
Pozměňovací a jiné návrhy 

 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 

regulace podnikání na finančním trhu  

(tisk 398) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 282 

z 26. schůze konané dne 25. června 2019 (tisk 398/2) 

A.1. V části první Čl. I bod 13 nově zní: 

„13.  V § 17 odst. 1 se doplňuje věta: „Nahrávky telefonických hovorů a záznamy elektronické 

komunikace je obchodník s cennými papíry povinen uchovávat jen v případech 

stanovených v odstavci 2.“.“. 

 

A.2. V části první Čl. I se za dosavadní bod 13.  vkládá nový bod 14, který zní: 

„14. V § 17 odst. 2 větě první se slova „Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy“ 

nahrazují slovy „Obchodník s cennými papíry uchovává nahrávky“ a za slova „hovorů a“ 

se vkládá slovo „záznamy“ a za slova „pokynu zákazníka“ se vkládá text        „ , a to i 

v případě, že účelem telefonického hovoru nebo elektronické komunikace bylo uzavření 

obchodu nebo poskytnutí této investiční služby, avšak k tomu nedošlo.“. A dále se věta 

druhá se zrušuje.“.  

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. října 2019 
 

 

B. Poslanec Jan Řehounek 

SD 3307 

B.1. V části první čl. I bodě 15 v § 25 odst. 1 se slova „ ; za tím účelem může vykonávat svou 

činnost na území České republiky dočasně nebo příležitostně“ nahrazují slovy „ , dočasně nebo 

příležitostně, nejde-li o investiční služby poskytované profesionálním zákazníkům podle § 2a, 

kterým lze tímto způsobem poskytovat investiční služby i trvale“. 

 

SD 3449 

B.2.1. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 11 vkládá nový novelizační bod 12, 

který zní: 

„12. V § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „je přípustná,“ nahrazují slovy „podle 

odstavce 3 je přípustná, jen“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B.2.2. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 46 vkládá nový novelizační bod 47, 

který zní: 

„47. V § 118 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Emitent vyhotovuje výroční zprávu a 

konsolidovanou výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2020 nebo později, v 

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický 

formát pro podávání zpráv67).“. 
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Poznámka pod čarou č. 67 zní: 

„67) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. prosince 2018, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační 

technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání 

zpráv.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B.2.3. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 66 vkládají nové novelizační body 67 

až 69, které znějí: 

„67. V § 159 se odstavec 4 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 

 

68. V § 159 odst. 4 se text „, 3 nebo 4“ nahrazuje slovy „nebo 3“. 

 

69. Za § 159 se vkládá nový § 159a ve znění: 

„§ 159a 

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení 

vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích 

cenných papírů 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší 

některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím 

zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných 

papírů51). 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 140 000 000 Kč, nebo 

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B.2.4. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 77 vkládá nový novelizační bod 78, 

který zní: 

„78. V § 176 odstavec 3 zní: 

„(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 140 000 000 Kč, nebo 

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B.2.5. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 78 vkládají nové novelizační body 79 

a 80, které znějí: 

„79. V § 177 odst. 6 se v písmeni a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno se b) zrušuje.  

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

 

80. V § 182 odst. 4 se za slovo „podnikající“ vkládá slovo „fyzické“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B.2.6. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní novelizační bod 1 vkládají nové novelizační body 2 

a3, které znějí: 
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„2. V § 6 odst. 1 se v písm. i) slovo „a“ zrušuje, v písm. j) se čárka nahrazuje slovem „a“ a 

doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci 

cenných papírů.“. 

 

3. V § 6 odst. 4 se za text „h)“ vkládají slova „a k)“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B.2.7. V části sedmé čl. VII v bodě 5 v § 77b odst. 1 ve větě druhé a čtvrté se slovo 

„provozování“ nahrazuje slovy „pro udělení oprávnění k“. 

 

B.2.8. V části sedmé čl. VII v bodě 6 v § 80 odst. 3 se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“. 

