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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 

 

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 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 8 odst. 6 (6) Pro Aniž je dotčena povinnost člena 

statutárního orgánu, člena správní rady 

nebo člena dozorčí rady banky věnovat 

výkonu funkce dostatečnou časovou 

kapacitu, pro účely ustanovení odstavce 4 

písm. c) se nezohledňuje funkce člena v 

právnické osobě, která neslouží převážně 

výdělečným cílům, a dále se považuje za 

výkon jedné funkce výkon funkce 

výkonného a nevýkonného člena v rámci  

 

a) téže skupiny ovládající banky,  

a) skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

32013L0036 

 

čl. 91 odst. 4  

 

4. Pro účely odstavce 3 se jako jedno členství 

počítá: 

a) funkce výkonného nebo nevýkonného člena ve 

vedoucím orgánu v rámci stejné skupiny; 

b) funkce výkonného a nevýkonného člena 

v rámci: 

i) institucí, které spadají do stejného 

institucionálního systému ochrany, pokud jsou 

splněny podmínky stanovené v čl. 113 odst. 7 

nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 

ii) podniků (včetně nefinančních subjektů), 

v nichž má instituce kvalifikovanou účast. 
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(EU) č. 575/2013, v platném znění, 

b) stejného institucionálního systému 

ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

575/2013,  

c) obchodní korporace, ve které má banka 

kvalifikovanou účast.  

§ 12v odst. 3 

písm. c) 

(3) Česká národní banka stanoví systémovou 

významnost jiné systémově významné 

instituce alespoň podle některého z těchto 

kritérií: 

 

c) význam přeshraničních aktivit činností 

instituce nebo skupiny jiné systémově 

významné instituce, nebo  

32013L0036 čl. 131 odst. 3 

písm. c) 

3. Instituce J-SVI se určí v souladu s odstavcem 1. 

Posouzení systémového významu vychází 

přinejmenším z kteréhokoli z těchto kritérií: 

 

c) význam přeshraničních činností; 

§ 16 odst. 2 

písm. b) 

(2) Banka je povinna informovat Českou 

národní banku 

 

b) o návrzích personálních změn ve 

statutárním orgánu, správní radě a dozorčí 

radě, včetně předložení podkladů 

nezbytných pro posouzení jejich odborné 

způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti 

navrhovaných osob přiměřeně rozsahu 

informací předkládaných za tyto osoby 

v žádosti o udělení licence,  

 

32013L0036 čl. 14 odst. 3 Existují-li úzká propojení mezi úvěrovou institucí 

a jinými fyzickými či právnickými osobami, 

vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy, 

nebrání-li tato propojení účinnému výkonu jejich 

funkcí dohledu. 

 

Příslušné orgány odmítnou vydat povolení 

k zahájení činnosti úvěrové instituce, pokud 

účinnému výkonu jejich funkcí dohledu brání 

právní nebo správní předpisy třetí země, jimiž se 

řídí jedna či více fyzických nebo právnických 

osob, s nimiž má úvěrová instituce úzké propojení, 

nebo obtíže související s uplatňováním těchto 

právních a správních předpisů. 

 

Příslušné orgány vyžadují od úvěrové instituce 

předkládání údajů, jež potřebují ke sledování toho, 
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zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené 

v tomto odstavci. 

§ 16a odst. 2, 

poslední věta 

Po obdržení oznámení o záměru otevřít 

pobočku banky nebo oprávněné finanční 

instituce v zahraničí rozhodne Česká národní 

banka ve správním řízení, zda jsou splněny 

podmínky stanovené právem Evropské unie 

pro tyto případy podle § 5c až 5m. Pokud 

po obdržení oznámení o záměru zřídit 

pobočku banky nebo oprávněné finanční 

instituce v členském státě Česká národní 

banka shledá, že nebyly splněny podmínky 

podle § 5c až 5m, rozhodne o tom 

ve správním řízení ve lhůtě 3 měsíců ode 

dne obdržení informací podle § 5f. 

32013L0036 čl. 35 odst. 4 4. Pokud příslušné orgány domovského členského 

státu odmítnou sdělit údaje podle odstavce 2 

příslušným orgánům hostitelského členského 

státu, odůvodní toto odmítnutí dotčené úvěrové 

instituci do tří měsíců od obdržení veškerých 

údajů. 

Proti odmítnutí nebo nevydání stanoviska se lze 

odvolat k soudu domovského členského státu. 

§ 17a odst. 5  (5) Do výpočtu podílu na hlasovacích 

právech plynoucích z kvalifikované účasti na 

bance se nezapočítají podíly na základním 

kapitálu nebo hlasovací práva 

z účastnických cenných papírů, která se 

vztahují k cenným papírům, která má banka 

nebo osoba, která má oprávnění jiného 

členského státu působit jako banka, instituce 

ve své moci v přímé souvislosti s upisováním 

nebo umisťováním cenných papírů4b), pokud 

hlasovací práva nevykonává ani jiným 

způsobem nezasahuje do řízení emitenta 

těchto cenných papírů a jestliže tyto cenné 

papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí.  

 

32013L0036 čl. 27  Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro 

kvalifikovanou účast uvedená v článcích 22, 25 

a 26, se zohledňují hlasovací práva uvedená 

v článcích 9, 10 a 11 směrnice 2004/109/ES 

a podmínky týkající se jejich sčítání stanovené 

v čl. 12 odst. 4 a 5 uvedené směrnice. 

 

Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro 

kvalifikovanou účast uvedená v článku 26, 

nezohledňují členské státy hlasovací práva ani 

podíly, které instituce případně drží v důsledku 

upsání finančních nástrojů nebo umístění 

finančních nástrojů na základě pevného závazku 

převzetí, zahrnutého v příloze I oddílu A bodě 6 

směrnice 2004/39/ES, pokud tato práva nejsou 

vykonávána ani jinak využívána k zasahování do 

řízení emitenta a pokud jsou zcizena do jednoho 
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roku od nabytí. 

