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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
X. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a 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 pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 16. 8. 2018 s termínem 
dodání stanovisek do 12. 9. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu zákona, k části první, čl. I, bodu 196: 
Doporučujeme doplnit rušený text ustanovení tak, aby 
odpovídal aktuálně platné právní úpravě, tedy že slova 
„odstavce 7 územnímu samosprávnému celku“ se nahrazují 
slovy „odstavce 8 obci nebo kraji“ a slova „územního 
samosprávného celku“ se nahrazují slovy „obce nebo kraje“. 
Ve stejném smyslu doporučujeme doplnit vyznačení 
provedených úprav (tj. přeškrtnutá slova „územnímu 
samosprávnému celku“ a „územního samosprávného 
celku“) v § 41c odst. 9 platného zákona č. 21/1992 o 
bankách, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K čl. I - do výčtu změn zákona o bankách navrhujeme 
doplnit zákon č. 443/2006 Sb. a nález Ústavního soudu č. 
37/2007 Sb. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 5 - doporučujeme zvážit, zda 
definice nově zaváděného pojmu „vedoucí orgán“ 
nahrazující dosud užívané pojmy „statutární orgán“, 
„správní rada“ a „dozorčí rada“ je dostatečně srozumitelná a 
nebude při aplikaci v prostředí českého právního řádu v 
praxi působit výkladové potíže. 

Vzato na vědomí.   
Celková koncepce nově zaváděného pojmu „vedoucí 
orgán“, včetně použité terminologie, vychází ze 
směrnice 2013/36/EU a nařízení EU č. 575/2013 a je 
tak adresátům právního předpisu známa, mj. i proto, že 
se jedná o harmonizaci s již platnou právní úpravou 
obsaženou v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, 
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která je výsledkem podrobné odborné diskuse na 
pracovní úrovni i v Legislativní radě vlády.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 38 - za slova „statutárního orgánu“ 
doporučujeme vložit slovo „banky“. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Daný novelizační bod byl z návrhu v souladu s jinou 
připomínkou vypuštěn, proto již není připomínka 
relevantní. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 66 - text „odst. 1 a 2“ navrhujeme 
nahradit slovy „odst. 1 úvodní části ustanovení a § 16b 
odst. 2“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
Novelizační body 69 a 71 doporučujeme spojit do jednoho 
novelizačního bodu. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 101 - slova „a pokuty“ 
doporučujeme nahradit slovy „A POKUTY“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 109 – v označení nařízení o ochraně 
osobních údajů doporučujeme vypustit zkratku „č.“ před 
číslem tohoto nařízení, a to nejen v tomto novelizačním 
bodu, ale v celém textu návrhu zákona, kde je toto nařízení 
uváděno. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 176 - za text „odst. 1“ 
doporučujeme vložit slova „větě první“, čárku za slovy 
„čísle účtu“ nahradit slovy „a ve větě druhé se“ a slovo „se“ 
před slovem „nahrazují“ vypustit. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 193 - vzhledem k tomu, že zákon č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ze znění předmětného ustanovení vyplývá implicitně, 
že se jedná o identifikační číslo právnické osoby. 
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předpisů, rozeznává jak identifikační číslo osoby, tak 
identifikační číslo provozovny, doporučujeme text § 41c 
odst. 3 zákona o bankách v tomto smyslu upřesnit. 

Význam celého odstavce se váže k určení a identifikaci 
příslušných osob, a proto současné znění považujeme za 
dostatečně jasné. V daném případě se navíc jedná o 
připomínku nad rámec novely a nevztahuje se tedy ke 
měněným ustanovením. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 194 - doporučujeme zvážit, zda je 
pojem „zařízení“ použitý za účelem pojmenování 
obdobných subjektů, jako jsou svěřenské fondy, dostatečně 
vhodný. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Pojem „obdobná zařízení, která se řídí právem jiného 
státu, působící na území České republiky“ má původ v 
§ 65a odst. 2 písm. b) zákona č. 304/2013 Sb. o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 
evidenci svěřenských fondů („zákon o veřejných 
rejstřících“), přičemž vzhledem k významu a účelu 
předmětného ustanovení se jeví jako vhodné, aby byla 
použita shodná terminologie. Zákon o veřejných 
rejstřících v předmětném paragrafu následně zavádí 
legislativní zkratku „zahraniční svěřenský fond“, 
nicméně tato je logicky použitelná jen v rámci daného 
předpisu. V neposlední řadě je třeba pamatovat na fakt, 
že úprava v zákoně o veřejných rejstřících je také 
částečně transpozicí AML směrnice. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o bankách: 
K novelizačnímu bodu 199 - za text „§ 41cd“ 
doporučujeme vložit slova „větě první“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K návrhu novely zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech: 
K novelizačnímu bodu 27 -  za slovo „a“ doporučujeme 
vložit slova „ve větě druhé se“ a slovo „se“ před slovem 
„vkládají“ vypustit. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K platnému znění: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou novelu dvou 
zákonů, která se týká převážné části dotčených zákonů, 
považujeme za vhodné doplnit platné znění s vyznačením 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn 
obsahuje ustanovení, která jsou dostatečná pro účely 
zachování kontextu prováděných změn. Vypořádání 
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navrhovaných změn tak, aby obsahovalo úplný text obou 
měněných zákonů a bylo tak možno všechny navrhované 
změny posoudit v souvislostech. 

této připomínky je kompromisem vzhledem k tomu, že 
Ministerstvo spravedlnosti naopak požadovalo vypustit 
z úplného znění všechna ustanovení, ve kterých 
nedochází k žádné změně, čemuž nebylo vyhověno 
z důvodu zachování kontextu prováděných změn.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K platnému znění: 
Text návrhu zákona doporučujeme důsledně promítnout do 
textu platného znění (viz např. odlišné znění § 35 odst. 5 
zákona o bankách v novelizačním bodu 122 a v textu 
platného znění tohoto zákona). 

Akceptováno. 
Znění novelizačního bodu 122 bylo upraveno dle znění 
§ 35 v úplném znění s vyznačením navrhovaných změn. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

K obálce (obsahu) materiálu 
Upozorňujeme, že podle čl. 10 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády by součástí materiálu měl být i návrh 
prováděcího předpisu, příp. jeho teze, pokud návrh zákona 
obsahuje zmocnění k jeho vydání a tento předpis má nabýt 
účinnosti současně se zákonem. V této souvislosti je nutno 
vyjasnit, zda stávající vyhlášky k měněným zákonům budou 
novelizovány nebo zda budou zrušeny a vydány vyhlášky 
nové. 

Akceptováno. 
Do materiálu byly doplněny teze vyhlášky podle § 16 
odstavec 7. Ostatní změny prováděné ve zmocňovacích 
ustanoveních nepovedou ke změně vyhlášek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K části první, k novelizačnímu bodu 5 (§ 3c zákona 
o bankách) a k části druhé, k novelizačnímu bodu 5 (§ 1 
odst. 10 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) 
Navrhovaná pravidla stanovující, že ustanovení příslušného 
zákona o cenných papírech se použije i na zaknihované 
cenné papíry, považujeme za duplicitní s § 525 odst. 2 
občanského zákoníku. Z dikce § 525 odst. 2 občanského 
zákoníku neplyne žádné omezení pouze pro předpisy 
soukromého práva a nelze to dovozovat ani z § 1 odst. 1 
druhá věta občanského zákoníku. Přestože jsme si vědomi, 
že předkladatelem navrhované pravidlo se již de lege lata 
nachází v některých veřejnoprávních předpisech (např. § 
194 zákon o podnikání na kapitálovém trhu), nedomníváme 

Akceptováno  
Navržené ustanovení bylo z obou předpisů vypuštěno.  
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se, že jeho doplňování do dalších zákonů je namístě. Jednak 
hrozí, že v některém veřejnoprávním zákoně dané pravidlo 
doplněno nebude a budou vznikat výkladové problémy, zda 
se může uplatnit pravidlo občanského zákoníku, a jednak, 
jak již bylo uvedeno výše, pravidla speciálních zákonů jsou 
duplicitní s úpravou v občanském zákoníku – popírají 
význam obecné úpravy. Ostatně i v řadě předpisů v gesci 
Ministerstva financí se uvedené pravidlo nenachází 
a nenavrhuje se jeho doplnění. Příkladem je zákon 
č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákon 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů aj. S ohledem na uvedené požadujeme vypuštění 
tohoto ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K části první, k novelizačnímu bodu 30 [§ 8 odst. 4 písm. 
c) bod 1 zákona o bankách] a k části druhé, 
k novelizačnímu bodu 57 [7aa odst. 2 písm. c) bod 1 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech] 
Přestože jsme si vědomi, že stejnou textaci obsahuje i § 10 
odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
upozorňujeme, že orgánem právnické osoby je i valná 
hromada. Občanský zákoník rozlišuje mezi pojmy orgán, 
resp. člen orgánu (srov. § 151, 156 o. z.), a volený orgán, 
resp. člen voleného orgánu (srov. § 152 odst. 2, 153, 154, 
155, 158 o. z.). Později uvedený pojem nezahrnuje valnou 
hromadu, či jinak pojmenovaný nejvyšší orgán právnické 
osoby. 

Akceptováno.   
V návaznosti na uplatněnou připomínku byla provedena 
úprava § 8 odst. 4 písm. c) bodu 1. Obdobná úprava 
byla provedena v § 7aa odst. 2 písm. c) bodu 1 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech. V souvislosti 
s provedenými změnami byla doplněna i důvodová 
zpráva. Změny jsou vyznačeny kurzívou.  
 

§ 8 
… 
 

 (4) Člen statutárního orgánu, člen správní rady a 
člen dozorčí rady vedoucího orgánu banky po celou 
dobu výkonu své funkce  
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Předkladatelem navrhovaná textace (a rovněž znění § 10 
odst. 4 ZPKT) vzbuzuje dojem, že nevýkonným členem je i 
člen valné hromady, protože ten nezastává výkonnou řídící 
funkci. Zřejmý úmysl je však vztáhnout pravidlo pouze na 
členy volených orgánů.  
Doporučujeme, aby pravidlo znělo následovně: „výkon 
jedné funkce výkonného člena se dvěma funkcemi člena 
orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován 
či jinak povolán, který v této osobě nezastává výkonnou 
řídící funkci“.  
Přinejmenším požadujeme doplnit důvodovou zprávu, ve 
které by se uvedlo, že pravidlo nemíří na členy valné 
hromady a že smyslem pravidla není omezovat členy 
vedoucího orgánu bank v nabývání účasti v jiných 
právnických osobách. 

… 
 
c) v bance, která je významná vzhledem ke své 

velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu 
a složitosti svých činností, nesmí současně zastávat 
funkce v orgánech jiných právnických osob většího 
rozsahu než  
1. výkon jedné funkce výkonného člena se dvěma 

funkcemi nevýkonného člena člena orgánu 
právnické osoby, který je do funkce volen, 
jmenován či jinak povolán a který v této osobě 
nezastává výkonnou řídicí funkci (dále jen 
„nevýkonný člen“), nebo  

2. výkon čtyř funkcí nevýkonného člena.  
… 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K části první, k novelizačnímu bodu 123 (§ 36 odst. 1) 
Navrhované pravidlo stanoví, že účinky jmenování a 
odvolání likvidátora nastanou vůči každému vyvěšením 
usnesení na úřední desce soudu a že proti usnesení se mohou 
odvolat vybrané osoby. Přestože je již de lege lata stejné 
pravidlo obsaženo v úpravě spořitelních a úvěrních družstev, 
a rozumíme účelu normy, máme určité pochyby ohledně 
některých důsledků navrhovaného pravidla.  
Účinky jmenování a odvolání likvidátora nastanou 
vyvěšením na úřední desce. Znamená to, že samotný soud 
nemůže odsunout právní účinky na jiný okamžik? To může 
být relevantní zejména při odvolání jednoho likvidátora a 
jmenování jiného. Soud může považovat za vhodné, aby 
odvolávaný likvidátor dokončil určité kroky a aby byl 
odvolán k určitému jinému datu než ke dni vydání 

Akceptováno částečně/jinak: 
 
Vzhledem k významnosti potenciálních dopadů řešené 
situace byla zvolena výjimečná úprava odchylující se 
od běžné praxe, kdy je odvolání, jakožto řádnému 
opravnému prostředku, přiznán odkladný účinek. 
Jelikož předmětné ustanovení řeší situaci, kdy je 
nezbytné okamžitě reagovat na závažnou situaci, jež 
v bance nastala (její likvidace a jmenování likvidátora, 
jenž nahrazuje vedení banky), jeví se jako 
ospravedlnitelné, v zájmu ochrany vkladatelů i 
zachování stability finančního systému, omezit 
odkladné účinky odvolání proti usnesení o jmenování a 
odvolání likvidátora, neboť je jasný zájem na tom, aby 
pozice nově jmenovaného likvidátora, nebyla stižena 
pochybnostmi o právní jistotě jeho jmenování.  
Zároveň byla doplněna důvodová zpráva. Stejným 
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rozhodnutí. 
Současně může být problematické, že účinky jmenování či 
odvolání nastávají bez ohledu na to, zda bylo podáno 
odvolání, či nikoli. Je zřejmé, že tímto se chce zajistit, aby 
určitá osoba započala co nejdříve s likvidací, nicméně 
institut odvolání ztrácí tímto způsobem na významu. 
Doporučujeme zvážit toto navrhované pravidlo. V každém 
případě požadujeme doplnit důvodovou zprávu. Mělo by být 
popsáno řešení situace, kdyby soud chtěl odsunout účinky 
jmenování nebo odvolání a rovněž rozebrán význam a 
dopad podání odvolání na jmenování či odvolání 
likvidátora.  
Z pohledu konkrétního zpracování uvádíme, že navrhované 
ustanovení obsahuje nadbytečně normy, které plynou již 
z obecné úpravy procesních předpisů. Předně není třeba 
stanovovat, komu je třeba usnesení soudu doručovat. Tento 
závěr již plyne z ustanovení § 168 odst. 2 občanského 
soudního řádu, potažmo z vymezení okruhu účastníků 
daného řízení podle ustanovení § 6 zákona o zvláštních 
řízeních soudních. Obdobně není třeba stanovovat, kdo je 
oprávněn podat odvolání, neboť to již plyne z ustanovení § 
201 o. s. ř. Lépe než hovořit o účincích jmenování 
likvidátora vůči každému by z pohledu procesněprávní 
terminologie bylo vhodnější hovořit o závaznosti výroku pro 
každého (obdobně jako v ustanovení § 76e o. s. ř. a § 27 z. ř. 
s.). Dále doporučujeme nerozlišovat mezi okamžikem 
vydání (vyhlášení) rozhodnutí a jeho vyvěšením na úřední 
desce soudu. Po vzoru úpravy ustanovení § 49 odst. 12 
soudního řádu správního navrhujeme stanovit, že soud 
usnesení vyhlásí vyvěšením na úřední desce soudu. 
Z povahy věci i s ohledem na krátkou lhůtu pro rozhodnutí 
je zřejmé, že takto soud rozhodnutí vyhlásí v řízení, v němž 

způsobem byl upraven ZSÚD (§ 13 odst. 8 s tím, že 
na základě jiné úpravy jde nově o odstavec 7). 
 
Navrhované upravené znění: 

§ 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 bez jednání do 24 hodin od podání 
obdržení návrhu. Usnesení se vyhlásí vyvěšením 
zkráceného písemného vyhotovení bez odůvodnění 
na úřední desce soudu a tím je jeho výrok závazný 
pro každého; den vyhlášení se na písemném 
vyhotovení poznamená. Odvolání proti usnesení 
nemá odkladný účinek. 
 
Navrhované doplnění důvodové zprávy: 
Zpřesněním úpravy jmenování a odvolání likvidátora 
banky se snižuje riziko vzniku prodlev v započetí 
výkonu činnosti likvidátora, které mohly vznikat 
v důsledku napadení (prvostupňového) rozhodnutí 
soudu ohledně návrhu ČNB na jmenování, resp. 
odvolání likvidátora banky. Vzhledem k významnosti 
potenciálních dopadů řešené situace byla zvolena 
výjimečná úprava odchylující se od běžné praxe, kdy 
je odvolání, jakožto řádnému opravnému 
prostředku, přiznán odkladný účinek. Navrhovaná 
úprava upřesněním, že účinnost rozhodnutí 
o jmenování, resp. odvolání likvidátora nastává vůči 
každému okamžikem vyvěšení na úřední desce soudu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7NJJC5O)



8 
 

nebylo nařízeno jednání. Tuto okolnost požadujeme v textu 
zákona stanovit výslovně. Konečně považujeme za obtížně 
splnitelné, aby soud v tak krátkém čase vyvěsil na úřední 
desce soudu plné znění usnesení včetně odůvodnění. 
Domníváme se, že tento požadavek není nutný ani 
z hlediska sledovaného záměru. Požadujeme tudíž po vzoru 
úpravy ustanovení § 49 odst. 12 soudního řádu správního 
stanovit, že se na úřední desce soudu vyvěsí toliko zkrácené 
znění usnesení obsahující jeho výrok bez odůvodnění. 
Upravené znění daného ustanovení by tedy mělo vypadat 
takto: 

§ 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 bez 
jednání do 24 hodin od podání dojití návrhu. Usnesení se 
vyhlásí vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení bez 
odůvodnění na úřední desce soudu a tím je jeho výrok 
závazný pro každého; den vyhlášení se na písemném 
vyhotovení poznamená. 
Tato připomínka je zásadní. 

který takové rozhodnutí vydal, tak zkracuje reálnou 
dobu, po kterou likvidátor nevykonává svou činnost. 
Jelikož předmětné ustanovení řeší situaci, kdy je 
nezbytné okamžitě reagovat na závažnou situaci, jež 
v bance nastala (její likvidace a jmenování 
likvidátora, jenž nahrazuje vedení banky), jeví se 
jako ospravedlnitelné, v zájmu ochrany vkladatelů 
i zachování stability finančního systému, omezit 
odkladné účinky odvolání proti usnesení 
o jmenování a odvolání likvidátora, neboť je jasný 
zájem na tom, aby pozice nově jmenovaného 
likvidátora nebyla stižena pochybnostmi o právní 
jistotě jeho jmenování.  
Z povahy věci i s ohledem na krátkou lhůtu pro 
rozhodnutí se navíc jeví jako žádoucí, aby soud 
rozhodoval v řízení bez jednání. Vzhledem k časové 
tísni, jež klade na soud zvýšené nároky, je pak 
vhodné tento odbřemenit stanovením požadavku na 
vyvěšení pouze zkráceného znění usnesení 
o jmenování a odvolání likvidátora na úřední desce 
soudu, obsahující pouze výrokovou část usnesení bez 
odůvodnění.  
Zvolená konstrukce speciální právní úpravy pak 
implicitně vylučuje možnost soudu odchýlit se od 
stanovených časových a procesních náležitostí 
usnesení o jmenování a odvolání likvidátora.  
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části první, k novelizačnímu bodu 124 (§ 36 odst. 5 
zákona o bankách) a souvisejícím změnám  
– k novelizačnímu bodu 130 (§ 36b odst. 2), bodu 132  
[§ 36b odst. 7 písm. a)], bodu 137 (§ 36c odst. 4), bodu 
138 [§ 36c odst. 7 písm. a)], a k části druhé, 

Neakceptováno - vysvětleno: 
Účelem zpřísnění standardu péče likvidátora je 
zohlednění zvýšeného zájmu na ochraně vkladatelů 
a stabilitě finančního systému, který v případě likvidace 
bank a spořitelních a úvěrních družstev vyvstává. Proto 
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k novelizačnímu bodu 73 (§ 13 odst. 11 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech) a souvisejícím 
změnám – k novelizačnímu bodu 91 (§ 27a odst. 7), bodu 
93 [§ 27a odst. 10 písm. b)], bodu 110 (§ 27c odst. 4) a 
bodu 111 [§ 27a odst. 6 písm. a)] 
Nepovažujeme za vhodné, aby se standard péče likvidátora 
lišil v závislosti na právní formě likvidované právnické 
osoby. Domníváme se, že je vhodné vycházet z úpravy 
v občanském zákoníku, který pro likvidátora obecně 
stanoví, že za řádný výkon funkce odpovídá stejně jako člen 
statutárního orgánu (§ 193 druhá věta o. z.). To je logické, 
jelikož likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu (§ 
193 první věta o. z.). Standardně je tak likvidátor povinen 
dodržovat standard péče řádného hospodáře (§ 159 o. z.), 
jelikož stejný standard musí dodržovat i členové statutárního 
orgánu právnických osob. 
Z důvodové zprávy k předkládanému návrhu není zřejmé, 
zda je záměrem předkladatele zpřísnit standard péče 
likvidátora, protože samotné zpřísnění standardu není 
zdůvodněno a na druhou stranu z důvodové zprávy vyplývá, 
že cílem této úpravy je založit působnost České národní 
banky, aby mohla likvidátora sankcionovat.  
Pokud je cílem zpřísnit standard péče likvidátora, resp. jeho 
odborných znalostí, je možné stanovit dodatečné podmínky 
(například odborné znalosti, zkušenosti atd.) pro to, aby se 
určitá osoba mohla stát likvidátorem banky, resp. 
spořitelního či úvěrního družstva. Likvidátorovi by mohla 
být stanovena i povinnost si tyto znalosti udržovat. 
Na uvedené by mohla dohlížet ČNB a případně 
sankcionovat. Případně je představitelné, aby ČNB mohla 
sankcionovat porušení standardu péče řádného hospodáře.  

se jeví jako žádoucí podřídit likvidátory těchto institucí 
přísnější právní úpravě a stanovit jim veřejnoprávní 
odpovědnost a z ní vyplývající přestupkové sankce.  
Požadavek na odbornou péči likvidátora, tedy zejména 
postupovat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě 
a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu klientů banky, byl 
do zákona o bankách doplněn v souladu se zavedením 
stejného požadavku na banky samotné a to s cílem 
zajistit zvýšení kvality jednání povinných osob ve 
vztahu ke klientům a harmonizovat právní úpravu 
s jinými sektorovými zákony. Likvidátor navíc v rámci 
probíhající likvidace vstupuje do role statutárního 
orgánu a i proto je na něj třeba klást stejné nároky, jako 
na tento orgán. S tímto požadavkem je pak pevně 
svázána a jím odůvodněna výše navazující sankční 
složky v novelizovaném § 36b odst. 2 ZoB. Dále je 
předkladatel toho názoru, že povinnost likvidátora 
úvěrových institucí vykonávat funkci s odbornou péčí 
musí být vztažena na veškeré právní jednání a činnosti, 
které likvidátor při výkonu své funkce provádí, neboť 
všechna tato právní jednání a činnosti sledují jednotný 
cíl spočívající v naplnění účelu likvidace (§ 196 OZ). 
Účelem likvidace je ve smyslu § 187 OZ: 
- vypořádat majetek zrušené právnické osoby 
(likvidační podstatu),  
- vyrovnat dluhy věřitelům a  
- naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne 
z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona. 
Není možno odborné péči podřídit jen některé z činností 
vykonávané likvidátorem za účelem naplnění účelu 
likvidace (například vyplácení vkladatelů), a jiné 
činnosti (například zpeněžení majetkové podstaty) 
nikoli. Navíc je nezbytné uvědomit si, že v případě 
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K uvedeným závěrům docházíme i s vědomím toho, 
že odborná péče likvidátora je zakotvena již ve stávající 
úpravě zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech a zákona o pojišťovnictví. Domníváme se, že i 
v případě likvidátorů těchto subjektů by se mělo uplatnit 
pravidlo § 193 o. z. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme nedoplňovat 
standard péče likvidátora.  
Tato připomínka je zásadní. 

likvidace úvěrové instituce se zde budou vždy střetávat 
dva ve své podstatě protichůdné zájmy, tj. zájem banky 
naproti zájmu klienta.  
 
Přestože se v případě pojmu „odborná péče“ 
nepochybně jedná o neurčitý právní pojem, takové 
pojmy nemohou být vykládány svévolně a vždy je třeba 
mít na zřeteli princip předvídatelnosti práva. V této 
souvislosti odkazujeme např. na rozhodnutí Vrchního 
soudu v Praze 3 A 9/98. 
 
Ve stejném duchu byla zároveň doplněna důvodová 
zpráva. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části první, k novelizačnímu bodu 207 [§ 41g odst. 3 
písm. c)] 
V písmenu c) doporučujeme zrušit slovo „nebo“. Jde o 
legislativně-technickou změnu. 

Akceptováno.  
Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 
s připomínkou.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části druhé, k novelizačním bodům 1 až 3 a dalším (§ 
1), například i bodu 45 [§ 5 písm. a)] 
Není zřejmé, z jakého důvodu se slovo „podnikání“ 
nahrazuje slovem „činnosti“. Chápeme, že úmyslem je 
zajistit sjednocení terminologie napříč zákonem. Domnívá 
se však předkladatel, že činnost družstevní záložny nebude 
naplňovat znaky podnikatele dle § 420 o. z.?  
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o to, zda bude 
i nadále družstevní záložna podnikatelem ve smyslu výše 
uvedeného ustanovení občanského zákoníku. 
Pokud jde o novelizační bod 45 [§ 5 písm. b], tj. že stanovy 
místo předmětu podnikání vymezí předmět činnosti, lze 
uvést následující. Obecná úprava družstevního práva (resp. 
obchodních korporací) umožňuje, aby družstvo bylo 

Akceptováno.  
Cílem navrhované úpravy je sjednocení terminologie 
a vyčištění právního textu. V návaznosti na uplatněnou 
připomínku byla doplněna důvodová zpráva 
upřesněním, že navrhovanou změnou není nikterak 
dotčeno ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku 
a družstevní záložna bude i nadále považována za 
podnikatele. Slovo „podnikání“ návrh zákona 
zachovává pouze v ustanovení § 1 odst. 4 a navazujícím 
přestupku v § 36e odst. 1 písm. a) zákona o bankách, 
kde by změna mohla znamenat nežádoucí významový 
posun. V kontextu zákona o bankách a zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech je výkon 
„podnikatelských činností“ chápán jako užší pojem než 
je výkon „činností“, který v sobě zahrnuje jak činnosti 
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založeno za podnikatelským i jiným účelem (§ 2 odst. 1 
zákona o obchodních korporacích), proto také zákon uvádí, 
že stanovy družstva obsahují „předmět podnikání nebo 
činnosti“ [§ 553 písm. b) ZOK]. Je na zakladatelích, aby 
v závislosti na účelu družstva buď vymezili předmět 
podnikání, nebo předmět činnosti. Doposud se vycházelo ze 
skutečnosti, že družstevní záložna podniká, proto uvádí 
předmět podnikání. Pokud bude družstevní záložna i nadále 
podnikatelem, je otázkou, zda je v tomto případě správné 
nahrazení terminologie jen proto, aby byla držena dikce 
zákona, když fakticky dojde ke zmatení. Požadujeme 
vysvětlení. 
Tato připomínka je zásadní. 

podnikatelské, tak činnosti ostatní. V souvislosti 
s připomínkou k § 5 písm. a) a b) odkazujeme na 
vypořádání připomínky MSp k části druhé, 
novelizačnímu bodu č. 44.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části druhé, k novelizačnímu bodu 29 (§ 2d odst. 4) 
Doporučujeme slova „otevřít pobočku“ nahradit slovy 
„zřídit pobočku“. Přestože zákon o bankách používá i 
terminologii „otevřít pobočku“, zákon o spořitelních a 
úvěrních družstvech používá důsledně termín „zřídit 
pobočku“. V zájmu zajištění terminologické jednoty zákona 
by měl být použit výraz „zřídit pobočku“. 

Akceptováno.  
Výraz „otevřít pobočku“ bude v zákoně o bankách 
i zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech ve všech 
výskytech nahrazen výrazem „zřídit pobočku“.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části druhé, k novelizačnímu bodu 39 (§ 4 odst. 6) 
Navrhované doplnění věty první a vkládanou větu druhou 
považujeme za problematické. Přestože rozumíme úvahám 
předkladatele, které vyjádřil v důvodové zprávě, navrhovaná 
změna v zásadě nepřímo prolamuje princip, že každý člen 
družstva může mít pouze 1 družstevní podíl (§ 595 odst. 2 
ZOK). Jsme si současně vědomi, že úprava družstevních 
záložen již částečně mnohost podílů připouští, když 
umožňuje převést i pouze družstevní podíl z dalšího 
členského vkladu (§ 4 odst. 4 druhá věta zákona o 
spořitelnách a úvěrních družstvech); tato úprava se však 

Akceptováno jinak: 
Bylo zvoleno alternativní řešení, kdy při potenciálním 
převodu/přechodu členského podílu na subjekt, jenž již 
je členem družstva a k jehož družstevnímu podílu se 
váže jak základní členský vklad, tak další členský 
vklad, bude nově nabytý družstevní podíl považován 
vždy za družstevní podíl vážící se k dalšímu členskému 
vkladu a nikoliv k základnímu členskému vkladu. 
V takovém případě pak již nebude vyvstávat 
problematika mnohosti hlasů vážících se ke 
konkrétnímu družstevnímu podílu.  
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týká pouze družstevních podílů z dalších členských vkladů, 
pro družstevní podíly ze základního členského vkladu se 
však uplatní výše zmiňované pravidlo zákona o obchodních 
korporacích. Ačkoliv by podle návrhu došlo k splynutí 
podílů, fakticky by bylo třeba pro účely hlasování hledět na 
daný podíl jako na podíly dva. Zdá se, že tato dichotomie 
podílu by byla zachována i při dalších převodech. To je 
zmatečné nejen pro nabyvatele podílu, ale i po ostatní členy 
družstva a třetí osoby. Ti by nebyli s to prakticky zjistit, 
kolik hlasů je spojeno s podílem (přičemž by vycházeli 
z očekávání, že jeden). Návrh tak podlamuje právní jistotu 
vztahů v družstevních záložnách; výše hlasovacího práva 
jednotlivých členů by nebyla prakticky zjistitelná. Pokud by 
měla existovat tato dichotomie (a při převodu na dalšího 
nabyvatele trichotomie atd.) podílu, vznikají výkladové 
problémy ve vztahu ke stávající druhé větě odstavce 6 (třetí 
věta podle návrhu). V případě, že bychom hleděli na 
splynuté podíly pro účely hlasování jako na dva, pak 
bychom zřejmě měli zohlednit i to, že člen má dva základní 
členské vklady (což nicméně zákon o obchodních 
korporacích nepřipouští, když stanoví, že výše základního 
členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná – 
srov. § 564 odst. 2 ZOK). Pak je ale problematický výpočet 
hlasů, které členovi plynou z jeho dalších členských vkladů. 
Pokud by se totiž zohledňovaly dva základní členské 
vklady, tj. dvojnásobek stávající výše, příslušnému členu by 
se ve svém důsledku míra vlivu při hlasování snížila (pokud 
vložil i další členské vklady). 
Domníváme se, že důvodová zpráva není zcela přesná. Jestli 
chápeme úpravu správně, neplatí vždy, že při převodu 
dalšího členského vkladu se zvyšují hlasovací práva 
nabyvatele podílu. Podle § 4 odst. 6 druhá věta (podle 

Tento princip navíc bude doplňovat ustanovení, podle 
kterého mohou stanovy určit, že každý člen má při 
hlasování pouze jeden hlas bez ohledu na výši svého 
vloženého členského vkladu. 
 
Navrhované znění (nový odstavec 5 v § 4 ZSÚD): 
(5) V případě přechodu nebo převodu družstevního 
podílu na člena družstevní záložny se základní 
členský vklad spojený s takovým podílem stává 
dalším členským vkladem člena družstevní záložny. 
 
