestním řízení nebo 
zabývajícími se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti anebo prováděním 
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu; informaci lze poskytnout rovněž 
mezinárodní organizaci působící na úseku boje proti trestné činnosti nebo legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, 

g) soudu v souvislosti s insolvenčním řízením nebo obdobným zahraničním řízením, vedeným 
v případě úpadku osoby podléhající dohledu České národní banky; údaje týkající se třetích 
osob však poskytnuty být nemohou, 

h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona, 
i) Evropským orgánům dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu 

pro cenné papíry a trhy a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění)33) a Evropské radě pro systémová rizika34), 

j) Energetickému regulačnímu úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 
právních předpisů upravujících podnikání v energetických odvětvích37)., 

k) jiným osobám nebo orgánům, je-li to nezbytné k řešení krize a není-li to porušením 
mlčenlivosti podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 

(3) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 dále není poskytnutí informace Evropské 
centrální bance a centrální bance členského státu. 
 

(4)Informace se subjektům a úřadům podle odstavce 2 poskytují způsobem a v rozsahu 
nutném pro plnění jejich úkolů nebo výkon jejich funkce a je-li pro ně zaveden režim 
povinnosti zachovávat mlčenlivost nejméně v rozsahu srovnatelném s rozsahem podle tohoto 
zákona. 

(…) 
 

____________________ 
26) § 27 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb. 
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 
rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí 
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 
rozhodnutí Komise 2009/77/ES. 
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním 
dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn 

 
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, 
 
ve znění zákona č. 202/2002 Sb., 
 

§ 30 
 
 (1) Stát se nemůže zúčastnit založení družstva48) nebo občanského sdružení48a) ani do 
něj vstoupit anebo členství v něm nabýt převodem, ani se neúčastní jeho zřízení a nemůže 
uzavřít smlouvu o tichém společenství.49) Smlouvu o sdružení50) lze uzavřít pouze v případech 
a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Jedná-li se o nabytí družstevního 
podílu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, 
zákaz nabývání členství v družstvu podle věty první se neuplatní. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 57 odst. 1, čl. 58 odst. 2 písm. a)) 
 

 (2) Stát se může zúčastnit založení zájmového sdružení právnických osob51) anebo se 
stát jeho členem, pokud se prostřednictvím tohoto zájmového sdružení zapojí do činnosti 
mezinárodních a nadnárodních nevládních organizací. Zakladatelská a členská oprávnění pro 
tyto účely po předchozím souhlasu vlády vykonává příslušná organizační složka (§ 9), jejíž 
působnost nebo stanovený předmět činnosti věcně souvisí s předmětem činnosti zájmového 
sdružení. 

 
 (3) Stanou-li se práva vyplývající z členství a smluv podle odstavců 1 a 2 součástí 
majetku podle ustanovení § 10 anebo je stát nabude podle ustanovení § 12 odst. 2, popřípadě 
ustanovení § 13, naloží s nimi příslušná organizační složka (§ 9 a 11) v souladu s tímto 
zákonem. 
 
____________________ 
48) § 221 a násl. obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 142/1996 Sb. 
48a) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
49) § 673 a násl. obchodního zákoníku. 
50) § 829 občanského zákoníku. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

 
ve znění zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb.  
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM 

§ 28 
Vztah k řízení o správním deliktu 

 
 (1) Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě brání tomu, aby o témže skutku 
proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu; to nevylučuje uložení nucené 
správy nebo jiného nápravného opatření podle jiného právního předpisu anebo uplatnění 
opatření k řešení krize nebo opatření včasného zásahu podle jiných právních předpisů. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 

 
  (2) Trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v 
něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže 
právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí 
nebylo zrušeno. 
 
  (3) Stanoví-li jiný právní předpis ve věcech správních deliktů právnických osob lhůtu 
pro zánik odpovědnosti, nezapočítává se do jejího běhu doba, po kterou se pro tentýž skutek 
vedlo řízení podle tohoto zákona. 
 