§ 20 odst. 3 (3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě 

musejí předem oznámit svůj záměr a mít 

souhlas České národní banky  

 

a) k nabytí kvalifikované účasti na bance,  

b) ke zvýšení kvalifikované účasti na bance 

tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % 

nebo 50 %, nebo  

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími 

banku, a to i v případě, že tyto osoby 

hlasovací práva spojená s takto nabytou 

účastí na bance nevykonávají; 

nevykonáváním hlasovacích práv 

nedochází ke změně podílu na hlasovacích 

právech těchto ani jiných osob.  

 

32013L0036 čl. 22 odst. 1 1. Členské státy stanoví, že každá fyzická či 

právnická osoba nebo takové osoby jednající ve 

vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný 

nabyvatel“), které přijaly rozhodnutí přímo nebo 

nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v úvěrové 

instituci nebo přímo nebo nepřímo takovou účast 

zvýšit, což by vedlo k tomu, že by podíl na 

hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, 

který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 

%, 30 % nebo 50 % nebo ji překročil nebo že by 

se úvěrová instituce stala jejich dceřiným 

podnikem (dále jen „navrhované nabytí“), to musí 

písemně a v předstihu před tímto nabytím oznámit 

příslušným orgánům dané úvěrové instituce, ve 

které zamýšlejí nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou 

účast, a uvést výši své zamýšlené účasti 

a příslušné informace jak je upřesněno v souladu 

s čl. 23 odst. 4. Členské státy nemají povinnost 

uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud 

v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 

2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve výši 

jedné třetiny. 

2. 

§ 20 odst. 4 (4) Česká národní banka nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne přijetí žádosti 

o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli 

potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na 

který připadá konec běhu lhůty pro 

posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. 

Česká národní banka nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne doručení úplné 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 

do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 

podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 

odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 

navrhovanému nabyvateli. 

Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 

dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 

oznámení a všech dokumentů, které mají být 
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žádosti o souhlas podle odstavce 3 

písemně žadateli potvrdí její přijetí; 

pokud je žádost neúplná, bez zbytečného 

odkladu vyzve žadatele k odstranění 

nedostatků žádosti. Česká národní banka 

bez zbytečného odkladu po doručení 

úplné žádosti uvědomí žadatele o dni, na 

který připadá konec běhu lhůty pro 

posouzení žádosti stanovené v odstavci 7. 
Žádost obsahuje údaje o osobě nebo 

osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit 

kvalifikovanou účast na bance nebo banku 

ovládnout, údaje o bance, na které má být 

tato účast nabyta, zvýšena nebo která má 

být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, 

který žadatel na této bance nabytím nebo 

zvýšením kvalifikované účasti dosáhne 

nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, 

která podíl na žadatele převádí. K žádosti 

žadatel přiloží doklady nezbytné pro 

posouzení žádosti z hlediska splnění 

podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost 

o udělení souhlasu lze podat pouze na 

předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel 

přiloží doklady osvědčující splnění 

podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory 

tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví 

Česká národní banka vyhláškou.  

podle požadavku členského státu k oznámení 

přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 

odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 

posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 

„posouzení“). 

Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 

nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 

posouzení. 

§ 20 odst. 6 (6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li 

jinými vadami to nezbytné pro posouzení 

žádosti, Česká národní banka nejpozději 50. 

pracovní den běhu lhůty stanovené 

32013L0036 čl. 22 odst. 3 3. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány 

během lhůty pro posouzení, a nejpozději v její 50. 

pracovní den, požádat o další informace nezbytné 

pro dokončení posouzení. Tato žádost je písemná 
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v odstavci 7 písemně vyzve žadatele k 

odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k 

předložení dalších informací nezbytných pro 

posouzení žádosti, přičemž přijetí 

vyžádaných informací Česká národní banka 

žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené 

v odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se 

běh lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje 

staví, a to nejdéle na dobu 20 pracovních 

dnů. Stavit běh této lhůty je možné pouze 

jednou. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 se 

přerušuje staví až na dobu 30 pracovních 

dnů, pokud žadatel  

  

a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve 

státě, který není členským státem, nebo  

b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu 

Evropské unie vykonávajícího dohled nad 

bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, 

poskytovateli investičních služeb nebo 

obhospodařovateli zahraničních 

investičních fondů.  

a upřesňuje, které doplňující informace jsou třeba. 

Na dobu mezi dnem žádosti příslušných orgánů 

o informace a obdržením odpovědi na tuto žádost 

od navrhovaného nabyvatele se lhůta pro 

posouzení přeruší. Přerušení nepřesáhne 20 

pracovních dnů. Příslušné orgány mohou podle 

svého uvážení vznést jakoukoliv další žádost 

o doplnění nebo objasnění informací, to však 

nesmí vést k přerušení lhůty pro posouzení. 

  32013L0036 čl. 22 odst. 4 4. Příslušné orgány mohou přerušení uvedené 

v odst. 3 druhém pododstavci prodloužit až na 30 

pracovních dnů, jestliže se navrhovaný nabyvatel 

nachází nebo je-li regulován ve třetí zemi či je-li 

fyzickou nebo právnickou osobou, která 

nepodléhá dohledu podle této směrnice či směrnic 

2009/65/ES, 2009/138/ES nebo 2004/39/ES. 

§ 20 odst. 7 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí 

o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů 

ode dne odeslání písemného potvrzení 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 

do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 

podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 
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o přijetí doručení úplné žádosti podle 

odstavce 3 4. Pokud Česká národní banka 

v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že 

souhlas byl udělen. To neplatí v případě 

žádosti o souhlas podané podle odstavce 

12. Souvisí-li rozhodnutí o žádosti 

s přechodem činnosti na soukromého 

nabyvatele podle zákona upravujícího 

ozdravné postupy a řešení krize na 

finančním trhu, postupuje Česká národní 

banka tak, aby realizace přechodu této 

činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo 

bráněno dosažení účelu řešení krize. 

odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 

navrhovanému nabyvateli. 

Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 

dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 

oznámení a všech dokumentů, které mají být 

podle požadavku členského státu k oznámení 

přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 

odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 

posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 

„posouzení“). 

Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 

nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 

posouzení. 