Navrhované znění důvodové zprávy: 
Jeví se jako žádoucí vyjasnit dopad situace při přechodu 
nebo převodu družstevního podílu na stávajícího člena 
družstevní záložny. Dosavadní právní úprava zavdávala 
k nejasnostem jak v otázce počtu hlasů souvisejících se 
základním členským vkladem (dále jen „ZČV“) ve výše 
uváděném případě, tak v otázce přípustné výše ZČV, 
která se přechodem/převodem zvýšila nad úroveň 
stanovenou stanovami družstva. Stejným problémem 
pak mohla být stižena otázka počtu hlasů spojených 
s dalším členským vkladem (dále jen „DČV“).  
Nově se proto stanoví, že nabude-li (ať již převodem 
nebo přechodem) člen za trvání svého členství v 
družstevní záložně další družstevní podíl spojený se 
ZČV, pak se tento automaticky stává DČV takového 
člena. Kromě odstranění výkladových pochybností a 
tím zvýšení právní jistoty, se předmětnou úpravou dále 
odstraňuje nerovnost, kdy zatímco při převodu 
družstevního podílu z dalšího členského vkladu 
přecházejí na nabývajícího člena družstevní záložny též 
hlasovací práva spojená s převedeným DČV, při 
převodu družstevního podílu spojeného se ZČV se 
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návrhu třetí věta) platí, že členům, kteří vložili další členský 
vklad, přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek 
základního členského vkladu. V případě, že by byl základní 
členský vklad 1000, ale další členský vklad pouze 500, 
převod takového podílu by neměl vliv na hlasovací právo 
nabyvatele. Jiná by byla situace, když by nabyvatel vlastnil 
ještě další podíl z dalšího členského vkladu ve výši 500, 
poté by v součtu těchto podílů získal jeden hlas. 
S ohledem na uvedené požadujeme nedoplňovat první větu a 
ani nevkládat větu druhou. 
Tato připomínka je zásadní. 

množství hlasů člena družstevní záložny spojených se 
ZČV nemění.  
Zároveň však bude nadále umožněno, aby stanovy 
určily, že každý člen má při hlasování jeden hlas bez 
ohledu na výši vloženého členského vkladu. 
Přeměna ZČV spojeného s družstevním podílem, jenž 
přešel nebo byl převeden na stávajícího člena 
družstevní záložny, na DČV takového člena, se použije 
i v těch družstevních záložnách, jejichž stanovy 
existenci DČV výslovně nepřipouštějí. Přestože se 
tímto výkladem částečně zasahuje do autonomie 
družstevnictví, je žádoucí přiklonit se k proporcionálně 
vhodnějším dopadům vyjasnění situace 
přechodu/převodu družstevního podílu na stávajícího 
člena družstva, které pozitivně přispívají k právní jistotě 
týkající se počtu hlasů a výše členských vkladů a to jak 
ve vztahu k nabyvateli a samotnému družstvu, tak 
i k třetím osobám. Je navíc vhodné upozornit na fakt, že 
praxe předkládanému řešení nahrává, neboť ke dni 
vypořádání MPŘ žádná z družstevních záložen aktivně 
působících na českém trhu úvěrových institucí nemá ve 
svých stanovách vyloučenu existenci DČV (s existencí 
DČV nepočítá pouze několik družstevních záložen, 
které se nacházejí v likvidaci, popřípadě již 
v konkurzu). 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části druhé, k novelizačnímu bodu 44 [§ 5 písm. a)] 
Není zřejmé, z jakého důvodu se doplňuje, že družstevní 
záložna může ve stanovách místo své firmy uvést název. 
Domníváme se, že všechny družstevní záložny musí být 
zapsány do obchodního rejstříku, proto musí mít firmu 
(§ 423 o. z.). Je snad úmyslem předkladatele umožnit, aby 
se družstevní záložny nezapisovaly do obchodního rejstříku? 

Akceptováno.  
Návrh předmětné úpravy byl proveden na základě 
dřívější připomínky MSp v rámci meziresortního 
připomínkového řízení v prosinci 2016 k původní 
novele zákona o bankách a zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech, která byla schválena vládou, ale 
legislativní proces nebyl dokončen v důsledku skončení 
volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu 
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Ani obecná úprava družstev nestanoví, že družstvo může ve 
stanovách uvést název; vždy je třeba uvést firmu [§ 553 
písm. a) ZOK]. 
Navrhovaná změna není v zásadě odůvodněna v důvodové 
zprávě. Příslušná změna je odůvodněna spolu s dalšími 
změnami následovně: „Provádí se legislativně technická 
úprava, kterou dochází k sjednocení terminologie používané 
napříč zákonem.“ Není zřejmé, k jakému sjednocení napříč 
zákonem dochází. Zákon ve vztahu k družstevním záložnám 
termín „název“ nepoužívá. Ustanovení § 2b odst. 14 sice 
používá pojem „název“, avšak nikoliv ve vztahu 
k družstevní záložně, nýbrž členovi družstva. Na dalších 
místech se používá pojem „název“ ve vazbě na stát [např. 
§ 8am odst. 3 písm. b), § 8an odst. 6 písm. b), § 8ao odst. 3 
písm. d)], popř. názvu orgánu [§ 22 odst. 2 písm. m)]. 
Požadujeme navrhovanou změnu vysvětlit a to i v důvodové 
zprávě. V případě, že navrhovatel změnu nevysvětlí, 
požadujeme její vypuštění. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČR; tato dřívější připomínka MSp zněla: 
 
„K § 5 písm. a) a b) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech 
Doporučujeme slova „firmu a sídlo“ nahradit slovy 
„název a sídlo“ a slova „předmět podnikání“ nahradit 
slovy „předmět činnosti“, neboť by podle našeho 
názoru bylo vhodné sjednotit terminologii, když se tak 
činí na jiných místech zákona.“ 
 
Předkladatel v souladu s výše uvedeným preferuje 
zachovat platné znění předmětného ustanovení § 5 
písm. a) „firmu a sídlo“ a v § 5 písm. b) nahradit slovo 
„podnikání“ slovem „činnosti“ viz vypořádání 
připomínky MSp k části druhé, k novelizačním bodům 
1 až 3. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K platnému znění 

Platné znění obsahuje několik ustanovení, která nejsou 
měněna a nejsou uvedena ani v materiálu, jde minimálně o 
následující ustanovení: § 5g, 9a, 10a, 25d, 41ca, 41cb, 41p, 
41q, 41r zákona o bankách a § 5a, 6a, 7ad, 7ae, 21b zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech  

Doporučujeme vypustit tato ustanovení z platného znění. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Ustanovení jsou v platném znění obsažena pro účely 
zachování kontextu prováděných změn.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Připomínka nad rámec návrhu k § 8 odst. 1 a 2 zákona o 
bankách 

Akceptováno jinak: 
Po diskuzi s připomínkovým místem byla zvolena 
alternativní varianta spočívající v zavedení obecného 
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Novela zákona o obchodních korporacích - sněmovní tisk č. 
207 ruší funkci statutárního ředitele. Původně obsahovala 
novela zákona o obchodních korporacích i návrh změny 
zákona o bankách. V návaznosti na projednání návrhu 
novely zákona o obchodních korporacích na Legislativní 
radě vlády byla novela zákona o bankách z návrhu novely 
zákona o obchodních korporacích vypuštěna s tím, že změna 
bude navržena gestorem zákona o bankách. Požadujeme, 
aby zákon o bankách byl uveden do souladu se sněmovním 
tiskem č. 207. 
V odstavci 1 požadujeme zrušit slova „přičemž jejím členem 
je statutární ředitel“. Tento požadavek neplyne 
z evropského práva. Zanikne-li funkce statutárního ředitele, 
není třeba uvádět, že má být členem správní rady. 
Pravidlo odstavce 2 je transpozicí čl. 88 odst. 1 písm. e) 
CRD IV (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 
úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně 
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 
2006/49/ES), míří však na CEO (Chief executive officer), 
resp. generálního ředitele. Chce se založit neslučitelnost 
funkcí generálního ředitele a předsedy správní rady. 
Domníváme se, že situace předvídaná čl. 88 odst. 1 písm. e) 
CRD IV nemůže v českém právu nastat. V souladu 
s rozhodnutím velkého senátu občanskoprávního a 
obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 
2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 není v ČR přípustný souběh 
funkce člena správní rady a generálního ředitele. Je-li člen 
statutárního orgánu současně generálním ředitelem, je 
manažerská smlouva dodatkem ke smlouvě o výkonu 
funkce a tato osoba má k společnosti jediný vztah založený 

ustanovení, jež na „generálního ředitele“ vztahuje 
prostřednictvím právní fikce veškeré požadavky, které 
musejí splňovat členové vedoucího orgánu. Opisná 
definice osoby „generálního ředitele“ pak byla použita z 
recentní novely ZPKT (§ 121m) v souvislosti 
s transpozicí směrnice o posílení práv akcionářů. 
Příslušná ustanovení proto po úpravě nově zní 
následovně: 

§ 3b 
 

Vymezení některých pojmů 
 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 
a) pracovníkem zaměstnanec, osoba, která je 

s jinou osobou v základním pracovněprávním 
vztahu, osoba, která je prokuristou jiné osoby, 
osoba, která je členem orgánu právnické osoby 
a která je do funkce volena, jmenována nebo 
jinak povolána, nebo osoba, která je členem 
výboru právnické osoby; je-li členem orgánu 
právnické osoby právnická osoba, která je do 
funkce volena, jmenována nebo jinak povolána, 
rozumí se pracovníkem fyzická osoba, která je 
touto právnickou osobou určena, aby tuto 
činnost skutečně vykonávala, 

b) vedoucím orgánem orgán právnické osoby, 
jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni 
nebo jinak povoláni a který je oprávněn určovat 
strategii, cíle a celkové směřování této osoby 
nebo dohlížet rozhodovací procesy na úrovni 
vedení a tyto procesy sledovat, 
CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7NJJC5O)



16 
 

smlouvou o výkonu funkce, která je civilní smlouvou, do 
které jsou vtažena ustanovení zákoníku práce; nejde však o 
souběh funkcí. S ohledem na uvedené se domníváme, že čl. 
88 odst. 1 písm. e) CRD není třeba do českého práva 
transponovat, protože souběh nepřichází v úvahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

c) generálním ředitelem fyzická osoba, která je při 
výkonu své činnosti přímo podřízena vedoucímu 
orgánu banky a na kterou jako jedinou tento 
orgán delegoval obchodní vedení alespoň v 
rozsahu každodenního řízení banky jako celku; 
generální ředitel se považuje za člena vedoucího 
orgánu, 

d) osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, 
která zajišťuje každodenní řízení výkonu 
činností právnické osoby a je při výkonu této 
funkce přímo podřízena vedoucímu orgánu této 
právnické osoby nebo jeho členovi, a to i v 
případě, že takovou funkci zastává člen 
vedoucího orgánu této právnické osoby. 
CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 9) 

 

§ 8 
(1) Představenstvo banky musí mít alespoň 3 členy. 
Správní rada banky musí mít alespoň 5 členů, přičemž 
jejím členem je statutární ředitel. 
 

(2) Statutární Generální ředitel banky nesmí být 
současně předsedou její správní rady, nebo dozorčí 
rady. Česká národní banka může na základě 
odůvodněného návrhu banky povolit souběžný výkon 
obou funkcí funkce generálního ředitele a předsedy 
správní rady banky, nebo předsedy dozorčí rady 
banky, přičemž posoudí vliv souběhu funkcí na řádnost 
a obezřetnost výkonu činností banky vzhledem k jejich 
povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím 
k individuálním okolnostem, zejména k 
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a) dostatečnosti časové kapacity pro plnění 
stanovených povinností a 

b) vzniku možného střetu zájmů. 

 
Odůvodnění: 
§ 3b písm. c) 
Podle čl. 88 odst. 1 písm. e) předseda vedoucího orgánu 
v rámci své kontrolní funkce nesmí zároveň vykonávat 
funkci výkonného ředitele v téže instituci (CEO 
v anglickém textu směrnice). Z uvedeného pravidla 
nicméně směrnice CRD umožňuje výjimku, kdy 
předmětnou kumulaci funkcí podmiňuje souhlasem 
příslušného orgánu – v případě ČR půjde o ČNB. Ta 
před vyslovením souhlasu posoudí vliv souběhu funkcí 
na náležitý výkon činností banky. 
Je nezbytné reagovat na praxi v oblasti sektoru 
tuzemských úvěrových institucí, kdy obchodní vedení, a 
to v rozsahu, který podle CRD odpovídá každodennímu 
řízení banky jako celku (srov. bod 56 preambule ve 
spojení s čl. 3 odst. 1 bod 7 a čl. 13 odst. 1 CRD), je 
obvykle delegováno na fyzickou osobu (CEO, generální 
ředitel, výkonný ředitel), která může být členem 
představenstva (a v praxi tomu tak bývá), jakkoli tomu 
tak podle dosavadní právní úpravy být nemusí (na 
rozdíl od dosavadního povinného členství statutárního 
ředitele ve správní radě banky). Přitom je nezbytné, aby 
se v každém případě na takovou osobu vztahovaly 
v plném rozsahu požadavky, které musí splňovat 
členové představenstva nebo výkonní členové správní 
rady, stejně jako požadavky, které na členy těchto 
orgánů dopadají, například pokud jde o výkon kontrolní 
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působnosti vedoucího orgánu v kontrolní funkci vůči 
vedoucímu orgánu v řídicí funkci a jeho členům, 
pravidla odměňování, uveřejňování o vedoucím orgánu 
a jeho členech, i pravomoci ČNB vymezené ve vztahu 
k členům vedoucího orgánu. 
I proto bylo přistoupeno k vymezení předmětné osoby 
v podobě pojmu „generální ředitel“ (byť v jednotlivých 
případech může být tato funkce formálně pojmenována 
jinak) a jeho podřazením prostřednictvím právní fikce 
pod množinu členů taktéž nově vymezovaného pojmu 
vedoucí orgán. Tímto pak bude nově zajištěno, že 
veškeré požadavky, které musejí splňovat členové 
vedoucího orgánu nebo na členy tohoto orgánu 
dopadají, se budou vztahovat i na „generálního ředitele“ 
a to včetně např. revidovaných obecných pokynů EBA 
ke vnitřnímu systému správy a řízení 
(EBA/GL/2017/11) a obecných pokynů ESMA a EBA k 
posuzování osob (EBA/GL/2017/12). Z odkazovaných 
pokynů rovněž vyplývá, že při implementaci požadavků 
směrnice CRD se očekává zahrnutí „chief executive 
officer“ (CEO) do definice vedoucího orgánu.  
Pro účely vztažení požadavků na „generálního ředitele“ 
přitom byla použita právní fikce a to i z důvodu reakce 
na recentní judikaturu, jež výrazným způsobem 
omezuje souběhy funkcí členů volených orgánů 
obchodních korporací a současné uzavírání 
pracovněprávních smluv s těmito osobami. 
 
§ 8 odst. 1 
V reakci na revizi právní úpravy monistické struktury 
akciových společností v tuzemském právním řádu a 
odstranění obligatorní funkce statutárního ředitele se 
jeví jako nezbytné vypustit ze ZoB odkaz na 
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statutárního ředitele a požadavek na jeho povinné 
členství ve správní radě. 
 
§ 8 odst. 2 
Pravidlo odstavce 2 je transpozicí čl. 88 odst. 1 písm. e) 
směrnice CRD, které je směřováno vůči CEO (Chief 
executive officer), tedy „generálnímu řediteli“. Zakládá 
se proto neslučitelnost funkcí generálního ředitele a 
předsedy správní rady nebo dozorčí rady. Jedná se tudíž 
o neslučitelnost kontrolní funkce a funkce výkonné.  

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 63 – k § 16 odst. 8 zákona o bankách:  
S ohledem na to, že se rozhoduje o žádosti o udělení 
souhlasu (viz odstavec 7), požadujeme slovo „souhlas“ 
nahradit slovy „rozhodnutí o udělení souhlasu“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 
 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 63 – k § 16 odst. 10 zákona o bankách:  
Dle § 44 odst. 1 správního řádu je řízení o žádosti zahájeno 
doručením žádosti věcně a místně příslušnému správnímu 
orgánu. Lhůta pro vydání rozhodnutí běží od zahájení řízení 
(viz § 71 odst. 3 správního řádu). S ohledem na výše 
uvedené proto navrhujeme stanovit, že pokud Česká národní 
banka nevydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti do 30 dnů, má 
se za to, že text oznámení schválila. Nastává tedy fikce 
pozitivního rozhodnutí. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno jinak. 
Vzhledem k tomu, že návrh řešení doporučený 
připomínkovým místem fakticky zkracuje dobu pro 
přezkum ze strany ČNB, pokud by měla pochybnosti 
o obsahu oznámení, což je v tomto případě nežádoucí, 
bylo předkladatelem zvoleno alternativní řešení. 
Analogicky § 331 zákona o obchodních korporacích 
nebo  § 13 zákona o nabídkách převzetí se 
v alternativním řešení text oznámení o přeměně ČNB 
pouze oznamuje s tím, že ČNB má 30 dnů na to zvážit, 
zda jsou zde důvody pro zahájení řízení o zákazu 
uveřejnění takového oznámení. Pokud ČNB takové 
důvody shledá, zahájí správní řízení, které se řídí 
standardními lhůtami podle § 71 správního řádu.  
Současně se v upravené verzi nepředpokládá 
rozhodování (byť fiktivní) mimo správní řízení, 
případné rozhodnutí by bylo vždy vydáváno ve 
správním řízení. V případech, kdy nebude řízení 
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zahájeno v určité lhůtě, měla by banka ze zákona právo 
text oznámení zaslaný ČNB uveřejnit. Zvolené řešení 
tak splňuje původní cíle navrhované úpravy a poskytuje 
ČNB dostatečný čas pro prověření nedostatků, pokud 
by ve lhůtě 30 dnů vyšly najevo a nemotivuje ji k 
zákazu uveřejnění při prvním zjištění pochybností bez 
jejich řádného prověření. Zvolené řešení také náležitě 
chrání práva banku jako účastníka řízení. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 
Odstavec 10 zní po úpravě následovně:  
(10) Text oznámení podle odstavce 8 banka zašle České 
národní bance. Pokud text oznámení nemá předepsané 
náležitosti, nebo není určitý a srozumitelný, Česká 
národní banka ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení 
zahájí řízení o zákazu jeho uveřejnění. Text oznámení 
lze uveřejnit až poté, co marně uplyne lhůta pro 
zahájení řízení o zákazu uveřejnění oznámení, nebo 
pokud bylo zahájeno řízení o zákazu uveřejnění 
oznámení a nebylo vydáno rozhodnutí o zákazu 
uveřejnění oznámení, po skončení tohoto řízení. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodům 78 a 81 – k § 20 odst. 4 a 7 zákona o 
bankách:  
Upozorňujeme, že „přijetí žádosti“ není běžně užívaným 
procesním pojmem. V souladu s terminologií správního 
řádu, proto navrhujeme toto slovní spojení nahradit slovy 
„doručení žádosti“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou, 
přičemž obdobná úprava byla provedena rovněž v § 2b 
odst. 4 a 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.    
 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 94 – k § 22 odst. 8 zákona o bankách:  
Je nepochybné, že Česká národní banka vydává předmětné 
sdělení jako správní orgán při výkonu působnosti v oblasti 
veřejné správy (§ 1 odst. 1 správního řádu). Připomínáme, 
že část čtvrtá správního řádu se nazývá „Vyjádření, 
osvědčení a sdělení“ a není pochyb, že se na ni při vydávání 

Akceptováno.  
Po diskuzi v MPŘ bylo dohodnuto, že v rámci současné 
novely se nebude provádět úprava celého § 22. 
Komplexní úprava harmonizovaná napříč finančním 
trhem bude provedena budoucí novelou zákona. 
Z tohoto důvodu bude připomínkované ustanovení 
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sdělení zmíněná část čtvrtá správního řádu vztahuje. 
Navrhujeme proto poslední větu vypustit pro nadbytečnost. 
Danou připomínku uplatňujeme také k čl. III bodu 68 (§ 8b 
odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

obsaženo ve 3 odstavci § 22. Poslední věta byla 
vypuštěna. Ujištění, že v případě informace o prominutí 
nebo omezení ověření ŘKS bude poskytnuta formou 
sdělení, se doplní do DZ k odst. 3. Stejně bude 
postupováno v případě zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 96 – k § 24 odst. 4 zákona o bankách:  
Výkon kontroly (dohledu) je postupem podle části čtvrté 
správního řádu, na kterou se na základě § 154 správního 
řádu vztahuje § 16 správního řádu o jednacím jazyku 
obdobně, navrhované ustanovení je tedy nadbytečné. Dále 
upozorňujeme, že z textu není zřejmé, co se rozumí tím, že 
Česká národní banka může úřední překlad do českého 
jazyka vyžádat i následně. Z uvedené formulace by bylo 
možné dovozovat, že by Česká národní banka mohla 
vyžadovat úřední překlad předmětných dokumentů i po 
ukončení kontroly. Navrhované ustanovení požadujeme 
vypustit pro nadbytečnost. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. III bodu 89 (§ 27 
odst. 4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Neakceptováno, vysvětleno.  
Cílem navrhované úpravy je odstranění interpretačních 
pochybností, zda se pravidla pro použití jazyka ve 
správním řízení vztahují také na postupy mimo správní 
řízení a uplatní se nejen na správní orgán, ale i na 
povinné osoby.    
 
Zároveň se nepředpokládá změna dosavadní praxe, kdy 
orgán dohledu může akceptovat i dokumenty 
a informace v jiných jazycích, především v angličtině, 
bez nutnosti dokládat současně úředně ověřený překlad 
dokumentu do českého jazyka (§ 16 odst. 2 správního 
řádu). Zakotvení možnosti vyžádání úředního překladu 
do českého jazyka i následně si proto klade za cíl 
zajistit efektivní výkon dohledu i v situaci, kdy potřeba 
rychlého předložení vyžádané dokumentace a její 
akceptace v cizím jazyce v rámci kontroly je následně 
v průběhu správního řízení provázena nutností 
dodatečného překladu dokumentu do českého jazyka. 
Ve smyslu výše uvedeného byla doplněna důvodová 
zpráva.  

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 113 – k § 26bb odst. 5 zákona o bankách:  
Ustanovení je neodůvodněnou a nežádoucí odchylkou od 
§ 172 správního řádu, zejména jeho odstavce 5. Přestože se 
obdobné ustanovení již v novelizovaném předpise vyskytuje 
(§ 12x a § 20d), je nutno jeho nezbytnost řádně vysvětlit 
v důvodové zprávě, anebo je v opačném případě vypustit. 

Akceptováno. 
Odlišná úprava v ZoB oproti správnímu řádu a tedy 
postavení předmětného ustanovení ZoB do pozice lex 
specialis, byla zvolena z důvodu zohlednění zvýšeného 
zájmu na ochraně vkladatelů a stabilitě finančního 
systému, na níž se Opatření obecné povahy při ohrožení 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      nebo narušení stability bankovního nebo finančního 
systému vztahuje. 
Ve stejném smyslu byla doplněna i důvodová zpráva. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 122 – k § 35 odst. 2, 4 a 5 zákona o bankách:  
S ohledem na to, že je pro účastníky a všechny správní 
orgány závazné pouze pravomocné rozhodnutí (§ 73 odst. 2 
správního řádu), považujeme za žádoucí, aby bylo 
zveřejněno pravomocné rozhodnutí o odnětí licence. To 
platí též v případě informování o tomto rozhodnutí a 
doručení tohoto rozhodnutí zahraniční pobočce banky. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. III bodu 130 (§ 28h 
odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno. 
Dosavadní znění předmětného ustanovení explicitní 
požadavek na právní moc uveřejňovaného rozhodnutí 
o odnětí licence neobsahovalo, jelikož byl tento 
implicitně dovozován ze současného znění § 35 
odstavce 1. Stejná koncepce byla přejata i pro 
novelizované znění. Přesto pro zajištění právní jistoty 
a zamezení výkladovým problémům bylo v souladu 
s připomínkou předmětné ustanovení upraveno. 
Nad rámec této připomínky doplňujeme, že v souladu 
se související připomínkou ČNB, bylo slovo „zveřejní“ 
v předmětném ustanovení zároveň nahrazeno slovem 
„uveřejní“. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 144 – k § 36e odst. 1 písm. c) zákona o 
bankách: 
Objektivní stránka skutkové podstaty přestupku by měla být 
vymezena přesně a určitě. Daná skutková podstata je však 
nesrozumitelná a matoucí, neboť obsahuje několik odkazů 
na porušená ustanovení a není zřejmé, co je podstatou 
protiprávního jednání. Podle bodu 3.1.2 b) Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků postačí odkaz na jedno ustanovení 
zákona s uvedením hlavních znaků protiprávního jednání. 
Požadujeme proto skutkové podstaty zjednodušit a upravit. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodu 155 [§ 36e 
odst. 5 písm. m) zákona o bankách]. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno částečně. 
Ustanovení § 36e odst. 1 písm. c) bylo upraveno 
v souladu s připomínkou. Po úpravě zní ustanovení 
následovně (níže je pro přehlednost vloženo navržené 
úplné znění): 
c) začne vykonávat činnosti činnost na území 

hostitelského státu v rozporu s postupem v případě, 
kdy je podle § 5g odst. 2 věty první orgánem 
dohledu domovského státu informována o tom, že 
její oznámení nebylo předáno orgánu dohledu 
hostitelského státu nebo v případě, kdy začne 
vykonávat činnost, i když neobdrží informaci 
podle § 5h odst. 1 nebo neuplyne lhůta 2 měsíců 
podle § 5h odst. 2,  

 
Co se týče § 36e odst. 5 písm. m), není vhodné 
jednotlivé povinnosti obsažené pod odkazy rozepisovat, 
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protože by se tím velmi snížila použitelnost ustanovení 
pro adresáta. V ustanoveních, na která je odkazováno je 
několik navzájem provázaných podmínek, jejichž 
uvedení na jednom místě by text zbytečně 
znepřehlednilo. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 195 – k § 41c odst. 6 až 8 zákona o bankách: 
V odstavci 6 je stanovena výjimka z § 41c odst. 2 písm. f), 
který stanoví okruh osob, jejichž pohledávky z vkladů 
nejsou pojištěny. Tato výjimka se však vztahuje pouze na 
obce a kraje. V důvodové zprávě není vysvětleno, proč se 
tato výjimka nevztahuje také na městské části hlavního 
města Prahy. Jejich vyloučení z okruhu osob uvedených v § 
41c odst. 6 považujeme za problematické, a navrhujeme 
proto stanovit, že pohledávky z vkladů městských částí 
hlavního města Prahy jsou pojištěny při splnění obdobných 
podmínek, jako pohledávky obcí a krajů.  
V této souvislosti upozorňujeme, že městské části nemají 
přímý příjem z rozpočtového určení daní, ale 
prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy (finanční 
vztahy k městským částem z rozpočtu hlavního města 
Prahy; tyto položky se v rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2018 pohybují v rozmezí 1,7 mil. Kč až 354,5 mil. Kč). 
Navrhujeme proto, aby se namísto daňových příjmů za 
kritérium použily finanční vztahy k městským částem z 
rozpočtu hlavního města Prahy s hranicí 500 000 EUR, jako 
je tomu pro obce a kraje. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Neakceptováno, vysvětleno. 
Pohledávky z vkladů městských částí hlavního města 
Prahy vylučuje z pojištění vkladů v souladu s čl. 5 
odst. 1 směrnice 2014/49/EU navrhované znění § 41c 
odst. 2 písm. f).  
 
Ustanovení § 41c odst. 6 až 9 pak v návaznosti na 
využití diskrece v čl. 5 odst. 2 směrnice 2014/49/EU 
upravují podmínky, za kterých lze pohledávky z vkladů 
místních orgánů zahrnout do systému pojištění vkladů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zmíněná směrnice 
nedefinuje pojem „rozpočet“, byl již v minulosti v 
rámci transpozice směrnice 2014/49/EU pro účely 
doložení výše ročního rozpočtu zvolen ukazatel daňové 
příjmy definované zákonem č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům. 
Cílem zvoleného řešení bylo stanovit pro účely 
dokládání výše rozpočtu v čase relativně stabilní a 
porovnatelný ukazatel, který v sobě nebude zahrnovat 
mj. např. i mimořádné příjmy v podobě účelových 
investičních dotací, a umožnit zapojení do českého 
systému pojištění vkladů co největšímu počtu českých 
územních samosprávných celků. 
 
Vzhledem k tomu, že městským částem hlavního města 
Prahy ze zákona nevyplývá žádný nárok na podíl na 
daňových příjmech, jsou s ohledem na znění § 41c 
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odst. 2 písm. f) a odst. 6 až 9 vyloučeny ze systému 
pojištění vkladů v ČR. 
 
Předkladatel je názoru, že kritérium „finanční vztahy 
k městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy“ 
nejenže nepředstavuje v čase stabilní a porovnatelný 
ukazatel, ale jeho použití je problematické i s ohledem 
na to, že tento termín není upraven zákonem.  
 
Z výše uvedených důvodů předkladatel preferuje 
zachování navrhovaného znění a odpovídající doplnění 
důvodové zprávy.    

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 29 – k § 2d odst. 4 zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech: 
Není zřejmé, zda lhůta pro vydání rozhodnutí, která je 
vázaná na doručení úplného oznámení, plyne z práva 
Evropské unie (obdobně, jako je tomu v případě doručení 
úplné žádosti podle navrhovaného § 20 odst. 4 a 7 zákona 
o bankách, které jsou transpozicí čl. 22 odst. 2 směrnice 
2013/36/EU) či nikoliv. Pokud tomu tak není, jedná se o 
nedůvodnou a nežádoucí odchylku od § 71 odst. 3 správního 
řádu, kterou požadujeme z navrhovaného zákona vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno.  
Jedná se o transpozici čl. 35 odst. 3 směrnice 
2013/36/EU. Ustanovení bylo označeno jako 
transpoziční.  
 

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 44 – k § 5 písm. a) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech: 
Upozorňujeme, že každá družstevní záložna musí být 
zapsaná v obchodním rejstříku, a tedy mít firmu [§ 42 písm. 
a) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob a o evidenci svěřenských fondů, § 423 odst. 1 
občanského zákoníku]. Dle § 553 písm. a) zákona o 
obchodních korporacích stanovy dále obsahují firmu 
družstva, nikoliv název. Navržené doplnění § 5 písm. a) tedy 
považujeme za zcela nadbytečné a navrhujeme novelizační 

Akceptováno.  
V souladu s připomínkou byl novelizační bod vypuštěn 
a bylo tak zachováno platné znění předmětného 
ustanovení.   
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bod 44 vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Ministerstvo vnitra Obecně k úpravě přestupků – k části dvanácté zákona o 
bankách a § 27a a násl. zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech: 
Vzhledem k tomu, že se navrhuje dílčí doplnění několika 
nových skutkových podstat přestupků, a nejedná se tedy o 
rozsáhlejší úpravu ustanovení o přestupcích významně 
zasahující do systematiky a jednotnosti textu, není nutno 
ustanovení o přestupcích komplexně přepracovávat v 
souladu se Zásadami tvorby právní úpravy přestupků 
schválených usnesením vlády ze dne 31. července 2018 č. 
498 (dále jen „Zásady tvorby právní úpravy přestupků“). 
 
Přesto dáváme ke zvážení, zda by v některých případech 
nebylo možno využít výchozího způsobu formulace 
skutkové podstaty přestupku (zobecněná objektivní stránka 
skutkové podstaty přestupku s ohledem na druh porušené 
povinnosti), jak je uveden v bodě 3.1.1 Zásad tvorby právní 
úpravy přestupků, a tím přispět ke snížení množství 
skutkových podstat přestupků v daném zákoně. 
 