§ 33a 
 

Státní zástupce  a v řízení před soudem soud může při zvážení všech rozhodných 
skutečností na odůvodněnou žádost České národní banky přerušit trestní stíhání proti 
právnické osobě, je-li to zapotřebí pro zajištění účinného uplatnění opatření k řešení 
krize nebo opatření včasného zásahu uloženého podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 91/2012 o mezinárodním právu soukromém, 
s vyznačením navrhovaných změn 
 

Zákon č. 91/2012 o mezinárodním právu soukromém, 
 
 

HLAVA II 
ÚPADEK FINANČNÍ INSTITUCE 

 
§ 112 

 
(1) Finanční institucí se pro účely tohoto zákona rozumí banka, spořitelní a úvěrní 

družstvo, zahraniční banka, pokud požívá výhody jednotné licence podle práva Evropské 
unie, v případě odstavců 2, 5 až 9 a 12 až 14 i zahraniční banka z jiného než členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), 
která má pobočku alespoň ve dvou členských státech. 

 
 (1) Finanční institucí se pro účely tohoto zákona rozumí banka, spořitelní 
a úvěrní družstvo, zahraniční banka, pokud požívá výhody jednotné licence podle práva 
Evropské unie, v případě odstavců 2, 5 až 9 a 12 až 14 v případě odstavců 2 a 5, § 113 
odst. 1 až 3 a § 114 odst. 1 až 3 i zahraniční banka z jiného než členského státu Evropské 
unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), která 
má pobočku alespoň ve dvou členských státech, obchodník s cennými papíry, který je 
investičním podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky, pobočka, prostřednictvím které zahraniční osoba  se sídlem v jiném členském 
státě Evropské unie, která je investičním podnikem podle  čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na 
úvěrové instituce a investiční podniky poskytuje investiční služby v České republice a 
povinná osoba podle § 2 písm. b), c) zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu, bylo-li uplatněno opatření k řešení krize  podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 117 odst. 1) 
 
  (2) Úpadkem finanční instituce se pro účely tohoto zákona rozumí situace řešená 
 a) kolektivním řízením vedeným vůči finanční instituci, 
zahájeným a sledovaným správními nebo soudními orgány členského státu, jehož cílem je 
prodej majetku pod dozorem těchto orgánů, včetně případů, kdy je řízení ukončeno 
oddlužením nebo jiným opatřením s týmiž účinky (dále jen „konkursní řízení“), nebo 
 b) opatřením, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci finanční 
instituce a které může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího 
možnost pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření 
souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo krácení pohledávek (dále jen „reorganizace“). 
 

(…) 
 
____________________ 
7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci 
úvěrových institucí. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění,  
 

 
§ 21 

Vyloučení účinků některých úkonů soudu nebo správního orgánu 
 

 (1) Rozhodnutí nebo jiný úkon soudu nebo správního orgánu, který se dotýká práv 
třetích osob a byl učiněn za účelem udržení nebo ozdravení finanční situace poskytovatele 
nebo příjemce, popřípadě zákazu nebo omezení provedení určitých obchodů nebo převodu 
finančních prostředků poskytovatelem nebo příjemcem7, nemá vliv na výkon práv a splnění 
povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených tímto 
zákonem nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, zejména na právo 
příjemce dosáhnout uspokojení z finančního kolaterálu, jestliže finanční zajištění bylo 
sjednáno a vzniklo před přijetím rozhodnutí nebo provedením jiného úkonu. To platí 
i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den přijetí rozhodnutí nebo 
provedení jiného úkonu soudu nebo správního orgánu, avšak finanční zajištění bylo sjednáno 
nebo vzniklo až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce o takové skutečnosti věděl 
nebo vědět měl a mohl. 
 
 (2) Odstavec 1 se neuplatí pro účinky úkonů spojených se zahájením insolvenčního 
řízení, výkonem rozhodnutí, exekučním řízením, vstupem do likvidace nebo zavedením 
nucené správy poskytovatele nebo příjemce anebo s uplatněním opatření k řešení krize 
nebo odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu nebo srovnatelného 
zahraničního právního předpisu vůči poskytovateli nebo příjemci; vyloučení těchto 
účinků upravují jiné zákony. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 118 odst. 1) 
 
____________________ 
7) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) 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 zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a 
zákona č. 120/2007 Sb., § 43 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o 
změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 
Sb. a zákona č. 57/2006 Sb. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 
ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona 
č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., 
zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona 
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., 
zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona 
č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., 
zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona 
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., 
zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona 
č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona 
č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., 
zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona 
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., 
zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona 
č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., 
zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona 
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona 
č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., 
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona 
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., 
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona 
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona 
č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., 
zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona 
č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., 
zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 
zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č.  
403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 
zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona 
č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

81 
 

 
§ 17 

 
Poplatníci daně z příjmů právnických osob 

 
 (1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je 
 
a) právnická osoba, 
b) organizační složka státu, 
c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 
d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího 

investiční společnosti a investiční fondy, 
e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond 

obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření 
a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

f) svěřenský fond podle občanského zákoníku, 
g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, 

poplatníkem., 
h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího 

ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, 2)  
 
 (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. 
 