§ 20 odst. 8 (8) Česká národní banka při posuzování 

žádosti zkoumá pouze splnění podmínek 

uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží při tom 

k ekonomickým potřebám trhu. Česká 

národní banka žádosti nevyhoví, jestliže 

nejsou splněny podmínky uvedené 

v odstavci 9 nebo jestliže informace 

předložené žadatelem nejsou dostatečné 

pro posouzení žádosti. 

32013L0036 čl. 23 odst. 2 2. Příslušné orgány mohou vyjádřit nesouhlas 

s navrhovaným nabytím pouze tehdy, pokud je to 

na základě kritérií stanovených v odstavci 1 

důvodné nebo pokud informace předložené 

navrhovaným nabyvatelem nejsou úplné. 

§ 20 odst. 9  (9) Česká národní banka žádosti vyhoví, 

pokud z hlediska s ohledem na zajištění 

řádného a obezřetného vedení banky 

nejsou důvodné obavy z možného vlivu na 

výkon její činnosti banky a pokud jsou 

splněny tyto podmínky: 

 

a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou 

důvěryhodné,  

b) osoby, které jsou v souvislosti s nabytím 

32013L0036 čl. 23 odst. 1 1. S ohledem na možný vliv navrhovaného 

nabyvatele na úvěrovou instituci posuzují 

příslušné orgány při posuzování oznámení 

uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených 

v čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného 

a obezřetného řízení úvěrové instituce, v níž je 

navrhováno nabytí, vhodnost navrhovaného 

nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného 

nabytí podle těchto kritérií: 

a) pověst navrhovaného nabyvatele; 
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kvalifikované účasti navrhovány za členy 

na členy statutárního orgánu, členy 

správní rady, členy dozorčí rady a osoby 

ve vrcholném vedení banky, které 

zastávají v bance výkonné řídicí funkce 

a jsou odpovědné vedení banky za její 

každodenní řízení, splňují bez zjevných 

pochybností podmínku důvěryhodnosti, 

odborné způsobilosti a zkušeností,  

c) finanční zdraví žadatele a dostatečný 

objem, průhlednost původu a nezávadnost 

žadatele jeho finančních zdrojů ve 

vztahu k vykonávaným a plánovaným 

činnostem v bance,  

d) banka bude i nadále schopna plnit pravidla 

obezřetného podnikání na individuálním 

i konsolidovaném základě, 

e) struktura konsolidačního celku, do kterého 

má být banka zahrnuta, nebrání účinnému 

dohledu nad bankou, účinné výměně 

informací mezi Českou národní bankou 

a orgánem dohledu jiného členského státu, 

který vykonává dohled nad finančním 

trhem, nebo neznesnadňuje výkon 

působnosti jednotlivých orgánů dohledu 

nad tímto konsolidačním celkem a nad 

osobami zahrnutými do tohoto 

konsolidačního celku, a  

f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo 

zvýšením kvalifikované účasti na bance 

nevznikají důvodné obavy, že by mohlo 

dojít k porušení zákona upravujícího 

b) pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je 

stanoveno v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího 

orgánu a všech členů vrcholného vedení, kteří 

budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit 

činnosti úvěrové instituce; 

c) finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, 

zejména ve vztahu k vykonávané a plánované 

činnosti v úvěrové instituci, v níž je navrhováno 

nabytí; 

d) skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna 

dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní 

požadavky na základě této směrnice, nařízení 

(EU) č. 575/2013, a případně jiného práva Unie, 

zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, 

včetně skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí 

se úvěrová instituce stane, strukturu umožňující 

výkon účinného dohledu, účinnou výměnu 

informací mezi příslušnými orgány a vymezení 

působnosti mezi příslušnými orgány; 

e) skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že 

ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo 

došlo k praní peněz nebo k financování terorismu 

nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 

zneužití finančního systému k praní peněz 

a financování terorismu ( 1 ) nebo že by 

navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového 

jednání. 
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opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, nebo že 

už k takovému porušení došlo.  

§ 25e odst. 4 

písm. f) 

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti 

na výsledky přezkumu a vyhodnocování 

podle § 25c, je-li to nezbytné, zejména tato 

opatření: 

 

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; 

§ 26 odst. 3 se použije obdobně. 

 

32013L0036 čl. 104 odst. 1 

písm. a) 

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4, čl. 101 odst. 

4 a článků 102 a 103 a uplatňování nařízení (EU) 

č. 575/2013 mají příslušné orgány alespoň tyto 

pravomoci: 

 

a) požadovat, aby instituce držely kapitál 

převyšující požadavky v kapitole 4 této hlavy 

a v nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti s 

prvky rizik a riziky, na něž se nevztahuje článek 1 

uvedeného nařízení; 

§ 26f odst. 2  (2) Osoby zahrnuté do konsolidačního 

celku jsou povinny na vyžádání sdělovat 

České národní bance přímo nebo 

prostřednictvím banky podle odstavce 1 

veškeré informace potřebné pro provádění 

dohledu na konsolidovaném základě. Tuto 

povinnost mají dále 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. 

32013L0036 čl. 119 odst. 3 3. Členské státy umožní svým orgánům 

příslušným k dohledu na konsolidovaném 

základě, aby požádaly dceřiné podniky instituce, 

finanční holdingové společnosti nebo smíšené 

finanční holdingové společnosti, které nejsou 

zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě, 

o informace uvedené v článku 122. V takovém 

případě platí pro předávání a ověřování těchto 

informací postupy podle uvedeného článku. 