Dále upozorňujeme, že stanovení příliš velkého rozpětí 
sazby pokuty (například od 0 Kč do 10 milionů Kč) není 
přípustné, neboť nedostatečně vypovídá o typové závažnosti 
přestupku a ponechává nadměrný prostor pro správní 
uvážení. Zvyšuje se tím riziko, že bude docházet 
k nedovoleným excesům při rozhodování správních orgánů. 
Vzhledem k tomu je nutné výši pokut významně 
přehodnotit, a to zejména s ohledem na aspekty uvedené v 
bodě 2.5 Zásad tvorby právní úpravy přestupků. Právo 
Evropské unie může nicméně vyžadovat podstatně vyšší 
rozpětí správního trestu, než které by odpovídalo vládou 

Akceptováno.  
Předkládaný návrh je pouze dílčím doplněním stávající 
právní úpravy přestupků a záměrem předkladatele není 
komplexnější úprava těchto ustanovení. Zvážili jsme 
možnost přeformulovat skutkové podstaty přestupků, 
nicméně z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti pro 
adresáty jsou zde ponechány odkazy na ustanovení, 
v nichž je uvedena konkrétní povinnost (s výjimkou viz 
jiná připomínka MV k § 36e odst. 1 písm. c), kde byla 
reformulace provedena). Podstatně vyšší rozpětí pokut 
za přestupky je v zákoně o bankách i zákoně 
o spořitelních a úvěrních družstvech zakotveno 
v souladu s právem Evropské unie.   
 
Důvodová zpráva byla po znovu zhodnocení výše pokut 
doplněna ve smyslu připomínky. Odůvodnění k části 
dvanácté zákona o bankách zní takto: 
 
Obecně k části dvanácté zákona o bankách: 
Předkládaný návrh je pouze dílčím doplněním stávající 
právní úpravy přestupků a záměrem předkladatele není 
komplexnější úprava těchto ustanovení. Kromě nových 
skutkových podstat přestupků obsahuje návrh řadu 
úprav legislativně technického charakteru. 
 
V navrhované právní úpravě se doplňují nové skutkové 
podstaty přestupků a v návaznosti na to i správní tresty 
za jejich spáchání, jimiž jsou pokuty. Pokud jde o 
zvolený druh správního trestu, je třeba konstatovat, že 
nebyl identifikován jiný nástroj, který by byl k dosažení 
daného cíle stejně vhodný nebo vhodnější (efektivita) a 
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stanoveným Zásadám tvorby právní úpravy přestupků. V 
těchto případech je však nutné v důvodové zprávě alespoň 
vysvětlit, v jakém rozsahu je navržená úprava správních 
trestů za přestupky implementací, respektive výsledkem 
harmonizace s právem Evropské unie. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

který by současně představoval méně intenzivní zásah 
do právního postavení adresáta veřejné správy 
(subsidiarita). Na druhou stranu se však nejedná o 
jednání natolik společensky škodlivé, aby vyžadovalo 
formulovat v tomto směru skutkovou podstatu do 
trestního zákona. 
 
Oprávnění uložit pokutu za spáchání přestupku náleží 
ČNB. Druh (pokuta) a výše správního trestu se odvíjí od 
typové závažnosti jednotlivých skutkových podstat 
přestupků a zohledňuje také osobu pachatele. Horní 
hranice pokut je tak odstupňována od 1 milionu Kč až 
do 50 milionů Kč, což je nejvyšší možná hranice pokut 
pro přestupky nevyplývající z transpozičních ustanovení 
zákona.  
 
V případě méně závažného přestupku spočívajícího 
v porušení povinnosti fyzické osoby, právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby vykonávající funkci 
likvidátora jednat s odbornou péčí se stanoví nejnižší 
horní hranice pokuty ve výši 1 milionu Kč (§ 36b odst. 7 
písm. a) a § 36c odst. 7 písm. a) zákona o bankách). 
Maximální výše pokuty zohledňuje v souladu se zásadou 
proporcionality jak typovou závažnost takového 
protiprávního jednání, tak především osobu pachatele 
přestupku a jeho ekonomickou sílu. Pokud se však 
typově stejného přestupku dopustí ekonomicky 
významnější pachatel, tedy banka, jedná se o závažnější 
porušení povinnosti, a proto je zákonem stanoveno i 
přísnější rozpětí pokut, tj. až do výše 50 milionů Kč. 
Tuto sankci lze uložit v případě nově doplněného 
přestupku banky, jehož se banka dopustí tím, že 
neposkytuje služby s odbornou péčí (srov. § 36e odst. 1 
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písm. o) a odst. 6 písm. c)). Stejná horní hranice pokut 
je stanovena za přestupek zahraniční banky se sídlem 
v jiném než členském státě, jehož se zahraniční banka 
dopustí tím, že neposkytuje služby prostřednictvím své 
pobočky na území ČR s odbornou péčí (srov. § 36h 
odst. 1 písm. m) a odst. 4 písm. c)). 
 
Maximální horní hranice pokuty byla v zákoně o 
bankách stanovena s přihlédnutím k obdobnému 
sankčnímu ustanovení v zákoně o podnikání na 
kapitálovém trhu, podle něhož však lze za přestupek 
obchodníka s cennými papíry, jehož se dopustí tím, že 
neposkytuje investiční služby s odbornou péčí, uložit 
pokutu v mnohem větším rozpětí, tj. až do výše 150 
milionů Kč (srov. § 164 odst. 1 písm. t) zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu).  
 
Za méně závažný přestupek banky spočívající v zahájení 
výkonu činnosti banky na území hostitelského státu 
v rozporu s postupem podle zákona o bankách, je 
stanovena horní hranice správního trestu ve výši 10 
milionů Kč (§ 36e odst. 1 písm. c) a odst. 6 písm. a) 
zákona). Pachatelem přestupku je sice banka, nicméně 
výše maximální hranice pokuty je stanovena také 
s přihlédnutím k míře společenské škodlivosti tohoto 
protiprávního jednání. 
 
Dále je v zákoně zakotveno několik nových skutkových 
podstat přestupků, které vykazují vyšší míru společenské 
škodlivosti. Jedná se o případy, kdy banka nezajistí 
ověření zákonem uvedených skutečností nebo 
vypracování zpráv o jejich ověření auditorem podle § 
36e odst. 4 písm. d) zákona. Dále jsou to přestupky 
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banky spočívající v nesplnění informační povinnosti 
banky ohledně přeměny nebo jakékoli dispozice 
s obchodním závodem podle § 36e odst. 5 písm. m), 
resp. splnění této informační povinnosti bez 
předchozího schválení textu oznámení ze strany ČNB. 
Typově závažným přestupkem banky je také nesplnění 
povinnosti banky zachovávat bankovní tajemství (§ 36e 
odst. 6 písm. c) zákona o bankách). Posledním 
doplněným přestupkem banky s vysokou typovou 
závažností je porušení právní povinnosti banky uhradit 
vykázanou ztrátu z vlastních zdrojů (§ 36e odst. 4 písm. 
h)).   
 
Výše uvedené velké rozpětí sazby pokut je nezbytné i 
s ohledem na skutečnost, že v oblasti finančního práva 
podnikají „kvalifikované subjekty“, které při své 
činnosti disponují s finančními prostředky klientů a 
mají velmi významnou, i když rozdílnou ekonomickou 
sílu. Při rozhodování o uložení adekvátního správního 
trestu má klíčovou roli správní uvážení. Je třeba zvážit 
nejen konkrétní závažnost porušení stanoveného 
pravidla, ale i typ a ekonomickou sílu provinivšího se 
subjektu. Riziko, že bude docházet k excesům při 
ukládání správního trestu, je eliminováno jednak 
skutečností, že subjektem jej ukládajícím je vždy stejný 
správní orgán, tedy ČNB, jež bude mít vždy srovnání 
s typově obdobnými případy a je zde tudíž předpoklad, 
že použije při správním trestání vždy „stejný metr“, a 
dále pak skutečnost, že rozkladová komise ČNB je 
složena výhradně z externistů, jimiž jsou experti 
z oblasti správního a finančního práva ze širokého 
spektra institucí, úřadů a akademické sféry (tento 
argument platí obecně u všech jednotlivých 
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vyhodnocovaných přestupků). S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti lze považovat maximální výši 
pokuty za dostatečně vysokou z hlediska způsobilosti 
odrazovat od protiprávního jednání, nikoliv však 
obecně za likvidační; při určení konkrétní výše pokuty 
v daném konkrétním případě pak je v souladu se 
zásadou proporcionality zohledněna ekonomická síla 
daného subjektu. Při srovnání navrhované maximální 
výše pokut se zákonem stanovenými požadavky na 
minimální výši kapitálu banky nepovažuje předkladatel 
výši pokut za nepřiměřeně vysokou.  
 
V souvislosti s implementací práva Evropské unie je 
v zákoně o bankách zakotveno ještě podstatně vyšší 
rozpětí správního trestu za přestupky. Za přestupek 
banky spočívající v porušení informační povinnosti 
podle § 20 odst. 17 lze uložit pokutu až do dvojnásobku 
výše neoprávněného prospěchu, spáchala-li ho 
právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10% čistého 
ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně 
předcházející účetní období (§ 36e odst. 6 písm. d), 
srov. obdobně v § 36e odst. 6 písm. e)). 
 
Obecně k právní úpravě přestupků v § 27a a násl. 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech: 
Předkládaný návrh je pouze dílčím doplněním stávající 
právní úpravy přestupků a záměrem předkladatele není 
komplexnější úprava těchto ustanovení. Kromě nových 
skutkových podstat přestupků obsahuje návrh řadu 
úprav legislativně technického charakteru. 
 
V navrhované právní úpravě se doplňují nové skutkové 
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podstaty přestupků a v návaznosti na to i správní tresty 
za jejich spáchání, jimiž jsou pokuty. Pokud jde o 
zvolený druh správního trestu, je třeba konstatovat, že 
nebyl identifikován jiný nástroj, který by byl k dosažení 
daného cíle stejně vhodný nebo vhodnější (efektivita) a 
který by současně představoval méně intenzivní zásah 
do právního postavení adresáta veřejné správy 
(subsidiarita). Na druhou stranu se však nejedná o 
jednání natolik společensky škodlivé, aby vyžadovalo 
formulovat v tomto směru skutkovou podstatu do 
trestního zákona. 
 
Oprávnění uložit pokutu za spáchání přestupku náleží 
ČNB. Výše pokuty se odvíjí od typové závažnosti 
jednotlivých skutkových podstat přestupků a zohledňuje 
také osobu pachatele. Horní hranice pokut je tak 
v zákoně odstupňována od 200 000 Kč do 20 milionů 
Kč, což je nejvyšší možná hranice pokut pro přestupky 
nevyplývající z transpozičních ustanovení zákona.  
 
V případě méně závažného  porušení povinnosti fyzické 
osoby vykonávající funkci likvidátora jednat s odbornou 
péčí se stanoví nejnižší maximální horní hranice 500 
000 Kč (§ 27a odst. 10 písm. b)). Vyšší hranici 1 
milionu Kč stanoví zákon pro porušení stejné povinnosti 
uložené právnické nebo podnikající fyzické osobě 
vykonávající funkci likvidátora (§ 27c odst. 6 písm. a)), 
neboť u těchto osob lze očekávat při výkonu funkce 
likvidátora vyšší míru profesionality než u osob 
fyzických. Tyto maximální horní hranice pokut byly 
v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech stanoveny 
s přihlédnutím k obdobným sankčním ustanovením 
v zákoně o pojišťovnictví (srov. § 119 odst. 1 písm. h a 
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odst. 2; § 120 odst. 1 písm. h) a odst. 5). Maximální 
výše pokuty 1 milion Kč je stanovena i za přestupek 
pracovníka družstevní záložny spočívající v porušení 
povinnosti zachovávat mlčenlivost (§ 27a odst. 10 písm. 
c)).  
   
Pro typově závažnější přestupky družstevní záložny ve 
vztahu k jejím klientům stanoví zákon vyšší rozpětí 
pokut. Pokutu do výše 2 milionů Kč lze uložit v případě, 
kdy družstevní záložna nevede agendu smluv 
uzavíraných s klienty (§ 27b odst. 4 písm. a)) a pokutu 
do výše 5 milionů Kč v případě, že družstevní záložna 
nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů 
nebo o tomto postupu neinformuje (§ 27b odst. 4 písm. 
b)). 
 
Dále je v zákoně zakotveno několik nových skutkových 
podstat přestupků, které jsou společensky velmi 
škodlivé. V případě nejzávažnějších přestupků, kdy 
družstevní záložna neposkytuje služby s odbornou péčí, 
nepodá oprávněným žadatelům zprávu o údajích podle 
§ 27b odst. 3 písm. k) nebo pokud neuhradí vykázanou 
ztrátu z vlastních zdrojů, lze za tyto přestupky uložit 
pokutu v největším možném rozpětí, tj. až do výše 20 
milionů Kč (§ 27b odst. 4 písm. c) zákona).  
 
Výše uvedené velké rozpětí sazby pokut je nezbytné i 
s ohledem na skutečnost, že v oblasti finančního práva 
podnikají „kvalifikované subjekty“, které při své 
činnosti disponují s finančními prostředky klientů a 
mají velmi významnou, i když rozdílnou ekonomickou 
sílu. Při rozhodování o uložení adekvátního správního 
trestu má klíčovou roli správní uvážení. Je třeba zvážit 
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nejen konkrétní závažnost porušení stanoveného 
pravidla, ale i typ a ekonomickou sílu provinivšího se 
subjektu. Riziko, že bude docházet k excesům při 
ukládání správního trestu, je eliminováno jednak 
skutečností, že subjektem jej ukládajícím je vždy stejný 
správní orgán, tedy ČNB, jež bude mít vždy srovnání 
s typově obdobnými případy a je zde tudíž předpoklad, 
že použije při správním trestání vždy „stejný metr“, a 
dále pak skutečnost, že rozkladová komise ČNB je 
složena výhradně z externistů, jimiž jsou experti 
z oblasti správního a finančního práva ze širokého 
spektra institucí, úřadů a akademické sféry (tento 
argument platí obecně u všech jednotlivých 
vyhodnocovaných přestupků). S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti lze považovat maximální výši 
pokuty za dostatečně vysokou z hlediska způsobilosti 
odrazovat od protiprávního jednání, nikoliv však 
obecně za likvidační; při určení konkrétní výše pokuty 
v daném konkrétním případě pak je v souladu se 
zásadou proporcionality zohledněna ekonomická síla 
daného subjektu. Při srovnání navrhované maximální 
výše pokut se zákonem stanovenými požadavky na 
minimální výši kapitálu družstevní záložny nepovažuje 
předkladatel výši pokut za nepřiměřeně vysokou.  
 
K bodům 112 – 115 (§ 27c odst. 6 písm. c) až f)): 
V souvislosti s opravou transpozice směrnice CRD jsou 
upraveny tresty za přestupky fyzických osob, jichž se 
dopustí tím, že konají bez předchozího souhlasu nebo 
povolení ČNB, jichž je třeba podle zákona o 
družstevních záložnách. Jedná se o případy zahájení 
činnosti bez povolení ČNB, nabytí kvalifikované účasti 
na družstevní záložně nebo její zvýšení podle § 2b odst. 
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3 zákona bez souhlasu ČNB, nebo ovládnutí družstevní 
záložny bez předchozího souhlasu ČNB (§ 27a odst. 1 
písm. a), b) a c) zákona). Za spáchání těchto přestupků 
může ČNB uložit pokutu do dvojnásobku výše 
neoprávněného prospěchu fyzické osoby, resp. až do 
výše 130 milionů Kč, pokud nelze výši neoprávněného 
prospěchu zjistit (§ 27c odst. 10 písm. e)).    
 
V důsledku opravy transpozice směrnice CRD jsou také 
upraveny tresty za přestupky podnikajících fyzických 
osob, jichž se dopustí tím, že konají bez předchozího 
souhlasu nebo povolení ČNB, tj. v případě nabytí nebo 
zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně, 
zahájení činnosti bez povolení ČNB nebo ovládnutí 
družstevní záložny bez předchozího souhlasu ČNB (§ 
27c odst. 1 písm. a), c) a d)), a dále tím, že nesplní 
informační povinnost vůči ČNB, že jako osoba nebo 
osoby jednající ve shodě snižují svou kvalifikovanou 
účast na družstevní záložně v případech stanovených v 
§ 2b odst. 12 zákona (srov. (§ 27c odst. 1 písm. e)). 
ČNB může uložit pokutu za spáchání těchto přestupků 
až do dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu 
podnikající fyzické osoby, resp. až do výše 130 milionů 
Kč, pokud nelze výši neoprávněného prospěchu zjistit (§ 
27c odst. 6 písm. d)). 
  
V § 27c odst. 1 písm. a), c), d) a e) jsou vymezeny stejné 
skutkové podstaty přestupků i pro právnické osoby a 
pro ovládané osoby. Za přestupky právnických osob lze 
uložit pokutu až do dvojnásobku výše neoprávněného 
prospěchu právnické osoby, resp. do výše 10% čistého 
ročního obratu dosaženého právnickou osobou za 
bezprostředně předcházející účetní období, pokud nelze 
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výši neoprávněného prospěchu zjistit (§ 27c odst. 6 
písm. e)). 
  
Pokud spáchá tyto přestupky ovládaná osoba, může 
ČNB uložit pokutu do dvojnásobku výše neoprávněného 
prospěchu osoby, resp. do výše 10% čistého ročního 
obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky 
ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní 
období (§ 27c odst. 6 písm. f)).  

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 74 – k § 19 odst. 1 zákona o bankách: 
V písm. a) a b) ustanovení navrhujeme využít zavedený 
pojem a kategorie „členové statutárního orgánu banky“ a 
„členové správní rady a dozorčí rady banky“ nahradit 
souhrnným pojmem „členové vedoucího orgánu banky“. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.  
 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 114 – k § 26f odst. 2 zákona o bankách: 
Požadujeme přepracovat navrhovanou větu, neboť 
jednotlivé části souvětí na sebe nenavazují. Navrhujeme 
proto slova „dceřinými podniky“ nahradit slovy „dceřiné 
podniky“ a za číslo „575/2013“ vložit čárku. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Povinnost stanovená v § 26f odst. 2 věty první se 
vztahuje na dceřiné podniky ovládající banky, 
zahraniční ovládající banky…, které nejsou zahrnuty do 
dohledu na konsolidovaném základě.  
 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 207 – k § 41g odst. 3 zákona o bankách: 
Slovo „nebo“ na konci písmene c) doporučujeme vypustit 
pro nadbytečnost. 

Akceptováno.  
Slovo „nebo“ bylo vypuštěno.  
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K části druhé - Změna zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech 
Jedním z důvodů předložení tohoto návrhu zákona podle 
předkladatele „je objektivní potřeba uvést stávající právní 
úpravu obou dotčených právních norem jak do vzájemného 
souladu, tak do souladu s ostatními sektorovými zákony, 
…“. Považujeme proto za vhodné upozornit na potřebu 
úpravy výčtu průlomů do povinnosti družstevní záložny 
zachovávat údaje v tajnosti tak, aby byl formulován 

Akceptováno.  
Znění § 25b odst. 3 písm. e) zákona č. 87/1995 Sb. bylo 
doplněno v souladu s připomínkou.  
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podobně jako v průlomech do bankovního tajemství.  
Konkrétně se jedná o průlomy vůči orgánům sociálního 
zabezpečení a nemocenského pojištění. Formulace v zákoně 
o bankách v § 38 odst. 3 písm. f) je co do obsahu a 
formulace přesnější než formulace v zákoně o spořitelních 
a úvěrních družstvech § 25b odst. 3 písm. e). 
Z uvedeného důvodu doporučujeme do návrhu zákona 
do ČÁSTI DRUHÉ vložit nový bod 82, který zní: 
„82. V § 25b odst. 3 písm. e) se za slova "člen družstevní 
záložny dluží," vkládají slova "včetně dluhu na přirážce k 
pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského 
pojištění ve věci řízení o přeplatku na dávkách 
nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na 
pokutách," a za slova "dávkách sociálního zabezpečení" se 
vkládají slova "a dluhu na pokutách".“ 
Odstavce 82 – 131 adekvátně přečíslovat. 

Národní 
bezpečnostní úřad 

K § 38 odst. 3 návrhu zákona: 
V § 38 odst. 3 návrhu zákona byla vypuštěna slova „bez 
souhlasu klienta“. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že je 
třeba zachovat možnost zprostit banku bankovního tajemství 
na základě vlastní žádosti klienta. S ohledem na znění § 38 
odst. 4 nebo 6 zákona o bankách se domníváme, že možný 
výklad by mohl naopak směřovat k závěru, že k poskytnutí 
informací podle § 38 odst. 3 návrhu zákona je možné pouze 
se souhlasem klienta. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby 
bylo zachováno stávající znění, popřípadě navrhujeme 
modifikaci na znění „i bez souhlasu klienta“. Pokud by 
předkladatel s naším postojem nesouhlasil, doporučujeme 
do důvodové zprávy jasně stanovit, že informace podle 
předmětného ustanovení lze poskytnout taxativně 

Akceptováno jinak.  
Předkladatelé rozumí podstatě připomínky, nicméně 
předmětná úprava reagující na potenciální nesoulad 
nového znění je již v návrhu obsažena na konci 
odstavce 3. Předmětná úprava nicméně byla pro větší 
přehlednost a jasnost přesunuta již do odstavce 1. Tato 
úprava mimo jiné reaguje i na související připomínku 
ČNB k totožnému ustanovení. 
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vyjmenovaným subjektům i bez souhlasu klienta. 
Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. I bod 5. [§ 3b] 
Doporučujeme zvážit přesunutí vymezení některých pojmů 
v navrhovaném paragrafu do platného § 1 odst. 2, ve kterém 
je již vymezení některých pojmů obsaženo. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
§ 1 vymezuje pojem banka a její hlavní a vedlejší 
činnosti. Předkladatel nepovažuje za vhodné v rámci 
tohoto ustanovení vymezovat další pojmy.    

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. I bod 94., čl. III bod 68. 
Upozorňujeme, že při zavedení legislativní zkratky 
„auditor“ jsou použity nesprávné uvozovky. Doporučujeme 
materiál v daném ohledu změnit. 

Akceptováno jinak.  
Předmětné ustanovení bylo v rámci vypořádání 
připomínky jiného připomínkového místa zcela 
vypuštěno. 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. III bod 39. 
Z formálního hlediska doporučujeme doplnit tečku na konci 
novelizačního bodu. 

Akceptováno.  
Relevantní ustanovení bylo upraveno v souladu 
s připomínkou. 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. III bod 68. [§ 8b odst. 4 písm. a)] 
S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme před slovo „nebo“ na konci předmětného 
pododstavce doplnit čárku. 

Akceptováno.  
Relevantní ustanovení bylo upraveno v souladu 
s připomínkou. 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. III bod 81. 
V navrhovaném znění doporučujeme uvést odkazy 
na poznámky pod čarou č. 49 a 50 ve formě horních indexů 
a materiál tak v daném ohledu změnit. 

Akceptováno.  
Formát odkazů na poznámky pod čarou byl upraven 
v souladu s připomínkou.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K rozdílové tabulce č. 2: 
K § 27a odst. 8 a 9 rozdílové tabulky (str. 32): 
Předmětná ustanovení návrhu jsou označena chybně jako 
„odst. 8 a 9“, správně mají být „odst. 9 a 10“. Nutno opravit. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K rozdílové tabulce č. 2: 
K § 27c odst. 5 rozdílové tabulky (str. 36): 
Předmětné ustanovení návrhu je označeno chybně jako 
„odst. 5“, správně má být „odst. 6“. Navíc návětí nezní 
stejně, jako v platném znění (za přestupek lze uložit 
pokutu…). Nutno opravit. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Obecně ke vztahu k právu EU: 
Návrh není předkládán jako implementační vzhledem 
k právu EU, primárním cílem je uvedení předmětných 
zákonů do souladu s  obdobnou relevantní zákonnou 
úpravou, což se týká i ustanovení s vazbou na předpisy EU. 
Návrh je proto správně doprovozen i srovnávací tabulkou, 
v obecné části DZ ovšem s nedostatkem, na který 
upozorňujeme. 

Návrh doplňuje transpozici směrnice 2013/36/EU, kdy je 
tato směrnice zmíněna v obecné části důvodové zprávy bodu 
1., avšak tato směrnice není uvedena v bodu 3., kde by měly 
být vyjmenovány veškeré předpisy EU, kterých se daná 
oblast týká. V této části by měla být uvedena též směrnice 
2013/34/EU, se kterou návrh pracuje v bodu 33 (novela 
ZoB) a bodu 60 (novela SÚD). Celý bod 3. je zpracován 
nepřehledně, kdy v rámci jednotlivých odstavců 
předkladatel střídavě uvádí úpravu ve vztahu 
k mezinárodním smlouvám a úpravu ve vztahu k EU. Bylo 
by vhodné materii ve vazbě na EU a mezinárodní smlouvy 
oddělit, aby se tyto oblasti nekoncepčně neprolínaly. Např. 
tak, aby byla nejprve upravena oblast EU se zhodnocením 
slučitelnosti na závěr, a následně teprve oblast 
mezinárodních smluv se zhodnocením souladu v závěru.    

Vztah předloženého návrhu k požadavkům práva EU není 
v návrhu uveden jasně, úplně a přehledně. Jak 
upozorňujeme v samém úvodu tohoto stanoviska. Návrh je 
třeba v této věci dopracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Bod 3 důvodové zprávy byl upraven v souladu 
s připomínkou následovně: 
 
„3. Zhodnocení souladu návrhu zákona 
s mezinárodními smlouvami a slučitelnost s právními 
akty Evropské unie 

Z právních předpisů Evropské unie ani judikatury 
Soudního dvora Evropské unie nevyplývají žádné 
specifické požadavky vztahující se k oblastem 
upraveným návrhem zákona. 

Navrhovaná úprava představuje částečnou 
implementaci práva EU, konkrétně dochází 
k částečné úpravě transpozice směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2014/49/EU o systémech 
pojištění vkladů a transpozice směrnice CRD.  

Právní úprava § 16 odst. 11 umožňující klientům 
rozhodnout se bez sankce, zda chtějí ve vztahu s bankou 
zůstat v případě, že dochází k dispozici s obchodním 
závodem nebo klientským kmenem částí obchodního 
závodu banky, fúzi nebo rozdělení banky, je potřebná 
vzhledem k tomu, že § 41s transponující čl. 16 odst. 6 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů tuto 
možnost poskytuje pouze pro pojištěné vklady. Stejná 
logika ochrany by však měla platit i pro všechny další 
pohledávky klientů, tj. i pro pohledávky z nepojištěných 
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vkladů. V podrobnostech viz vyhodnocení v rámci 
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. 

Transpozice čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2014/49/EU 
o systémech pojištění vkladů byla provedena 
ustanovením § 41c odst. 2 písm. f) zákona č. 375/2015 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize 
na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému 
pojištění vkladů. Předkládaný návrh zákona se v této 
oblasti věcně neodchyluje od platného znění, dochází 
pouze k upřesnění textu ustanovení tak, aby nevznikaly 
výkladové nejasnosti. 

Návrh zákona je v souladu s právem EU, s judikaturou 
soudních orgánů EU a s obecnými právními zásadami 
práva EU, zejména se zásadou proporcionality 
a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, 
nediskriminace a právní jistoty. 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. 

Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou o ochraně 
osob se zřetelem na automatizované zpracování 
osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.) ani 
Návrh zákona je v souladu s GDPR. 

Návrh zákona dále v navrhovaném znění neobsahuje 
úpravu problematiky, kterou by v souladu s čl. 2 odst. 1 
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a 2 rozhodnutí č. 98/415/ES bylo nezbytně nutné 
konzultovat s Evropskou centrální bankou, a to mj. 
i z toho důvodu, že navrhované změny věcného 
charakteru nemají potenciál zásadně ovlivnit stabilitu 
finančních institucí a trhů. Konzultace s Evropskou 
centrální bankou je v tomto případě v souladu s výše 
uvedeným rozhodnutím pouze fakultativní, a není zde 
proto důvod pro konzultaci tohoto návrhu zákona. 

Případné zásahy v oblasti lidských práv novela zákona 
nepředpokládá. Takové potenciální zásahy jsou 
nicméně v souladu s mezinárodním právem z důvodu 
nezbytnosti naplnění legitimních cílů návrhů zákonů 
a eliminaci některých nežádoucích sociálních jevů, 
které mohou být spojeny s nedostatečnou regulací 
v právních řádech členských států. Tím je podle názoru 
předkladatele naplněn právní základ, který mezinárodní 
právo stanoví pro zásahy do těchto práv. 

Návrhu zákona se nad rámec výše uvedeného dotýkají 
následující evropské právní předpisy:  
 Smlouva o fungování Evropské unie – čl. 282, 123, 

127, 129 týkající se postavení ČNB jako součásti 
Evropského systému centrálních bank v EU, 

 Protokol o statutu Evropského systému centrálních 
bank a Evropské centrální banky, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 
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o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) 
č. 648/2012, v platném znění 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních 
účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 
závěrkách a souvisejících zprávách některých 
forem podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení 
směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou o ochraně 
osob se zřetelem na automatizované zpracování 
osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.).“ 

Případné zásahy v oblasti lidských práv novela 
zákona nepředpokládá. Takové potenciální zásahy 
jsou nicméně v souladu s mezinárodním právem 
z důvodu nezbytnosti naplnění legitimních cílů 
návrhů zákonů a eliminaci některých nežádoucích 
sociálních jevů, které mohou být spojeny s 
nedostatečnou regulací v právních řádech členských 
států. Tím je podle názoru předkladatele naplněn 
právní základ, který mezinárodní právo stanoví pro 
zásahy do těchto práv. 
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K důvodové zprávě – „vedoucí orgán“: 
Předkladatel na str. 57 ve zvláštní části důvodové zprávy, 
části první bodu 5 (§ 3b a 3c) a též části druhé bodu 6 (§1a 
odst. 2) uvádí, že termín "vedoucí orgán" nahrazuje pojmy 
"statutární orgán, správní rada, či dozorčí rada" (někde i 
termín "kontrolní orgán") a uvádí, že se jedná jen o 
technickou změnu termínu. Domníváme se ale, že jde o 
rozšíření dopadů úpravy na další subjekty, např. v § 8 
zákona o bankách. Požadujeme proto větší odůvodnění 
návrhu z hlediska čl. 3 odst. 1 bod 7 CRD směrnice 
2013/36, zejména ve vazbě na skutečné řízení činnosti 
instituce.  

Toto odůvodnění a vysvětlení považujeme za nutné i 
s ohledem na dřívější diskuse ohledně požadavků 
vyplývajících ze směrnice 2013/36, zejména ve vztahu 
k definici „vedoucího orgánu“ v čl. 3 odst. 1 bodu 7 této 
směrnice. Vzhledem k tomu, že předkladatel nepřevzal 
danou definici plně (viz část věty za středníkem – „jejich 
členy jsou osoby, které skutečně řídí činnost instituce“), je 
nutné, aby svůj postoj vysvětlil. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Definice vedoucího orgánu je výsledkem dlouhodobé 
odborné diskuse na pracovní úrovni i v Legislativní 
radě vlády, přičemž zohledňuje argumentaci 
Legislativní rady vlády, že část věty za středníkem 
představuje zužující, nikoli rozšiřující podmínku, 
ze které by bylo možné dovozovat, že dozorčí rada není 
vedoucím orgánem.  
 