 (3) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České 
republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je 
poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, 
která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy 
plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen 
nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České 
republiky sídlo. 
 
 (4) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své 
sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou 
povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. 
 

 
§ 19 

Osvobození od daně 
 

 (1) Od daně jsou osvobozeny 
 
a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý 
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou 

k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti, 
2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, 
3. odborovou organizací, 
4. politickou stranou nebo politickým hnutím, nebo 
5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České 

republiky a Agrární komory České republiky, 
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b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných 
církví a náboženských společností, 

c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady 
za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na 
základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro 
společnost s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena, 

d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí 
1. fondu penzijní společnosti, 
2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle 

odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující 
fondy obdobné fondům penzijního pojištění, 

e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19) 
f) příjem České národní banky a příjem Fondu pojištění vkladů, příjem Garančního systému 

finančního trhu a příjem fondu ve správě Garančního systému finančního trhu podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, 

g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu 
podle rozpočtových pravidel, 

h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle 
zvláštního právního předpisu19a, pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) 
zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů 
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou, 

j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje 
cenných papírů v majetku fondu, 

k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění 
vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 

l) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny Ministerstvem 
financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu125) a příjmy plynoucí 
z nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu, a dále příjmy plynoucí 
z -práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát podle zvláštního 
právního předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České inkasní, s.r.o., 
nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát, 

m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, 
n) příjem z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, 
o) příjem Zajišťovacího fondu, 
p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona, 
r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační 

jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla 
nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se 
zákonem, 

s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, 
t) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo 

podle zvláštního právního předpisu17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky 
získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, 

u) příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem124), 
v) příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty 

držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85) 
w) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti, 
x) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému 

Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských 
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společenství, a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků 
poskytnutých České republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy plynoucí 
orgánu státní správy a samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení 
prostředků poskytnutých České republice Světovou bankou, Evropskou bankou pro 
obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou, 

y) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným 
v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8, 

z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství, 
za) příjem z podpory od Vinařského fondu, 
zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle 

zvláštního právního předpisu,4h) 

CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, 2)  
 

(…) 
____________________ 
4h) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), 
ve znění zákona č 436/2004 Sb. 
9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. 
12) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve 
znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
14e) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách). 
17e) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
19) Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. 
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
70) Obchodní zákoník. 
85) § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon). 
93) Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES. 
Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 
částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při 
přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované 
znění). 
Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků 
mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 
2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES. 
121) § 37h odst. 1 písm. c), § 37n a 37o zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
125) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické 
osoby, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým 
věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí 
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších 
předpisů. 
136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve 
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, s vyznačením navrhovaných 
změn 
 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
 

 
§ 180 

Prohlášení o majetku 
 

 (1) Nebyl-li nebo nemohl-li být vymáhaný nedoplatek uhrazen daňovou exekucí 
přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, má na výzvu správce daně 
dlužník povinnost podat ve stanovené lhůtě prohlášení o majetku. Lhůta pro podání prohlášení 
o majetku nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ve výzvě správce daně poučí 
dlužníka o povinnostech spojených s doručením výzvy a případných následcích spojených 
s nepodáním prohlášení nebo uvedením nepravdivých anebo hrubě zkreslených údajů; 
ohledně nesplnění této povinnosti není správce daně vázán povinností mlčenlivosti pro účely 
trestního řízení. 
 

(…) 
 
  (4) Učinil-li dlužník prohlášení o svém majetku u správce daně v uplynulých 
6 měsících, správce daně vyzve dlužníka pouze ke sdělení změn a doplnění prohlášení 
o majetku. Stejný postup se uplatní, pokud dlužník předloží protokol o prohlášení o majetku 
spolu se seznamem majetku, který byl v uplynulých 6 měsících sepsán soudem. 
 
