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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: X. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedkyně vlády a ministryně financí 

JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. dne 8. 1. 2020, s termínem dodání stanovisek do 5. 2. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti  

 

K části první, čl. I, novelizační bod č. 3 (§ 3b odst. 1 písm. g) a 

h) zákona o bankách) 

 

K části druhé, čl. III, novelizační bod č. 5 (§ 1a písm. h) a i) 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) 

 

K části třetí, čl. IV, novelizační bod č. 112 (§ 151 f) a g) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu) 

 

Ve výše uvedených ustanoveních předloženého návrhu zákona se 

vymezují pojmy „ovládající osoba“ a „ovládaná osoba“ pouhým 

odkazem na nařízení (EU) č. 575/2013. Předkladatel uvádí, že 

záměrem je transpozice směrnice (EU) 2013/36, která skutečně 

ovládající a ovládanou osobu vymezuje odkazem na čl. 4 odst. 1 

body 15 a 16 nařízení (EU) č. 575/2013 (upozorňujeme, že odkaz 

míří pouze na odstavec 1, tedy nikoli na odst. 2, který kromě 

odkazu na dále uvedenou směrnici obsahuje i „faktické“ vymezení 

výkonem dominantního vlivu). Toto nařízení pak ovládanou i 

ovládající osobu vymezuje odkazem na směrnici 83/349/EHS, 

která již není od poloviny roku 2013 platná a účinná. Tato 

směrnice totiž byla nahrazena účetní směrnicí, tedy směrnicí 

2013/34/EU, která vymezuje pojmy „dceřiný podnik“ a „mateřský 

podnik“ v čl. 2 odst. 9 a 10. Tyto pojmy jsou však již v českém 

Neakceptováno. 

1. Předkladatel se neztotožňuje s pohledem připomínkového 

místa, že „odkaz míří pouze na odstavec 1, tedy nikoli na 

odst. 2, který kromě odkazu na dále uvedenou směrnici 

obsahuje i „faktické“ vymezení výkonem dominantního 

vlivu“. Odst. 2 odkazovaného článku 4 nařízení (EU) 

č. 575/2013 se týká obchodních nemovitostí, nikoliv 

dominantního vlivu. Dominantní vliv je v diskutovaném 

kontextu zmíněn v písmenech b) odkazovaných bodů 15 a 16. 

Pokud tedy definujeme ovládající osobu a ovládanou osobu 

odkazy na čl. 4 odst. 1 body 15 a 16 nařízení (EU) 

č. 575/2013, tak tím jsou pokryty všechna písmena bodů 15 

a 16. Dodáváme, že dominantní vliv je vymezen v čl. 22 odst. 

2 písm. a) směrnice 2013/34/EU (původně čl. 1 odst. 2 písm. 

a) směrnice 83/349/EHS). Zde v písmenech b) je dominantní 

vliv uveden jen pro určité části CRR 

 

2. Předkladatel se neztotožňuje s interpretací odkazu na 

směrnici 83/349/EHS. Nařízení (EU) č. 575/2013 se odkazuje 

na články 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, což nevnímáme tak, že 

by se odkazovalo na čl. 2 odst. 9 a 10, kde jsou definovány 

pojmy „dceřiný podnik“ a „mateřský podnik“. Dle srovnávací 

tabulky k směrnici 2013/34/EU čl. 1 a 2 směrnice 
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právním řádu transponovány, a to ovládající a ovládanou osobou 

ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 

znění zákona 458/2016 Sb. Požadujeme proto vysvětlit, z jakého 

důvodu je v návrzích zákonů navrhována složitá definice, kdy za 

účelem jejímu porozumění musí adresát právní normy zkoumat 

několik evropských předpisů, a to i již zrušených, namísto použití 

definice ovládající a ovládané osoby obsažené v zákoně o 

obchodních korporacích. Zároveň se nedomníváme, že je vhodné 

stejný pojem („ovládající osoba“ a „ovládaná osoba“) definovat 

v několika právních předpisech odlišně.  

Tato připomínka je zásadní.  