V souvislosti s připomínkou jiného připomínkového 
místa byl v rámci vkládaného § 3b zároveň nově 
vymezen pojem generální ředitel, u nějž se má 
prostřednictvím právní fikce pro účely zákona o 
bankách za to, že je členem vedoucího orgánu, pročež 
se na něho vztahují i veškeré požadavky, které musejí 
splňovat členové vedoucího orgánu. Potřeba vztáhnout 
požadavky na členy vedoucího orgánu i na osobu 
generálního ředitele přitom vyplývá mimo jiné z 
revidovaných guidelines EBA ke governance 
(EBA/GL/2017/11) a guidelines EBA k posuzování 
osob (EBA/GL/2017/12), i z tohoto důvodu pak byl 
výše uvedeným způsobem subsumován pod množinu 
členů vedoucího orgánu. Dále tato úprava mimo jiné 
reaguje na recentní změnu zákona o obchodních 
korporacích, kdy bylo v rámci revize monistického 
systému uspořádání akciových společností upuštěno od 
funkce statutárního ředitele, a to bez náhrady. I 
vzhledem k zavedené praxi v sektoru úvěrových 
institucí, kdy tyto osobu „generálního ředitele“ v rámci 
svého řízení vytvářejí a obsazují, se proto předmětná 
úprava jeví zcela nezbytnou. 
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V návaznosti na uplatněnou připomínku a výše uvedené 
byla doplněna důvodová zpráva k předmětnému 
ustanovení:   
„Pojem „vedoucí orgán“ (management body) je 
transpozicí čl. 3 odst. 1 bod 7 a 8 směrnice CRD a 
v souladu s těmito ustanoveními CRD vymezuje řídicí 
funkci vedoucího orgánu (management body in its 
managerial function) a kontrolní funkci vedoucího 
orgánu (management body in its supervisory function). 
Směrnice přitom výslovně uvádí, že vedoucím orgánem 
je „orgán nebo orgány instituce, jmenované podle 
vnitrostátních právních předpisů (…), zdůrazňuje se 
tedy, že ve vnitrostátním právu tomuto pojmu odpovídá 
případně i více orgánů.  Dovětek k čl. 3 odst. 1 bodu 7 
směrnice CRD („jejich členy jsou osoby, které skutečně 
řídí činnost instituce“) předkladatel vykládá tím 
způsobem, že na osoby, které skutečně řídí činnost 
instituce, je třeba vztáhnout požadavky kladené na 
členy vedoucího orgánu. Toto se pak zajišťuje 
doplněním nově vytvářeného pojmu „generální ředitel“ 
prostřednictvím právní fikce do množiny subjektů, 
z nichž se skládá vedoucí orgán. Pojem „generální 
ředitel“ nově vymezený v § 3b písm. c) zákona o 
bankách tak svým pojetím zajišťuje, aby požadavky 
kladené směrnicí CRD na členy vedoucího orgánu, byly 
uplatňovány právě i na osoby, které skutečně řídí 
činnost instituce a to i přesto, pokud by tyto nebyly 
zároveň členy představenstva, správní rady nebo jiného 
obdobného orgánu. V souladu s čl. 3 odst. 2 CRD je 
pojem použitelný jak pro jednotky s monistickým, tak i 
pro jednotky s dualistickým uspořádáním zřízené podle 
národní právní úpravy pro právo společností (zákon o 
obchodních korporacích). Zároveň je možné jej použít i 
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na právnické osoby se systémem vnitřní struktury podle 
zahraniční právní úpravy (zejména zahraniční finanční 
holdingové společnosti), jakož i na evropskou 
společnost. Členy vedoucího orgánu jsou členové 
představenstva, členové dozorčí rady, členové správní 
rady nebo obdobných zahraničních orgánů. Členem 
vedoucího orgánu je za účelem naplnění cíle směrnice 
(srov. např. bod 56 preambule ve spojení s čl. 13 odst. 1 
CRD a také Závěrečnou zprávu k Společným obecným 
pokynům ESMA a EBA o posuzování vhodnosti členů 
vedoucího orgánu a držitelů klíčových funkcí podle 
směrnice 2013/36/EU a směrnice 2014/65/EU, str. 6) 
vždy generální ředitel.“  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K části první – novela ZoB: 
K bodu 32 - § 8 odst. 6: 
Ustanovení má dle rozdílové tabulky provádět implementaci 
čl. 91 odst. 4 a 5, nicméně část textu, která by odpovídala 
znění článku 5, se týká již platného znění (tudíž ani není 
podtržena) a není předmětem teď předložené novely. 
Požadujeme odstranit z rozdílové tabulky návaznost na čl. 
91 odst. 5 směrnice, neboť se přímo netýká předloženého 
návrhu. 

V odstavci 6 je v rámci písmene a) provedena citace 
předpisu tak, že je uveden obecný název předpisu (směrnice 
o účetních závěrkách) a samotný název směrnice včetně 
citovaného článku je upraven poznámkou pod čarou. 
Nicméně v témže odstavci je v písm. b) taktéž odkaz na 
předpis EU, zde je však přímo článek daného předpisu 
citován v textu, bez užití poznámky pod čarou. Dva různé 
způsoby citací předpisů EU uvedené v textu pod sebou jsou 

Akceptováno částečně.  
Čl. 91 odst. 5 byl z rozdílové tabulky vypuštěn, 
odpovídajícím způsobem byl upraven i odkaz v závorce 
za celexovým číslem.    
 
Odkaz na směrnici byl použit z toho důvodu, že 
relevantní ustanovení směrnice nebylo transponováno 
do českého právního řádu (bylo označeno jako 
nerelevantní z hlediska transpozice). Vzhledem ke 
skutečnosti, že znění § 8 odst. 6 písm. a) je v souladu se 
stanoviskem Legislativní rady vlády k předmětnému 
ustanovení původní novely zákona o bankách a zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech ze dne 9. 3. 2017, 
preferuje předkladatel zachování navrhovaného znění.   
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matoucí.  

Vedle toho přímé odkazování na směrnici v § 8 odst. 6 
písm. a) zákona o bankách a analogicky i v zákoně o 
spořitelních a úvěrních družstvech považujeme za 
problematické. Odkazování na směrnici je možné, resp. 
nutné tam, kde je potřeba zmínit to, že bude vzata v potaz 
úprava jiného členského státu souladná se směrnicí. Oproti 
tomu tam, kde se ustanovení týká českých subjektů, je nutno 
odkazovat na české transpoziční normy.  
 

Tato připomínka je zásadní. 
Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K bodu 185 - § 39 odst. 1: 
V návrhu zákona je u příslušného ustanovení uvedeno 
celexové číslo, aniž by však byl podtržen text, k němuž se 
toto číslo vztahuje. Máme za to, že toto ustanovení není 
provedením čl. 3 odst. 7 směrnice, na něž celexové číslo 
odkazuje. Tomu odpovídá i skutečnost, že § 39 odst. 1 není 
uveden v rozdílové tabulce. Požadujeme vyjasnit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Celexové číslo bylo vypuštěno.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K bodu 195 - § 41c odst. 6: 
Z navrženého ustanovení vyplývá, že osoby obdobné obcím 
či krajům, které jsou zahraniční (např. slovenská obec – 
srov. § 41c odst. 2 písm. f) návrhu), nemohou být pojištěny 
ani do částky 500 000 EUR. Požadujeme uvedené rozdílné 
zacházení ospravedlnit z hlediska směrnice 2014/49/EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Směrnice č. 2014/49/EU v čl. 5 odst. 1 písm. j) 
z pojištění vkladů vyjímá vklady veřejných orgánů, 
přičemž umožňuje členským státům zahrnout do 
pojištění vkladů vklady místních orgánů s ročním 
rozpočtem do výše 500 tis. EUR (čl. 5 odst. 2 písm. b) 
směrnice). ČR tuto diskreci využila, přičemž 
nejvhodnějším kritériem pro posouzení výše rozpočtu 
byly po důkladné analýze zvoleny tzv. skutečné daňové 
příjmy podle zákona č. 243/2000 Sb. Zvolená 
konstrukce vylučuje z pojištění vklady obdobných 
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zahraničních územních samosprávných celků, neboť 
v opačném případě by využití diskrece ČR vedlo 
k nerovným podmínkám a neopodstatněné soutěžní 
výhodě českých úvěrových institucí působících 
prostřednictvím své pobočky v členském státu, který 
diskreci nevyužil, oproti úvěrovým institucím, které 
mají v daném členském státu své sídlo.  
 
V návaznosti na výše uvedené byla doplněna důvodová 
zpráva následovně:  
 
Zvolená konstrukce současně z pojištění vylučuje 
vklady obdobných zahraničních územních 
samosprávných celků u českých úvěrových institucí, 
včetně těch, které působí prostřednictvím svých 
poboček v zahraničí. Důvodem je skutečnost, že ačkoli 
směrnice č. 2014/49/EU v čl. 5 odst. 2 písm. b) 
obsahuje diskreci umožňující členským státům do 
pojištění vkladů zahrnout vklady místních orgánů s 
ročním rozpočtem do výše 500 tis. EUR, čl. 5 odst. 1 
písm. j) směrnice obecně vklady veřejných orgánů z 
pojištění vkladů vyjímá. Je tak na rozhodnutí každého 
členského státu, zda zmíněnou diskreci využije, přičemž 
její využití ČR by nemělo vést k nerovným podmínkám 
a neopodstatněné soutěžní výhodě českých úvěrových 
institucí působících např. prostřednictvím své pobočky 
v členském státu, který diskreci nevyužil, oproti 
úvěrovým institucím, které mají v daném členském 
státu své sídlo. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K bodu 200 - § 41cf a násl: 
Tato část návrhu není označena vazbou k právu EU, ačkoli 
věc je předpisy EU upravena, viz výčet relevantní právní 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Směrnice 2014/49/EU financování provozních nákladů 
systému pojištění vkladů nikterak neupravuje. 
V kontextu bodu 21 a 27 preambule se jedná 
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úpravy EU shora. Směrnice 2014/49/EU vychází z principu, 
že náklady na financování systémů pojištění vkladů mají 
nést samotné úvěrové instituce (preambule – bod 27). V čl. 
10 odst. 8 pak cit. směrnice stanoví postup, pokud 
disponibilní finanční příspěvky systému nepostačují 
k vyplacení vkladatelů – předpokládá se úhrada 
mimořádných příspěvků, jak i vyplývá z úprav jiných 
členských států EU, na které odkazuje důvodová zpráva, 
resp. zpráva RIA. 

V návrhu novely není jasné, má-li navržená úprava oporu 
v právu EU. Požadujeme uvedení vztahu k právu EU a 
zhodnocení slučitelnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

o financování nákladů systémů pojištění vkladů ve 
vztahu k disponibilním finančním prostředkům systému 
pojištění vkladů určených k zajištění svých možných 
závazků, tj. k výplatě vkladatelů, popř. k financování 
řešení krize úvěrových institucí (viz čl. 11 odst. 1 a 2 
směrnice 2014/49/EU).  
 
Jakkoli je navrhovaná úprava do značné míry analogií 
k úpravě obsažené ve směrnici 2014/59/EU 
resp. v zákoně č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 
a řešení krize na finančním trhu, ve vztahu ke směrnici 
2014/49/EU ji nelze označit za transpoziční a jedná se 
tak o čistě národní právní úpravu. 
 
OKOM uplatnil tuto připomínku v rámci MPŘ 
k původní novele zákona o bankách a zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech na podzim roku 
2016, přičemž výše uvedené vypořádání akceptoval.   

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K části druhé – novela zákona o SÚD: 
Připomínky uvedené výše k části první se týkají i této části 
návrhu v obdobných případech. Navíc je v textu návrhu 
zákona u § 7aa odst. 4 uvedeno číslo poznámky pod čarou 
48, kdežto v rozdílové tabulce je stejná poznámka pod čarou 
označena číslem 50. Pokud bude v rámci předchozí 
připomínky zachována citace předpisu prostřednictvím 
poznámky pod čarou, požadujeme číselně sjednotit. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno.  
Připomínky k zákonu o bankách byly promítnuty i do 
relevantních ustanovení zákona o spořitelních 
a úvěrních družstev. Označení poznámky pod čarou 
č. 50 bylo opraveno na č. 48.   

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K části druhé bodu 84 - § 25c odst. 2: 
Nahradit slovo „mlčenlivost“ slovem „mlčenlivosti“. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.  
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Česká národní 
banka 

K § 3b písm. d) zákona o bankách [definice klientského 
kmene] 
Požadujeme upravit definici klientského kmene tak, aby 
nezahrnovala soubor smluv o úvěru. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Není žádoucí podrobovat souhlasu ČNB převod úvěrů, 
protože poskytování úvěrů je sice jednou z hlavních činností 
banky, ale současně je postoupení úvěru běžnou operací, 
která je naroveň sjednání úvěru nebo např. nakládání 
s nemovitostí banky, blokem dluhopisů aj. Posuzování 
všech takových převodů by bylo nepřiměřeně zatěžující pro 
ČNB i pro banky. ČNB navíc transakce úvěrových institucí 
pravidelně monitoruje a má pravomoc přijmout odpovídající 
opatření, pokud zjistí nedostatky. Postavení klientů 
z úvěrových smluv se přitom převodem podstatně nemění, 
na rozdíl od postavení vkladatelů, jejichž vklady jsou po 
převodu spojeny s kreditním rizikem jiné osoby. 

Akceptováno jinak.  
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna. Diskuse ohledně 
širšího zavedení klientského kmene a úpravy 
schvalování přeměn a převodů finančních institucí bude 
vedena v rámci dalších novel sektorových předpisů.  
 

Česká národní 
banka 

K § 22 odst. 2, 3 a 4 zákona o bankách a § 8b odst. 2, 3, a 
4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [kritéria 
odmítnutí auditora]  
Požadujeme vypustit změny zákona týkající se posuzování 
auditora ze strany ČNB (včetně navazujících úprav u 
nařízení změny auditora a mimořádného auditu v § 26 odst. 
6) a vyčkat s provedením změn na konečné znění novely 
směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), jejíž návrhy 
řeší stejnou otázku.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Návrh ministerstva financí obsahuje řadu nedostatků (chybí 
možnost odmítnout auditora, který nemá předpoklady pro 
jiná ověření než ověření účetní závěrky, přestože jde o zcela 
jiné know how, střety zájmů nejsou sladěny se zákonem o 

Akceptováno.  
Z návrhu byly odstraněny změny v úpravě opatření 
k nápravě týkajících se nařízení výměny auditora 
a mimořádného auditu. Zároveň byla z návrhu 
odstraněna většina změn § 22. V návrhu zůstala pouze 
nová úprava obsažená v § 22 odst. 3, která zjednodušuje 
možnost ČNB prominout nebo omezit ověření řídícího 
a kontrolního systému banky auditorem. Obdobně 
v ZSÚD. 
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auditorech, chybí možnost zohlednit nedostatky z praxe u 
nefinančních účetních jednotek a také nedostatky osob, které 
mají za auditora jednat, zmocnění k vyhlášce je zčásti 
duplicitní s úpravou v zákoně aj.). 
Současně tento návrh nebere a ani nemůže brát v úvahu 
aktuální diskuse o návrhu novely směrnice o kapitálových 
požadavcích (CRD), která je ve fázi Trialogu a podle návrhu 
Evropského parlamentu má být článek 63 (Duty of persons 
responsible for the legal control of annual and consolidated 
accounts) doplněn o nový odstavec ve znění:  
„Member States shall provide that the competent authorities 
may, as a minimum, require the replacement of a person 
referred to in the first subparagraph if that person acts in 
infringement of their obligations under the first 
subparagraph“ (jde o povinnosti týkající se oznamování 
nedostatků v činnosti banky orgánu dohledu). 
ČR tento požadavek podporuje a navrhuje dále doplnit text 
„and/or if there is other duly justified prudential reason of 
the competent authority to require the replacement“. 
Do ukončení přípravy návrhu novely považujeme za 
předčasné provádět změnu v národních předpisech. 
Odložení změny současně umožní širší diskusi o návrhu 
a mezisektorovou harmonizaci otázek spojených 
s posuzováním auditora. 

Česká národní 
banka 

K § 3b písm. a) zákona o bankách a § 1a odst. 2 písm. a) 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [doplnění 
definice pracovníka] 
Navrhujeme upřesnit definici pracovníka v části, týkající se 
zaměstnanců, neboť navrhovaný text („osoba, která je 
s jinou osobou v základním pracovněprávním vztahu“) 
zahrnuje ve smyslu § 1 zákoníku práce jak zaměstnance, tak 
zaměstnavatele, a je tedy pro účely předmětných ustanovení 
nevhodný.  

Akceptováno. 
Předmětná ustanovení zákona o bankách a zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech byla upravena 
v souladu s připomínkou.   
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Odůvodnění: 
„Osobou, která je s jinou osobou v základním 
pracovněprávním vztahu“, je podle zákoníku práce 
zaměstnanec (tj. zaměstnanec v pracovním poměru či 
pracující na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o 
provedení práce) a zaměstnavatel. Definice pracovníka pro 
účely ZoB a ZSÚD se však má týkat pouze „zaměstnance“, 
nikoli „zaměstnavatele“. Jsme si vědomi, že shodné znění 
obsahuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ale přesto 
je vhodné tuto chybu opravit. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 3b písm. a) zákona o bankách): 
„a) pracovníkem [se rozumí] osoba, která je s jinou osobou 
v základním pracovněprávním vztahu, zaměstnanec, osoba, 
která je prokuristou jiné osoby, osoba, která je členem 
orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, 
jmenována nebo jinak povolána, nebo osoba, která je 
členem výboru právnické osoby; je-li členem orgánu 
právnické osoby právnická osoba, která je do funkce volena, 
jmenována nebo jinak povolána, rozumí se pracovníkem 
fyzická osoba, která je touto právnickou osobou určena, aby 
tuto činnost skutečně vykonávala,“. 
Obdobně i v § 1a písm. a) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 

Česká národní 
banka 

K § 3b písm. b) zákona o bankách a § 1a odst. 2 písm. b) 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [doplnění 
definice vedoucího orgánu] 
Navrhujeme v souladu s CRD doplnit definici vedoucího 
orgánu tak, aby zahrnoval vždy osoby, které skutečně řídí 
činnost právnické osoby, a aby byla jasněji vyjádřena dvojí 
(řídicí a kontrolní) funkce vedoucího orgánu.  
Stejnou změnu doporučujeme provést také v rámci souběžné 
novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, neboť i 

Neakceptováno vysvětleno.  
Předkladatel preferuje zachování definice vedoucího 
orgánu, která je výsledkem podrobné odborné diskuse 
na pracovní úrovni i v Legislativní radě vlády, kdy 
předkladatel zohlednil argumentaci Legislativní rady 
vlády, že navrhované doplnění za středníkem 
představuje zužující, nikoli rozšiřující podmínku, ze 
které by bylo možné dovozovat, že dozorčí rada není 
vedoucím orgánem. 
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tento zákon transponuje příslušná ustanovení CRD.  
Odůvodnění: 
Jde o doplnění chybějící transpozice části čl. 3 odst. 1 bod 7 
a doplnění odkazu na transponované ustanovení (tzv. 
CELEX) o bod 8 čl. 3 odst. 1 CRD (definice kontrolní 
funkce vedoucího orgánu). I z praxe vyplývá, že vzhledem k 
převažujícímu dualistickému vnitřnímu uspořádání 
společností v ČR je potřebná přesná a úplná definice 
„vedoucího orgánu“, která jasně určí a rozliší (i) řídicí 
funkci vedoucího orgánu a (ii) kontrolní funkci vedoucího 
orgánu. Samo sledování rozhodovacích procesů není 
rozlišujícím znakem vedoucího orgánu. 
Upozorňujeme, že v písmeni b) navrženého ustanovení není 
provedena úplná transpozice definice v čl. 3 odst. 1 bod 7 
CRD („vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány instituce, 
jmenované podle vnitrostátních právních předpisů, které 
jsou oprávněny stanovovat strategii, cíle a celkové 
směřování instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které skutečně 
řídí činnost instituce“). Výše uvedené platí i pro návrh 
novely do ZSÚD.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 3b písm. a) zákona o bankách): 
„b) vedoucím orgánem orgán nebo orgány právnické osoby, 
jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak 
povoláni a který které je jsou oprávněny určovat strategii, 
cíle a celkové směřování této osoby  nebo dohlížet a 
zahrnují členy, kteří skutečně řídí činnost právnické osoby, 
a členy, kteří dohlížejí a sledují rozhodovací procesy na 
úrovni vedení právnické osoby a tyto procesy sledovat, 
CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7 a 8)“ 
Obdobně i v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech. 

 
V souvislosti s připomínkou jiného připomínkového 
místa byl v rámci vkládaného § 3b zároveň nově 
vymezen pojem generální ředitel, u nějž se má 
prostřednictvím právní fikce pro účely zákona o 
bankách za to, že je členem vedoucího orgánu, pročež 
se na něho vztahují i veškeré požadavky, které musejí 
splňovat členové vedoucího orgánu. Potřeba vztáhnout 
požadavky na členy vedoucího orgánu i na osobu 
generálního ředitele přitom vyplývá mimo jiné z 
revidovaných guidelines EBA ke governance 
(EBA/GL/2017/11) a guidelines EBA k posuzování 
osob (EBA/GL/2017/12), i z tohoto důvodu pak byl 
výše uvedeným způsobem subsumován pod množinu 
členů vedoucího orgánu. Dále tato úprava mimo jiné 
reaguje na recentní změnu zákona o obchodních 
korporacích, kdy bylo v rámci revize monistického 
systému uspořádání akciových společností upuštěno od 
funkce statutárního ředitele, a to bez náhrady. I 
vzhledem k zavedené praxi v sektoru úvěrových 
institucí, kdy tyto osobu „generálního ředitele“ v rámci 
svého řízení vytvářejí a obsazují, se proto předmětná 
úprava jeví zcela nezbytnou. 
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Česká národní 
banka 

K § 3b písm. d) zákona o bankách [definice klientského 
kmene] 
1. Doporučujeme do definice klientského kmene doplnit 
také „převody“ smluv o investičních službách. 
2. Doporučujeme vyjasnit pojem „soubor smluv“ v textu 
zákona nebo v důvodové zprávě, aby bylo zřejmé, že nejde 
vždy o celý soubor smluv, ale i o jeho části.   
Odůvodnění: 
Na zvážení je zahrnutí dalších smluv, vedle smluv o vkladu, 
konkrétně smluv z investičních služeb. V případě převodu 
části závodu obchodníka s cennými papíry by schvalování 
podléhaly a je nelogické, aby v případě analogického 
převodu u banky v rámci převodu klientského kmene byla 
ochrana klientů jiná. Jejich pozice se mění potenciálně 
mnohem více než v případě klientů z úvěrových smluv. 
Ačkoliv z textu odůvodnění plyne, že MF mělo na mysli i 
převody části klientského kmene, dikce zákona není jasná a 
je možný výklad, že se týká pouze klientského kmene jako 
celku. K takovým převodům v praxi dochází jen při převodu 
závodu nebo fúzi a samostatná úprava posuzování převodu 
klientského kmene v § 16 odst. 1 písm. f) by neměla žádný 
obsah. Navíc by ji rozdělením transakce do více částí bylo 
možné snadno obejít. Současně jsme si vědomi, že v rámci 
pojišťovnictví se používá stejný pojem, aniž by byl 
podrobněji definován. Proto navrhujeme zvážit buď 
doplnění zákona, nebo alespoň důvodové zprávy.  
Přitom nehrozí, že by ČNB běžně posuzovala převod i 
jediného vkladu (nebo závazku ze smlouvy o investiční 
službě), protože k takovým situacím na trhu vůbec 
nedochází, na rozdíl od převodů jednotlivých úvěrů.  

Akceptováno jinak. 
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna. Diskuse ohledně 
širšího zavedení klientského kmene a úpravy 
schvalování přeměn a převodů finančních institucí bude 
vedena v rámci dalších novel sektorových předpisů. 

Česká národní 
banka 

K § 3c) zákona o bankách a § 1 odst. 10 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech [použití ustanovení o 
cenných papírech na zaknihované cenné papíry] 

Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky jiného připomínkového místa 
bylo ustanovení vypuštěno. 
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Za účelem sjednocení formulace sektorových zákonů 
doporučujeme obě výše uvedená ustanovení formulovat po 
vzoru § 194 ZPKT.  
Odůvodnění: 
V předloze se liší formulace v zákoně o bankách, která se se 
zněním v ZPKT shoduje, a v zákoně o spořitelních a 
úvěrních družstvech, která je částečně jiná. Uvedené rozdíly 
nemají věcný dopad, ale přesto jsou nežádoucí. 

 

Česká národní 
banka 

K § 5 odst. 5 zákona o bankách [zmocnění pro licenční 
vyhlášku] 
Požadujeme upravit zmocnění k vydání vyhlášky tak, aby 
odpovídalo formulaci používané v podobných případech v 
ostatních sektorových zákonech i nově navrhovanému znění 
§ 16 odst. 7. 
Odůvodnění: 
Nově vložený § 16 odst. 7 upravující řízení o žádosti 
týkající se přeměn banky přebírá text zmocnění 
používaného v jiných sektorových zákonech. Toto zmocnění 
již nestanoví vyhláškou vzory tiskopisů žádosti a obsah 
jejích příloh, ale podrobnosti náležitostí žádosti. 
Předpokládáme, že problematika žádostí bude nově 
upravena samostatnou vyhláškou k zákonu o bankách, a 
proto je pro účely přípravy této vyhlášky nutné upravit 
zmocnění k náležitostem žádostí tak, aby byla použita 
jednotná formulace v celém zákoně.  
Dodáváme, že úprava zmocnění k vydání vyhlášky formou 
vzorů tiskopisů se týká rovněž žádosti o licenci banky v § 4 
odst. 8 nebo nabytí kvalifikované účasti v § 20 odst. 4 
(obdobně též v § 2a odst. 1 a § 2b odst. 4 ZSÚD). Tyto 
žádosti by nicméně měly upravit přímo použitelné předpisy 
EU: 
• Regulatory Technical Standards under Article 8(2) of 

Directive 2013/36/EU on the information to be provided 

Akceptováno jinak.  
Formulace odpovídá znění § 8 odst. 3 zákona 
č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 
i například znění § 19 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu. 
 
V rámci úpravy textace ostatních výskytů odkazu na 
vyhlášku (§ 4 odst. 8 respektive § 20 odst. 4) se jeví 
jako vhodnější řešení vyčkat průběhu transpozičního 
procesu související evropské legislativy, alternativně je 
možná změna v návaznosti na legislativní proces 
v rámci LRV. 
 

 
§ 5 odst. 5 

Žádost o licenci podle odstavce 1 obsahuje, vedle 
náležitostí stanovených správním řádem, lze podat 
pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel 
přiloží doklady osvědčující splnění podmínek 
uvedených v odstavci 4. Vzor formuláře a obsah jeho 
příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou. Žádost 
lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí 
žádosti, její formát a další technické náležitosti 
stanoví Česká národní banka vyhláškou. 
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for the authorisation of credit institutions, the 
requirements applicable to shareholders and members 
with qualifying holdings and obstacles which may 
prevent the effective exercise of supervisory powers. 

• Implementing Technical Standards under Article 8(3) of 
Directive 2013/36/EU on standard forms, templates and 
procedures for the provision of the information required 
for the authorisation of credit institutions. 

Předpokládá se, že by tyto dokumenty měly být publikovány 
ještě v roce 2018. Účinnost těchto předpisů nastává 6 
měsíců poté, co nabyly platnosti (platnosti nabývají 20 dnů 
po publikaci v Úředním věstníku). Změna zmocnění 
v těchto případech je méně podstatná, ale do vydání 
odpovídajících nařízení přesto vhodná.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 5 odst. 5 zákona o bankách) 
„(5) Žádost o licenci podle odstavce 1 obsahuje, vedle 
náležitostí stanovených správním řádem, lze podat pouze na 
předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží doklady 
osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 4. Vzor 
formuláře a obsah jeho příloh stanoví Česká národní banka 
vyhláškou. Žádost lze podat pouze elektronicky. 
Podrobnosti náležitostí žádosti stanoví Česká národní 
banka vyhláškou.“ 

Česká národní 
banka 

K § 8 odst. 3 písm. f) zákona o bankách a § 7aa odst. 1 
písm. f) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[povinnost banky zajistit, aby členové jejích orgánů měli 
odborné znalosti] 
Navrhujeme upřesnit znění textu výše uvedených stanovení, 
aby bylo zřejmé, že dostatečné odborné znalosti musí mít 
členové orgánu banky „ve svém souhrnu“, nikoli „jako 
celek“.  
Odůvodnění:  

Neakceptováno.   
Předkladatel preferuje zachování stávajícího znění, 
které odráží připomínku OKOM na úpravu dikce dle 
požadavku CRD uplatněnou v rámci MPŘ k původní 
novele zákona o bankách a zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech na podzim 2016. Ve smyslu 
uplatněné připomínky bude doplněna důvodová zpráva.   
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Je třeba upravit formulaci, aby bylo zřejmé, že jsou členové 
vedoucího orgánu, resp. jejich znalosti, dovednosti a 
zkušenosti posuzovány v souhrnu. Členové netvoří přísně 
vzato celek, který se má posuzovat (formulaci by bylo 
možné použít pro posuzování „vedoucího orgánu“, na který 
jsou kladeny určité požadavky jako na celek), ale posuzuje 
se, zda členové v souhrnu disponují žádanými znalostmi, 
dovednostmi, zkušenostmi. Různé sektorové předpisy 
přitom vyjadřují tuto skutečnost různě a formulace „jako 
celek“ není zavedeným standardem.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 8 odst. 3 písm. f) zákona o bankách): 
„f) členové jejího vedoucího orgánu, jako celek, měli 
v souhrnu dostatečné odborné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti k tomu, aby rozuměli činnostem banky.“.  
Obdobně i v § 7aa odst. 1 písm. f) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech. 

Česká národní 
banka 

K § 8aa odst. 2 zákona o bankách a § 7a odst. 2 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech [povinnost zřídit 
řídicí a kontrolní systém] 
Navrhujeme upřesnit text návrhu a zároveň sjednotit se 
zněním § 12 odst. 2 ZKPT tak, aby bylo vyjádřeno 
výslovně, že řídicí a kontrolní systém banky i družstevní 
záložny musí být nastaven způsobem, který je ku prospěchu 
stabilitě a fungování trhu a zájmu jejich klientů. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme formulovat předmětná ustanovení obdobně 
jako v ZPKT. Primárně jde o sjednocení terminologie 
v sektorových zákonech, ale úprava má praktický dopad i v 
oblasti správního trestání a potvrzuje, že cílem zavedení 
řídicího a kontrolního systému není jen formální cvičení, ale 
má konkrétní účel a smysl.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 

Akceptováno.   
Předmětná ustanovení byla upravena v souladu 
s připomínkou a uvedena do souladu s § 12 odst. 2 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu.    
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znění § 8aa odst. 2 zákona o bankách): 
„K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti banka 
zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém, a to 
způsobem, který je ku prospěchu stabilitě a fungování trhu 
a zájmu jejích klientů. Pobočka banky z jiného než 
členského státu se řídí požadavky na řídicí a kontrolní 
systém přiměřeně.“ 
Obdobně i v § 7a odst. 2 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 

Česká národní 
banka 

K § 8b odst. 1 písm. h) zákona o bankách a § 7a odst. 3 
písm. h) [leg. tech.] 
Navrhujeme vložit před slova „včetně“ čárku, tj. uvést „h) 
řízení střetů zájmů při výkonu činnosti, včetně jejich 
zjišťování a zamezování,“; obdobně i v § 7a odst. 3 písm. h) 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 

Akceptováno. 
Ustanovení byla upravena v souladu s připomínkou.   
 