  (5) Dlužník není povinen podat prohlášení o majetku, ke kterému byl správcem daně 
vyzván, jestliže 
 
 a) je vůči dlužníku zahájeno insolvenční řízení, 
 b) je u dlužníka zavedena nucená správa, dočasná správa nebo správa pro řešení krize, 

nebo 
c) vymáhaný nedoplatek zanikl. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 
  (6) Právní jednání dlužníka týkající se jeho majetku, s výjimkou právního jednání 
spočívajícího v běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a správy 
majetku, včetně jeho běžné údržby, které dlužník učinil poté, co mu byla doručena výzva 
podle odstavce 1, popřípadě výzva podle odstavce 4, jsou vůči správci daně a dalším osobám, 
které mají proti dlužníkovi pohledávku vymahatelnou na základě exekučního titulu, neúčinné. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

 
ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona 
č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., 
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb. a 
zákona č. 40/2015 Sb. 
 

§ 53 
Základní kvalifikační předpoklady 

 
 (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 
 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

 c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu40), 

 d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
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proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

 e) který není v likvidaci, 
 f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů 

Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci 
daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo 
obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, 
místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, 

g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

 h) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 i) zrušeno 
 j) zrušeno 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu77), 
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 

3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 
  (2) Základní kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky v oblasti obrany 
nebo bezpečnosti splňuje dodavatel, který 
 
 a) splnil kvalifikační předpoklady podle odstavce 1 a 
 b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin teroristického útoku, trestný čin krádeže 

spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, 
trestný čin vydírání spáchaný v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu 
teroristického útoku, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny spáchaný v úmyslu 
umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu teroristického útoku, včetně případů, kdy 
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. 

 
 (3) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavců 1 a 2 
předložením 
 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b)], 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 

[odstavec 1 písm. f)], 
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 
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d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) l)]. 
 
____________________ 
40) § 49 obchodního zákoníku. 
41) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
77) § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
 

ve znění zákona č. 315/2006 Sb. 
 

§ 3 
Účastníci dražby 

 
 (1) Účastníkem dražby může být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla 
z dražby vyloučena. 
 
 (2) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv 
k předmětům dražby2, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční 
návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo 
nesmí dražit za ně. 
 
 (3) Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví 
předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže;3) 
nikdo nesmí dražit za ně. 
 
 (4) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li 
požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby 
téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž 
kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu 
a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 
"ministerstvo"); nikdo nesmí dražit za ně. 
 
 (5) Účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, 
osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, 
jeho zaměstnanec, licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebníka, a dále ani správce 
konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce likvidátor, nucený správce, dočasný 
správce nebo osoba vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo 
nesmí dražit za ně. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 

(6) Účastníkem dražby též nesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob 
uvedených v odstavci 5 osobou blízkou3a, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která 
s ní tvoří koncern3b; nikdo nesmí dražit za ně. 

 
 (7) Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účast více 
účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti 
na dražbě je, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby 
předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude 
obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby 
oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými 
podpisy všech společných účastníků dražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

89 
 

účastníky na dražbě zastupovat není žádné omezení obsažené v prohlášení účastníků dražby 
nebo vyplývající z jejich případné dohody vůči dražebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. 
Společní účastníci dražby odpovídají za uhrazení ceny dosažené vydražením společně 
a nerozdílně. 
 
____________________ 
2) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 8 a násl. zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 
3a) § 116 občanského zákoníku. 
3b) § 66a odst. 2 až 7 obchodního zákoníku.  
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Vybraná ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn 

 
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

 
ve znění zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 255/2011 Sb. 
 

§ 17 
Ekonomická stabilita 

 
  (1) Podmínku ekonomické stability nesplňuje podnikatel, 
 
a) u kterého soud vyhlásil moratorium15, 
b) vůči jehož majetku je vydáno rozhodnutí o úpadku15, 
c) u kterého byla zavedena nucená správa nebo v posledních 3 letech dočasná správa anebo 

na něj v posledních 3 letech bylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
 
  (2) Za ekonomicky nestabilního lze též považovat podnikatele, 
 
a) má v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy 

České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno 
posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

 b) který trvale či opakovaně neplní finanční povinnosti vůči státu, fyzickým nebo 
právnickým osobám, nebo 

c) u něhož bylo rozhodnuto o exekuci na jeho majetek. 
 