§ 38i odst. 1 

písm. c) 

 1) Česká národní banka před 

 

32013L0036 čl. 117 odst. 4 

písm. b) 

4. Dříve než dotčené příslušné orgány přijmou 

rozhodnutí, které má význam pro úkoly dohledu 
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c) zamítnutím žádosti o udělení souhlasu s 

používáním interního přístupu nebo 

interního modelu k výpočtu kapitálového 

požadavku podle čl. 301 312 odst. 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013 

konzultuje tuto skutečnost s orgánem 

dohledu vykonávajícím dohled na 

konsolidovaném základě nad konsolidačním 

celkem, jehož členem je dotčená banka, a s 

dalšími orgány dohledu, kterých se tato 

skutečnost rovněž týká. 

jiných příslušných orgánů, vzájemně se konzultují 

ohledně následujících bodů: 

b) významných sankcí nebo výjimečných opatření 

přijatých příslušnými orgány, včetně zvláštních 

kapitálových požadavků podle článku 104 

a jakéhokoliv omezení využívání pokročilého 

přístupu k měření pro výpočet kapitálových 

požadavků podle čl. 312 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 575/2013 

§ 41c odst. 2 

písm. f) 

(2) Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů 

f) obce, kraje, městské části hlavního města 

Prahy a obdobné zahraniční osoby, 

není-li dále stanoveno jinak, 

32014L0049 čl. 5 odst. 1 1. Ze systémů pojištění vkladů se vylučují 

jakékoli náhrady: 

a) vkladů jiných úvěrových institucí 

uskutečněných jejich vlastním jménem a na 

vlastní účet, s výhradou čl. 7 odst. 3 této 

směrnice; 

b) kapitálu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 

nařízení (EU) č. 575/2013; 

c) vkladů vyplývajících z operací, v souvislosti 

s nimiž byl vynesen odsuzující rozsudek za 

trestný čin praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 

směrnice 2005/60/ES; 

d) vkladů finančních institucí ve smyslu čl. 4 

odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013; 

e) vkladů investičních podniků ve smyslu čl. 4 

odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES; 

f) vkladů, jejichž majitel nebyl nikdy zjištěn 

podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, když se 

staly nedisponibilními;CS 12. 6. 2014 Úřední 
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věstník Evropské unie L 173/159 

g) vkladů pojišťoven a zajišťoven uvedených v čl. 

13 bodech 1 až 6 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 ); 

h) vkladů subjektů kolektivního investování; 

i) vkladů penzijních fondů; 

j) vkladů veřejných orgánů; 

k) dluhových cenných papírů vydaných úvěrovou 

institucí a závazků vzniklých z vlastních 

akceptací a směnek. 

  32014L0049 čl. 5 odst. 2 

písm. b) 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou 

členské státy zajistit, aby do výše limitu pojištění 

stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty: 

b) vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do 

výše 500 000 EUR. 

§ 41c odst. 6 

věta první 
(6) Pohledávky z vkladů obce nebo 

kraje jsou pojištěny, pokud obci nebo 

kraji náleží výnosy z daní nebo podíly 

na nich podle zákona upravujícího 

rozpočtové určení daní a obec 

nebo kraj doloží bance nebo pobočce 

banky z jiného než členského státu, že 

výše skutečných daňových příjmů dané 

obce nebo kraje za období uvedené 

v odstavci 8 nepřesáhla částku 

odpovídající 500 000 EUR. Částka pro 

účely určení výše daňových příjmů obce 

nebo kraje se přepočte na českou měnu 

podle kurzu vyhlášeného Českou 

národní bankou pro poslední den 

kalendářního roku, ke kterému se 

daňové příjmy vztahují. 

32014L0049 čl. 5 odst. 2 

písm. b) 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou 

členské státy zajistit, aby do výše limitu pojištění 

stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty: 

b) vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do 

výše 500 000 EUR. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0036 

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. 

32014L0049 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech 

pojištění vkladů. 
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Rozdílová tabulka č. 2                

              

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 

 

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 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních 

a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 

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

předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 2b odst. 3 (3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě 

musejí oznámit svůj záměr a mít souhlas 

České národní banky 

 

a) k nabytí kvalifikované účasti na družstevní 

záložně,  

b) ke zvýšení kvalifikované účasti na 

družstevní záložně tak, že dosáhne nebo 

překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo  

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími 

družstevní záložnu, a to i v případě, že tyto 

32013L0036 čl. 22 odst. 1 1. Členské státy stanoví, že každá fyzická či 

právnická osoba nebo takové osoby jednající ve 

vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný 

nabyvatel“), které přijaly rozhodnutí přímo nebo 

nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v úvěrové 

instituci nebo přímo nebo nepřímo takovou účast 

zvýšit, což by vedlo k tomu, že by podíl na 

hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, 

který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 

%, 30 % nebo 50 % nebo ji překročil nebo že by 

se úvěrová instituce stala jejich dceřiným 
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osoby hlasovací práva spojená s takto 

nabytou účastí na družstevní záložně 

nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích 

práv nedochází ke změně podílu na 

hlasovacích právech těchto ani jiných osob.  

podnikem (dále jen „navrhované nabytí“), to musí 

písemně a v předstihu před tímto nabytím oznámit 

příslušným orgánům dané úvěrové instituce, ve 

které zamýšlejí nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou 

účast, a uvést výši své zamýšlené účasti 

a příslušné informace jak je upřesněno v souladu 

s čl. 23 odst. 4. Členské státy nemají povinnost 

uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud 

v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 

2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve výši 

jedné třetiny. 

2. 

§ 2b odst. 4 (4) Česká národní banka nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne přijetí žádosti 

o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli 

potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na 

který připadá konec běhu lhůty pro 

posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. 

Česká národní banka nejpozději do 

2 pracovních dnů ode dne doručení úplné 

žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně 

žadateli potvrdí její přijetí; pokud je 

žádost neúplná, bez zbytečného odkladu 

vyzve žadatele k odstranění nedostatků 

žádosti. Česká národní banka bez 

zbytečného odkladu po doručení úplné 

žádosti uvědomí žadatele o dni, na který 

připadá konec běhu lhůty pro posouzení 

žádosti stanovené v odstavci 7. Žádost 

obsahuje údaje o osobě nebo osobách 

hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou 

účast na družstevní záložně nebo družstevní 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 

do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 

podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 

odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 

navrhovanému nabyvateli. 

Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 

dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 

oznámení a všech dokumentů, které mají být 

podle požadavku členského státu k oznámení 

přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 

odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 

posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 

„posouzení“). 

Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 

nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 

posouzení. 
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záložnu ovládnout, údaje o družstevní 

záložně, na které má být tato účast nabyta, 

zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj 

o celkové výši podílu, který žadatel na této 

družstevní záložně nabytím nebo zvýšením 

kvalifikované účasti dosáhne nebo 

ovládnutím získá, a údaje o osobě, která 

podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel 

přiloží doklady nezbytné pro posouzení 

žádosti z hlediska splnění podmínek 

uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení 

souhlasu lze podat pouze na předepsaném 

tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady 

osvědčující splnění podmínek uvedených 

v odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich 

příloh stanoví Česká národní banka 

vyhláškou.  

§ 2b odst. 6 (6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li 

jinými vadami to nezbytné pro posouzení 

žádosti, Česká národní banka nejpozději 50. 

pracovní den běhu lhůty stanovené v odstavci 

7 písemně vyzve žadatele k odstranění 

nedostatků žádosti, popřípadě k předložení 

dalších informací nezbytných pro posouzení 

žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací 

Česká národní banka žadateli písemně potvrdí 

ve lhůtě uvedené v odstavci 4. Dnem odeslání 

této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 7 

přerušuje staví, a to nejdéle na dobu 20 

pracovních dnů. Stavit běh této lhůty je 

možné pouze jednou. Běh lhůty stanovené 

v odstavci 7 se přerušuje staví až na dobu 30 

32013L0036 čl. 22 odst. 3 3. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány 

během lhůty pro posouzení, a nejpozději v její 50. 

pracovní den, požádat o další informace nezbytné 

pro dokončení posouzení. Tato žádost je písemná 

a upřesňuje, které doplňující informace jsou třeba. 

Na dobu mezi dnem žádosti příslušných orgánů 

o informace a obdržením odpovědi na tuto žádost 

od navrhovaného nabyvatele se lhůta pro 

posouzení přeruší. Přerušení nepřesáhne 20 

pracovních dnů. Příslušné orgány mohou podle 

svého uvážení vznést jakoukoliv další žádost 

o doplnění nebo objasnění informací, to však 

nesmí vést k přerušení lhůty pro posouzení. 
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pracovních dnů, pokud žadatel  

 

 

a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve 

státě, který není členským státem, nebo  

b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu 

Evropské unie vykonávajícího dohled nad 

bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, 

poskytovateli investičních služeb nebo 

obhospodařovateli zahraničních 

investičních fondů.  

  32013L0036 čl. 22 odst. 4 4. Příslušné orgány mohou přerušení uvedené 

v odst. 3 druhém pododstavci prodloužit až na 30 

pracovních dnů, jestliže se navrhovaný nabyvatel 

nachází nebo je-li regulován ve třetí zemi či je-li 

fyzickou nebo právnickou osobou, která 

nepodléhá dohledu podle této směrnice či směrnic 

2009/65/ES, 2009/138/ES nebo 2004/39/ES. 

§ 2b odst. 7 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí 

o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů 

ode dne odeslání písemného potvrzení 

o přijetí doručení úplné žádosti podle 

odstavce 3 odstavce 4. Pokud Česká národní 

banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, 

že souhlas byl udělen. To neplatí v případě 

žádosti o souhlas podané podle odstavce 15. 

Souvisí-li rozhodnutí o žádosti s přechodem 

činnosti na soukromého nabyvatele podle 

zákona upravujícího ozdravné postupy 

a řešení krize na finančním trhu, postupuje 

Česká národní banka tak, aby realizace 

přechodu této činnosti nebyla zpožděna a aby 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 

do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 

podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 

odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 

navrhovanému nabyvateli. 

Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 

dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 

oznámení a všech dokumentů, které mají být 

podle požadavku členského státu k oznámení 

přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 

odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 

posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 

„posouzení“). 

Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 
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nebylo bráněno dosažení účelu řešení krize. nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 

posouzení. 

§ 2b odst. 8 (8) Česká národní banka při posuzování 

žádosti zkoumá pouze splnění podmínek 

uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží přitom 

k ekonomickým potřebám trhu. Česká 

národní banka žádosti nevyhoví, jestliže 

nejsou splněny podmínky uvedené 

v odstavci 9, nebo jestliže informace 

předložené žadatelem nejsou dostatečné pro 

posouzení žádosti. 

32013L0036 čl. 23 odst. 2 2. Příslušné orgány mohou vyjádřit nesouhlas 

s navrhovaným nabytím pouze tehdy, pokud je to 

na základě kritérií stanovených v odstavci 

1 důvodné nebo pokud informace předložené 

navrhovaným nabyvatelem nejsou úplné. 

§ 2b odst. 9 (9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud 

z hlediska s ohledem na zajištění řádného 

a obezřetného vedení družstevní záložny 

nejsou důvodné obavy z možného vlivu na 

výkon družstevní záložny její činnosti 

a pokud jsou splněny tyto podmínky:  

  

a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou 

důvěryhodné,  

b) osoby, které jsou v souvislosti s nabytím 

kvalifikované účasti navrhovány za členy 

na členy představenstva, členy kontrolní 

komise a členy úvěrové komise a osoby ve 

vrcholném vedení družstevní záložny, které 

zastávají v družstevní záložně výkonné 

řídicí funkce a jsou odpovědné vedení 

družstevní záložny za její každodenní řízení, 

splňují bez zjevných pochybností podmínku 

důvěryhodnosti, odborné způsobilosti 

a zkušeností,  

c) finanční zdraví žadatele a dostatečný 

32013L0036 čl. 23 odst. 1 1. S ohledem na možný vliv navrhovaného 

nabyvatele na úvěrovou instituci posuzují 

příslušné orgány při posuzování oznámení 

uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených 

v čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného 

a obezřetného řízení úvěrové instituce, v níž je 

navrhováno nabytí, vhodnost navrhovaného 

nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného 

nabytí podle těchto kritérií: 

a) pověst navrhovaného nabyvatele; 

b) pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je 

stanoveno v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího 

orgánu a všech členů vrcholného vedení, kteří 

budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit 

činnosti úvěrové instituce; 

c) finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, 

zejména ve vztahu k vykonávané a plánované 

činnosti v úvěrové instituci, v níž je navrhováno 

nabytí; 

d) skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna 

dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní 
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objem, průhlednost původu a nezávadnost 

jeho finančních zdrojů žadatele, ve vztahu 

k vykonávaným a plánovaným činnostem 

v družstevní záložně,  

d) družstevní záložna bude i nadále schopna 

plnit pravidla obezřetného podnikání na 

individuálním i konsolidovaném základě,  

e) struktura konsolidačního celku, do kterého 

má být družstevní záložna zahrnuta, nebrání 

účinnému dohledu nad družstevní záložnou, 

účinné výměně informací mezi Českou 

národní bankou a orgánem dohledu jiného 

členského státu, který vykonává dohled nad 

finančním trhem, nebo neznesnadňuje 

výkon působnosti jednotlivých orgánů 

dohledu nad tímto konsolidačním celkem 

a nad osobami zahrnutými do tohoto 

konsolidačního celku, a  

f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo 

zvýšením kvalifikované účasti na družstevní 

záložně nevznikají důvodné obavy, že by 

mohlo dojít k porušení zákona upravujícího 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, nebo že už 

k takovému porušení došlo.  

požadavky na základě této směrnice, nařízení 

(EU) č. 575/2013, a případně jiného práva Unie, 

zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, 

včetně skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí 

se úvěrová instituce stane, strukturu umožňující 

výkon účinného dohledu, účinnou výměnu 

informací mezi příslušnými orgány a vymezení 

působnosti mezi příslušnými orgány; 

e) skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že 

ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo 

došlo k praní peněz nebo k financování terorismu 

nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 

1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 

zneužití finančního systému k praní peněz 

a financování terorismu ( 1 ) nebo že by 

navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového 

jednání. 

§ 2d odst. 2 

písm. f) 

(2) V žádosti o udělení souhlasu ke zřízení 

pobočky oznámení o záměru zřídit pobočku 

podle odstavce 1 družstevní záložna uvede 

zejména  

f) výši a složení kapitálu družstevní záložny 

k poslednímu dni měsíce předcházejícího 

podání žádosti,  

32013L0036 čl. 35 odst. 3 

pododst. 2 

Příslušné orgány domovského členského státu 

rovněž sdělí výši a složení kapitálu úvěrové 

instituce a součet jejích požadavků na kapitál 

podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013. 
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§ 2d odst. 4 (4) Pokud jsou splněny podmínky pro 

udělení souhlasu, Česká národní banka 

předá orgánu dohledu hostitelského státu 

údaje podle odstavce 2 do 3 měsíců ode dne 

jejich obdržení a sdělí tuto informaci 

družstevní záložně. Pokud Česká národní 

banka shledá, že podmínky pro udělení 

souhlasu nebyly splněny, rozhodne o tom ve 

správním řízení ve lhůtě 3 měsíců ode dne 

obdržení údajů podle § 2d odst. 2; údaje 

podle odstavce 2 orgánu dohledu 

hostitelského státu v takovém případě 

nepředá. 

32013L0036 čl. 35 odst. 4 4. Pokud příslušné orgány domovského členského 

státu odmítnou sdělit údaje podle odstavce 

2 příslušným orgánům hostitelského členského 

státu, odůvodní toto odmítnutí dotčené úvěrové 

instituci do tří měsíců od obdržení veškerých 

údajů. 

Proti odmítnutí nebo nevydání stanoviska se lze 

odvolat k soudu domovského členského státu. 

  32013L0036 čl. 35 odst. 3 

pododst. 1 

3. Nemají-li příslušné orgány domovského 

členského státu důvod k pochybnostem 

o přiměřenosti správního uspořádání nebo 

o finančním stavu úvěrové instituce s ohledem na 

její zamýšlenou činnost, sdělí údaje podle 

odstavce 2 do tří měsíců od obdržení veškerých 

údajů příslušným orgánům hostitelského 

členského státu a zároveň o tom uvědomí 

úvěrovou instituci. 

§ 7odst. 7 (7) 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 podle § 2a.  

32013L0036 čl. 14 odst. 3  3. Existují-li úzká propojení mezi úvěrovou 

institucí a jinými fyzickými či právnickými 

osobami, vydají příslušné orgány povolení pouze 

tehdy, nebrání-li tato propojení účinnému výkonu 

jejich funkcí dohledu. 

Příslušné orgány odmítnou vydat povolení 

k zahájení činnosti úvěrové instituce, pokud 

účinnému výkonu jejich funkcí dohledu brání 

právní nebo správní předpisy třetí země, jimiž se 

řídí jedna či více fyzických nebo právnických 
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osob, s nimiž má úvěrová instituce úzké 

propojení, nebo obtíže související s uplatňováním 

těchto právních a správních předpisů. 

Příslušné orgány vyžadují od úvěrové instituce 

předkládání údajů, jež potřebují ke sledování 

toho, zda jsou soustavně dodržovány podmínky 

uvedené v tomto odstavci. 

§ 7aa odst. 4  (4) Pro Aniž je dotčena povinnost člena 

představenstva, člena kontrolní komise 

nebo člena úvěrové komise družstevní 

záložny věnovat výkonu funkce 

dostatečnou časovou kapacitu, pro účely 

ustanovení odstavce 2 písm. c) se 

nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, 

která neslouží převážně výdělečným cílům, a 

dále se považuje za výkon jedné funkce 

výkon funkce výkonného a nevýkonného 

člena v rámci  

  

a) téže skupiny ovládající družstevní záložny,  

a) skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č.  575/2013, v platném znění, 
b) stejného institucionálního systému ochrany 

podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

c) obchodní korporace, ve které má 

družstevní záložna kvalifikovanou účast.  

32013L0036 čl. 91 odst. 4  4. Pro účely odstavce 3 se jako jedno členství 

počítá: 

a) funkce výkonného nebo nevýkonného člena ve 

vedoucím orgánu v rámci stejné skupiny; 

b) funkce výkonného a nevýkonného člena 

v rámci: 

i) institucí, které spadají do stejného 

institucionálního systému ochrany, pokud jsou 

splněny podmínky stanovené v čl. 113 odst. 7 

nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 

ii) podniků (včetně nefinančních subjektů), 

v nichž má instituce kvalifikovanou účast. 