Česká národní 
banka 

K § 8b odst. 1 písm. m) zákona o bankách a § 7a odst. 3 
písm. m) [požadavky na vedoucí a další osoby] 
Požadavek svéprávnosti, důvěryhodnosti a odborné 
způsobilosti by mohl být nepřiměřený, pokud by byl 
aplikován shodně na všechny pracovníky banky bez ohledu 
na konkrétní činnost, kterou tyto osoby v bance vykonávají. 
Proto navrhujeme úpravu textu, která by zdůraznila potřebu 
rozlišování podle povahy pozice.  
Odůvodnění: 
Požadavek důvěryhodnosti a odborné způsobilosti je 
definován úředním sdělení ČNB a je dosud vztažen pouze 
na vrcholové vedení banky. Pokud by se nyní tento 
požadavek vztahoval na každého pracovníka, včetně 
pracovníků při nebankovních a nepodnikatelských 
činnostech, mohlo by to být nepřiměřené. Bylo by možné 
dovozovat, že banka je povinna pracovníka, který byl 
odsouzen za trestný čin, okamžitě propustit pro ztrátu 

Akceptováno částečně. 
Předkladatel preferuje v § 8b odst. 1 písm. m) zákona o 
bankách a § 7a odst. 3 písm. m) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech pouze čistou transpozici čl. 91 
odst. 1 směrnice CRD, kdy se požadavek svéprávnosti, 
důvěryhodnosti a odborné způsobilosti bude vztahovat 
pouze na členy vedoucího orgánu. Současně se provádí 
úprava v § 8bb odst. 2, který bude obsahovat generální 
klauzuli důvěryhodnosti a odbornosti, která odpovídá 
mj. § 21 odst. 2 a § 48 odst. 2 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech a § 53 odst. 2 
zákona o doplňkovém penzijním spoření. Podobné 
řešení se připravuje i v § 14 odst. 2 zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu. V návaznosti na provedené úpravy 
se provádí odpovídající úprava přestupků. Obdobná 
úprava se provádí v zákoně o spořitelních a úvěrních 
družstvech (§ 7ag odst. 2).  
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důvěryhodnosti, a to bez ohledu na to, zda je daný trestný 
čin relevantní z hlediska vykonávané činnosti.  
Banky také mohou na přiměřených pracovních pozicích 
využívat i pracovníky s omezenou svéprávností (např. 
v oddělení úklidu či stravování to není překážkou řádného 
výkonu práce). Osobou, jejíž pomocí vykonává banka své 
činnosti, přitom může být i osoba právnická, u níž se pojem 
svéprávnost nepoužívá. Doporučujeme terminologii vyjasnit 
a požadavek zmírnit.  
Pozn.: Toto ustanovení je transpoziční právě jen ve vztahu 
k členům vedoucího orgánu, navržená úprava tedy povede i 
k upřesnění vykazované transpozice. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 8b odst. 1 písm. m) zákona o bankách): 
„m) zajišťování toho, aby členové vedoucího orgánu byli 
plně svéprávní, důvěryhodní a měli nezbytné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti; to platí v přiměřeném rozsahu i 
pro další osoby, pomocí kterých vykonává banka činnost,“ 
Obdobně i v § 7a odst. 3 písm. m) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech. 

 
Znění relevantních ustanovení zákona o bankách po 
vypořádání:  
 
§ 8b odst. 1 písm. m) zákona o bankách 
 
„m) zajišťování toho, aby členové vedoucího orgánu 
byli plně svéprávní, důvěryhodní a měli nezbytné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti;“ 
CELEX: 32013L0036 (čl. 91 odst. 1) 
 
§ 8bb a 8bc zákona o bankách 
 

„§ 8bb 
 

(1) Personální zdroje banky musí být přiměřené 
povaze, rozsahu a složitosti jejích činností. 
CELEX: 32013L0036 (čl. 74 odst. 2) 
 
(2) Banka zajistí, aby osoby, pomocí kterých 
vykonává činnost, byly důvěryhodné a měly znalosti, 
dovednosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim 
přidělených činností.  
 
(3) Banka zejména zajistí, aby tyto osoby měly 
znalost postupů a předpisů nezbytných pro plnění 
jejich povinností souvisejících s činností banky a aby 
rozsah a povaha činností prováděných těmito 
osobami nebránily řádnému výkonu jednotlivých 
činností těchto osob. 

Česká národní 
banka 

§ 11 odst. 5 zákona o bankách [úkoly GSFT] 
Navrhujeme nahradit slova „působí ke zvýšení“ slovy 
„přispívat ke zvýšení“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.   
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Odůvodnění: 
Jde o jazykově vhodnější formulaci. Pojem „přispívat“ 
v podobném kontextu používá např. zákon o dohledu nad 
kapitálovým trhem.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 11 odst. 5 zákona o bankách): 
„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“) a i jinak působí 
přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o pojištění 
pohledávek z vkladů a jeho podmínkách.“ 

Česká národní 
banka 

K § 16 odst. 2 písm. b) zákona o bankách a § 7 odst. 7 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [informace 
o personálních změnách ve vedoucím orgánu] 
Navrhujeme upravit text obou ustanovení tak, aby bylo 
zřejmé, jaké doklady se předkládají v případě oznamování 
změn ve vedoucím orgánu banky nebo družstevní záložny.  
Odůvodnění: 
Navržená úprava sjednocuje text s novým návrhem na znění 
§ 7 odst. 7 ZSÚD a odstraňuje nejasnosti ohledně toho, jaké 
doklady se předkládají při personální obměně. Dnes to není 
stanoveno a ČNB pouze neformálně doporučuje postupovat 
obdobně jako v případě žádosti o licenci, kde jsou 
odpovídající doklady vymezeny vyhláškou ČNB. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 16 odst. 2 písm. b) zákona o bankách) 
„(2) Banka je povinna informovat Českou národní banku  
b) o návrzích personálních změn … včetně předložení 
podkladů nezbytných pro posouzení jejich odborné 
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných 
osob přiměřeně rozsahu informací předkládaných za tyto 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení byla upravena v souladu s připomínkou. 
Vzhledem k tomu, že již nynější znění není gramaticky 
správně formulované, bylo zvoleno v obou předpisech 
následující znění: b) o návrzích personálních změn ve 
vedoucím orgánu, včetně předložení podkladů 
nezbytných pro posouzení odborné způsobilosti, 
důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navržené do 
vedoucího orgánu přiměřeně rozsahu informací 
předkládaných za tyto osoby v žádosti o udělení licence, 
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osoby v žádosti o udělení licence,“ 
 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech (úplné znění § 7 odst. 7 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech) 
„Družstevní záložna je povinna informovat Českou národní 
banku o návrzích personálních změn ve voleném orgánu 
družstevní záložny, včetně předložení podkladů nezbytných 
pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a 
zkušenosti navrhovaných osob přiměřeně rozsahu 
informací předkládaných za tyto osoby v žádosti o udělení 
povolení.“ 

Česká národní 
banka 

K § 16 odst. 6 ZoB [žádosti o souhlas s přeměnou a 
podobnými transakcemi] 
Navrhujeme upřesnit kritéria pro posuzování přeměn banky 
a dispozici se závodem nebo klientským kmenem banky tak, 
aby bylo zřejmé, že v rámci kritéria „bezpečného fungování 
finančního systému České republiky“ se posuzují zejména 
předpoklady nabyvatele klientského kmene. 
Odůvodnění: 
Pojem bezpečné fungování finančního trhu použitý mezi 
kritérii pro přezkum přeměny nebo dispozice ze strany ČNB 
vychází z mandátu v zákoně o ČNB. Pro účely konkrétních 
řízení je ale užitečné ho upřesnit uvedením příkladů, kdy se 
toto kritérium uplatní. Vyloučí se tím pochyby, zda zahrnuje 
jen ochranu finančního systému jako celku, nebo i jeho 
konkrétních účastníků. Máme za to, že správný je druhý 
uvedený výklad (součástí bezpečného fungování finančního 
systému je prevence poškození klientů finančních institucí, 
ochrana spotřebitele atp.) a ČNB by měla při přezkumu 
posoudit zejména organizační předpoklady, kapitálové 
vybavení a dalších předpoklady obezřetného podnikání 
nabyvatele závodu banky nebo klientského kmene banky. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna. Diskuse ohledně 
širšího zavedení klientského kmene a úpravy 
schvalování přeměn a převodů finančních institucí bude 
vedena v rámci dalších novel sektorových předpisů.  
Vzhledem k tomu, že bude ČNB podle vypořádání jiné 
připomínky schvalovat dispozici s částí obchodního 
závodu banky a naopak nebude schvalovat dispozici 
s klientským kmenem, bylo ustanovení upraveno 
v souladu s touto připomínkou. Ustanovení po úpravě 
zní:  
„Česká národní banka neudělí předchozí souhlas podle 
odstavce 1 písm. a), nebo c) nebo f), pokud jsou 
důvodné obavy, že dispozice s obchodním závodem 
nebo klientským kmenem částí obchodního závodu 
banky, fúze nebo rozdělení banky nebo převod jmění na 
banku jakožto společníka povede k ohrožení finanční 
stability a bezpečného fungování finančního systému 
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Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 16 odst. 6 zákona o bankách) 
„Česká národní banka neudělí předchozí souhlas podle 
odstavce 1 písm. a), c) nebo f), pokud jsou důvodné obavy, 
že dispozice s obchodním závodem nebo klientským kmenem 
banky, fúze nebo rozdělení banky nebo převod jmění na 
banku jakožto společníka povede k ohrožení finanční 
stability a bezpečného fungování finančního systému České 
republiky, zejména s ohledem na organizační předpoklady, 
kapitálové vybavení a další předpoklady obezřetného 
podnikání nabyvatele závodu banky nebo klientského 
kmene banky. Přitom zváží i dopad 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.“ 

České republiky, zejména s ohledem na organizační 
předpoklady, kapitálové vybavení a další předpoklady 
obezřetného podnikání nabyvatele závodu banky, nebo 
části závodu banky nebo klientského kmene banky. 
Přitom zváží i dopad 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.“ 

Česká národní 
banka 

K § 16 odst. 7 ZoB [žádosti o přeměny banky] 
Navrhujeme vypustit ze zmocnění k vydání vyhlášky 
požadavky týkající se formátu a dalších technických 
náležitostí žádosti. 
Odůvodnění: 
V této připomínce navrhovaná úprava sjednocuje formulaci 
zmocnění k vydání vyhlášky o žádosti o vydání souhlasu 
s přeměnou podle § 16 odst. 1 s relevantní úpravou v jiných 
zákonech finančního trhu, mj. reflektuje doporučení 
pracovní komise LRV pro správní právo č. 1 k návrhu 
vyhlášky o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a 
zajištění. Z toho důvodu doporučujeme v § 16 odst. 7 zrušit 
text „její formát a další technické náležitosti“. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 16 odst. 7 zákona o bankách) 
„Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 obsahuje, 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Znění ustanovení bylo ponecháno v navrženém znění. 
Formulace odpovídá znění § 8 odst. 3 zákona 
č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 
i například znění § 19 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu.  
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vedle náležitostí stanovených správním řádem, informace o 
důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a 
jeho účastnících. Žádost lze podat pouze elektronicky. 
Podrobnosti náležitostí žádosti, její formát a další technické 
náležitosti stanoví Česká národní banka vyhláškou.“ 

Česká národní 
banka 

K § 16 odst. 8 ZoB [oznámení banky o postupu u 
přeměn] 
Navrhujeme upřesnění v textu tak, aby bylo zřejmé, ke 
kterému okamžiku se vztahuje lhůta 1 měsíce v § 16 odst. 8. 
Odůvodnění: 
Text „uskutečnění postupu, ke kterému byl souhlas udělen“, 
může být nejasný s ohledem na různost přeměn a transakcí, 
jichž se souhlas týká. Nemusí být např. jasné, zda za 
„uskutečnění postupu“ bude považováno již zahájení 
postupu (např. odeslání pozvánky na valnou hromadu 
rozhodující o fúzi), nebo až konečná realizace (např. zápis 
fúze do obchodního rejstříku). Proto navrhujeme upřesnění 
v tom smyslu, že relevantní bude okamžik nabytí účinnosti 
právního jednání, ke kterému byl souhlas udělen.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 16 odst. 8 zákona o bankách) 
„Poté, co nabude právní moci souhlas podle odstavce 1 
písm. a), c) nebo f) a alespoň 1 měsíc před uskutečněním 
postupu, nabytím účinků jednání, ke kterému byl souhlas 
udělen, banka uveřejní oznámení o tomto postupu na svých 
internetových stránkách. Vkladatelům, ve vztahu k jejichž 
pohledávce z vkladu se v důsledku postupu podle odstavce 1 
písm. a), c) nebo f) změnila osoba dlužníka, banka bez 
zbytečného odkladu po uveřejnění tohoto oznámení poskytne 
toto oznámení na trvalém nosiči dat. Uveřejnění tohoto 
oznámení se považuje za splnění povinnosti informovat 
vkladatele podle § 41s odst. 1.“ 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu znění, 
uvedeného v připomínce se změnou provedenou 
vzhledem k tomu, že ČNB podle vypořádání jiné 
připomínky nebude schvalovat dispozici s klientským 
kmenem, bylo ustanovení upraveno v souladu s touto 
připomínkou. Ustanovení zní po úpravě následovně:  
„Poté, co nabude právní moci souhlas podle odstavce 
1 písm. a), nebo c) nebo f) a alespoň 1 měsíc před 
uskutečněním postupu, nabytím účinnosti právního 
jednání, ke kterému byl souhlas udělen, banka 
uveřejní oznámení o tomto postupu na svých 
internetových stránkách. Vkladatelům, ve vztahu 
k jejichž pohledávce z vkladu se v důsledku postupu 
podle odstavce 1 písm. a), nebo c) nebo f) změnila 
osoba dlužníka, banka bez zbytečného odkladu po 
uveřejnění tohoto oznámení poskytne toto oznámení 
na trvalém nosiči dat. Uveřejnění tohoto oznámení 
se považuje za splnění povinnosti informovat 
vkladatele podle § 41s odst. 1.“ 
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Česká národní 
banka 

K § 16 odst. 9 písm. h) zákona o bankách [leg.tech.] 
Navrhujeme slova „vyplývající z odstavce 11“ nahradit 
slovy „podle odstavce 11“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu znění, 
uvedeného v připomínce. 

Česká národní 
banka 

K § 16 odst. 11 zákona o bankách [právo vkladatele 
ukončit smlouvu] 
Navrhujeme zrušit slova „nad bankami“. 
Odůvodnění: 
Text odkazuje na „orgán dohledu nad bankami“, na jiných 
místech zákona se uvádí „orgán bankovního dohledu“. 
V tomto ustanovení je přitom dostatečným vymezením 
orgán dohledu ve vztahu k přijímání vkladů. Hypoteticky 
může jít i o orgán dohledu nad záložnami, pokud by se 
někde lišil od orgánu dohledu nad bankami. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 16 odst. 11 zákona o bankách) 
„V případě, kdy v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. 
a), c) nebo f) dochází ke změně příslušného orgánu dohledu 
nad bankami ve vztahu k činnosti podle § 1 odst. 1 písm. a), 
má vkladatel, ve vztahu k jehož pohledávce z vkladu se 
změnila osoba dlužníka, ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo 
oznámení podle odstavce 8 uveřejněno na internetových 
stránkách banky, právo vybrat své pohledávky z vkladů nebo 
je převést, a to bezúplatně a bez sankce, nejde-li o pojištěné 
pohledávky z vkladů.“ 

Akceptováno. 
Slova „nad bankami“ byla vypuštěna. Po úpravě zní 
ustanovení následovně:  
„V případě, kdy v důsledku postupu podle odstavce 1 
písm. a), nebo c) nebo f) dochází ke změně příslušného 
orgánu dohledu nad bankami ve vztahu k činnosti podle 
§ 1 odst. 1 písm. a), má vkladatel, ve vztahu k jehož 
pohledávce z vkladu se změnila osoba dlužníka, ve lhůtě 
3 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení podle odstavce 8 
uveřejněno na internetových stránkách banky, právo 
vybrat své pohledávky z vkladů nebo je převést, a to 
bezúplatně a bez sankce, nejde-li o pojištěné 
pohledávky z vkladů.“ 
  

Česká národní 
banka 

K § 16a odst. 2 zákona o bankách a § 2d odst. 4 zákona o 
družstevních záložnách [oznámení o záměru otevřít 
pobočku] 
1. Navrhujeme nahradit slovo „otevřít“ slovem „zřídit“ a 
slovo „shledá“ slovem „zjistí“.  
2. Navrhujeme nepoužívat v § 16a odst. 2 zákona o bankách 
formulaci „splnění podmínek stanovených právem EU podle 
§ 5c až 5m ZoB“, když právo EU nestanoví nic podle 
českého zákona, ale naopak. 

Akceptováno jinak. 
Znění poslední věty § 16a odst. 2 bylo upraveno takto: 
 
„Pokud po obdržení oznámení o záměru otevřít zřídit 
pobočku banky nebo oprávněné finanční instituce 
v zahraničí Česká národní banka shledá zjistí, že nebyly 
splněny podmínky stanovené právem Evropské unie 
podle § 5c až 5m, rozhodne Česká národní banka ve 
správním řízení, že tyto podmínky nebyly splněny.“ 
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Odůvodnění:  
Navrhujeme zpřesnění textu. V daném případě se jedná o 
realizaci práva usadit se („right of establishment“), čemuž 
lépe odpovídá v češtině výraz „zřídit“ než výraz „otevřít“ 
(establish vs. open). Zřízení pobočky navíc nemusí 
znamenat otevření kamenné pobočky, slovo „zřídit“ je proto 
také vhodnější, např. lze hovořit o zřízení trvalé 
infrastruktury na území jiného členského státu (např. 
oslovování zákazníků v podobě systematického 
kontaktování zprostředkovatelem, resp. zástupcem, 
internetové stránky v příslušném jazyce). Dále je obvyklejší 
terminologie „Česká národní banka zjistí“, než „shledá“.  
Rovněž není vhodné používat dikci o splnění podmínek 
„stanovených právem EU podle § 5c až 5m“ ZoB, naopak § 
5c až § 5m stanoví pravidla v souladu s právem EU. 
Ustanovení § 5c a násl. totiž zohledňují judikaturu 
evropských soudů a také pravidla CRD, místy na právo EU 
odkazují. Česká národní banka nemůže postihovat porušení 
povinnosti stanovené směrnicí, ta není přímo účinná, může 
postihovat porušení povinnosti stanovené českým zákonem, 
který transponuje EU právo. Upozorňujeme, že jinak a 
správně je tato otázka upravena v § 2d odst. 4 ZSÚD, jenž 
neodkazuje na povinnosti stanovené právem Evropské unie 
a odkazuje přímo na § 2d odst. 3 ZSÚD. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 16a odst. 2 zákona o bankách) 
„Pokud po obdržení oznámení o záměru otevřít zřídit 
pobočku banky nebo oprávněné finanční instituce v 
zahraničí Česká národní banka shledá zjistí, že nebyly 
splněny podmínky stanovené právem Evropské unie podle § 
5c až 5m, rozhodne Česká národní banka ve správním 
řízení, že tyto podmínky nebyly splněny.“ 
Obdobně v relevantní části i v § 2d odst. 4 zákona o 

 
Obdobně bylo upraveno i znění § 16a odst. 1 a 2d 
odst. 4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 
 
Nad rámec připomínky bylo upraveno i znění § 16a 
odst. 3 zákona o bankách: 
 

„§ 16a 
 

(3) Jestliže Česká národní banka ve správním řízení 
rozhodne, že podmínky stanovené právem Evropské 
unie pro tyto případy podle § 5c až 5m nejsou splněny, 
rozhodnutí je soudně přezkoumatelné.“ 
 
Obdobná úprava byla dále provedena v § 5a odst. 1: 

 
„§ 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. …“ 
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spořitelních a úvěrních družstvech. 
Česká národní 
banka 

K § 19 odst. 1 a) a b) zákona o bankách [pojem „vedoucí 
orgán“] 
V § 19 odst. 1 návrhu novely ZoB navrhujeme v písm. a) 
slovo „statutárního“ nahradit slovem „vedoucího“ a v písm. 
b) vypustit slova „členové statutárního orgánu a správní 
rady banky a“.  
Odůvodnění:  
S ohledem na zavedení pojmu „vedoucí orgán“ v § 3b ZoB 
navrhujeme provést úpravu v § 19 odst. 1 písm. a) a v 
písmenu b) uvést jen členy výborů.  
V zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech není třeba 
úpravu provádět vzhledem k odlišnému vymezení osob se 
zvláštním vztahem k družstevní záložně (§ 8b odst. 4). 
 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění k § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona o bankách): 
„(1) Za osoby, které mají k bance zvláštní vztah, se pro 
účely tohoto zákona považují  
a) členové statutárního vedoucího orgánu banky;  
b) členové správní rady a dozorčí rady banky a členové 
výboru pro audit25), rizika, odměňování a jmenování;“ 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.  

Česká národní 
banka 

K § 20 odst. 9 písm. b) zákona o bankách a § 2b odst. 9 
písm. b) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[leg.tech.]  
Navrhujeme nahradit slovní spojení „navrhovány za členy 
vedoucího orgánu“ obvyklejším spojením „navrhovány na 
členy vedoucího orgánu“.  

Akceptováno. 
Ustanovení byla upravena v souladu s připomínkou.  
 

Česká národní 
banka 

K § 20c, § 38 a 38a zákona o bankách a § 13b odst. 1 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [bankovní 
spojení]  
Navrhujeme ve výše uvedených ustanoveních nahradit slova 

Akceptováno.  
Relevantní ustanovení byla upravena v souladu 
s připomínkou, kdy slova „bankovní spojení“ byla 
nahrazena slovy „číslo účtu nebo jiný jedinečný 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7NJJC5O)



64 
 

„bankovní spojení“ slovy „jedinečný identifikátor“, a to za 
účelem sjednocení sektorových záklonů.  
Odůvodnění: 
Nad rámec dříve uplatněných připomínek navrhujeme 
nahradit slova „bankovní spojení“ slovy „jedinečný 
identifikátor“, a nikoli výrazem „číslo účtu“. Ne každé 
„bankovní spojení“ musí být (výlučně) číslem účtu. Např. 
některé družstevní záložny používají namísto toho variabilní 
symbol, zákon nicméně umožňuje použít i jiné 
identifikátory. Nový zákon o platebním styku, který nabyl 
účinnosti 18. ledna 2018, používá v tomto směru výraz 
„jedinečný identifikátor“. Občanský soudní řád a exekuční 
řád používají v této souvislosti pojem „číslo účtu nebo jiný 
jedinečný identifikátor“, což je věcně totéž. V navrhované 
úpravě proto navrhujeme použít buď pojem použitý 
zákonem o platebním styku, nebo občanským soudním 
řádem a exekučním řádem.  

identifikátor“, přičemž zvolena byla varianta znění 
použitá v občanském soudním řádu (a exekučním řádu), 
jakožto v lex generalis. 

Česká národní 
banka 

K § 22 odst. 8 zákona o bankách a § 8b odst. 8 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech [postup prominutí 
ověření řídicího a kontrolního systému auditorem]  
V § 22 odst. 8 zákona o bankách navrhujeme upravit text 
tak, aby nevyvolával pochyby, že ČNB informuje dotčenou 
instituci jen v případě, kdy ověření řídicího a kontrolního 
systému promíjí (a v tom případě, v jakém rozsahu je 
promíjí). Nikoliv, zda jej promíjí. 
Obdobně pak pro družstevní záložny v § 8b odst. 8 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech. 
Odůvodnění: 
Pokud ČNB ověření řídicího a kontrolního systému 
nepromine nebo neomezí jen na vybrané součásti řídicího a 
kontrolního systému, platí, že banka nebo družstevní 
záložna jsou povinny je provést. Je nadbytečné, aby ČNB 
banku nebo družstevní záložnu informovala v případech, 

Akceptováno. 
Ustanovení byla upravena v souladu s připomínkou 
s tím, že z návrhu byla odstraněna většina změn § 22. 
V návrhu zůstala pouze nová úprava obsažená v § 22 
odst. 3, která zjednodušuje možnost ČNB prominout 
nebo omezit ověření řídícího a kontrolního systému 
banky auditorem (připomínkované ustanovení § 22 
odst. 8). Obdobně v zákoně o spořitelních a úvěrních 
družstvech.   
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kdy ověření nepromíjí – postačí informovat ty instituce, u 
kterých k prominutí dochází. To z textu plyne dostatečně, 
ale formulace o informování „zda promíjí“ může být 
matoucí.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění k § 22 odst. 8) 
„(8) Česká národní banka může požadavek na ověření 
řídicího a kontrolního systému banky podle odstavce 5 
prominout nebo omezit pouze na některé jeho součásti. 
Česká národní banka do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku bance sdělí, zda že ověření řídicího 
a kontrolního systému banky podle odstavce 5 promíjí nebo 
jakým způsobem provedení tohoto ověření omezuje. Sdělení 
České národní banky o prominutí nebo omezení provedení 
tohoto ověření se považuje za sdělení podle části čtvrté 
správního řádu.“ 
Obdobně i v § 8b odst. 8 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech.  

Česká národní 
banka 

K § 22 odst. 10 zákona o bankách [leg.tech.]  
Doporučujeme nahradit slova „Ustanovení odstavců 1 až 9 
se použijí“ slovy „Odstavce 1 až 9 se použijí“.  

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo z návrhu zákona v návaznosti na 
připomínku jiného připomínkového místa k úpravě 
auditu vypuštěno.   
 

Česká národní 
banka 

K § 25e odst. 4 písm. f) zákona o bankách a § 21c odst. 4 
písm. f) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[kapitálový požadavek v návaznosti na SREP] 
Navrhujeme vypustit, že se kapitálový požadavek 
v návaznosti na proces přezkumu a vyhodnocování (SREP) 
odvozuje vedle minimálních požadavků na kapitál podle čl. 
92 CRR také z kapitálových rezerv.  
Odůvodnění: 
Cílem navržené úpravy je zajistit přesnější transpozici čl. 
104 odst. 1 písm. a) CRD, tj. stanovit nad rámec 

Akceptováno. 
Ustanovení zákona o bankách a zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech byla upravena v souladu 
s připomínkou. Obdobná úprava byla provedena v § 26 
odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona o bankách a § 28 odst. 2 
písm. a) bodu 1 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech.    
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kapitálového požadavku podle Pilíře 1 dodatečný kapitálový 
požadavek podle Pilíře 2, a to v souladu s výsledky 
hodnocení SREP. Kombinovaná kapitálová rezerva (podle 
§12m ZoB) se stanovuje nad rámec požadavků v Pilíři 1 a 2, 
směrnice ji proto v této souvislosti neuvádí. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 25e odst. 4 písm. f) zákona o bankách) 
„f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu udržovala 
kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 
92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto 
zákona; ustanovení § 26 odst. 3 se použije obdobně.“ 
Obdobně i v § 21c odst. 4 písm. f) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech.  

Česká národní 
banka 

K § 26f odst. 2 zákona o bankách a § 25f odst. 2 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech [leg.tech.] 
Navrhujeme nahradit v doplňované větě slova „Totéž platí“ 
slovy „Povinnost podle věty první platí obdobně“. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 26f odst. 2 zákona o bankách) 
„Totéž platí Povinnost podle věty první platí obdobně pro 
osoby, které jsou dceřinými podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 
16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 ovládající banky, zahraniční ovládající banky, 
finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové 
osoby nebo smíšené holdingové osoby a které zároveň 
nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě.“ 
Obdobně i v § 25f odst. 2 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 

Akceptováno. 
Ustanovení byla upravena v souladu s připomínkou.  

Česká národní 
banka 

K § 35 odst. 2 poslední věta zákona o bankách [leg.tech.] 
Doporučujeme nahradit slova „zveřejní“ slovy „uveřejní“. 
Zveřejňování se v právních předpisech používá zpravidla 
v souvislosti s obchodním rejstříkem, zde jde o uveřejnění. 

Akceptováno.  
Relevantní ustanovení byla upravena v souladu 
s připomínkou. Stejným způsobem byla z důvodu 
zachování konzistence znění zákona upravena i 
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Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 35 odst. 2 zákona o bankách) 
„Rozhodnutí o odnětí licence Česká národní banka zveřejní 
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

ustanovení § 10a odst. 2 písm. c), § 12b, § 12x odst. 1 a 
3, § 20d odst. 2, 3 a 4, § 25a odst. 3 písm. d), § 26bb 
odst. 4 a 5, § 38j odst. 1 písm. a). 
Dtto ustanovení ZSÚD: § 7ad odst. 2 písm. c), § 8au 
odst. 1 a 3, § 9a odst. 2, 3 a 4, § 25a odst. 3 písm. c). 

Česká národní 
banka 

K § 35 odst. 3 zákona o bankách [zrušení banky 
v důsledku odnětí licence] 
Navrhujeme vypustit ustanovení o tom, že dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí o odnětí licence se banka zrušuje. 
Odůvodnění:  
Obecně vítáme mezisektorové sladění úpravy (zde mezi 
zákonem o bankách a zákonem o spotřebních a úvěrních 
družstvech), ale navrhujeme vypustit návrh novelizačního 
ustanovení § 35 odst. 3 ZoB, a to s ohledem na skutečnost, 
že aktuální stav by měl být detailněji zhodnocen i s ohledem 
na poslední poznatky z praxe, a teprve v návaznosti na 
uvedené zhodnocení by mělo být navrženo odpovídající 
řešení. Zavedení navrhovaného ustanovení bez provedeného 
hlubšího zhodnocení považujeme v této chvíli za rizikové, 
zejména s ohledem na význam bank pro národní 
hospodářství a finanční stabilitu.  
Návrh relevantní úpravy v návrhu novely zákona o bankách 
(§ 35) 
(3) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence se 
banka zrušuje. 

Akceptováno. 
Předmětné ustanovení bylo upraveno dle připomínky. 
Zároveň bylo upuštěno od vypuštění textu „a dále 
návrh na zrušení akciové společnosti, byla-li bance 
odňata licence.“ v § 36 odst. 1, jež na původně 
navrhované úpravy § 35 odst. 3 navazovalo. 
 
Analogicky byl upraven § 13 ZSÚD. 

Česká národní 
banka 

K § 36 odst. 1 doplňované věty zákona o bankách 
[účinky jmenování likvidátora] 
Navrhujeme zrušit slova „vůči každému“.  
Odůvodnění:  
Tato slova nejsou potřebná a zaznamenali jsme obavy, zda 
nezužují účinky jmenování nebo odvolání likvidátora na 
osoby, tj. vylučují dopad na platnost a účinnosti určitých 
právních jednání, atd. Takovým pochybnostem je vhodné 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
V návaznosti na připomínku jiného připomínkového 
místa bylo ustanovení výrazně upraveno. Lépe než 
hovořit o účincích jmenování likvidátora vůči každému 
je podle tohoto připomínkového místa z pohledu 
procesněprávní terminologie vhodnější hovořit 
o závaznosti výroku pro každého (obdobně jako 
v ustanovení § 76e o. s. ř. a § 27 z. ř. s.). Ustanovení po 
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předcházet.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 36 odst. 1 zákona o bankách) 
„Usnesení se vyvěsí toho dne, kdy bylo vydáno, na úřední 
desce soudu. Účinky jmenování likvidátora a odvolání 
likvidátora nastanou vůči každému vyvěšením usnesení na 
úřední desce soudu, který usnesení vydal. Usnesení se 
doručí České národní bance, jmenovanému nebo 
odvolanému likvidátorovi a bance. Proti usnesení se mohou 
odvolat pouze tyto osoby.“ 

úpravě zní: 
 

§ 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 bez jednání do 24 hodin od podání obdržení 
návrhu. Usnesení se vyhlásí vyvěšením zkráceného 
písemného vyhotovení bez odůvodnění na úřední 
desce soudu a tím je jeho výrok závazný pro 
každého; den vyhlášení se na písemném vyhotovení 
poznamená. Odvolání proti usnesení nemá odkladný 
účinek. 