83/349/EHS odpovídá čl. 22 směrnice 2013/34/EU. Čl. 22 

směrnice 2013/34/EU má tak dva významy: první je ten, že 

stanovuje, kdy má mateřský podnik povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku a druhý je ten, že pro účely 

nařízení (EU) č. 575/2013 vymezuje, kdy jsou dceřiné 

podniky zahrnuty do obezřetnostní konsolidace mateřského 

podniku. 

 

3. V tomto smyslu tedy tyto pojmy nejsou transponovány 

v § 74 zákona o obchodních korporacích, neb se de facto 

jedná o fyzickou nebo právnickou osobou, která uplatňuje 

kontrolu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bod 37 nařízení (EU) 

č. 575/2013, což není v souladu s § 74.  

 

Zároveň je třeba dodat (vztahuje se i k připomínce níže), že 

národní sektorové předpisy fungují především jako 

transpozice a „doplněk“ evropské regulace finančního trhu. 

Zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 

a zákon o podnikání na kapitálovém trhu je tak třeba 

především věcně a terminologicky co nejvíce sesouladnit 

s evropskou regulací. Je tudíž opodstatněná snaha, co nejvíce 

využívat dynamické odkazy na definice v evropských 

předpisech. V praxi se to projeví např. v situaci, kdy 

Evropská komise vydává regulatorní technické standardy 

a implementující technické standardy, které se řídí 

terminologií z nařízení (EU) č. 575/2013 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti  

K části první, čl. I, novelizační bod č. 3 (§ 3b odst. 2 písm. c) 

zákona o bankách) 

 

K části druhé, čl. III, novelizační bod č. 5 (§ 1a písm. f) zákona 

o spořitelních a úvěrních družstvech) 

 

Neakceptováno. 

Předkladatel se neztotožňuje s interpretací odkazu na 

směrnici 83/349/EHS připomínkovým místem – viz 

vysvětlení k připomínce výše. Zákon o obchodních 

korporacích tak např. za ovládání považuje jednání ve shodě, 

což v případě ovládání podle nařízení (EU) č. 575/2013 
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K části třetí, čl. IV, novelizační bod č. 112 (§ 151 písm. r) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu) 

 

Výše uvedená připomínka o složitosti odkazů na evropské 

předpisy platí i pro pojem „ovládání“. V tomto případě se 

domníváme, že pojem ovládání (resp. kontrola) není vymezen ani 

v účetní směrnici, tedy směrnici 2013/34/EU. Podle odkazu 

v nařízení (EU) č. 575/2013 tak zřejmě nezbývá než se podívat na 

účetní standardy, kde přichází v úvahu zřejmě Mezinárodní účetní 

standard 24 – Zveřejnění spřízněných stran, podle něhož se 

ovládání definuje jako „pravomoc řídit finanční a provozní 

politiky účetní jednotky tak, aby měl ovládající z její činnosti 

užitek“. Je otázkou, z jakého důvodu opět nepostačuje vymezení 

„ovládání“ uvedené v zákoně o obchodních korporacích, podle 

něhož je ovládáním schopnost „přímo či nepřímo uplatňovat 

rozhodující vliv“. Výslovně zde sice absentuje odkaz na získávání 

užitku ovládající osobou, nelze však předpokládat, že by ovládající 

osoba ovládala ovládanou osobu z jiných pohnutek. 

Nepovažujeme za vhodné definovat věcně shodný právní pojem 

v různých právních předpisech odlišně a navrhujeme doplnit 

vysvětlení, proč nepostačuje obecná úprava použitá v zákoně o 

obchodních korporacích.  

Tato připomínka je zásadní.  

neplatí. Dále je nutné vycházet z toho, že právní úprava 

v zákoně o obchodních korporacích se týká českých 

obchodních korporací. Je však nutné, aby se novelizované 

zákony vztahovaly na zahraniční fyzické a právnické osoby 

jako v případě nařízení (EU) č. 575/2013 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
K části první, čl. I, novelizační bod č. 6 (§ 4 odst. 5 písm. e) 

zákona o bankách) 

 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, důvodem navrhované změny je, 

aby pravidla pro členy statutárního orgánu, správní a dozorčí rady 

platila i pro orgány s obdobnou působností v zahraničních 

právnických osobách s odlišnou vnitřní strukturou. Necháme-li 

stranou, že uvedené by bylo možné dovodit i ze stávající textace 

zákona (pojmy správní rada a dozorčí rada jsou běžně užívanými 

Akceptováno jinak/vysvětleno. 