§ 8as odst. 3 

písm. c) 

(3) Česká národní banka stanoví systémovou 

významnost jiné systémově významné 

instituce alespoň podle některého z těchto 

kritérií:  

32013L0036 čl. 131 odst. 3 

písm. c) 

3. Instituce J-SVI se určí v souladu s odstavcem 1. 

Posouzení systémového významu vychází 

přinejmenším z kteréhokoli z těchto kritérií: 
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c) význam přeshraničních aktivit činností 

instituce nebo skupiny jiné systémově 

významné instituce, nebo 

c) význam přeshraničních činností; 

§ 21c odst. 4 

písm. f) 

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti 

na výsledky přezkumu a vyhodnocování 

podle § 21a, je-li to nezbytné, zejména tato 

opatření: 

  

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; § 28 odst. 3 se použije 

obdobně. 

 

32013L0036 čl. 104 odst. 1 

písm. a) 

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4, čl. 101 odst. 

4 a článků 102 a 103 a uplatňování nařízení (EU) 

č. 575/2013 mají příslušné orgány alespoň tyto 

pravomoci: 

 

a) požadovat, aby instituce držely kapitál 

převyšující požadavky v kapitole 4 této hlavy 

a v nařízení (EU) č. 575/2013 v souvislosti 

s prvky rizik a riziky, na něž se nevztahuje článek 

1 uvedeného nařízení; 

§ 25f odst. 2  (2) Osoby zahrnuté do konsolidačního 

celku jsou povinny na vyžádání sdělovat 

České národní bance přímo nebo 

prostřednictvím banky družstevní záložny 

podle odstavce 1 veškeré informace potřebné 

pro provádění dohledu na konsolidovaném 

základě. Tato povinnost 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 úvěrové instituce, finanční 

holdingové osoby, smíšené finanční 

holdingové osoby nebo smíšené holdingové 

osoby a které zároveň nejsou zahrnuty do 

dohledu na konsolidovaném základě. 

32013L0036 čl. 119 odst. 3 3. Členské státy umožní svým orgánům 

příslušným k dohledu na konsolidovaném 

základě, aby požádaly dceřiné podniky instituce, 

finanční holdingové společnosti nebo smíšené 

finanční holdingové společnosti, které nejsou 

zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě, 

o informace uvedené v článku 122. V takovém 

případě platí pro předávání a ověřování těchto 

informací postupy podle uvedeného článku. 

§ 27a odst. 10 (10) Za přestupek lze uložit pokutu do 32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
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písm. c)   

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. b) nebo d) d) nebo 

odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 7 4 

nebo 8,  

 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 

opatření, přinejmenším pokud jde o: 

a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 

prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo 

o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 

b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 

povolení v rozporu s článkem 9; 

c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti 

v úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 

zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 

instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 

právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 

hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 

překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 

dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 

informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 

v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 

účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 

nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 

odst. 1; 

d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 

účasti v úvěrové instituci nebo snížení 

kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 

práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 

hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 

úvěrová instituce přestane být dceřinou 

společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 

příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 

uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 

správní opatření, která lze použít, zahrnovala 

alespoň: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBEBJ66RS)



Stránka 11 (celkem 22) 

a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 

fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 

společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 

společnost a povahu daného porušení; 

b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 

osoba upustila od tohoto chování a jeho 

opakování; 

c) v případě právnické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 

obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 

z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 

podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 

nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků 

a provizí podle článku 316 nařízení (EU) 

č. 575/2013, daného podniku v předchozím 

hospodářském roce, 

d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 

sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo 

v členských státech, kde euro není úřední měnou, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 

dni 17. července 2013; 

e) správní peněžitou sankci ve výši až 

dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-

li výši této výhody zjistit; 

f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 

akcionářů odpovědných za porušení uvedená 

v odstavci 1. 

Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 

c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 

příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 

vyplývající z konsolidované účetní závěrky 

daného mateřského podniku v předchozím 
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hospodářském roce. 

§ 27a odst. 10 

písm. e) 

(9) (10) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 

e) dvojnásobku výše neoprávněného 

prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 

1 písm. a), b) nebo c); není-li možné výši 

neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit 

pokutu do 130 000 000 Kč.  

 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 

opatření, přinejmenším pokud jde o: 

a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 

prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo 

o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 

b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 

povolení v rozporu s článkem 9; 

c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti 

v úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 

zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 

instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 

právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 

hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 

překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 

dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 

informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 

v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 

účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 

nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 

odst. 1; 

d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 

účasti v úvěrové instituci nebo snížení 

kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 

práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 

hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 

úvěrová instituce přestane být dceřinou 

společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 

příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 

uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
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správní opatření, která lze použít, zahrnovala 

alespoň: 

a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 

fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 

společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 

společnost a povahu daného porušení; 

b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 

osoba upustila od tohoto chování a jeho 

opakování; 

c) v případě právnické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 

obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 

z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 

podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 

nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků 

a provizí podle článku 316 nařízení (EU) 

č. 575/2013, daného podniku v předchozím 

hospodářském roce, 

d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 

sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo 

v členských státech, kde euro není úřední měnou, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 

dni 17. července 2013; 

e) správní peněžitou sankci ve výši až 

dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-

li výši této výhody zjistit; 

f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 

akcionářů odpovědných za porušení uvedená 

v odstavci 1. 

Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 

c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 

příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
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vyplývající z konsolidované účetní závěrky 

daného mateřského podniku v předchozím 

hospodářském roce. 