Česká národní 
banka 

K § 36 odst. 5 zákona o bankách a § 13 odst. 11 zákona o 
spořitelních a úvěrových družstvech [povinnost 
likvidátora vymáhat plnění z neplatných jednání] 
Doporučujeme vypustit odkazy v zákoně o bankách na § 12 
odst. 2 a v zákoně o spořitelních a úvěrových družstvech na 
§ 1 odst. 5 písm. b) jako nepotřebné a potenciálně zužující.   
Odůvodnění:  
Máme za to, že likvidátor by měl vymáhat plnění ze všech 
neplatných právních jednání. Závorka odkazující na 
ustanovení o určitém případu neplatnosti smluv banky nebo 
záložny by však mohla vést k nežádoucímu zužujícímu 
výkladu. Odkaz není potřebný a v zájmu předcházení 
pochybám je vhodné ho vypustit. 

Akceptováno. 
Ustanovení byla upravena v souladu s připomínkou. 

Česká národní 
banka 

K § 36 odst. 6 zákona o bankách a § 13 odst. 3 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech [pokračování 
likvidace po zrušení rozhodnutí o odnětí licence] 
Navrhujeme vyjasnit v zákoně, jaké má důsledky na 

Akceptováno jinak. 
Na základě dohody s připomínkovým místem bylo 
přistoupeno k řešení, spočívající ve vysvětlení 
pokračování likvidace banky i přes zrušení rozhodnutí 
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probíhající likvidaci banky či družstevní záložny, pokud 
soud zruší rozhodnutí o odnětí licence resp. povolení ze 
strany ČNB.  
Odůvodnění: 
Zákon řeší vystoupení právnické osoby z likvidace pouze 
pro případy, kdy o likvidaci rozhodl příslušný orgán 
právnické osoby (např. § 170 občanského zákoníku). 
V ostatních případech vstupu právnické osoby do likvidace 
(např. v důsledku rozhodnutí soudu či v důsledku jiné právní 
skutečnosti) zákon vystoupení právnické osoby z likvidace 
neřeší, z čehož lze dovodit, že z jednou zahájené likvidace 
právnická osoba v těchto případech již vystoupit nemůže. 
Předmětný názor lze opřít i o judikaturu (viz např. usnesení 
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 419/2012, ze dne 27. 
11. 2012). S ohledem na význam bank pro národní 
hospodářství je však nutné uvedené pravidlo postavit 
najisto, tj. upřesnit v zákoně.  
Nad rámec výše uvedeného je třeba zdůraznit, že po 
několika letech průběhu likvidace bývalé banky nelze reálně 
obnovit její provoz. Tato entita nebude splňovat ani 
elementární licenční požadavky na činnost banky a licence 
by neměla de iure „obživnout“, (jinými slovy naturální 
restituce, tj. uvedení v předešlý stav, není možná). V případě 
zrušení rozhodnutí o odnětí licence banka zůstává 
v likvidaci, čímž není dotčeno právo oprávněné osoby 
na náhradu škody z titulu nezákonného rozhodnutí.  
Návrh vychází z poznatku, že subjekt, u kterého zpravidla 
několik let probíhá likvidace, se nemůže vrátit na finanční 
trh bez dalšího, prakticky to bude nemožné (ztráta 
předpokladů pro výkon činnosti, nefunkční řídicí a kontrolní 
systém, nedůvěra veřejnosti). Zákon tak předejde situaci, 
kdy bude nutné někomu, kdo zjevně nesplňuje licenční 
podmínky, znovu odnímat povolení a vydávat předběžná 

ČNB o odnětí licence správním soudem v důvodové 
zprávě k měněným ustanovením § 36 odst. 1 ZOB a § 
13 odst. 3 ZSÚD.  
 
Návrh odůvodnění: 
Zákon řeší vystoupení právnické osoby z likvidace 
pouze pro případy, kdy o likvidaci rozhodl příslušný 
orgán právnické osoby (např. § 170 občanského 
zákoníku). V ostatních případech vstupu právnické 
osoby do likvidace (např. v důsledku rozhodnutí soudu 
či v důsledku jiné právní skutečnosti) zákon vystoupení 
právnické osoby z likvidace neřeší, z čehož lze dovodit, 
že z jednou zahájené likvidace právnická osoba v těchto 
případech již vystoupit nemůže. Předmětný názor lze 
opřít i o judikaturu (viz např. usnesení Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 419/2012, ze dne 27. 11. 
2012). S ohledem na význam bank pro národní 
hospodářství je však nutné uvedené pravidlo postavit 
najisto, tj. upřesnit v zákoně.  
Navíc je třeba reflektovat fakt, že zákon o bankách 
konstruuje odnětí bankovní licence a návrh na zrušení 
akciové společnosti (banky) + jmenování likvidátora 
ČNB, tedy vstup banky do likvidace, jako dva zcela 
separátní procesy, kdy jeden probíhá v rámci správního 
řízení a druhý v rovině občanskoprávní, respektive 
obchodněprávní. Teprve pokud ČNB svým sui generis 
správním rozhodnutím odejme bance licenci, může dle 
§ 36 odst. 1 zákona o bankách podat soudu (a to 
samozřejmě civilnímu) návrh na zrušení akciové 
společnosti (banky) a jmenování likvidátora. Pokud 
tudíž nastane situace, kdy správní soud na základě 
podané žaloby zruší ve správním soudnictví rozhodnutí 
ČNB o odejmutí licence, nemá nastalá situace vliv na 
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opatření.  
Pro záložny to platí obdobně. 
Současně je vhodné upravit přechodné ustanovení.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 36 odst. 6 zákona o bankách a přechodného 
ustanovení k tomuto odstavci ): 
„Pokud soud zruší rozhodnutí o odnětí licence, likvidace 
banky nekončí.“ 
Návrh přechodného ustanovení zní:  
„Ustanovení § 36 odst. 6, ve znění ode dne účinnosti tohoto 
zákona, se použije i na právnické osoby, kterým byla 
pravomocně odejmuta licence rozhodnutím vydaným podle 
zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění účinném do dne 
účinnosti tohoto zákona.“ 
Obdobně navrhujeme upravit § 13 zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech. 

samotnou likvidaci banky, neboť zrušení likvidace 
banky by se musela osoba, která by mohla mít na 
takovém zrušení likvidace zájem, domáhat teprve 
žalobou v rámci civilního procesu. 
Nad rámec výše uvedeného je třeba zdůraznit, že po 
několika letech průběhu likvidace bývalé banky nelze 
reálně obnovit její provoz. Tato entita nebude splňovat 
ani elementární licenční požadavky na činnost banky a 
licence by neměla de iure „obživnout“, (jinými slovy 
naturální restituce, tj. uvedení v předešlý stav, není 
možná). V případě zrušení rozhodnutí o odnětí licence 
banka zůstává v likvidaci, čímž není dotčeno právo 
oprávněné osoby na náhradu škody z titulu 
nezákonného rozhodnutí.  
Návrh vychází z poznatku, že subjekt, u kterého 
zpravidla několik let probíhá likvidace, se nemůže vrátit 
na finanční trh bez dalšího, prakticky to bude nemožné 
(ztráta předpokladů pro výkon činnosti, nefunkční řídicí 
a kontrolní systém, nedůvěra veřejnosti). Zákon tak 
předejde situaci, kdy bude nutné někomu, kdo zjevně 
nesplňuje licenční podmínky, znovu odnímat povolení a 
vydávat předběžná opatření.  
 
 
Zároveň bude v zájmu omezení rizika nejasného 
dopadu zrušení rozhodnutí o odnětí licence na 
potenciálně běžící insolvenční řízení (§ 6 odst. 2 písm. 
a) insolvenčního zákona: „Tohoto zákona nelze dále 
použít, jde-li o finanční instituci, po dobu, po kterou je 
nositelem licence nebo povolení podle zvláštních 
právních předpisů, upravujících její činnost“), stanoven 
odkladný účinek kasační stížnosti proti rozhodnutí 
správního soudu, který zrušil rozhodnutí ČNB o odnětí 
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licence, a to spolu s odloženou účinností rozhodnutí 
soudu. Tím se případné dopady do insolvenčního řízení 
omezí jen na extrémní případy, kdy MS i NSS shledají 
rozhodnutí ČNB nezákonným.  
Návrh relevantního ustanovení: 

§ 35a ZOB 
Rozsudek soudu proti rozhodnutí České národní 
banky o odnětí licence, který již nelze napadnout 
kasační stížností, je v právní moci; právo podat 
kasační stížnost tím není dotčeno. Podání kasační 
stížnosti má odkladný účinek. 

§ 28ha ZSÚD 
Rozsudek soudu proti rozhodnutí České národní 
banky o odnětí povolení podle § 28g, který již nelze 
napadnout kasační stížností, je v právní moci; právo 
podat kasační stížnost tím není dotčeno. Podání 
kasační stížnosti má odkladný účinek. 
Návrh odůvodnění: 
V zájmu omezení rizika nejasného dopadu zrušení 
rozhodnutí o odnětí licence na potenciálně běžící 
insolvenční řízení (§ 6 odst. 2 písm. a) insolvenčního 
zákona: „Tohoto zákona nelze dále použít, jde-li o 
finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem 
licence nebo povolení podle zvláštních právních 
předpisů, upravujících její činnost“) se stanovuje 
odkladný účinek kasační stížnosti proti rozhodnutí 
správního soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ČNB 
o odnětí licence. Zároveň se zavádí odklad účinnosti 
rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí ČNB o odnětí 
licence a to až do marného uplynutí lhůty pro podání 
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samotné kasační stížnosti. Tímto by mělo být zabráněno 
případným neočekávaným dopadům vyplývajícím 
z rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí ČNB o odnětí 
licence na případné insolvenční řízení a to pouze na 
extrémní případy, kdy krajský soud i NSS shledají 
rozhodnutí ČNB nezákonným. 

Česká národní 
banka 

K § 36e odst. 1 písm. c) zákona o bankách [přestupky] 
Navrhujeme zrušení slovního spojení „stanovené právem 
Evropské unie“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zrušit slova „stanovené právem Evropské 
unie“, neboť nelze používat dikci o splnění podmínek 
stanovených právem EU podle § 5c až 5m ZoB, naopak § 5c 
až § 5m stanoví něco v souladu s právem EU. Ustanovení § 
5c a násl. totiž zohledňují judikaturu evropských soudů a 
také pravidla CRD, místy pak i na právo EU odkazují. 
Česká národní banka nemůže sankcionovat povinnosti 
stanovené směrnicí, může sankcionovat povinnosti 
stanovené českým zákonem, který transponuje EU právo. 
V opačném případě bude problém uložit sankci za porušení 
povinnosti stanovené směrnicí, striktně vzato by bylo možno 
sankcionovat jen nedodržení v § 5c až 5m odkazovaných 
ustanovení práva EU, nikoliv těch transponovaných do § 5a 
– 5m.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 36e odst. 1 písm. c) zákona o bankách): 
„c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v 

rozporu s postupem podle § 5g odst. 2 věty první, ačkoliv 
Česká národní banka rozhodla podle § 16a odst. 2, že 
podmínky stanovené právem Evropské unie podle § 5c 
až 5m nebyly splněny, nebo v rozporu s postupem podle 
§ 5h odst. 2,“  

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínku Ministerstva vnitra zní 
ustanovení po úpravě následovně: 
c) začne vykonávat činnosti činnost na území 

hostitelského státu v rozporu s postupem v případě, 
kdy je podle § 5g odst. 2 věty první orgánem 
dohledu domovského státu informována o tom, že 
její oznámení nebylo předáno orgánu dohledu 
hostitelského státu nebo v případě, kdy začne 
vykonávat činnost, i když neobdrží informaci 
podle § 5h odst. 1 nebo neuplyne lhůta 2 měsíců 
podle § 5h odst. 2,  
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Česká národní 
banka 

K § 36e odst. 1 písm. e) zákona o bankách [přestupky 
banky] 
Navrhujeme nahradit slovní spojení „činnosti uvedené“ 
slovním spojením „činnost uvedenou“.  
Odůvodnění:  
Důvodem návrhu je sjednocení dikce zákona s předchozími 
písmeny stejného ustanovení, nadto je třeba postihovat i 
neoprávněný výkon jedné činnosti. Uvedená formulace by 
mohla vést k výkladu, že sankci lze udělit jen v souvislosti 
s více souběžnými pochybeními.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 36e odst. 1 písm. e) zákona o bankách): 
„e) vykoná na území hostitelského státu činnosti uvedené 

činnost uvedenou v § 5d bez zřízení pobočky a bez 
oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu 
kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i,“ 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.  
 

Česká národní 
banka 

K § 38 odst. 3 zákona o bankách [omezení obchodního 
tajemství] 
Pro lepší přehlednost doporučujeme poslední větu přesunout 
do odst. 1 § 38. 
Odůvodnění: 
Materie nemá s odstavcem třetím přímou spojitost a patří 
spíše do definičního ustanovení. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 38 odst. 1 zákona o bankách): 
„1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, 
včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní 
tajemství. Tím není dotčena možnost podat zprávu 
o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, na základě jeho žádosti nebo s jeho 
souhlasem.“  

Akceptováno.  
Relevantní ustanovení bylo upraveno v souladu 
s připomínkou a poslední věta tak byla přesunuta již do 
odstavce 1. 

Česká národní 
banka 

K § 41c odst. 2 písm. f) zákona o bankách [pojištění 
vkladů městských částí] 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Pohledávky z vkladů městských částí hlavního města 
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1. Navrhujeme doplnit, že obcí se pro účely pojištění 
pohledávek z vkladů rozumí též městská část (MČ) hl. m. 
Prahy (v § 41c odst. 6 až 9 se upravuje postavení obcí a 
krajů, nikoliv MČ hl. m. Prahy, ačkoliv stejná úprava by 
měla platit i pro tyto MČ). 
2. Dále doporučujeme v důvodové zprávě lépe vysvětlit, 
proč jsou vklady MČ hl. m. Prahy samostatně pojištěné, ale 
vklady částí jiných statutárních měst nikoliv. Důvodová 
zpráva to konstatuje, ale blíže neodůvodňuje.  
 
Odůvodnění:  
Navrhuje se formulační úprava k vyjasnění postavení MČ 
hl. m. Prahy ve vztahu k pojištění pohledávek z vkladů, 
uložených těmito MČ u bank a družstevních záložen, 
v rozsahu, v němž MČ podle zákona o hl. m. Praze 
vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 
Vycházíme z toho, že pojištění MČ hl. m. Prahy (na rozdíl 
od MČ a obvodů jiných statutárních měst) se zakládá na 
tom, že podle § 3 odst. 2 zákona o Praze „Městské části 
v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v 
právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z 
těchto vztahů vyplývající.“ Tím je nepřímo vyjádřena 
způsobilost MČ Prahy v soukromoprávních vztazích 
samostatně jednat. MČ Prahy také mají vlastní rozpočet. Pro 
MČ, resp. obvody jiných statutárních měst taková úprava 
neplatí, i když jinak je jejich úprava prakticky stejná. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 41c odst. 2 písm. f) a odst. 11) 
„f) obce, kraje, městské části hlavního města Prahy a 

obdobné zahraniční osoby, není-li dále stanoveno jinak,“ 
„11. Za obec se pro účely tohoto zákona považuje i 
městská část hlavního města Prahy.“ 

Prahy vylučuje z pojištění vkladů v souladu s čl. 5 odst. 
1 směrnice 2014/49/EU navrhované znění § 41c odst. 2 
písm. f).  
 
Ustanovení § 41c odst. 6 až 9 pak v návaznosti na 
využití diskrece v čl. 5 odst. 2 směrnice 2014/49/EU 
upravují podmínky, za kterých lze pohledávky z vkladů 
místních orgánů zahrnout do systému pojištění vkladů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zmíněná směrnice 
nedefinuje pojem „rozpočet“, byl pro účely doložení 
výše ročního rozpočtu zvolen ukazatel daňové příjmy 
definované zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům. Cílem zvoleného 
řešení bylo stanovit pro účely dokládání výše rozpočtu 
v čase relativně stabilní a porovnatelný ukazatel, který v 
sobě nebude zahrnovat mj. např. i mimořádné příjmy v 
podobě účelových investičních dotací, a umožnit 
zapojení do českého systému pojištění vkladů co 
největšímu počtu českých územních samosprávných 
celků. 
 
Vzhledem k tomu, že městským částem hlavního města 
Prahy ze zákona nevyplývá žádný nárok na podíl na 
daňových příjmech, jsou s ohledem na znění § 41c 
odst. 2 písm. f) a odst. 6 až 9 vyloučeny ze systému 
pojištění vkladů v ČR. 
 
Důvodová zpráva byla v tomto smyslu doplněna. 
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Česká národní 
banka 

K § 41cg odst. 2 zákona o bankách [leg.tech.] 
Navrhujeme vypustit slova „řádně odůvodněného“. Uvedené 
slovní spojení považujeme za nadbytečné, požadavek 
řádného odůvodnění je uveden již v předchozím odstavci.  

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.  
 

Česká národní 
banka 

K § 41ea odst. 1 zákona o bankách [nárok na zvýšenou 
náhradu] 
1. Navrhujeme úpravu textu prvního odstavce tak, aby bylo 
zřejmé, že rozhodný pro nárok na zvýšenou náhradu je první 
připsání na účet, aniž by bylo nutné definovat spojení 
„připsání na účet“, které se používá na více místech v jiném 
významu.  
2. Navrhujeme doplnit v písmenech a), e), h), i) a j) 
upřesnění, že se v těchto případech jedná o „úhradu“ nebo 
„vyplacení“ určité částky. 
3. Navrhujeme nerozlišovat oběti trestných činů de facto 
podle země původu.  
Odůvodnění: 
Předvětí se upravuje tak, aby bylo zřejmé, jak postupovat 
v případě více účtů. Úpravy v jednotlivých písmenech 
zajišťují návaznost na předvětí a odstraňují dosavadní 
inkonzistence, kdy v některých písmenech byla částka 
definována jako vyplacení této částky. Změna v posledním 
písmeni zajišťuje rovnocenné zacházení obětem, jež obdrží 
odškodnění z jiného státu (přinejmenším v případě zemí 
EU/EHP by odlišné zacházení mohlo být považováno za 
odporující právu EU). V jiných případech se v tomto 
ustanovení vazba na ČR nevyžaduje.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 41ea odst. 1 zákona o bankách): 
„(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 oprávněné osoby. 

Akceptováno částečně. 
Návrh zákona byl upraven v souladu s navrhovaným 
doplněním § 41ea odst. 1 písm. j). Předkladatel nicméně 
preferuje zachovat navrhované znění § 41ea odst. 1 
úvodní části ustanovení, které je výsledkem dohody MF 
a GSFT, přičemž ČNB jej na pracovní úrovni 
nerozporovala. Byly však upraveny úvodní slova 
k písmenům b) až d), f) a g) a j), tak aby navazovala 
na změnu provedenou v úvodní části ustanovení § 41ea 
odst. 1.  
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Připsáním částky na účet se rozumí okamžik, jímž se tato 
částka poprvé dostala do dispozice oprávněné osoby v 
důsledku platební transakce, která je, přičemž v případě 
více účtů je rozhodující připsání na první účet využitý 
oprávněnou osobou k přijetí částky, a zároveň je tato 
částka 
a) úhradou kupní cenyou 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 jednorázovýmého vyrovnáním z penzijního 
připojištění se státním příspěvkem 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 
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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 náhradouy 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 náhradouy 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) vyplacením náhradouy pomoci oběti trestného činu, 
pokud bylo doloženo rozhodnutím Ministerstva 
spravedlnosti nebo obdobným zahraničním potvrzením.“ 

Česká národní 
banka 

K § 41ea odst. 2 zákona o bankách [nárok na zvýšenou 
náhradu] 
Navrhujeme úpravu navrženého ustanovení, aby 
neznevýhodňovalo bankovní akreditiv ve srovnání s jinými 
službami s obdobným účelem (advokátní či notářská 
úschova).  
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna by mohla postihnout prodávající (popř. 

Neakceptováno. 
Novela záměrně vylučuje termínované účty 
z tzv. zvýšené náhrady, protože je na vůli klienta, na 
jaký účet si nechá peněžní prostředky zaslat. Vzhledem 
k tomu, že se nepodařilo nalézt vhodný text pro 
vyloučení akreditivů, nebyla tato změna provedena. 
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kupující) nemovitostí, kdy je běžnou praxí cenu za 
nemovitost složit na účet s akreditivní podmínkou, že s ní 
bude disponováno až po vydání rozhodnutí katastru 
nemovitostí (obdoba notářské či advokátní úschovy řešené v 
následujícím odstavci předloženého návrhu). Navržená 
právní úprava tím znevýhodní klienty banky vůči klientům 
využívajícím služeb notáře či advokáta. To platí obdobně i 
v případě, kdy se částka nachází na účtu, s nímž byla 
dispozice smluvně omezena (termínované účty). 

Česká národní 
banka 

K § 41cg odst. 6 o bankách [prominutí mimořádného 
příspěvku do FPV] 
V § 41cg odst. 6 navrhujeme doplnit obdobnou pravomoc 
ČNB, jaká je uvedena v § 41cc odst. 61 (nebo se na ni 
odkázat), tj. umožnit dočasně odložit splatnost 
mimořádného provozního příspěvku do FPV, pokud by jeho 
zaplacení mohlo dotčenou instituci ohrozit.  
Stejně tak by se mělo uplatnit pravidlo o tom, že Garanční 
systém finančního trhu informuje ČNB, zda byl mimořádný 
příspěvek uhrazen, a pravidlo o měně placení příspěvku 
(CZK).  
Odůvodnění:  
Smyslem navrhované úpravy je předejít situaci, že 
rozhodnutím ČNB o výběru mimořádného příspěvku podle 
§ 41cg (tj. příspěvku na provoz FPV) se některá banka nebo 
družstevní záložna dostane do situace, kdy je ohrožena její 
likvidita nebo solventnost, aniž by ČNB byla oprávněna 
tento příspěvek snížit nebo pozastavit jeho splatnost. Tato 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Požadavek ČNB na zakotvení povinnosti GSFT 
informovat ČNB o úhradě mimořádného provozního 
příspěvku bankou a stanovení měny, ve které se 
příspěvek platí, je v § 41cg odst. 6 návrhu zákona 
ve znění pro mezirezortní připomínkové řízení obsažen. 
Požadované zakotvení pravomoci ČNB odložit 
splatnost mimořádného provozního příspěvku v případě 
rizika ohrožení banky nebo spořitelního a úvěrního 
družstva představuje z hlediska předkladatele 
nadbytečnou právní úpravu, neboť provozní náklady 
GSFT činí řádově nízké desítky milionů korun, které se 
rozpočtou na celý sektor. Ohrožení likvidity nebo 
solventnosti povinné osoby v důsledku případného 
rozhodnutí ČNB o výběru mimořádného provozního 
příspěvku je tak vysoce nepravděpodobné. Případné 
odložení platby příspěvku je navíc spojeno s vyšší 
administrativní náročností. Předkladatel z výše 

                                            
1 § 41cc ZoB: (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 uplynutím této doby. Česká 
národní banka informuje bez zbytečného odkladu Garanční systém o tomto rozhodnutí. 
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úprava platí už dnes pro mimořádné příspěvky do Fondu pro 
pojištění vkladů na jiné než provozní účely a ačkoliv je 
uložení těchto příspěvků, navíc ve výši ohrožující některou 
instituci, situací spíše hypotetickou, není důvod, aby byla 
úprava rozdílná. 
Lze předpokládat, že mimořádné provozní příspěvky budou 
nízké, ale žádná odpovídající kalkulace nebyla předložena a 
vycházíme z toho, že nelze vyloučit ani vyšší částku, která 
by mohla být příliš zatěžující např. pro konkrétní malou, ale 
rizikovou instituci, a tím (zbytečně) uspíšit její selhání.  
Vedle toho by neměl být rozdíl ani v otázce informování 
ČNB, zda byl mimořádný provozní příspěvek zaplacen 
(shodně jako v případě stávajícího mimořádného příspěvku) 
a v určení české koruny jako měny pro stanovení i placení 
mimořádného provozního příspěvku. I tuto otázku lze řešit 
stručným odkazem.  
Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách (úplné 
znění § 41cg odst. 6 zákona o bankách: 
„(6) Na výběr a platbu mimořádného provozního příspěvku 
se § 41cc odst. 6, § 41cd a 41ce použijí obdobně.“ 

uvedených důvodů preferuje zachovat navrhované 
znění § 41cg odst. 6 zákona o bankách. 
 

Česká národní 
banka 

K § 41f odst. 1 zákona o bankách [pohledávky z vkladu 
se zvláštním režimem] 
Navrhujeme upravit nově vložené ustanovení tak, aby bylo 
zřejmé, že pravidla pro vklady se zvláštním režimem se 
mohou zčásti uplatnit na vklady na účty ve společném 
vlastnictví, pokud jsou na takovém účtu současně vedeny 
prostředky další osoby, která spoluvlastníkem není.  
Odůvodnění: 
Navržená změna v § 41f odst. 1 má za cíl postavit najisto, že 
pravidla pro účty se zvláštním režimem (tj. účty, na kterých 
jsou vedeny prostředky pro osobu odlišnou od majitele účtu) 
se nevztahují na účty ve spoluvlastnictví. Pro ně platí úprava 
v § 41e odst. 1. Nově ale vyvolává nejasnost, jak přistupovat 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Na společné pracovní schůzce bylo dosaženo shody, 
v tom smyslu, že připomínkou popisovaná problematika 
je dostatečně řešena současným zněním ustanovení 
§ 41f odst. 1 ZoB. 
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k účtům kombinované povahy (např. jeden ze spolumajitelů 
má své peněžní prostředky v tzv. společném jmění 
manželů), aby nemohlo docházet k neodůvodněným 
nerovnostem. 

Česká národní 
banka 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů [bod 3.9] 
Navrhujeme upravit Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 
v návrhu zákona (dále jen „Závěrečná zpráva“) ve shrnutí 
kapitoly VIII Rozšíření přístupu ČNB k informacím v CRÚ, 
bod 3.9 – Dopady na výkon státní statistické služby tak, že 
navrhovaná úprava zjednoduší získávání dat pro účely 
výkonu státní statistické služby. Navrhovaná úprava tedy 
bude mít dopad na výkon státní statistické služby. 
Dále navrhujeme doplnit do kapitoly VIII, bod 1.2 
Závěrečné zprávy další možné účely využití uvedených 
informací ze strany ČNB, a to využití pro výpočty dluhové 
služby vládního sektoru, pro splnění požadavků na 
dodatečná data ze strany mezinárodních finančních institucí 
jako ECB a IMF a pro celkovou podporu kvality dat o 
půjčkách vládnímu sektoru. 

Akceptováno. 
RIA byla doplněna v souladu s připomínkou.  

Česká národní 
banka 

K § 2a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech [doklady osvědčující splnění podmínek] 
V § 2a navrhujeme zrušit odstavec 5. 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 2a odst. 5 je duplicitní k ustanovení § 2a odst. 
1 (poslední věta) a k § 2b odst. 4 (poslední věta). Pokud má 
žadatel přiložit doklady osvědčující splnění podmínek 
uvedených v odstavci 4, je zřejmé, že v souladu s § 2a odst. 
4 písm. a), b) a e) dokládá listiny k prokázání odborné 
způsobilosti a důvěryhodnosti žadatele a odborné 
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti členů vedoucího 
orgánu a úvěrové komise družstevní záložny a způsobilosti 
a důvěryhodnosti fyzických nebo právnických osob 
s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a nejvýše 20 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou. 
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členů s dalším členským vkladem, pokud nemají 
kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1), a k výkonu práv člena 
ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s § 1 
odst. 5 písm. b). 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech 
„V § 2a se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 a 7 se 
označí jako odstavce 5 a 6.“ 

Česká národní 
banka 

K § 4c odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech [vypořádací podíl] 
Navrhujeme nahradit doplňovanou větu takto: „Výše 
vypořádacího podílu se vypočte podle přílohy k tomuto 
zákonu“.  
Odůvodnění: 
Doporučujeme upravit podle návrhu výše, tak aby text lépe 
navazoval na dosavadní text právního předpisu, a vyjadřoval 
jeho obsah, když odstavec 1 upravuje výši vypořádacího 
podílu, způsob výpočtu výše je pak upraven v příloze.  

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s připomínkou.  
Dále bylo doplněno v souvislosti s další připomínkou 
ČNB týkající se úpravy vzorce v Příloze k zákonu, a to 
následovně: 
§ 4c 
(1) Výše vypořádacího podílu se vypočte podle přílohy 
k tomuto zákonu. Pro určení výše vypořádacího podílu 
je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení 
rizikového fondu, rezervního fondu a dalších fondů 
družstevní záložny, které se dle zákona nebo stanov 
nerozdělují mezi členy, podle účetní závěrky za rok, v 
němž členství zaniklo. Vypořádací podíl člena, který z 
družstevní záložny vystoupil, protože nesouhlasil se 
změnou právní formy družstevní záložny, se určí z 
konečné, případně mezitímní účetní závěrky podle 
zákona upravujícího přeměny obchodních společností a 
družstev. 
  

Česká národní 
banka 

K § 28 odst. 5 písm. d) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech [leg. tech] 
Doporučujeme slova „na náklady“ vypustit.  
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 
Po dohodě s ČNB a s dalšími připomínkovými místy 
nebude nová úprava mimořádného auditu obsahem této 
novely. 
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Jde o duplicitu. Skutečnost, že mimořádný audit se provádí 
na náklady družstevní záložny, je vyjádřena ve větě za 
středníkem (náklady mimořádného auditu nese družstevní 
záložna). Úpravou také dojde k sjednocení formulace s § 
26h odst. 1 písm. b) ZoB. 
Návrh relevantního ustanovení do zákona o spotřebních a 
úvěrních družstvech (úplné znění § 28 odst. 5 písm. d) 
zákona o spotřebních a úvěrních družstvech) 
„nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny, 
má-li za to, že jsou splněny podmínky pro odmítnutí 
auditora podle § 8b odst. 4, že ověření účetní závěrky 
nebo konsolidované účetní závěrky nebylo provedeno v 
souladu s právními předpisy, nebo nesplní-li auditor svoji 
oznamovací povinnost stanovenou v zákoně upravujícím 
auditorskou činnost; náklady mimořádného auditu nese 
družstevní záložna“ 

Česká národní 
banka 

K § 4c a příloze k zákonu o spořitelních a úvěrních 
družstvech [vypořádací podíl] 
Navrhujeme upravit vzorec v příloze k zákonu o spořitelních 
a úvěrních družstvech pro zajištění souladu s čl. 76 a 77 
CRR (nařízení EU 575/2013) a čl. 28 a 32 RTS ke kapitálu 
(nařízení 241/2014) a s tím, že družstevní záložny od r. 2018 
účtují finanční nástroje podle IFRS.  
Současně navrhujeme upravit text důvodové zprávy k § 4c a 
k příloze.  
Odůvodnění: Navrhované úpravy reflektují změny 
prováděcích předpisů EU ke kapitálu a změny pro účtování 
finančních nástrojů družstevních záložen vyplývající 
z IFRS. 
 