Předkladatel se plně ztotožňuje s podstatou připomínky, 

nicméně je nucen poukázat na neúspěšné snahy provést 

harmonizaci ustanovení o řídicím a kontrolním systému 

napříč sektorovými zákony finančního trhu zavedením 

definice pojmu vedoucí orgán (jak správně připomínkové 

místo poukazuje na příkladu zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu), kdy již novela zákona o bankách a zákona 

o spořitelních a úvěrních družstvech, aktuálně projednávaná 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (ST 559) obsahovala 
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termíny, a to i v evropských předpisech, a nelze je vykládat pouze 

v kontextu zákona o obchodních korporacích, tedy pouze pro 

národní formy obchodních korporací; složitější je to v případě 

pojmu statutární orgán, neboť běžně se používá spíše označení 

výkonný orgán), nejeví se být způsob vyjádření tohoto záměru 

v textu zákona vhodným. Obsahově je problematické, co znamená 

dovětek „v závislosti na právní formě osoby, o kterou se jedná“, a 

jakým způsobem vyjadřuje, že se uvedená definice vztahuje na 

zahraniční subjekty. S ohledem na skutečnost, že tímto pravidlem 

má být transponován čl. 3 odst. 1 bod 7 směrnice 2013/36/EU, 

který definuje pojem „vedoucí orgán“, kterýžto je definován i 

v českém právním řádu například v zákoně č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to 

souladně s uvedenou směrnicí, navrhujeme převzít termín 

„vedoucí orgán“ i do zákona o bankách a zavést jej jako definici 

do navrhovaného § 3b zákona o bankách. Tímto by došlo 

k výraznému zjednodušení zákona, jeho snazší čitelnosti i 

pochopitelnosti. 

příslušnou právní úpravu, od které však byl předkladatel po 

projednání na plénu Legislativní rady vlády nucen ustoupit. 

Alternativně proto byla v předmětném ustanovení provedena 

pouze dílčí úprava, ve snaze o větší zpřehlednění a vyjasnění 

textu, tak jak je uvedeno v samotné připomínce. 

Navrhovaná úprava: 

 

§ 4 odst. 5 

  

e) důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost členů 

statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí 

rady banky a splnění dalších požadavků na orgány banky a 

jejich členy podle § 8; statutárním orgánem, správní 

radou a dozorčí radou se pro účely tohoto zákona 

rozumí také jiný orgán osoby podle zahraničních 

právních předpisů, jemuž přísluší s obdobnou 

působností obdobná působnost, a to v závislosti na 

právní formě této osoby, o kterou se jedná, 

CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7) 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
K části první, čl. I, novelizační bod č. 20 (§ 8 odst. 3 písm. d) 

zákona o bankách) 

 

K části druhé, čl. III, novelizační bod č. 18 (§ 7aa odst. 1 písm. 

d) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) 

 

K části třetí, čl. IV, novelizační bod č. 56 (§ 10 odst. 3 písm. g) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu) 

 

Dáváme ke zvážení, zda nevyužít definici osoby blízké (§ 22 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů) namísto konstrukce „osoby spřízněné s členem orgánu“. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Pojem „osoba blízká“ je v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník definován šířeji, než požaduje CRD 

explicitně vymezující osoby, které se spřízněnou stranou 

rozumí. Vzhledem k potenciálním problémům při výkonu 

dohledu nad skupinami s přeshraniční působností bylo použití 

pojmu shledáno jako nevyhovující.  
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Tímto způsobem by mohlo být pravidlo zjednodušeno, neboť by 

neobsahovalo výčet „manžel, manželka, registrovaný partner, dítě 

nebo rodič člena…“, čímž by se usnadnila čitelnost návrhu 

zákona.  

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K části třetí, čl. IV, novelizační bod č. 112 (§ 151 zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu) 

 

Za poněkud neobvyklé považujeme vymezení základních definic 

až v § 151 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Je sice 

pravdou, že stávající právní úprava vymezuje pojmy rovněž v této 

části zákona, avšak vzhledem ke skutečnosti, že dotčené pojmy 

jsou používány již v předchozích ustanoveních zákona, 

doporučujeme zvážit přesun definic pojmů do úvodní části návrhu 

zákona.  