____________________ 
15) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

91 
 

Vybraná ustanovení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
(zákon o veřejných sbírkách), 

 
 

§ 5 
 

 (1) Právnická osoba v oznámení uvede, 
 
a) jde-li o obec nebo kraj, 
1. název a sídlo a připojí usnesení příslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním 

sbírky ne starší než 60 dnů, 
2. jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu starosty obce, jde-li 

o obec, nebo hejtmana kraje, jde-li o kraj, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem 
příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky, 

b) jde-li o ostatní právnické osoby, 
1. název (obchodní firmu), adresu sídla, své identifikační číslo a jména, příjmení, data 

narození a adresy místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické 
osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby, 

2. jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné 
jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby, a připojí doklad o bezúhonnosti této 
fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se 
v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 
dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává, 

 
  (2) Právnické osoby dále v oznámení uvedou 
 
a) účel sbírky, 
b) území, na němž se sbírka bude konat, 
c) datum zahájení a datum ukončení sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána na 

dobu neurčitou, 
d) způsob provádění sbírky, 
e) název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen 

bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li 
se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a), 

f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem 
uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c), 

g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo 
určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 
písm. d) nebo e), 

h) den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, 
koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok, 

i) den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24 
odst. 2, není-li tento den totožný s dnem uvedeným v odstavci 2 písm. h). 

 
  (3) K oznámení právnická osoba připojí 
 
a) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. b), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

92 
 

b) souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky 
použito v zahraničí; Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití výtěžku sbírky 
v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a přijatých 
mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána. 

 
 (4) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj, k oznámení dále připojí 
 
a) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy 

České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na 
splátky, 

b) čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, že na základě jejího insolvenčního 
návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo 
že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa nebo u 
ní nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních 3 
letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu. 

CELEX: 32014L0059 (čl. 29, čl. 35) 
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Vybraná ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (zákon o auditorech), ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn  

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), 
 
ve znění zákona č. 334/2014 Sb. 
 

§ 20a 
Spis auditora 

 
(1) O průběhu auditorské činnosti vede auditor spis, který obsahuje informace podle 

auditorských standardů. 
 

(2) Auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost 
vlastním jménem a na vlastní účet uchovává spis nejméně po dobu 10 let ode dne vyhotovení 
zprávy auditora. 
 

(3) Právo nahlížet do spisu mají 
 

a) auditor skupiny podle § 19, 
b) kárná komise Komory pro účely řízení podle § 26, 
c) dozorčí komise a kontroloři kvality pro účely kontroly kvality, 
d) členové Prezidia a jimi pověřené osoby pro účely § 37 odst. 2, 
e) zaměstnanci České národní banky, je-li to potřebné pro výkon dohledu nad finančním 

trhem nebo pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu, 

f) soud, týká-li se občanskoprávní řízení činnosti auditora, 
g) orgány činné v trestním řízení, týká-li se trestní řízení činnosti auditora.“. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 63 odst. 1 písm. a)) 
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Vybraná ustanovení zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
 
ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona 
č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona 
č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona 
č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., 
zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb. 
 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

 
§ 1 

 
 (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a, orgánem 
vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 3 odst. 1, 2, 3) 
 
 (2) Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. 
 
 (3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy.1) 

 
____________________ 
1) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový 
zákon. 
 

§ 2 
 

 (1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká 
národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému 
v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje 
obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné 
hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. 
Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství. 
 
  (2) Česká národní banka plní tyto úkoly: 
 
 a) určuje měnovou politiku, 
 b) vydává bankovky a mince, 
 c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících 

bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen 
„pobočka zahraniční banky“) a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost 
a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních 
a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji, 
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 d) vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu (§ 44 odst. 1), 
 e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu 

předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí 
k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak 
makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní 
politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká, 

 f) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů.1) 
 
  (3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami 
jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, 
zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, s mezinárodními finančními institucemi 
a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a sjednává s nimi 
v rámci své působnosti příslušné dohody. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 7, čl. 92) 
 
  (4) Česká národní banka zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat 
v souvislosti s výkonem dohledu podle odstavce 2 písm. d), na stabilitu finančního systému 
jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době 
jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování 
finančních systémů ovlivnit.  
 