Návrh relevantních ustanovení do zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech 

Akceptováno jinak. 
Návrh ustanovení byl doplněn o případy, které vzorec 
dosud nebral v potaz – bylo postaveno najisto, že se 
vzorec použije i pro výpočet vypořádání dalšího 
členského vkladu; byl upraven souhrn dalších členských 
vkladů a souhrn členských vkladů členů, jimž členství 
zaniklo, tak, aby souhrn základu zahrnoval správné 
a úplné údaje pro účely výpočtu. Do výpočtu 
vypořádacího podílu byl doplněn parametr zohledňující 
další fondy družstevní záložny. V dalších parametrech 
je zohledněna úprava vlastního kapitálu v daném 
účetním období, pokud jde o souhrn snížení dalších 
členských vkladů, resp. úprava vlastního kapitálu o 
souhrn členských vkladů osob, jimž zaniklo členství 
v družstevní záložně. 
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Výpočet výše vypořádacího podílu se provede podle tohoto 
vzorce: 
 
              A 
---------------------    x    (C1 – C2 – C3 – C4 + C5 + C6) 
    B1 + B2 + B3  
 
kde: 
 
A  představuje členský vklad osoby v Kč, které v 

daném účetním období zaniklo členství v družstevní 
záložně,  

B1 představuje souhrn členských vkladů v Kč všech 
členů družstevní záložny k poslednímu dni daného 
účetního období,  

B2  představuje souhrn snížení dalších členských vkladů 
v Kč v družstevní záložně, k nimž došlo v průběhu 
daného účetního období, 

B3  představuje souhrn členských vkladů v Kč osob, 
kterým v daném účetním období zaniklo členství 
v družstevní záložně,  

C1  představuje vlastní kapitál družstevní záložny v Kč, 
C2  představuje rizikový fond družstevní záložny v Kč,  
C3  představuje rezervní fond družstevní záložny v Kč, 
C4  představuje další fondy družstevní záložny v Kč, 

které se dle zákona nebo stanov nerozdělují mezi 
členy, 

C5 představuje souhrn snížení dalších členských vkladů v 
Kč, k nimž došlo v průběhu daného účetního období 
v družstevní záložně, a vlastní kapitál byl již o snížení 
členských vkladů upraven, 

C6 představuje souhrn členských vkladů osob v Kč, kterým 
v daném účetním období zaniklo členství v družstevní 

Dále byla upravena důvodová zpráva. 
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záložně, a vlastní kapitál byl již o tyto členské vklady 
upraven. 

Návrhy relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
Úplné znění k bodu 41 až 43 (§ 4c odst. 1 až 3) 
Změnou se zpřehledňuje postup při výpočtu výše 
vypořádacího podílu a upřesňuje se i pro případ, kdy 
odstraňuje se z něj chyba, která neodůvodněně pokřivuje 
výpočet výše vypořádacího podílu v družstevní záložně. 
Změnu je nezbytné provést zejména proto, že výpočet 
nebere v úvahu skutečnost, že členský vklad vystoupivšího 
člena nebo snížení členského vkladu nejsou přestává být, 
okamžikem zániku jeho členství, součástí vlastního kapitálu 
družstevní záložny. Takováto situace může nastat spíš 
výjimečně, vzhledem k tomu, že družstevní záložna 
účtuje o finančních nástrojích podle Mezinárodních 
účetních standardů upravených právem EU a zároveň 
v souladu s čl. 77 a 78 CRR a čl. 28 a 32 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 členské vklady 
vystoupivších členů nebo snížení členských vkladů 
vyjímá z kapitálu (kmenového kapitálu tier 1) až po 
udělení souhlasu orgánem dohledu (ČNB). Do udělení 
souhlasu orgánem dohledu jsou členské vklady 
vystoupivších členů i snížení členských vkladů 
kapitálovým nástrojem a jsou součástí vlastního kapitálu 
družstevní záložny a kapitálu podle CRR. Objem 
vlastního kapitálu, ze kterého se vypořádací podíl 
vypočítává (vlastní kapitál na konci příslušného období), je 
tedy již o hodnotu členského vkladu nižší, a vypořádací 
podíl je tedy počítán z nižší částky, než by tomu logicky 
mělo být. Výsledná hodnota vypořádacího podílu je proto 
rovněž nižší. Stávající kalkulační vzorec tak znevýhodňuje 
vystupujícího člena záložny, a to tím více, čím vyšší 
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procento tvoří jeho členský vklad (resp. souhrn členských 
vkladů členů, jejichž členství zaniklo v daném účetním 
období) na celkovém základním kapitálu záložny. Dále je 
vzhledem k tomu, že zákon opomíjí, že za určité roky 
nemusí řádná závěrka vůbec vzniknout, vhodné text v tomto 
smyslu upravit. Mimořádná účetní závěrka má přitom 
stejnou vypovídající hodnotu. 
Úplné znění k bodu 131 (Příloha k zákonu č. 87/1995 Sb., o 
úvěrních a spořitelních družstvech) 
Dosavadní text  
Změnou se zpřehledňuje postup při výpočtu výše 
vypořádacího podílu a odstraňuje se z něj chyba, která 
neodůvodněně pokřivuje výpočet výše vypořádacího podílu 
v družstevní záložně. Změnu je nezbytné provést zejména 
proto, že výpočet nebere v úvahu skutečnost, že členský 
vklad vystoupivšího člena přestává být - okamžikem zániku 
jeho členství - součástí vlastního kapitálu družstevní 
záložny. Objem vlastního kapitálu, ze kterého se vypořádací 
podíl vypočítává (vlastní kapitál na konci příslušného 
období), je tedy již o hodnotu členského vkladu nižší, a 
vypořádací podíl je tedy počítán z nižší částky, než by tomu 
logicky mělo být. Výsledná hodnota vypořádacího podílu je 
proto rovněž nižší. Stávající kalkulační vzorec tak 
znevýhodňuje vystupujícího člena záložny, a to tím více, čím 
vyšší procento tvoří jeho členský vklad (resp. souhrn 
členských vkladů členů, jejichž členství zaniklo v daném 
účetním období) na celkovém základním kapitálu záložny 
navrhujeme nahradit tímto textem: 
„Změny v příloze navazují na změny provedené v bodech 41 
až 43 (§ 4c odst. 1 až 3).“. 
Odůvodnění:  
Text důvodové zprávy k příloze se překrývá s textem 
důvodové zprávy k bodům 41 až 43 (§ 4c odst. 1 až 3) a 
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neobsahuje žádné nové informace nad rámec textu k § 4c 
odst. 1 až 3.“ 

Česká bankovní 
asociace 

K § 1 odst. (4) 
Vypuštěním slova „podnikatelské“ se omezuje oprávnění 
bank vykonávat určité činnosti. Podle stávající úpravy banka 
mohla vykonávat určité činnosti, pokud se nejednalo o 
dosažení zisku, nově by to již nebylo možné. Vzhledem k 
liberalizaci bankovních služeb, kdy nebankovní subjekty 
(např. tzv. fintech) mohou poskytovat tyto služby ve stále 
větším rozsahu, je poněkud absurdní, aby se činnost bank 
místo liberalizace (tak, aby na trhu byly rovné podmínky), 
dále zpřísňovala. Proto nesouhlasíme s vypuštěním slova 
„podnikatelské“. 

Akceptováno.  
Cílem úpravy bylo sjednocení terminologie a vyčištění 
právního textu. S ohledem na riziko nežádoucího 
významovému posunu a  omezení možnosti bank 
vykonávat jiné než podnikatelské činnosti se zachovává 
stávající platné znění § 1 odst. 4.  
 
 

Česká bankovní 
asociace 

K § 3b písm. d) a § 16 odst. (1) písm. f 
Definice klientského kmene je velmi problematická. 
Definice je inspirována zákonem o pojišťovnictví (v 
důvodové zprávě je navíc chybně uvedeno číslo zákona o 
pojišťovnictví.), podle kterého pojistným kmenem je soubor 
uzavřených pojistných smluv. Pojišťovna uzavírá jen 
pojistné smlouvy, banka však s klienty neuzavírá jen 
smlouvy o vkladu či úvěru.  
Považujeme za nezbytně nutné blíže vymezit, jaké dispozice 
s klientským kmenem by měly podléhat schválení ze strany 
České národní banky. Při zachování nulové varianty (tj. bez 
bližšího upřesnění „rozsahu“ dotčeného klientského kmene) 
by patrně byly banky nuceny žádat o ČNB o souhlas i např. 
při převodu své úvěrové expozice vůči jedné ekonomicky 
spjaté skupině klientů.  
Uvítali bychom omezení „klientského kmene“ pouze na 
soubory smluv o vkladech uzavřené mezi bankou a klienty. 
Současně považujeme za nutné z působnosti § 16 vyloučit 

Akceptováno jinak. 
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna. 
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„dispozice“ prováděné na žádost klienta (skupiny klientů). 
Česká bankovní 
asociace 

K § 8b odst. 1 písm. g) 
Uvádí se zde, že součástí řídícího a kontrolního systému je 
„sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních 
předpisů“. Je zcela nejasné, co se tímto myslí. Jak se mají 
sledovat vnitřní předpisy a co se má u nich sledovat? Jak se 
mají vyhodnocovat vnitřní předpisy a co se u nich má 
vyhodnocovat? Vyhláška č. 163/2014 Sb. stanoví, že se má 
vyhodnocovat soulad vnitřních předpisů s právními 
předpisy, vzájemný soulad vnitřních předpisů a soulad 
činností s právními a vnitřními předpisy. Navrhujeme, aby 
se uvedená problematika upravila v zákoně v obdobném 
smyslu, jak to upravuje vyhláška č. 163/2014 Sb., nikoliv 
navrženým nejasným a neurčitým způsobem. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 8b odst. 1 písm. g) je součástí 
harmonizované právní úpravy řídicího a kontrolního 
systému, která je v současnosti již obsažena v platném 
znění zákona č. 256/2004 Sb., přičemž předkladatel 
nemá informace o tom, že by působila výkladové 
problémy. Obecně formulované znění § 8b odst. 1 písm. 
g) je dále upraveno v § 13 odst. 3 písm. c) vyhlášky 
č. 163/2014 Sb. na základě zmocnění v § 8bc zákona 
o bankách. Z důvodu zajištění harmonizované úpravy 
řídicího kontrolního systému v jiných sektorových 
zákonech preferuje předkladatel zachování 
navrhovaného znění § 8b odst. 1 písm. g) a doplnění 
důvodové zprávy upřesněním, že podrobnější vymezení 
a vysvětlení povinnosti v § 8b odst. 1 písm. g) obsahuje 
vyhláška. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 8, odst. (3) 
Navržené znění § 8 odst. 3 zákona o bankách ukládá bance 
zajistit, aby každý člen jejího vedoucího orgánu, tedy i 
dozorčí rady, měl dostatek odborných znalostí, zkušeností, 
aby rozuměl činnostem banky, včetně souvisejících hlavních 
rizik a aby byla prováděna politika podporující rozmanitost 
při výběru členů vedoucího orgánu. Další požadavky 
týkající se kandidátů na členy dozorčí rady a celkového 
složení dozorčí rady stanoví vyhláška č. 163/2014 Sb. 
výboru pro jmenování. S tím však nekoresponduje 
požadavek § 448 zákona o obchodních korporacích (dále jen 
„ZOK“), aby 1/3 členů dozorčí rady volili a odvolávali 
zaměstnanci banky. V takovém případě banka ani výbor pro 
jmenování nemůže ovlivnit výběr kandidátů a tím ani 
celkové složení dozorčí rady. Z těchto důvodů považujeme 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Je třeba upozornit na fakt, že již stávající znění ZoB 
obsahuje požadavek, aby banka zajistila, že každý člen 
dozorčí rady je osobou dostatečně odborně způsobilou a 
zkušenou. Dále pak upozorňujeme na guidelines EBA k 
posuzování osob (EBA/GL/2017/12), které se mimo 
jiné zabývají otázkou členství zaměstnanců ve 
vedoucím orgánu v kontrolní funkci. 
Otázku konfliktu požadavků na členy vedoucího orgánu 
(v tomto případě dozorčí rady) dle směrnice CRD 
a požadavku na zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě 
obchodní korporace dle § 448 ZOK není vhodné řešit 
úpravou zákona. Z pohledu předkladatele má být 
povinností banky, aby zajistila, že zvolená osoba bude 
splňovat podmínky kladené na členy vedoucího orgánu 
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za vhodné v zákoně o bankách vyloučit uplatnění § 448 
odst. 2 věty druhé ZOK na banky nebo 
alternativně navrhujeme, aby se odpovědnost banky dle § 8 
odst. 3 na členy dozorčí rady volené zaměstnanci 
nevztahovala. 

a to ať už formou ex ante, nebo ex post. Tzn., že 
vzhledem k textaci předmětného ustanovení „Banka 
zajistí, aby…“, dává ZoB možnost bance upravit např. 
svým vnitřním předpisem požadavky na pasivní volební 
právo kandidátů z řad zaměstnanců banky tak, aby tito 
následně po svém zvolení splňovali podmínky kladené 
ustanovením § 8 odst. 3 písm. a) ZoB. Respektive 
vnitřní předpis banky může stanovit určitou formu 
kontrolního mechanismu/testu, jež bude muset nově 
zvolený člen dozorčí rady z řad zaměstnanců banky 
absolvovat, spojený navíc např. s určitou obdobou slibu 
skládaného zákonodárci/zaměstnanci státu vstupujícími 
do služebního poměru/dalšími profesemi, bez jehož 
složení by zvolenému členu z řad zaměstnanců mandát 
nevznikl. 
 
Dále pak byla na základě diskusí v rámci vypořádání 
MPŘ provedena úprava § 8 odst. 3. Po úpravě zní 
ustanovení následovně (změny oproti původnímu 
návrhu jsou vyžluceny): 
(3) Banka zajistí, aby  
  
a) člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady 

a člen její dozorčí rady byl osobou důvěryhodnou, 
dostatečně odborně způsobilou a zkušenou,  

a) každý člen jejího vedoucího orgánu byl 
důvěryhodný a měl dostatek odborných znalostí, 
dovedností a zkušeností, aby rozuměl činnostem 
banky, včetně souvisejících hlavních rizik, pro 
plnění svých povinností, 

CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7, čl. 91 odst. 1) 
b) byly vyčleněny dostatečné personální a finanční 

zdroje pro průběžné odborné vzdělávání členů 
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statutárního orgánu, členů správní rady a členů 
dozorčí rady a vedoucího orgánu,  

CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7) 
c) byla prováděna politika podporující rozmanitost při 

výběru členů statutárního orgánu, členů správní rady 
a členů dozorčí rady vedoucího orgánu.,  

CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7) 
d) členové jejího vedoucího orgánu plnili požadavky 

podle odstavce 4, 
CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7, čl. 91 odst. 8) 
e) člen jejího vedoucího orgánu měl přístup ke všem 

potřebným informacím a dokumentům, aby 
mohl, je-li to potřeba, účinně 
1. zpochybnit rozhodnutí osob ve vrcholném 
vedení a  
2. dohlížet na rozhodování osob ve vrcholném 
vedení, a  

f) členové jejího vedoucího orgánu, jako celek, měli 
dostatečné odborné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti k tomu, aby rozuměli činnostem 
banky, včetně souvisejících hlavních rizik. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 8a 
Domníváme se, že v § 8a zákona o bankách by mělo být 
zachováno původní znění. Navržená úprava totiž rozšiřuje 
koncept „společné a nerozdílné odpovědnosti“ členů 
statutárního orgánu za škodu vůči věřitelům banky i na 
členy dozorčí rady. To dle našeho názoru neodpovídá 
koncepci dělby řídících a kontrolních funkcí v dualistickém 
systému akciové společnosti. Chtěli bychom poukázat 
zejména na ustanovení § 49 ZOK, které upravuje dělbu 
odpovědnosti za újmu u členů statutárních a kontrolních 
orgánů odlišným způsobem. V této souvislosti si 

Akceptováno. 
V návrhu zákona zůstane zachováno stávající znění 
ustanovení § 8a.  
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dovolujeme odkázat i na článek 3 odstavec 2 směrnice CRD 
IV, podle kterého „Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí 
orgán a jsou-li podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní 
funkce vedoucího orgánu přiděleny různým orgánům nebo 
různým složkám jednoho orgánu, určí členský stát 
odpovědné orgány nebo členy vedoucího orgánu v souladu 
se svým vnitrostátním právem, pokud není v této směrnici 
stanoveno jinak.“ 

Česká bankovní 
asociace 

K § 12 odst. (3), § 36e odst. (1) písm. o) a odst. (6) písm. 
c), § 36h odst. (1) písm. m) a odst. (4) písm. c) 
Nesouhlasíme s návrhem doplnit do zákona o bankách 
správní přestupek týkající se případů, kdy banka nesplní 
povinnost poskytovat služby s odbornou péčí, zejména 
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a s přihlédnutím 
k nejlepšímu zájmu svých klientů, a tento přestupek 
sankcionovat pokutou až do výše 50.000.000 Kč. Formulace 
daného přestupku a výše pokuty vyvolává dojem, že princip 
„jednání v nejlepším zájmu klientů“ je postaven nad obecná 
pravidla obezřetného podnikání bank dle § 12 odst. 1 a 2 
zákona o bankách (pro jejichž porušení se stanoví pokuta do 
výše 20.000.000 Kč). Sama skutková podstata daného 
přestupku („neposkytuje služby s odbornou péčí podle § 12 
odst. 3“) je stanovena velmi vágně. Pojem „odborná péče“ 
je pojmem obecným a velmi subjektivním. Nikde není 
závazně stanoveno, jaké jednání v jednotlivých případech 
splňuje (či naopak nesplňuje) požadavky na poskytování 
bankovních služeb s odbornou péčí. Z předpisů EU 
nevyplývá povinnost bank poskytovat služby s odbornou 
péčí. Tento pojem byl opuštěn také směrnicí MiFID II. 
Návrh nedůvodně zpřísňuje regulaci finančních služeb nad 
rámec požadavků práva EU (je to také v rozporu s 
doporučeními Světové banky pro ČR z roku 2017, aby se 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Povinnost bank poskytovat služby s odbornou péčí byla 
do zákona o bankách doplněna s cílem harmonizovat 
právní úpravu s jinými sektorovými zákony a zajistit 
zvýšení kvality jednání povinných osob ve vztahu ke 
klientům, aniž by měla prioritu před povinností bank 
jednat obezřetně. Výše pokuty byla stanovena 
s přihlédnutím k obdobnému sankčnímu ustanovení 
v zákoně č. 256/2004 Sb. (150 mil.) jako nejvyšší 
možná pro správní delikty nevyplývající 
z transpozičních ustanovení zákona. 
 
Přestože se v případě pojmu „odborná péče“ 
nepochybně jedná o neurčitý právní pojem, takové 
pojmy nemohou být vykládány svévolně a vždy je třeba 
mít na zřeteli princip předvídatelnosti práva. V této 
souvislosti odkazujeme např. na rozhodnutí Vrchního 
soudu v Praze 3 A 9/98.  
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národní regulace nezpřísňovala nad rámec požadavků práva 
EU). Domníváme se, že takto obecně stanovená skutková 
podstata přestupku není v souladu se zásadou zákonnosti 
správního trestání, protože není vůbec zřejmé, jaké 
konkrétní jednání bude stíháno. „Ad absurdum“ by za 
přestupek mohly být považovány i případy, kdy by banka 
odmítla určitou žádost klienta (například žádost o úvěr či 
žádost o vystavení bankovní záruky), protože finanční 
situace klienta neumožňuje dle interních limitů banky pro 
řízení rizik její kladné vyřízení. Takové jednání není 
v „nejlepším zájmu klienta“ a klientovi se může jevit jako 
nespravedlivé, avšak z hlediska požadavků na obezřetné 
podnikání bank je naopak zcela žádoucí. 

Česká bankovní 
asociace 

K §16 odst. (1) písm. a)  
Navrhujeme znění upravit tak, aby zde byla explicitně 
uvedena pouze dispozice s „obchodním závodem banky“, 
aby bylo vyloučeno „nabytí obchodního závodu jiné osoby 
bankou“ (například koupení IT divize třetí osoby).  
Bude-li přijata koncepce, podle níž bude ČNB namísto 
dispozic s „částí obchodního závodu“ banky schvalovat 
dispozice s „klientským kmenem“, navrhujeme výslovně 
uvést, že schválení podléhají dispozice s „obchodním 
závodem banky jako celkem“. 

Akceptováno jinak. 
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna. Do nynějšího znění 
§ 16 odst. 1 písm. a) se vůbec nebude návrhem 
zasahovat.  
  
  

Česká bankovní 
asociace 

K § 16 odst. (1) písm. f)  
Není jasné, co se rozumí „dispozicí s klientským kmenem“. 
V případě dispozice s obchodním závodem (nebo jeho 
částí), je tento pojem jasný, protože tyto otázky upravuje 
občanský zákoník (obchodní závod je věcí v právním 
smyslu). V případě „dispozice s klientským kmenem“ je ale 
nejasné, co se tím rozumí. Je to postoupení smlouvy, nebo 
postoupení pohledávky, nebo uzavření smlouvy, nebo 

Akceptováno jinak.  
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna.  
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změna smlouvy, nebo ukončení smlouvy? V důvodové 
zprávě se navíc mluví o „propachtování“ klientského 
kmene; je poněkud nejasné, co lze rozumět 
„propachtováním“ smlouvy o vkladu nebo úvěru 
(předmětem pachtu je dle občanského zákoníku věc, je tedy 
smlouva, resp. soubor smluv dle názoru MF věcí?). Je 
„dispozicí s klientským kmenem“ také outsourcing 
některých činností ze smlouvy? Z navrženého znění by bylo 
možné dovozovat, že pokud banka bude chtít postoupit na 
jiný subjekt svou pohledávku, byť jen z jedné úvěrové 
smlouvy, bude k tomu nutný předchozí souhlas 
ČNB.  Navrženou úpravu proto považujeme za další zvýšení 
administrativní zátěže bank a další krok k posílení již 
existující přeregulovanosti bankovnictví. Není jasné, zda ses 
může disponovat jen s celým kmenem nebo se může 
disponovat i s jeho částí. Je tedy otázkou, jestli se má za 
klientský kmen považovat soubor všech smluv ve vztahu ke 
všem klientům, nebo jen část těchto smluv. Pokud to má být 
jen část smluv, pak není jasné, v případě dispozice s jakým 
množstvím smluv je nutný předchozí souhlas ČNB. Celkově 
je zavedení pojmu klientský kmen do bankovnictví značně 
problematické a nešťastné. Alternativou by mohlo být, aby 
se pojem klientský kmen do zákona o bankách vůbec 
nezaváděl a v § 16 se místo toho stanovilo, že předchozí 
souhlas ČNB je nutný tehdy, pokud chce banka postoupit na 
jiný subjekt všechny smlouvy, které má uzavřené se všemi 
klienty. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 16 odst. (4) 
Nemělo by být stanoveno, že se to vztahuje i na klientský 
kmen? Případně upravit další podmínky, za jakých 
podmínek a zejména na koho lze klientský kmen převést? 
Pokud si klienti nemohou vybrat vklady, které jsou 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna.  
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pojištěné, tak by měl být kmen převeden jen na subjekt, 
který sám má povinnost vklady pojišťovat a být subjektem 
povinným. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 16 odst. (11) 
 
Navržené znění § 16 odst. 11 zákona o bankách by mělo 
rozšířit aplikaci článku 16 odst. 6 směrnice DGS II na jiné 
než v něm uvedené situace, tedy na jiné věřitele (vkladatele, 
jejichž pohledávky nejsou pojištěny) a na jiné typy dispozic 
(například dispozice s klientský kmenem banky). Takový 
návrh dle našeho názoru není v souladu se směrnicí DGS II, 
jež například v bodě 30 preambule uvádí: 
 „Za účelem omezení ochrany vkladů na míru nezbytnou k 
tomu, aby byla zajištěna právní jistota a transparentnost pro 
vkladatele a aby se předešlo přesunu investičních rizik na 
systémy pojištění vkladů, by měly být z oblasti působnosti 
pojištění vyloučeny finanční nástroje s výjimkou stávajících 
spořicích produktů doložených potvrzením o vkladu na 
jméno.“ Umožnění, aby při „přeshraničních“ přeměnách, 
dispozicích s obchodním závodem nebo s klientským 
kmenem banky mohli „nepojištění“ vkladatelé (například 
finanční instituce či zdravotní pojišťovny) své vklady 
okamžitě vybrat nebo převést, je dle našeho názoru 
neúměrným rizikem pro likviditu banky a v konečném 
důsledku může vést k poškození zájmů „pojištěných“ 
vkladatelů (k jejichž ochraně byla směrnice DGS II přijata). 
 
 
 
 
 
 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Úprava klientského kmene byla na základě diskuse 
v rámci vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení vypuštěna.  
 
Směrnice DGS II se „zesplatněním“ vkladů 
nepojištěných vkladatelů nezabývá. Pouze ukládá, kdo 
má být pojištěn, což má dopad na výši případných 
výplat ze systému pojištění vkladů. V tomto smyslu je 
také potřeba chápat smysl citovaného bodu preambule. 
„Zesplatnění“ vkladů nemá na tyto systémy dopad.  
 
Nesoulad ve znění obou ustanovení je dán tím, že v tuto 
chvíli není zasahováno do § 41s. Výčet materiálně 
zahrnuje vždy stejné situace, v § 41s jsou další situace 
subsumovány pod dovětek „nebo jiné obdobné 
skutečnosti“. 
 
Ze směrnice DGS II vyplývá právo vypovědět 
pohledávku v případě přeměny pouze pro vkladatele 
pojištěných pohledávek nad limit krytí (§ 41s). U jiných 
pohledávek takové právo v evropském právním rámci 
není obsaženo ani vyloučeno.  
 
 Jedná se o oprávnění vkladatelů, záleží tedy na jejich 
uvážení, zda svého práva využijí či nikoli. Případný 
odliv zdrojů banky a z toho plynoucí možný dopad na 
likviditu a stabilitu banky zúčastněné na přeměně nebo 
dispozici bude záviset na konkrétních podmínkách 
přeměny nebo dispozice, kdy k využití práva vybrat své 
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Domníváme se, že pravidlo, podle kterého by při přeměně či 
dispozici s obchodním závodem banky nebo s klientským 
kmenem, která by měla za následek přesun obchodních 
aktivit banky do jiného členského státu EU, vzniklo právo 
nepojištěných vkladatelů okamžitě vybrat nebo převést své 
vklady, je dle našeho názoru v rozporu se svobodou 
usazování a volného pohybu služeb, jak ji garantuje 
směrnice CRD IV. K tomu odkazujeme zejména na bod 22 

vklady nebo je převést nemusí ze strany klientů vůbec 
dojít, a tedy nenastane ani odliv zdrojů (a z toho 
plynoucí dopad na likviditu). Tyto konkrétní podmínky 
přeměny ovlivňuje a stanoví samotná banka, např. již 
během přípravy projektu přeměny.  
 
Předkladatel zvážil dopady navrhované právní úpravy 
(viz Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů návrhu 
zákona, str. 57 a násl.). Z analýzy a kvantifikace dopadů 
vyplynula jako vhodnější varianta C - rozšíření práva 
vypovědět pohledávku na všechny vkladatele, 
tj. rozšíření zesplatnění pojištěných vkladů, které 
přesahují kryté vklady, o možnost zesplatnit nepojištěné 
vklady. Hlavním důvodem volby této varianty je 
identifikace výrazně méně intenzivních negativních 
dopadů než u varianty B (tato varianta rozšiřuje právo 
vypovědět pohledávku i na držitele dluhopisů).  
Ponechání současné úrovně ochrany klientů banky a 
nezavedení rozšířeného práva zesplatnění pohledávek 
při přeměně banky by znamenalo ponechání rozdílné 
úrovně ochrany a práv mezi různými typy klientů (resp. 
vkladatelů). 
 
O rozpor se svobodou usazování by mohlo jít ze dvou 
důvodů: 1. Omezení vstupu do poskytování služeb, a 2. 
Omezení činnosti. O druhý případ se v tomto případě 
nejedná, a omezení bodu 1. je dáno obecným zájmem 
na ochraně všech vkladatelů, který je artikulován 
národní právní úpravou, prostředky k jeho ochraně jsou 
nezbytné a přiměřené, a to právě v kontextu právní 
úpravy změny obchodních podmínek. V jiných 
evropských státech bývají např. fúze schvalovány 
orgánem dohledu a v rámci tohoto schvalování mohou 
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preambule směrnice CRD IV: „Kromě nařízení (EU) č. 
575/2013, které stanoví přímo aplikovatelné obezřetnostní 
požadavky pro úvěrové instituce a investiční podniky, by 
členské státy měly zajistit, aby činnosti, jež jsou předmětem 
vzájemného uznávání, bylo možno bez překážek provozovat 
stejným způsobem jako v domovském členském státě, nejsou-
li v rozporu s právními předpisy hostitelského členského 
státu na ochranu obecného zájmu.“. Navržené ustanovení 
tak lze považovat za administrativně – právní bariéru, která 
má bránit volnému pohybu finančních služeb na vnitřním 
trhu EU, když není nijak zdůvodněno, proč se toto 
ustanovení má aplikovat také v případech, kdy novým 
orgánem dohledu bude orgán členského státu EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

být ukládány podmínky, včetně více omezujících (např. 
ponechání určitého portfolia pod dohledem dosud 
domovského, nově hostitelského státu). Rozčlenění 
spouštěče (trigger) je přitom dáno právě rozdělením 
pravomocí mezi domovský a hostitelský orgán dohledu 
podle CRD IV, a nejde tedy o uměle či nově vytvořené 
rozlišování, které by zakládalo diskriminaci. Pokud by 
CRD IV zavedlo jiné kritérium rozdělení pravomocí, 
bylo by možné využít jej, ale tomu tak není. 
Navrhovaný spouštěč tedy odpovídá tomu, co evropské 
právo stanoví jako kritérium pro rozdělení kompetencí 
nad dohledem finanční stability, a ochrany klientů 
zvláště. 

 
K rozporu se svobodou usazování tedy nedochází. 
Návrh není ani v rozporu s bodem 22 preambule CRD 
IV, jelikož se nejedná o právně závazné ustanovení.  
Navrhovaná právní úprava naopak narovnává režim 
pojištěných pohledávek z vkladů nad limit krytí a 
nepojištěných pohledávek z vkladů. Před tím, než 
mohou vkladatelé nepojištěných pohledávek tyto 
pohledávky z vkladů vybrat nebo převést, uděluje ČNB 
souhlas k přeměně či dispozici s obchodním závodem 
nebo klientským kmenem. V rámci řízení o udělení 
souhlasu ČNB posuzuje také rizika s tím spojená. 
 
K důvodům, proč se toto ustanovení má aplikovat také 
v případech, kdy novým orgánem dohledu bude orgán 
členského státu EU, odkazujeme na Závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů návrhu zákona (str. 57 a násl). 
 
Navrhovaná právní úprava vyrovnává postavení a 
úroveň ochrany klientů nepojištěných pohledávek 
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Je třeba navíc upozornit, že navržené znění § 16 odst. 11 
zákona o bankách v podstatě zvýhodňuje „nepojištěné“ 
vkladatele oproti vkladatelům „pojištěným“, protože výčet 
situací uvedených v § 16 odst. 11 umožňujících výběr jejich 
vkladů (fúze, rozdělení banky, převod jmění na banku 
jakožto společníka, dispozice se závodem banky, dispozice 
s klientským kmenem banky) je širší než v § 41s zákona o 
bankách (fúze nebo rozdělení banky, přeměna banky na 
pobočku zahraniční banky, převod jmění na banku jakožto 
společníka nebo jiné podobné skutečnosti).  
 
 
 
 
 
 
 
Návrh nedůvodně zpřísňuje regulaci nad rámec požadavků 
práva EU – to je dle našeho názoru také v rozporu s 
doporučeními Světové banky pro ČR z roku 2017, aby se 
národní regulace nezpřísňovala nad rámec požadavků práva 
EU. 
 
 
 
Domníváme se také, že k ochraně nepojištěných vkladatelů 
(stejně jako jiných věřitelů banky) při přeměnách a 
dispozicích s obchodním závodem banky slouží (vzhledem 
ke specifikům regulace) jiné standardní nástroje, a to 
zejména řízení o udělení (či naopak neudělení) předchozího 
souhlasu ze strany orgánu dozoru. Je věcí a odpovědností 
ČNB, aby případná rizika plynoucí (nejen) pro klienty 

z vkladů a klientů pojištěných pohledávek z vkladů nad 
limit krytí. Nejedná se o diskriminační ustanovení, 
Navrhovaným ustanovením se naopak odstraňuje 
nedůvodná nerovnost mezi nepojištěnými a pojištěnými 
vkladateli. Podle platné právní úpravy jsou vkladatelé 
nepojištěných pohledávek z vkladů znevýhodněni 
oproti vkladatelům pojištěných pohledávek z vkladů 
nad limit krytí. 
 