 

B.2.9. V části sedmé čl. VII v bodě 31 v § 163 odst. 12 se přeškrtnuté slovo „nebo“ zrušuje. 

 

B.2.10. V části sedmé čl. VIII v bodě 1 větě druhé přeškrtnuté se slovo „jej“ zrušuje. 

 

B.2.11. V části sedmé čl. VIII se doplňují body 6 a 7, které znějí: 

„6. Investičnímu zprostředkovateli podle bodu 1, který v roce 2019 zaplatí poplatek podle 

§ 30b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a podle § 82 odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se obnovuje registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona 

č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do konce 

druhého kalendářního roku následujícího po zaplacení poplatku.  

7. Vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle 

bodu 2, za kterého je v roce 2019 zaplacen poplatek podle § 32g odst. 4 zákona č. 256/2004 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle § 80 odst. 2 a § 82 

odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se obnovuje zápis do seznamu vázaných zástupců do konce druhého kalendářního roku 

následujícího po zaplacení poplatku.“. 

 

B.2.12. Část desátá čl. XII zní:  

„Čl. XII 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po jeho vyhlášení, s výjimkou částí páté a sedmé, které nabývají účinnosti prvním dnem prvního 

kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení.“.  

 

 

C. Poslanec Pavel Juříček 

SD 3325 

Část devátá nově zní: 

„ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění 

Čl. XI 

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, se mění takto: 
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1. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Pojišťovna vede též údaj o tom, která 

z podmínek uvedených v odstavci 7 je splněna, odvětví a charakteristiku nabízeného 

pojištění, datum vzniku a zániku pojištění, pojistnou dobu, počet pojištěných 

k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předepsané pojistné za kalendářní čtvrtletí. 

Pojišťovna tyto údaje předává České národní bance. Rozsah, formu, lhůty a způsob 

předávání údajů stanoví prováděcí právní předpis.“. 

2. V § 4 odstavec 7 zní: 

„(7) Pojistník může nabízet možnost stát se pojištěným podle odstavce 1 pouze tehdy, 

jestliže 

a) pojištění souvisí s 

1. prodávaným zbožím nebo poskytovanou službou v rámci podnikání pojistníka nebo 

podnikání jiné s ním propojené osoby, zejména pokud se jedná o pojištění schopnosti 

splácet, 

2. členstvím pojištěného v zájmovém nebo profesním sdružení, 

3. pracovněprávním, služebním nebo jiným obdobným vztahem pojištěného k pojistníkovi, 

nebo 

4. kulturními, sportovními či jinými obdobnými činnostmi pojistníka, 

b) mají věci, jichž se pojištění týká, téhož vlastníka, 

c) jsou pojištěný a pojistník součástí stejného koncernu, nebo 

d) se pojištění týká 

1. vady, poškození nebo ztráty zboží dodávaného pojistníkem, 

2. nevyužití nebo vady služby poskytované pojistníkem, 

3. poškození nebo ztráty zavazadla, nebo 

4. jiné pojistné události spojené s cestováním.“. 

3. V § 86 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka 

nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) případné částce k výplatě nad rámec smluvně dohodnutých plnění, kdy se pro výpočet 

použije model se 3 různými úrokovými sazbami; pojistitel musí zákazníka jasně a srozumitelně 

informovat o tom, že výpočet je pouze ilustrativní a že zákazník není oprávněn z něj vyvozovat 

jakékoli smluvní nároky.“. 

4. § 108 včetně nadpisu zní: 

„§ 108 

Přestupky pojišťovny 

(1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že 

a) nevede údaje podle § 4 odst. 5 věty druhé nebo třetí, 

b) nesplní povinnost podle § 4 odst. 5 věty čtvrté, nebo 

c) jako pojistitel při výpočtu odkupného postupuje v rozporu s § 81.“. 

5. V § 124 se za slovo „podle“ vkládá text „§ 4 odst. 5,“.“. 

 

 

 

 

V Praze 17 . října 2019 

 

Jan Řehounek, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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