____________________ 
1) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový 
zákon. 
 
 

 
§ 5 

 
(1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní 

banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní 
politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové 
a makroobezřetnostní politiky a politiky, v oblasti dohledu nad finančním trhem a v oblasti 
řešení krize na finančním trhu. 
CELEX: 32014L0059 (čl. 3 odst. 1, 2, 3) 
 

(2) Bankovní rada dále zejména 
a) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky; 
b) schvaluje rozpočet České národní banky, 
c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky; 
d) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití; 
e) vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům 
České národní banky; těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců, 
f) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky, 
g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších 
členů bankovní rady stanoví guvernér, 
h) rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni. 
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§ 33a 

Poskytnutí nouzové likvidity Garančnímu systému finančního trhu 
V případě, že Garanční systém finančního trhu nemá dostatek volných finančních 

prostředků za účelem plnění svých úkolů  a taková situace by mohla ohrozit stabilitu na 
finančním trhu, na základě žádosti mu Česká národní banka může poskytnout 
krátkodobý úvěr zajištěný státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní 
zárukou ve vlastnictví Garančního systému finančního trhu, a to na dobu nejvýše tří 
měsíců. 

 
ČÁST DESÁTÁ 

 Dohled 
 

§ 44 
 

 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad 
a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 

elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají 
činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických 
peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které 
vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli 
platebních služeb malého rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností 
zúčtování a nad bezpečným fungováním bankovního systému, 

b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými 
osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními 
fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory 
trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy 
upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, 

c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami 
působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření 
a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích 
zprostředkovatelů, penzijní připojištění 9c), doplňkové penzijní spoření a důchodové 
spoření, 

d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh 
bankovek a mincí, 

 e) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis. 
 
 (2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, 
 
a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných 

právních předpisů, 
b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 
c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této 

kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna, 
a kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou, 

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich 
vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, 

e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, 
f) řízení o správních deliktech a přestupcích. 
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CELEX: 32014L0059 (čl. 3 odst. 1, 2, 3) 
 
 (3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 1 též dohled na 
konsolidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad těmito osobami ve 
finančních konglomerátech v rozsahu stanoveném zákony upravujícími finanční 
konglomeráty, činnost bank a činnost v pojišťovnictví 9f). 
 
____________________ 
9c) Zákon č. 277/2009 Sb. 
Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o 
změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), 
ve znění pozdějších předpisů. 
9f) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 
elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 
dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech). 
Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 277/2009 Sb. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 285/2009 Sb. a zákona 
č. 428/2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn  

Zákon č. 120/2001 Sb o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, 

 
ve znění zákona č. 258/2009 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb. 
 

Součinnost třetích osob 
 

§ 33 
  
 (1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické 
a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na 
jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední 
činnosti. 
  
 (2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost 
podle zákona o Policii České republiky. 
  
 (3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci 
jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo 
vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny 
oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto 
povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, 
orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán pověřený vedením informačního systému 
veřejné správy, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích, 
orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor 
regulovaného trhu27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence 
investičních nástrojů. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti 
mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely 
získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru 
nemovitostí, postavení organizační složky státu7f). 
  
 (4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce 
elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických 
peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé 
platebních služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční 
společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní 
fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů Garanční systém 
finančního trhu (dále jen "finanční instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby 
jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo 
jeho jiných jedinečných identifikátorech7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje 
o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi 
spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných. 
 
 (5) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho písemnou 
žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní 
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přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich 
odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce 
poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb. 
  
 (6) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi 
na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje 
o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech. 
  
 (7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty 
pojistných plnění ve prospěch povinného. 
  
 (8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno 
osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl 
uveřejněn pod značkou. 
  
 (9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost 
odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li 
to třeba k vedení exekuce. 
 
____________________  
7a) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 
7f) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb. 
7f) § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
27) § 37 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. 
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Vybraná ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, s vyznačením 
navrhovaných změn  

Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví. 
 

§ 2 
 
 (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nevztahuje se tento zákon na provádění 
nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním 
příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců 
a veřejného zdravotního pojištění2). 
  
 (2) Tento zákon se dále nevztahuje na činnost 
  
a) pojišťoven vykonávajících svoji činnost na principu vzájemnosti (dále jen „vzájemná 

pojišťovna“), u kterých se plnění mění podle dostupných zdrojů a které vyžadují, aby 
každý z jejich členů platil stejný příspěvek, 

b) institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskytování plnění zaměstnancům a osobám 
samostatně výdělečně činným patřícím do jednoho obchodního závodu nebo 
podnikatelského seskupení nebo do jednoho ekonomického oboru nebo skupiny oborů, a to 
pro případ smrti nebo dožití se stanoveného věku anebo pro případ přerušení nebo omezení 
činnosti, bez ohledu na to, jsou-li k závazkům vyplývajícím z této činnosti vytvářeny 
technické rezervy, 