§ 27c odst. 6 

písm. c) 

(5) (6) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. a) b) nebo f) nebo odstavce 3, 

 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 

opatření, přinejmenším pokud jde o: 

a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 

prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo 

o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 

b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 

povolení v rozporu s článkem 9; 

c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti 

v úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 

zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 

instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 

právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 

hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 

překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 

dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 

informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 

v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 

účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 

nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 

odst. 1; 

d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 

účasti v úvěrové instituci nebo snížení 

kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 

práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 

hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 

úvěrová instituce přestane být dceřinou 

společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 

příslušným orgánům. 
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  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 

uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 

správní opatření, která lze použít, zahrnovala 

alespoň: 

a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 

fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 

společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 

společnost a povahu daného porušení; 

b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 

osoba upustila od tohoto chování a jeho 

opakování; 

c) v případě právnické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 

obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 

z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 

podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 

nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků 

a provizí podle článku 316 nařízení (EU) 

č. 575/2013, daného podniku v předchozím 

hospodářském roce, 

d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 

sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo 

v členských státech, kde euro není úřední měnou, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 

dni 17. července 2013; 

e) správní peněžitou sankci ve výši až 

dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-

li výši této výhody zjistit; 

f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 

akcionářů odpovědných za porušení uvedená 

v odstavci 1. 

Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
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c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 

příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 

vyplývající z konsolidované účetní závěrky 

daného mateřského podniku v předchozím 

hospodářském roce. 

§ 27c odst. 6 

písm. d) 

(5) (6) Za správní delikt se uloží pokuta do 

 

d) dvojnásobku výše neoprávněného 

prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

písm. b) až a), c), d) nebo e) a spáchala-li ho 

podnikající fyzická osoba; není-li možné výši 

neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit 

pokutu do 130 000 000 Kč, 

 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 

opatření, přinejmenším pokud jde o: 

a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 

prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo 

o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 

b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 

povolení v rozporu s článkem 9; 

c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti 

v úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 

zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 

instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 

právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 

hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 

překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 

dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 

informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 

v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 

účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 

nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 

odst. 1; 

d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 

účasti v úvěrové instituci nebo snížení 

kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 

práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 

hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 

úvěrová instituce přestane být dceřinou 
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společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 

příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 

uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 

správní opatření, která lze použít, zahrnovala 

alespoň: 

a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 

fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 

společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 

společnost a povahu daného porušení; 

b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 

osoba upustila od tohoto chování a jeho 

opakování; 

c) v případě právnické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 

obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 

z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 

podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 

nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků 

a provizí podle článku 316 nařízení (EU) 

č. 575/2013, daného podniku v předchozím 

hospodářském roce, 

d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 

sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo 

v členských státech, kde euro není úřední měnou, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 

dni 17. července 2013; 

e) správní peněžitou sankci ve výši až 

dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-

li výši této výhody zjistit; 

f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 

akcionářů odpovědných za porušení uvedená 
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v odstavci 1. 

Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 

c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 

příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 

vyplývající z konsolidované účetní závěrky 

daného mateřského podniku v předchozím 

hospodářském roce. 

§ 27c odst. 6 

písm. e) 

(5) (6) Za správní delikt se uloží pokuta do 

 

e) dvojnásobku výše neoprávněného 

prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

písm. b) až a), c), d) nebo e) a spáchala-li ho 

právnická osoba; není-li možné výši 

neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit 

pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu 

dosaženého právnickou osobou za bez- 

prostředně předcházející účetní období, který 

zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013, 

 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 

opatření, přinejmenším pokud jde o: 

a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 

prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo 

o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 

b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 

povolení v rozporu s článkem 9; 

c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti 

v úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 

zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 

instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 

právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 

hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 

překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 

dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 

informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 

v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 

účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 

nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 

odst. 1; 

d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 

účasti v úvěrové instituci nebo snížení 

kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 

práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
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hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 

úvěrová instituce přestane být dceřinou 

společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 

příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 

uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 

správní opatření, která lze použít, zahrnovala 

alespoň: 

a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 

fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 

společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 

společnost a povahu daného porušení; 

b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 

osoba upustila od tohoto chování a jeho 

opakování; 

c) v případě právnické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 

obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 

z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 

podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 

nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků 

a provizí podle článku 316 nařízení (EU) 

č. 575/2013, daného podniku v předchozím 

hospodářském roce, 

d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 

sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo 

v členských státech, kde euro není úřední měnou, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 

dni 17. července 2013; 

e) správní peněžitou sankci ve výši až 

dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-

li výši této výhody zjistit; 
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f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 

akcionářů odpovědných za porušení uvedená 

v odstavci 1. 

Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 

c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 

příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 

vyplývající z konsolidované účetní závěrky 

daného mateřského podniku v předchozím 

hospodářském roce. 

§ 27c odst. 6 

písm. f) 

(5) (6) Za správní delikt se uloží pokuta do 

 

f) dvojnásobku výše neoprávněného 

prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

písm. b) až a), c), d) nebo e) a spáchala-li ho 

ovládaná osoba; není-li možné výši 

neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit 

pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu 

vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky 

ovládající osoby za bezprostředně 

předcházející účetní období. 

. 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 

opatření, přinejmenším pokud jde o: 

a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 

prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo 

o úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 

b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 

povolení v rozporu s článkem 9; 

c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti 

v úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 

zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 

instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 

právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 

hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 

překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 

dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 

informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 

v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 

účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 

nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 

odst. 1; 

d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 

účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
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kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 

práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 

hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 

úvěrová instituce přestane být dceřinou 

společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 

příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 

uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 

správní opatření, která lze použít, zahrnovala 

alespoň: 

a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 

fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 

společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 

společnost a povahu daného porušení; 

b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 

osoba upustila od tohoto chování a jeho 

opakování; 

c) v případě právnické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 

obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 

z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 

podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 

nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků 

a provizí podle článku 316 nařízení (EU) 

č. 575/2013, daného podniku v předchozím 

hospodářském roce, 

d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 

sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo 

v členských státech, kde euro není úřední měnou, 

v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 

dni 17. července 2013; 

e) správní peněžitou sankci ve výši až 
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dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-

li výši této výhody zjistit; 

f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 

akcionářů odpovědných za porušení uvedená 

v odstavci 1. 

Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 

c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 

příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 

vyplývající z konsolidované účetní závěrky 

daného mateřského podniku v předchozím 

hospodářském roce. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0036 

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. 
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