Akceptováno. 

Předmětná ustanovení zákona byla náležitě upravena 

a vymezení základních definic bylo v zákoně o podnikání na 

kapitálovém trhu přesunuto do nového odstavce šestého § 2. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K části první, čl. I, § 8 odst. 1 a 2 zákona o bankách 

 

K části třetí, čl. IV, § 10 odst. 2 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu 

 

Upozorňujeme předkladatele, že v rámci novely zákona o 

obchodních korporacích (sněmovní tisk 207), která již byla 

Parlamentem ČR schválena a nyní čeká na podpis prezidenta a 

která by měla být účinná od 1. ledna 2021, dochází ke zrušení 

funkce statutárního ředitele bez náhrady. Akciové společnosti 

s monistickým systémem vnitřní správy budou muset povinně 

zřizovat pouze jeden orgán, a to správní radu. Doporučujeme proto 

sledovat další legislativní proces novely zákona o obchodních 

korporacích a uvést dotčená ustanovení nyní předloženého návrhu 

zákona do souladu s obecnou obchodněprávní úpravou, která bude 

již brzy účinná.  

Neakceptováno, vysvětleno. 

Předkladatel se s připomínkovým místem na základě závěrů 

prezenčního vypořádání předmětné připomínky dne 26. 2. 

2020 domluvil na zřízení ad hoc pracovní skupiny pro futuro, 

na jejímž podkladě bude řešena problematika vypuštění 

statutárního ředitele ze sektorových zákonů a snaha 

o definování pojmu osoby, která skutečně řídí regulovanou 

právnickou osobu. Závěry této pracovní skupiny pak budou 

využity jako konsensuální řešení předmětné problematiky 

a to buď v některé z dalších novel sektorových zákonů, 

popřípadě pro rekodifikační práce na budoucím projektu 

„zákona o úvěrových institucích“. 

 

 

Úřad vlády 

 

ZZ RIA, Shrnutí ZZ RIA, Základní identifikační údaje: Akceptováno, vysvětleno. 

Z odůvodnění návrhu ustanovení § 3 odst. 4 zákona 
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Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

Odložená účinnost 

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 

Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů platí, 

že právní předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci 

kalendářního roku.  Pouze vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, 

lze v souladu s § 3 odst. 4 cit. zákona ve zvlášť výjimečných 

případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti, nejdříve však 

počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. 

Požadujeme tedy, aby v návrhu bylo buď ustanovení  o účinnosti 

uvedeno do souladu s § 3 odst. 3 cit. zákona stanovením účinnosti 

buď od 1. ledna, nebo od 1. července, anebo aby byl návrh 

doplněn o řádné odůvodnění vysvětlující, že zde existuje naléhavý 

zájem a zároveň jde o zvlášť výjimečný případ odůvodňující 

nabytí účinnosti k jinému datu. 

Tato připomínka je zásadní. 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že dřívější 

datum účinnosti je možné stanovit v návaznosti na evropské 

právní předpisy. Návrh zákona je transpoziční a navržená 

data účinnosti odpovídají datům, od kterých jsou členské 

státy povinny příslušná ustanovení aplikovat.  

 

Bylo však přidáno zdůvodnění navrženého data účinnosti do 

ZZ RIA (viz bod 1.6 Zhodnocení rizika) a důvodové zprávy.  

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Shrnutí ZZ RIA, Implementace práva EU 

Požadujeme doplnit, v čem navrhovaná právní úprava přesahuje 

rámec evropských předpisů, jaké netranspoziční změny 

předkladatel navrhuje, čím je zdůvodňuje a zda mají v ČR své 

opodstatnění. Podle předkladatele jde návrh zákona nad rámec 

požadavků stanovených předpisem EU.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ZZ RIA byla doplněna o následující vysvětlení: 

„Do zákona se doplňuje nová povinnost pro zahraniční banku 

se sídlem v jiném než členském státě působící v České 

republice prostřednictvím své pobočky, a to povinnost 

udržovat pákový poměr minimálně ve výši 3 %. Tato 

povinnost je nově zavedena v CRR II pro instituce. Na 

pobočky bank z jiného než členského státu se tato povinnost 

rozšiřuje v souladu s koncepcí přijatou v roce 2012 zákonem 

č. 254/2012 Sb., která spočívala v zavedení stejných 

obezřetnostních pravidel, jaká platila pro banky, i na pobočky 

bank ze třetích zemí, a to s ohledem na zajištění rovných 

podmínek pro subjekty bankovního sektoru a stabilního 

a důvěryhodného konkurenčního bankovního prostředí. 