 c) institucí jiných než pojišťoven spočívající v uzavírání závazků poskytnout plnění pouze 
v případě smrti, jestliže toto plnění nepřesáhne průměrné náklady na pohřeb nebo jestliže 
je poskytováno nepeněžní plnění, 

 d) vzájemných pojišťoven, jejichž stanovy umožňují stanovení mimořádných příspěvků, 
snížení plnění nebo finanční záruky třetích osob a jejichž roční příjem z příspěvků 
hrazených v souvislosti s jejich činností v oblasti životního pojištění nepřevyšuje ve 3 po 
sobě jdoucích letech hodnotu odpovídající částce 140 000 000 Kč; pokud dojde 
k překročení této částky v uvedeném období, řídí se činnost vzájemné pojišťovny tímto 
zákonem, a to od počátku roku následujícího po uplynutí tříleté lhůty, 

e) institucí uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady upravující životní pojištění 
a směrnici Rady upravující jiné než životní pojištění3), 

f) institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskytnutí pomoci v případě poruchy nebo 
nehody silničního vozidla, ke které dojde na území České republiky, a jedná-li se o 

1. opravu na místě, pokud poskytovatel služby využívá k této činnosti převážně vlastních 
zaměstnanců a vlastního vybavení, 

2. převoz vozidla do nejbližšího nebo nejvhodnějšího místa opravy a přeprava řidiče 
a spolucestujících do nejbližšího místa, ze kterého mohou pokračovat ve své cestě jinými 
prostředky, 

3. převoz vozidla, popřípadě řidiče a spolucestujících do místa jejich bydliště, do místa jejich 
odjezdu, je-li odlišné od místa jejich bydliště, nebo do cílového místa ve stejném státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), 

g) institucí jiných než pojišťoven, 
1. které provozují pouze činnost, která svým charakterem odpovídá pojišťovací činnosti podle 

odvětví pojištění uvedeného v části B bodě 18 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, 
2. je-li tato činnost provozována výhradně na území České republiky s plněním pouze věcnou 

formou a 
3. nepřesahuje-li celkový roční příjem z této činnosti 5 600 000 Kč, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Y2E860O)



 

101 
 

h) spočívající v pojištění exportních úvěrů na účet státu nebo se zárukou státu nebo, je-li stát 
pojistitelem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

i) Fondu pojištění vkladů podle Garančního systému finančního trhu a jím spravovaných 
fondů podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu 
a zákona upravujícího činnost bank4), 

j) Garančního fondu obchodníků s cennými papíry5). 
  
 (3) Podmínka, že k poruše nebo nehodě silničního vozidla dojde na území České 
republiky, neplatí v případě podle odstavce 2 písm. f) bodů 1 a 2, jestliže oprava vozidla na 
místě nebo jeho převoz jsou poskytovány institucí na území jiného státu bez povinnosti 
zaplatit jakoukoliv dodatečnou platbu recipročně proti předložení členské karty instituce, jíž 
je oprávněná osoba členem, a to na základě dohod mezi takovými institucemi. 
 
____________________  
2) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské 
unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České 
republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb. 
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
3) Čl. 3 body 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES. 
Čl. 4 směrnice Rady 73/239/EHS, ve znění směrnice 84/641/EHS a Aktu o přistoupení Španělska a Portugalska. 
5) § 128 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
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	U(1) Česká národní banka může z moci úřední na časově omezenou dobu udělit licenci překlenovací instituci podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, nesplňuje-li tato instituce podmínky pro udělení licence podle § 4.
	U(2) Předloží-li nabyvatel majetku nebo závazků povinné osoby podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu žádost o udělení licence, Česká národní banka žádost bez zbytečného odkladu posoudí.
	(1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může podat pouze Česká národní banka. Pouze Česká národní banka podává též návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora a dále návrh na zrušení akciové společnosti, by...
	(2) Likvidátorem nesmí být osoba, která má nebo měla zvláštní vztah k bance, která je nebo v posledních 5 letech byla auditorem banky nebo se jakýmkoli způsobem na auditu v bance podílela. S přihlédnutím k rozsahu činnosti likvidátora stanoví Česká ná...
	(3) Fyzické osoby, které se při likvidaci banky seznámily s údaji, na které se vztahovalo bankovní tajemství, jsou povinny zachovávat mlčenlivost podle § 39 tohoto zákona obdobně.
	(4) Likvidátor předkládá České národní bance a Garančnímu systému bez zbytečného odkladu účetní výkazy a doklady zpracovávané v průběhu likvidace v souladu s občanským zákoníkem a se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev,...
	(5) Likvidátor je povinen vymáhat vydání plnění z neplatných právních jednání (§ 12 odst. 2).
	(1) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.
	(2) Fyzická osoba jako osoba, která se při likvidaci banky seznámila s údaji, které jsou předmětem bankovního tajemství, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 36 odst. 3.
	(3) Pracovník banky, člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 39.
	S(4) Člen správní rady Fondu pojištění vkladů, jeho pracovník a další osoby pověřené výkonem činnosti se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 41b odst. 8.
	S(5)S (4) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne údaje SFondu pojištění vkladůS Garančnímu systému a informaci o vkladech podle S§ 41d odst. 2S § 41d odst. 4 a 5 a § 41g odst. 5.
	(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
	a) 2 000 000, jde-li o přestupek podle Sodstavce 5S odstavce 4 nebo 5,