V § 41s je uveden demonstrativní výčet skutečností, 
které, pokud nastanou, umožňují vkladatelům vybrat 
jejich pojištěné vklady nad limit krytí ze zákona. O 
zvýhodnění nepojištěných vkladatelů se tedy podle 
názoru předkladatele nejedná. 
 
K dopadům navrhované právní úpravy viz také 
Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů návrhu zákona 
(str. 57 a násl). 
 
K navrhovaným změnám v § 16 odst. 11 dochází 
zejména z toho důvodu, že dosavadní právní úprava 
neposkytuje nepojištěným vkladatelům dostatečnou 
právní ochranu (viz např. úprava v zákoně o přeměnách 
obchodních společností a družstev). V rámci 
standardního nástroje, tj. řízení o udělení souhlasu ČNB 
podle ZOB, posuzuje ČNB v konkrétním případě 
dopady na finanční stabilitu a bezpečné fungování 
finančního trhu. 
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posoudila individuálně v rámci tohoto řízení, ve kterém dle 
našeho názoru disponuje dostatečnými nástroji pro zjištění a 
posouzení všech okolností, které by snad mohly vést ke 
zhoršení kvality banky pro věřitele. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 17a odst. (5)  
Není zřejmé, jaké jsou podmínky toho, kdy se podíly za 
základním kapitálu nezapočítávají od výpočtu kvalifikované 
účasti na bance. Není srozumitelně naformulované, neb 
zbytek textu se týká hlasovacích práv. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice CRD, 
konkrétně článku 27. Znění předmětného ustanovení 
přitom bylo zvoleno i s ohledem na zesouladění 
mezioborové legislativy, v tomto případě ZPKT. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 20a  
Navrhujeme zkrácení 30 denní lhůty pro banky s menším 
počtem akcionářů – zvýší to operabilitu. 

Akceptováno.  
Povinnost informovat ČNB o konání valné hromady 
byla stanovena nejpozději na den svolání valné 
hromady.   

Česká bankovní 
asociace 

K § 20b odst. (6) 
V určitých případech musí být valná hromada svolána ve 
lhůtě 15 dnů – v takových případech bude zřejmě problém, 
aby banka informovala ČNB nejméně 30 dnů předem. 

Akceptováno.  
Povinnost informovat ČNB o konání valné hromady 
byla stanovena nejpozději na den svolání valné 
hromady.   

Česká bankovní 
asociace 

K § 20c odst. (1)  
Kromě čísla účtu navrhujeme doplnit ještě identifikační kód 
banky, protože předpokládáme, že důvodem pro opravné 
zúčtování může být i chyba v tomto údaji, nejen v čísle účtu, 
tedy:  
Jestliže banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území 
České republiky nezúčtovaly částku platební transakce 
v české měně nebo nepoužily bankovní spojení číslo účtu 
nebo identifikační kód banky v souladu s příkazem klienta 
a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce,… 

Akceptováno jinak.  
Relevantní ustanovení bylo upraveno. Slova „bankovní 
spojení“ byla nahrazena slovy „číslo účtu nebo jiný 
jedinečný identifikátor“, přičemž zvolena byla varianta 
znění použitá v občanském soudním řádu (a exekučním 
řádu), jakožto v lex generalis. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 22, odst. (4), písm. b) 
Zakotvení uvedeného požadavku fakticky znamená, že je 
zakonzervován současný okruh auditorů, kteří auditují 
finanční instituce, a nikdo další nebude moci audit provádět, 

Akceptováno.  
Z  návrhu byla odstraněna většina změn § 22. V návrhu 
zůstala pouze nová úprava obsažená v § 22 odst. 3, 
která zjednodušuje možnost ČNB prominout nebo 
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a to např. ani v situaci, kdy ČNB nebude s výkonem činnosti 
stávajících auditorů spokojená. Navrhujeme proto změnit 
text takto: „zkušenosti auditora v oblasti účetnictví bank, 
nebo jiných finančních institucí nebo jeho dosavadní praxe 
v oblasti auditu bank nebo jiných finančních institucí 
nezajišťují…“ 

omezit ověření řídícího a kontrolního systému banky 
auditorem. Obdobně v ZSÚD. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 22, odst. (5) 
Z navrženého znění lze dovozovat, že ověření řídicího a 
kontrolního systému banky musí provádět stejný auditor, 
který je pověřen ověřením účetní závěrky. Ověření účetní 
závěrky a ověření řídicího a kontrolního systému banky 
představují různé úkony, jiné postupy a výstup, který auditor 
vypracuje, obsahuje rozdílnou míru ujištění a prověření. 
Doporučujeme upravit znění tak, aby bylo možno pro 
ověření řídicího a kontrolního systému banky vybrat 
odlišného auditora od toho, který provádí ověření účetní 
závěrky. 

Akceptováno.  
Z  návrhu odstraněna byla většina změn § 22. V návrhu 
zůstala pouze nová úprava obsažená v § 22 odst. 3, 
která zjednodušuje možnost ČNB prominout nebo 
omezit ověření řídícího a kontrolního systému banky 
auditorem. Obdobně v ZSÚD. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 22, odst. (9) 
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva auditora 
o ověření řídicího a kontrolního systému banky jsou 2 
odlišné zprávy, jejichž obsah a struktura jsou definovány 
auditorskými standardy. Navrhujeme upravit textaci, tak aby 
toto bylo ze znění odstavce zřejmé. 

Akceptováno.  
Z  návrhu byla odstraněna většina změn § 22. V návrhu 
zůstala pouze nová úprava obsažená v § 22 odst. 3, 
která zjednodušuje možnost ČNB prominout nebo 
omezit ověření řídícího a kontrolního systému banky 
auditorem. Obdobně v ZSÚD. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 24 odst. (4) 
Podle § 16 odst. 2 správního řádu se listiny musejí dokládat 
v českém nebo slovenském jazyce, v případě jiných jazyků 
je nutné předložit ověřený překlad. Praxe ČNB je však nyní 
opačná, cizojazyčné dokumenty jsou přijímány a v případě 
potřeby si ČNB vyžádá ověřený překlad. Doporučujeme 
tento stav zachovat, resp. navrhovaný odstavec 4 odstranit, 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Cílem navrhované úpravy je odstranění interpretačních 
pochybností, zda se pravidla pro použití jazyka ve 
správním řízení vztahují také na postupy mimo správní 
řízení. Předkladatel v návaznosti na vyjádření orgánu 
dohledu nepředpokládá změnu v dosavadní praxi, kdy 
orgán dohledu může akceptovat i dokumenty 
a informace v jiných jazycích, především v angličtině, 
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neboť opačný přístup by přinesl další administrativní zátěž. bez nutnosti dokládat současně úředně ověřený překlad 
dokumentu do českého jazyka. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 26 odst. 6 písm. a) bod 6. 
Vzhledem k časové náročnosti úkonů souvisejících 
s neplánovanou změnou auditora, navrhujeme, aby bylo 
doplněno, že v případě opatření k nápravě spočívajícího ve 
výměně auditora ČNB stanoví bance přiměřenou 
(dostatečně dlouhou) lhůtu s přihlédnutím ke všem 
okolnostem. 

Akceptováno.  
Z  návrhu byla odstraněna většina změn § 22. V návrhu 
zůstala pouze nová úprava obsažená v § 22 odst. 3, 
která zjednodušuje možnost ČNB prominout nebo 
omezit ověření řídícího a kontrolního systému banky 
auditorem. Obdobně v ZSÚD. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 26bb, odst. (5) 
V návrhu chybí lhůta, ve které ČNB podané námitky vyřídí. 
Navrhujeme proto doplnit text takto „Podané námitky vyřídí 
Česká národní banka do 10 pracovních dnů od data jejich 
podání sdělením.“ 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Vzhledem k faktu, že podané námitky bude ČNB 
vypořádávat sdělením, jež se subsidiárně řídí správním 
řádem, konkrétně částí čtvrtou Vyjádření, osvědčení a 
sdělení, pak i na otázku lhůt se subsidiárně použije 
správní řád. Výsledně by se tedy jednalo o obecnou 
úpravu správního řádu, tedy 30 dní. 

Česká bankovní 
asociace 

§ 36e odst. (1a) 
Doporučujeme stanovit něco ve smyslu, že ust. § 1 odst. 4 
tím není dotčeno (tj. to je ta výjimka, kdy lze vykonat 
podnikatelskou činnost i nad rámec licence). 

Akceptováno. 
Za slovo „uskuteční“ bylo vloženo slovo 
„podnikatelskou“. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 38 odst. (8) 
Vzhledem k tomu, že uzavření dohody o nápravě je právem, 
nikoliv povinností banky, je uvedené ustanovení zcela 
zbytečné. Pokud se banka s klientem dohodne na nápravě, 
pak již banka nebude mít důvod pro to, aby zveřejnila 
informaci, že klient porušil své povinnosti. Navíc dohodu o 
nápravě by strany měly mít možnost uzavřít kdykoliv, 
nikoliv jen do 30 dnů od porušení povinností klientem. 

Akceptováno jinak 
Předmětný odstavec byl z návrhu novely vypuštěn, kdy 
zároveň byl náležitě upraven odstavec 7 tak, aby byla 
zachována zvýšená ochrana klienta. Zároveň byla 
upravena důvodová zpráva, v níž bylo poukázáno na 
obecnou možnost novace soukromoprávních 
závazkových vztahů, jež umožňuje občanský zákoník. 
 
Nové znění odstavce 7: 
 
(7) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým 
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plněním bance na dobu delší než 60 dnů nebo poruší 
své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo 
stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky 
zachovávat bankovní tajemství tak, že banka může 
informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o 
porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen 
název nejdříve 30 dnů poté uveřejnit informaci o 
porušení povinnosti klientem, přičemž smí uvést jen 
identifikační údaje klienta a označení porušené 
povinnosti. 
 

Česká bankovní 
asociace 

K § 38 odst. (10) a § 38b 
Smysl odkazu na GDPR je nejasný a matoucí (nejasný byl i 
smyl dřívějšího odkazu na zákon o ochraně osobních údajů). 
GDPR je jedním z mnoha právních předpisů, které musí 
banky dodržovat, proto není zřejmé, proč se zde odkazuje na 
GDPR. Navíc existuje celá řada dalších ustanovení zákona o 
bankách, která se také týkají zpracování osobních údajů a u 
nich se na GDPR nijak neodkazuje. Proto odkaz na GDPR a 
zákon o zpracování osobních údajů navrhujeme z tohoto 
ustanovení vypustit jako nadbytečný a matoucí. Obdobně v 
§ 38b. 
Není jasné, která ustanovení GDPR nemají být průlomem 
bankovního tajemství dotčena. Odkaz na celý přepis by 
mohl způsobit kolizi a nejasnost, co má přednost. 

Akceptováno 
Předmětná ustanovení byla upravena a odkazy na 
nařízení GDPR a zákon o zpracování osobních údajů 
byly vypuštěny. 
Důvodová zpráva byla upravena a bylo zdůrazněno, že 
zatímco dříve bylo potřeba řešit vztah zákon x speciální 
zákon, nyní jde o přímo účinné nařízení a proto není 
třeba explicitní odkaz. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 38a odst. (5) 
K navrhované úpravě týkající se pojmu nákladů 
v souvislosti s úhradou platby za výpis informací z CRÚ 
(vypuštění slova „věcných“), jejímž cílem je dle důvodové 
zprávy odstranění výkladových nejasností při určování 
struktury těchto nákladů, nemáme připomínku. Stejná 

Neakceptováno, vysvětleno 
Důvodem proč nebyla v předkládaném návrhu novely 
upravena obě zdánlivě stejná ustanovení totožně, je 
postavení ČNB jakožto subjektu sui generis v rámci 
systému veřejného práva. Centrální banka má zvláštní 
postavení a úkoly vymezené speciálním zákonem a stojí 
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úprava by však měla být provedena i v § 38 odst. 5, který se 
týká nároku banky na úhradu nákladů při podávání zpráv 
soudům a soudním exekutorům, neboť náklady banky 
vznikající v souvislosti s vyhotovováním těchto zpráv 
zahrnují stejné položky jako náklady vznikající ČNB (viz 
důvodová zpráva) a důvody úpravy § 38 odst. 5 jsou tedy 
stejné. 

mimo klasickou strukturu veřejnoprávních orgánů. 
Přesto a právě proto zde existuje zvýšený zájem na 
řádném nakládání s jí svěřenými prostředky, které by 
měly být vynakládány výhradně na plnění zákonem 
určených úkolů. Proto bylo přistoupeno v předkládané 
úpravě k narovnání současného stavu týkajícího se 
náhrady nákladů v souvislosti s úhradou platby za výpis 
informací z CRÚ, aby bylo postaveno najisto, že 
účelem předmětného ustanovení není, aby ČNB takové 
výpisy „dotovala“ z prostředků primárně určených např. 
na plnění dohledových aktivit. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 41 c) odst. (2)  písm.f)  
Je zde uvedeno: Pojištěny nejsou  obce, kraje, městské části 
hlavního města Prahy a obdobné zahraniční  osoby, není-
li  dále stanoveno jinak. 
Dále pak je v odst. 6 až 8 řešen stav, kdy 
pohledávky z vkladů obce nebo kraje jsou pojištěny a co se 
v tomto případě dokládá.   V těchto odstavcích se 
popisuje úprava pro obce a kraje, nejsou tam zmíněny 
obdobné zahraniční osoby.  Otázkou tedy je, zda 
zákonodárce skutečně zamýšlí stav, kdy u   cizích obcí a 
krajů - obdobných zahraničních osob   - vklady pojištěny 
vůbec nebudou a neplatí tedy režim odst. 6 až 8 uvedený 
v 41 c)? 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Směrnice č. 2014/49/EU v čl. 5 odst. 1 písm. j) 
z pojištění vkladů vyjímá vklady veřejných orgánů, 
přičemž umožňuje členským státům zahrnout do 
pojištění vkladů vklady místních orgánů s ročním 
rozpočtem do výše 500 tis. EUR (čl. 5 odst. 2 písm. b) 
směrnice). ČR tuto diskreci využila, přičemž 
nejvhodnějším kritériem pro posouzení výše rozpočtu 
byly po důkladné analýze zvoleny tzv. skutečné daňové 
příjmy podle zákona č. 243/2000 Sb. Zvolená 
konstrukce vylučuje z pojištění vklady obdobných 
zahraničních územních samosprávných celků, neboť 
v opačném případě by využití diskrece Českou 
republikou vedlo k nerovným podmínkám 
a neopodstatněné soutěžní výhodě českých úvěrových 
institucí působících prostřednictvím své pobočky 
v členském státu, který diskreci nevyužil, oproti 
úvěrovým institucím, které mají v tomto členském státu 
své sídlo. 

Česká bankovní 
asociace 

K § 41cg 
Vzhledem k tomu, že banky nemohou ovlivnit způsob 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Navrhovaná úprava je do značné míry analogií k úpravě 
obsažené ve směrnici BRRD resp. v zákoně č. 374/2015 
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investování ani vynakládání nákladů Garančního systému, 
které mohou vést k nedostatku zdrojů na provoz, a tedy 
k zavedení mimořádného provozního příspěvku, navrhujeme 
omezit max. výši dodatečně stanových příspěvků nebo 
alespoň důvodovou zprávu doplnit o požadavek, aby 
Garanční systém návrh na zavedení mimořádného 
provozního příspěvku doprovodil konkrétními opatřeními 
k úspoře provozních nákladů a ke zlepšení výnosů 
z investování. 

Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu.   
 
V návaznosti na obdobnou připomínku ČBA k úpravě 
mimořádných provozních příspěvků uplatněnou v rámci 
MPŘ k původní novele na podzim roku 2016 byla 
doplněna povinnost GSFT návrh na výběr 
mimořádných provozních příspěvků řádně odůvodnit. 
 
V souvislosti s uplatněnou připomínkou poukazujeme 
rovněž na skutečnost, že industrie má svého zástupce 
ve správní radě GSFT.  

Česká bankovní 
asociace 

K ustanovení § 41ch 
ČR jako členský stát EU je povinna zajistit fungování 
systému pojištění vkladů vyplývající z evropské směrnice 
2014/49/EU, o systémech pojištění vkladů a v mimořádném 
případě by tedy dotace nebo návratná finanční výpomoc ze 
státního rozpočtu poskytnuta být měla. Navrhujeme proto 
text změnit takto „…může bude mu být na jeho žádost …“ 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Ustanovení § 41ch upravuje málo pravděpodobnou 
situaci, kdy by GSFT neměl prostředky na úhradu 
nákladů souvisejících s provozem Fondu pojištění 
vkladů (taková situace dosud nenastala) a současně by 
nebylo možné chybějící prostředky včas pokrýt 
prostřednictvím výběru mimořádných provozních 
příspěvků. V takovém případě by GSFT požádal, 
za účelem zajištění řádného fungování systému 
pojištění vkladů a v souladu se zákonem č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci Ministerstvo financí, 
jakožto ústřední orgán státní správy pro finanční trh. 
Ministerstvo financí by následně rozhodovalo, zda 
budou prostředky poskytnuty a v jaké formě (jako 
návratná finanční výpomoc či dotace). Jiný postup není 
s ohledem na úpravu pravidel poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu 
v současnosti možný.  

Česká bankovní 
asociace 

Pro úplnost ještě upozorňujeme, že v dokumentu 
obsahujícím platné znění zákona o bankách s vyznačením 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Platné znění obsahuje ustanovení, ve kterých jsou 
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navrhovaných změn chybí § 37. Předpokládáme, že se jedná 
pouze o nedopatření a stávající znění § 37 nebude novelou 
dotčeno. 

prováděny změny, popř. i ustanovení, která je žádoucí 
uvést pro účely zachování kontextu prováděných změn, 
jakkoli přímo v těchto ustanoveních ke změnám 
nedochází.  

Česká bankovní 
asociace 

Stanovisko ČBA pro RIA 
Uvítali bychom, kdyby ČBA byla konzultována již v rámci 
přípravy RIA a nikoli až v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení. V textu na straně 70 je navíc bez 
konzultace s námi uvedeno, že variantu C podporuje také 
ČBA. 

Akceptováno. 
Text RIA na str. 70 uveden do souladu se současným 
stanoviskem ČBA v dané věci (vypuštěna zmínka 
o podpoře varianty C).  

Česká bankovní 
asociace 

I. Zajištění fungování systému pojištění pohledávek 
z vkladů 
Vzhledem k tomu, že banky nemohou ovlivnit způsob 
investování ani vynakládání nákladů Garančního systému, 
navrhujeme omezit max. výši dodatečně stanovených 
příspěvků nebo alespoň důvodovou zprávu doplnit o 
požadavek, aby Garanční systém návrh na zavedení 
mimořádného provozního příspěvku doprovodil konkrétními 
opatřeními k úspoře provozních nákladů a ke zlepšení 
výnosů z investování. Současně je třeba plátce 
mimořádného provozního příspěvku informovat s max. 
možným předstihem, nejpozději v momentě, kdy Garanční 
systém bude podávat návrh ČNB. 

Vzato na vědomí.  
Stanovisko ČBA doplněno do RIA. Více viz vypořádání 
připomínky ČBA k § 41cg zákona o bankách. 

Česká bankovní 
asociace 

III. Zjednodušení správního řízení ve vztahu 
k úvěrovým institucím 
Souhlasíme s návrhem. 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko ČBA doplněno do RIA. 

Česká bankovní 
asociace 

IV. Nastavení pravidel pro dispozici s klientským 
kmenem 
Definice klientského kmene je velmi problematická, 
inspirována zákonem o pojišťovnictví. Považujeme za 
nezbytně nutné blíže vymezit, jaké dispozice s klientským 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko ČBA doplněno do RIA. 
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kmenem by měly podléhat schválení ze strany České 
národní banky. Při zachování nulové varianty (tj. bez 
bližšího upřesnění „rozsahu“ dotčeného klientského kmene) 
by patrně byly banky nuceny žádat o ČNB o souhlas i např. 
při převodu své úvěrové expozice vůči jedné ekonomicky 
spjaté skupině klientů. 

Česká bankovní 
asociace 

V. Nastavení adekvátní informační povinnosti při 
přeměně úvěrové instituce 
Máme za to, že předpoklad, že oznámení banky umožní 
klientům, aby mohli změnu posoudit a v mezích svých 
zákonných a smluvních práv adekvátně reagovat, 
neodpovídá realitě.  Drtivou většinu klientů takovéto 
oznámení nebude vůbec zajímat; mizivé procento klientů, 
kteří se s oznámením vůbec seznámí, bude vycházet ze 
skutečnosti, že danou změnu schválila ČNB, a nebude proto 
oznámení přikládat žádný význam. Předpoklad, že klienti na 
základě takového oznámení začnou zvažovat možnost 
ukončení smlouvy s bankou je mimo realitu. Při ukončování 
smluv s bankou jsou klienti vedeni zcela jinými úvahami 
(nespokojenost s cenami, nespokojenost s úrovní služeb 
apod.). Navržená změna nepředstavuje pro klienty žádný 
přínos, pouze zvyšuje administrativní požadavky vůči 
bankám a zvyšuje přeregulovanost bankovního sektoru. 

Cenová ujednání bank s externími dodavateli služeb 
spojených s informační povinností jsou předmětem 
obchodního tajemství. Přesto však lze dovodit, že rozsah 
této formy informování klientů a z toho vyplývající náklady 
nejsou zanedbatelné. Pokud jde o okruh klientů (nejen 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko ČBA v RIA aktualizováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7NJJC5O)



105 
 

klientů se vklady, ale i ostatních), kterým banky neposkytují 
informaci elektronicky (prostřednictvím internetového 
bankovnictví či e-mailem), ale informují je dopisem, situace 
se v jednotlivých bankách velmi liší. Konkrétně jde o více 
než 10 %, ale i o více než 60 % klientů a jednalo by se tedy 
až o nižší jednotky miliónů klientů. Pokud jde o náklady, tak 
významnou položkou je poštovné, které u obyčejného 
dopisu v současné době činí 19 Kč a na základě dosavadní 
praxe lze počítat spíše s dalším navyšováním. I když banky 
mají individuální cenové ujednání, tak i s přihlédnutím k 
dalším materiálním a nemateriálním nákladům odhadujeme, 
že náklady na informování klientů mohou činit až desítky 
miliónů korun. 

Neúměrné zvýšení požadavků na informace by vyvolalo 
nezanedbatelné náklady na straně bank. Navrhujeme takový 
způsob informování, který si zvolí banka s přihlédnutím 
k obsahu informace a nákladům spojeným s informováním 
klientů. Zvýšení požadavků na informace nesmí vést k 
nadbytečnému zahlcení klientů informacemi. 

Česká bankovní 
asociace VI. Rozšíření práva na zesplatnění pohledávek při přeměně 

banky 

V zájmu minimalizace odlivů zdrojů a zachování finanční 
stability jsme pro zachování současného stavu. Různý 
přístup k právům klientů banky zúčastněných na přeměně 
odpovídá tomu, že klienti drží různé typy pohledávek, čehož 
si musí být vědomi a nesouhlasíme s rozšířením práva na 
zesplatnění pohledávek při přeměně banky. Nevidíme žádný 
pádný důvod pro vyrovnání podmínek pro všechny klienty 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko ČBA doplněno do RIA. 
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ani pro všechny vkladatele. 

Česká bankovní 
asociace VII. Úprava pravidel pro použití jazyka předkládaných 

dokumentů 

Jsme pro pokračování ve stávající praxi, kdy ČNB přijímá 
cizojazyčné dokumenty a v případě potřeby si vyžádá 
ověřený překlad. Opačný přístup by přinesl další 
administrativní zátěž. 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko ČBA doplněno do RIA. Více viz vypořádání 
připomínky ČBA k § 24 odst. 4 zákona o bankách. 

Česká bankovní 
asociace VIII. Rozšíření přístupu ČNB k informacím v Centrálním 

registru úvěrů 

Návrh na rozšíření přístupu by měl být zdůvodněn i ve 
vazbě na projekt AnaCredit. 

Vzato na vědomí. 
RIA byla doplněna ve smyslu níže uvedeného. 
  
Z logiky a systematiky právního řádu a nastavení 
dohledových pravomocí nedává smysl, aby ČNB měla 
omezenější přístup k informacím v CRÚ, který navíc 
sama vede, než ECB. Je třeba si uvědomit, že současná 
potřeba využití předmětných dat se od původního 
zakotvení předmětného ustanovení do ZoB v mnohém 
výrazně posunula, ostatně stejně jako role ČNB.  
Vzhledem k faktu, že se Česká republika projektu 
Anacredit účastní pouze na dobrovolné bázi v rámci 
dlouhodobé snahy o harmonizaci evropských statistik, 
nelze tyto dva systémy směšovat. Hlavním smyslem 
projektu AnaCredit je poskytnout pomocí 
harmonizovaných systémů kvalitnější údaje ECB pro 
rozhodování o měnové politice a otázkách 
makroobezřetnostního dohledu. AnaCredit by měl 
umožnit analýzy a srovnání, které na základě nyní 
dostupných agregovaných údajů nelze získat. Rozšíření 
přístupu ČNB k údajům z CRÚ ve vztahu k projektu 
AnaCredit proto ani nemůže být v jakémkoliv rozporu, 
neboť údaje z CRÚ bude ČNB využívat v podstatě 
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analogicky, jako by měla využívat údaje z projektu 
AnaCredit ECB. 

Asociace českých 
stavebních 
spořitelen 

Navrhujeme vypustit z návrhu novely ustanovení 
vkládající nový odst. 3 do § 12; s tím souvisí i návrh na 
zrušení vkládaného znění § 36e odst. 1 písm. o). 
 
Odůvodnění: 
Tuto úpravu v zákoně o bankách nepovažujeme za 
systematickou. Obecně jsou tyto povinnosti upraveny 
občanským zákoníkem, který obsahuje i přísnější úpravu 
přístupu ke spotřebitelům. Další specifika jsou pak upravena 
v předpisech, které se týkají samotných produktů, tedy např. 
je požadavek odborné péče a další povinnosti upraven 
v zákoně č. 257/2016 Sb. v § 75 a násl. Odchylná úprava 
v zákoně o bankách, která by tam takto nesystematicky byla 
vložena, by tak vedla k výkladovým problémům. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Povinnost bank poskytovat služby s odbornou péčí byla 
do zákona o bankách doplněna s cílem harmonizovat 
právní úpravu s jinými sektorovými zákony a zajistit 
zvýšení kvality jednání povinných osob ve vztahu ke 
klientům, aniž by měla prioritu před povinností bank 
jednat obezřetně. Výše pokuty byla stanovena 
s přihlédnutím k obdobnému sankčnímu ustanovení 
v zákoně č. 256/2004 Sb. (150 mil.) jako nejvyšší 
možná pro správní delikty nevyplývající 
z transpozičních ustanovení zákona. 
 
Přestože se v případě pojmu „odborná péče“ 
nepochybně jedná o neurčitý právní pojem, takové 
pojmy nemohou být vykládány svévolně a vždy je třeba 
mít na zřeteli princip předvídatelnosti práva. V této 
souvislosti odkazujeme např. na rozhodnutí Vrchního 
soudu v Praze 3 A 9/98. 
 

Asociace českých 
stavebních 
spořitelen 

Navrhujeme zkrátit lhůtu navrženou v novém znění 
§ 20a odst. z 30 dnů na 7 dnů. 
 
Odůvodnění: 
Tato úprava by zachovala dosavadní stav a poskytovala by 
tak bankám s menším počtem akcionářů možnost zachování 
dosavadního flexibilního svolávání volné hromady a 
rozhodování, když tito akcionáři se mohou vzdát dodržení 
delší lhůty pro obdržení pozvánky na valnou hromadu a 
v praxi k tomu také dochází. 

Akceptováno jinak.  
Povinnost informovat ČNB o konání valné hromady 
byla stanovena nejpozději na den svolání valné 
hromady.   

Asociace českých 
stavebních 

Navrhujeme prodloužit lhůtu uvedenou v § 26bb odst. 5 Neakceptováno, vysvětleno. 
Vydání opatření obecné povahy podle § 26bb 
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spořitelen z 5 pracovních dnů nejméně na 15 pracovních dnů. 
Odůvodnění: 
Lhůta pouhých 5 pracovních dnů se jeví jako velmi krátká 
k tomu, aby mohly být posouzeny dopady navrhovaného 
opatření a kvalitně zpracováno odůvodnění námitek. Lhůta 
15 pracovních dnů se tak jeví jako minimální a lépe 
odpovídá standardům pro vyjádření k obdobným aktům (viz 
např. správní řád § 172 odst. 5, kde je lhůta 30 dnů). 

představuje zvláštní regulatorní nástroj svěřený ČNB na 
omezenou dobu pro případ ohrožení stability 
bankovního nebo finančního systému. Lhůta pro 
uplatnění námitek proti vydanému opatření obecné 
povahy v délce 5 pracovních dní byla stanovena 
s ohledem na možnou časovou tíseň, ve které bude 
opatření obecné povahy vydáváno. Předkladatel proto 
preferuje zachovat navrhované znění předmětného 
ustanovení, kde délka lhůty vychází z účinného znění 
zákona.   

Asociace českých 
stavebních 
spořitelen 

Navrhujeme nevkládat nový text do § 34 odst. 4 
Odůvodnění: 
Současná úprava je akceptovatelnou sankcí za neúplné nebo 
nepravdivé údaje. Nepovažujeme však za vhodné, aby 
jakýkoliv souhlas mohl být revokován kdykoliv 
se v budoucnu změní podmínky (třebaže závažně) oproti 
stavu, kdy byl souhlas udělen, odnětí takového souhlasu 
(není přitom zcela jednoznačné, zda s účinky ex nunc nebo 
ex tunc) může mít závažné dopady na jednání banky 
(v případě účinků ex tunc pak i na takové, které již 
v mezičase proběhlo); navrženou úpravu proto považujeme 
za nepřiměřeně zasahující do právní jistoty. 

Neakceptováno, vysvětleno 
ČNB dává souhlas k určitým činnostem a tento souhlas 
také odnímá. Pokud ČNB odejme souhlas bance, pak 
z důvodu, že banka již neplní původní podmínky. ČNB 
má povinnost pečovat o finanční stabilitu a bezpečné 
fungování finančního systému a z toho plyne její 
povinnost reagovat za změnu stavu. Nedávalo by 
logiku, aby jednou udělený souhlas zůstal v platnosti, i 
když by v činnosti banky vznikly vážné nedostatky. 
Z důvodu zachování právní jistoty bude mít odejmutí 
souhlasu účinky ex nunc.  
 

Asociace 
družstevních 
záložen 

Navrhované změny zákona jsou z našeho pohledu 
akceptovatelné. 
Nad rámec změn v současnosti připravené novely bychom 
chtěli zmínit tři témata, kterým bychom se rádi dále s MF 
a ČNB věnovali.  
1. narovnání úpravy zákazu konkurence s právní úpravou 
podle zákona o bankách (§ 7 odst. 5 ZSÚD) 
2. úprava omezení výše poskytnutého úvěru s účinností 

Vzato na vědomí. 
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od 1. 1. 2018 podle § 3 odst. 5 ZSÚD 
3. rozšíření licence dle § 3 odst. 1 ZSÚD s cílem rozšířit 
produktovou nabídku spořitelních a úvěrních družstev 

 
 
V Praze dne 18. července 2019 
 
Vypracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Křemen       Podpis: …………………………… 
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