
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

(tisk 536)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy obsažené v usnesení  garančního rozpočtového výboru č.322 z 29. 
schůze konané dne 14. října 2015 (tisk 536/2)

A. 1. V § 2 odst. 1 písm. p) se slovo „je“ zrušuje.

A. 2. V § 2 odst. 1 písm. s) se slova „a 108“ zrušují.

A. 3. V § 2 odst. 2 písm. m) se za slovo „podnikání“ doplňuje slovo „na“.

A. 4.V § 15 odst. 3 se za slova „orgány dohledu nad ovládanými osobami“ doplňuje čárka.

A. 5. V § 17 odst. 1 se za slova „podléhající dohledu na konsolidovaném základě“ doplňuje čárka.

A. 6. V § 20 odst. 1 se na konci textu dvojtečka zrušuje.

A. 7. V § 20 odst. 3 písm. b) se slovo „upravující“ nahrazuje slovem „upravujícího“.

A.8. V § 21 odst. 3 se slovo „zahrnující“ nahrazuje slovem „zahrnujícího“.

A. 9. V § 27 odst. 1 se slovo „jedním“ nahrazuje slovem „jednou“.

A. 10. V  § 28 odst. 1 písm. e) se číslo „31“ nahrazuje číslem „32“.

A. 11. V  § 29 odst. 1 se číslo „35“ nahrazuje číslem „37“.

A. 12. V  § 29 odst. 2 se slova „§ 27 a 31“ nahrazují slovy „§ 28 a 32“.

A. 13. V § 32 úvodní části ustanovení se slova „§ 26 a 27“ nahrazují slovy „§ 27 a 28“ a v písm. c) 
se číslo „27“ nahrazuje číslem „28“.

A. 14. V § 33 odst. 1 se slova „§ 27 a 31“ nahrazují slovy „§ 28 a 32“.

A. 15. V § 34 odst. 2 se číslo „32“ nahrazuje číslem „33“.

A. 16. V § 39 odst. 1 se číslo „35“ nahrazuje číslem „37“ a slovo „oránu“ se nahrazuje slovem 
„orgánu“.

A. 17. V § 40 odst. 1 se číslo „37“ nahrazuje číslem „39“.

A. 18. V § 41 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Výkon dočasné správy se pro účely odpovědnosti za škodu podle zákona upravujícího 
odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem považuje za úřední 
postup.“

A. 19. V § 51 odst. 1 se slovo „pěti“ nahrazuje číslem „5“.
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A. 20. V § 51 odst. 3 se slovo „pěti“ nahrazuje číslem „5“.

A. 21. V § 57 odst. 2 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem „osobě“.

A. 22. V § 66 písm. a) se slovo „odpovídajících“ nahrazuje slovem „odpovídající“.

A. 23. V § 76 písm. a) se slovo „pouze“ zrušuje.

A. 24. V § 76 písm. j) se slovo „opatření“ nahrazuje slovem „opatřeních“.

A. 25. V § 81 odst. 2 a 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

A. 26. V § 83 odst. 1 se paragrafová značka před číslem „223“ zrušuje.

A. 27. V § 84 odst. 1 se paragrafová značka před číslem „223“ zrušuje.

A. 28. V § 95 odst. 6 se za slova „nepostačuje majetek povinné osoby“ doplňuje čárka.

A. 29. V § 99 odst. 4 se slova „tuto povinnost“ nahrazují slovy „povinnost podle odstavce 3“.

A. 30. V § 100 odst. 1 až 3 se slovo „garančním“ nahrazuje slovem „Garančním“.

A. 31. V § 103 odst. 1 písm. a) se slovo „stát“ nahrazuje slovy „Česká republika (dále také jen 
„stát“)“. 

A. 32. V § 103 odst. 6 se za slova „, poskytne překlenovací“ vkládá slovo „instituce“.

A. 33. V § 104 se slovo „států“ nahrazuje slovem „státu“.

A. 34. V § 107 odst. 1 až 3 se slovo „garančním“ nahrazuje slovem „Garančním“.

A. 35. V § 113 odst. 1 se slova „a jejímž účelem je nabytí a držení majetku nebo dluhů podle 
písmen a) nebo b) na třetí osobu přechází“ nahrazují slovy „a jejímž účelem je nabytí, držení a 
převod majetku nebo dluhů podle písmen a) nebo b) na třetí osobu, přechází“.

A. 36. V § 113 odst. 4 se věta první zrušuje. 

A. 37. V § 113 odst. 4 větě druhé se za slova „Povinná osoba“ vkládají slova „nebo překlenovací 
instituce“ a slova „přechodu činnosti odstavce 1 písm. b)“ se nahrazují slovy „přechodu 
činnosti podle odstavce 1 písm. a) nebo b)“.

A. 38. V § 114 odst. 1 písm. a) se slova „Česká republika“ nahrazují slovem „stát“.

A. 39. V § 114 odst. 5 věta první se za slova „V případě přechodu podle“ vkládají slova „§ 113“, 
slova „původních vlastníků nástrojů účasti na“ se zrušují, slovo „osobě“ se nahrazuje slovem 
„osoby“ a slova „překlenovací instituci náhradu ve prospěch povinné osoby.“ se nahrazují 
slovy „osoba pro správu aktiv náhradu ve prospěch překlenovací instituce.“.

A. 40. V § 114 odst. 6 se slovo „osobu“ nahrazuje slovem „osoba“ a slova „původní vlastník 
nástroje účasti povinni“ nahrazují slovy „překlenovací instituce povinny“.