	b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle Sodstavce 1 až 4S odstavce 1 až 3 nebo odstavce 6.
	(5) Banka se dopustí správního deliktu tím, že
	a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,
	b)  poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
	c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
	d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,
	e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst. 2,
	h)  neposkytne údajeS Fondu pojištění vkladůS Garančnímu systému a informaci o vkladech podle S§ 41c odst. 11, § 41d odst. 2 S § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,
	i) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,
	Si)S j) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9, nebo
	Sj)S k) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

	(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
	§ 36g

	Správní delikty zahraniční banky se sídlem v členském státě
	(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
	e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,
	f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
	j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství, podle § 37 odst. 2,
	k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
	l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo
	m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
	Sb) neposkytne údaje Fondu pojištění vkladů podle § 41c odst. 11, § 41d odst. 2, § 41f odst. 3 nebo § 41n.

	S(3)S (2) Za správní delikt se uloží pokuta do
	a)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
	b)  20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až g),
	c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) až m) Snebo odstavce  2S.


	§ 36h
	Správní delikty zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě
	(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
	a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,
	b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu licencí,
	c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,
	d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,
	e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
	f) neuveřejní informace podle § 11,
	g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle S§ 11 odst. 3 S§ 11 odst. 7,
	h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle S§ 11 odst. 4 S§ 11 odst. 8,
	i)  v rozporu s S§ 11 odst. 5 S§ 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,
	j)  nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,
	k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky, nebo
	l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

	(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
	a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,
	b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo nesprávné údaje,
	c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,
	d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo
	e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.

	(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí správního deliktu tím, že
	a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,
	b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,
	c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,
	d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,
	e) nezajistí, aby auditor provedl
	1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,
	2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,
	3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,

	f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
	g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
	h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,
	i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
	j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství, podle § 37 odst. 2,
	k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
	l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
	m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do FonduS pojištění vkladů, neboS,
	n) neposkytne údajeS Fondu pojištění vkladůS Garančnímu systému a informaci o vkladech podle S§ 41c odst. 11S, S§ 41d odst. 2S  § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41nS. S, nebo
	o) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.

	(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
	a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až i),
	b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. l),
	c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až k), m) Snebo n)S, n) nebo o).

	S(6) Účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem.
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0059 (čl. 100 odst. 1, čl. 100 odst. 2)
	CELEX: 32014L0049 (čl. 5 odst. 1 písm. f))

	Zákon 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 změn provedených zákonem č. 100/2000 Sb., zákonem č. 406/2001 Sb., zákonem č. 212/2002 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., zákonem č. 280/2004 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zá...
	Některá ustanovení o členství v družstevní záložně
	§ 4
	nadpis vypuštěn
	(1) Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členstvíS a podmínkami pojištění vkladůS, podmínkami posk...
	(2) Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v družstevní záložně, členství právního nástupce přechodem družstevního podílu nevzniká.
	(…)
	Vymezení některých základních pojmů
	Výjimky z působnosti zákona
	Insolvenční návrh
	§ 368a
	§ 368b
	Je-li podán insolvenční návrh vůči dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g), insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize podle zákona...
	§ 368c

	ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., záko...
	ve znění zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 255/2011 Sb.
	§ 33a
	Poskytnutí nouzové likvidity Garančnímu systému finančního trhu