Zároveň tento přístup umožnil ČNB efektivní výkon dohledu. 

Ze stejného důvodu se do zákona pro výše uvedenou banku 

doplňuje také povinnost dodržovat pravidla pro převod rizik – 
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tzv. pravidla sekuritizace.“.  

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Shrnutí ZZ RIA, Dopady na podnikatelské prostředí 

(3.3) 

 

Doporučujeme upravit tvrzení, že náklady na straně regulovaných 

subjektů nebylo možné vyčíslit. Podle shrnutí IA EU by 

rekalibrace kapitálových požadavků pro expozice bank vůči MSP 

měla mít příznivý dopad na jejich bankovní financování. 

Předkladatel se rovněž zapojil do veřejné konzultace EK, a ve 

svém příspěvku uvádí údaje v kvantitativním vyjádření. 1 

Neakceptováno. 

Rekalibrace kapitálových požadavků pro expozice bank vůči 

MSP vyplývá z CRR II (nařízení EU 2019/876), které je 

přímo účinné a nebylo proto implementováno do národního 

právního předpisu. Předkladatel proto nepovažuje za vhodné 

zahrnout případný dopad uváděný v připomínce mezi dopady 

předkládaného zákona. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Shrnutí ZZ RIA, Dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace (3.8) 

Doporučujeme doplnit odkaz na text ZZ RIA, kde by byl přímý 

dopad v možnosti uložení sankce upřesněn. Dále doporučujeme 

upřesnit, jakým způsobem (zda) bude kontrolováno, že ženy 

budou odměňovány stejně (což by byl pozitivní dopad). 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Doplněn odkaz v bodu 3.8 na ustanovení upravující 

skutkovou podstatu přestupků. 

 

Pokud jde o kontrolu zákazu diskriminace, výslovný systém 

kontroly není nastaven, proto není v ZZ RIA uveden. Obecně 

bude v praxi dodržování tohoto zákazu posuzováno 

a sankcionováno v rámci posuzování a sankciononování 

porušování povinností v souvislosti s řídicím a kontrolním 

systémem banky. Do ZZ RIA však byla doplněna povinnost 

EBA vydat zprávu, která bude vycházet i z informací 

poskytnutých národními orgány. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

ZZ RIA, Shrnutí ZZ RIA, Korupční rizika (3. 10) 

Doporučujeme upřesnit v ZZ RIA problematiku korupčních rizik 

v souladu s metodikou pro hodnocení korupčních rizik.2 

Předkladatel uvádí, že s návrhem právního předpisu nejsou 

spojena korupční rizika. Současně uvádí, že oprávnění orgánů 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Předkladatel při zhodnocení korupčních rizik, která mohou na 

základě předkládaného zákona vznikat, vzal v potaz metodiku 

pro hodnocení korupčních rizik. Je však třeba konstatovat, že 

z povahy věci zákon není z pohledu možné korupce nijak 

problematický, proto bylo upuštěno od detailního rozboru 

 
1 https://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm 
2 http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik.pdf 
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vlády veřejné moci s sebou „z povahy věci“ nesou možné riziko 

korupčního chování. Uvádí, že označuje korupční rizika 

související s návrhem zákona za nepříliš významná.  

Je také nutno upřesnit, zda v souvislosti s implementací právní 

úpravy hrají roli orgány veřejné moci.  

problematiky (a to v souladu s čl. I bod 4 Obecných zásad pro 

RIA, podle kterých je při hloubce zpracování potřeba 

zohledňovat princip proporcionality).  