A. 41. V § 117 odst. 2 se za slova „§ 113 odst. 1“ vkládají slova „písm. a)“.

A. 42. V § 118 odst. 1 se za slova „§ 113 odst. 1“ vkládají slova „písm. a)“ a před číslem „175“ se 
doplňuje paragrafová značka.

A. 43. V § 120 odst. 1 písm. a) se slovo „osobou“ nahrazuje slovem „osobu“.
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A. 44. V nadpise § 126 slovo „krizí“ nahrazuje slovem „krize“.

A. 45. V § 138 odst. 3 se slova „fondu pro řešení krizí“ nahrazují slovy „Fondu pro řešení krize“.

A. 46. V § 154 odst. 1 se slovo „kde“ nahrazuje slovem „kdo“.

A. 47. V § 158 odst. 2 se za slovo „uplatnit“ doplňuje čárka.

A. 48. V § 160 odst. 1 se slova „Česká republika (dále jen „stát“) nabude“ nahrazují slovy „nabude 
stát“.

A. 49. V nadpise Dílu 11 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

A. 50. V § 170 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

A. 51. V § 173 odst. 1 se paragrafová značka před číslem „172“ zrušuje.

A. 52. V § 173 odst. 2 se paragrafová značka před číslem „172“ zrušuje.

A. 53. V § 175 odst. 1 písm. b) se slova „Evropský orgán pro cenné papíry a     trhy“ nahrazují slovy 
„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a     trhy)“ a slova „Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“ se nahrazují slovy „Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)“.

A. 54. V § 177 odst. 1 se číslo „226“ nahrazuje číslem „222“.

A. 55. V § 188 odst. 1 se za slova „§ 185“ doplňuje čárka.

A. 56. V § 196 odst. 1 písm. a) se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“ a slovo „závazků“ 
se nahrazuje slovem „dluhů“.

A. 57. V § 212 odst. 1 písm. b) se slovo „ převodu“ nahrazuje slovem „přechodu“, za slovo 
„činnosti“ se vkládají slova „na soukromého nabyvatele“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje 
slovem „osobě“.

A. 58. V § 212 odst. 1 písm. d) se slovo „ převodu“ nahrazuje slovem „přechodu“, za slovo 
„činnosti“ se vkládají slova „na soukromého nabyvatele“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje 
slovem „osoby“.

A. 59. V § 212 odst. 1 písm. f) se paragrafová značka před číslem „125“ zrušuje.

A. 60. V § 212 odst. 1 písm. g) se paragrafová značka před číslem „217“ zrušuje.

A. 61. V § 212 odst. 5 se paragrafová značka před číslem „125“ zrušuje.

A. 62. V § 213 odst. 1 se za slova „řešení krize“ uvedených v závorce doplňují uvozovky.

A. 63. V § 220 odst. 1 písm. g) se paragrafová značka před číslem „217“ zrušuje.

A. 64. V § 226 se slovo „opatřené“ nahrazuje slovem „opatření“.

A. 65. V § 233 odst. 4 písm. b) se slovo „součinnosti“ nahrazuje slovem „součinnost“.

A. 66. V § 233 odst. 5 písm. b) se slovo „součinnosti“ nahrazuje slovem „součinnost“.

A. 67. V § 233 odst. 8 se na konci písm. b) doplňuje za čárku slovo „nebo“.
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A. 68. V § 235 odst. 2  úvodní části ustanovení se slova „vedoucí orgán“ nahrazují slovy 
„vedoucího orgánu“ a za slova „povinné osoby“ se doplňuje čárka.

A. 69. V § 235 odst. 2 písm. e) se slovo „součinnosti“ nahrazuje slovem „součinnost“.

A. 70. V § 235 odst. 3 písm. b) se slovo „součinnosti“ nahrazuje slovem „součinnost“.

A. 71. V § 235 odst. 5 písm. a) se za slovo „rozporu“ doplňuje slovo „s“.

A. 72. V § 235 odst. 6 písm. a) se za slovo „rozporu“ doplňuje slovo „s“.

A. 73. V § 237 odst. 1 se na konci písm. s) doplňuje za čárku slovo „nebo“.

A. 74. V § 237 odst. 3 se na konci písm. a) doplňuje za čárku slovo „nebo“ a paragrafová značka 
před číslem „215“ se zrušuje.

A. 75. V § 237 odst. 4 písm. a) se slova „a přijetí“ nahrazují slovem „přijetí“. 

A. 76. V § 238 se za slova „Před zahájením řízení“ vkládá slovo „o“.

A. 77. V § 242 odst. 4 se slovo „banky“ nahrazuje slovem „banka“.

A. 78. V § 243 odst. 1 věta čtvrtá se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“.

A. 79. V § 247 odst. 3 se na konci textu písm. n) doplňuje čárka.

A. 80. V § 255 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při prvním jmenování členů správní rady 
jmenuje ministr financí jednoho člena na 3 roky, dva členy na 4 roky a dva členy na 5 let.“.

A. 81. V Příloze č. 1 písm. a) se slovo „její“ nahrazuje slovem „a“.

A. 82. V Příloze č. 1 písm. c) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

A. 83. V Příloze č. 1 písm. d) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

A. 84. V Příloze č. 1 písm. n) bodu 5 se středník nahrazuje čárkou.

A. 85. V Příloze č. 1 písm. o) se slova „České národní bance“ nahrazují slovy „orgánu dohledu a 
orgánu příslušnému k řešení krize“.

V Praze dne 20. října 2015

Ing. Roman  K u b í č e k, PhD. 
zpravodaj garančního rozpočtového výboru 
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