Na druhou stranu, jak je již v ZZ RIA uvedeno, jedná se 

o veřejnoprávní předpis upravující např. správní řízení 

vedené ČNB, z tohoto důvodu nelze nikdy možnost 

korupčního jednání zcela vyloučit. Bylo proto upraveno 

základní zhodnocení, protože určité, byť nevýznamné, 

korupční riziko existuje. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Definice problému 

Požadujeme rozvést definici problému. Ačkoliv se jedná o 

transpozici směrnice a adaptaci nařízení, tyto úkony jsou reakcí na 

problémy řešené na evropské úrovni. Mělo by být proto uvedeno, 

proč vznikla potřeba přijetí legislativního opatření, jaký problém je 

nutno řešit, a proč je žádoucí jeho odstranění. Domníváme se, 

že předkladatel příčiny problémů analyzoval (viz Rámcová pozice 

k balíčku návrhů ke snižování rizik v bankovním sektoru z 30. 1. 

2017) a může čerpat z již zpracovaných analýz. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Část definice problému doplněna následovně: 

 

„Pokud jde o materiální potřebu úpravy regulatorního 

prostředí, dospělo se již na evropské úrovni k závěru, že 

některé instituty a regulatorní oblasti je třeba lépe precizovat 

či přehodnotit. Za účelem dalšího posílení finančního 

systému se jako nezbytné ukázalo upravit zejména tyto 

problematické oblasti: 

a) protože instituce ovládané holdingovými osobami 

nejsou vždy schopny zajistit splnění požadavků na 

konsolidovaném základě napříč celou skupinou, je 

nezbytné holdingové osoby včlenit do oblasti přímé 

působnosti pravomocí dohledu; v souvislosti 

s plněním povinností na konsolidovaném základě 

holdingovými osobami je pak nezbytné zavést 

zvláštní schvalovací postup, který jasně stanoví, která 

osoba v holdingu je za plnění povinností na 

konsolidovaném základě odpovědná;   

b) je potřeba upravit některé zásady týkající se 

odměňování (zejména požadavky na odklad splatnosti 

a výplatu v cenných papírech), které u malých 

institucí nebo pracovníků s relativně nižší pohyblivou 
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složkou odměny přinášejí přílišnou zátěž a nejsou 

přiměřené přínosům z jejich uplatnění; 

c) dále se ukázalo jako nezbytné přesněji stanovit 

podmínky, za kterých může být uložen dodatečný 

kapitálový požadavek a zajistit tak jeho obdobné 

uplatňování ve všech členských státech; 

d) je třeba stanovit, že pro jednotlivé skupiny bank 

a typy expozic bude sazba pro krytí systémového 

rizika stanovena samostatně, a to s cílem zajistit, aby 

instituce s podobným rizikovým profilem měly 

obdobnou sazbu této kapitálové rezervy; 

e) za účelem usnadnění a posílení dohledu a zvýšení 

způsobilosti dotčených subjektů při řešení krize se 

u velkých skupin se sídlem mateřské společnosti 

mimo EU ukázalo jako nezbytné ustavit 

tzv. zprostředkující ovládající osobu, v první fázi se 

předpokládá zejména monitoring dotčených osob 

s cílem nastavit v budoucnu příslušné povinnosti 

těchto osob; 

f) dozorové orgány by měly mít možnost sdělit 

dohlíženým institucím svůj požadavek na úpravu výše 

kapitálu převyšující minimální závazné kapitálové 

požadavky, kterou by podle jejich hodnocení měla 

tato instituce držet, aby se vypořádala s výhledovými 

zátěžovými scénáři.“. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

ZZ RIA, Identifikace dotčených subjektů 

Požadujeme rozšířit okruh dotčených subjektů o ty, které 

předkladatel sám v materiálu zmiňuje (např. MF a případně ty, 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Do materiálu bylo doplněno Ministerstvo financí jako 

dotčený subjekt (s tím, že dopad regulace na Ministerstvo 

financí spočívá v povinnosti přezkumu její účinnosti) a dále 
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a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

které získají dodatečný prospěch nebo naopak které mohou být 

právní úpravou poškozeny apod.) a propojit s tvrzením, 

že aplikace nových pravidel si vyžádá náklady  

a straně regulovaných subjektů (viz Shrnutí ZZ RIA, bod 3.3).  

Tato připomínka je zásadní. 

finanční holdingové osoby, resp. smíšené finanční holdingové 

osoby, u nichž si aplikace nových pravidel vyžádá dodatečné 

náklady. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o nová 

pravidla, tak neumíme vyčíslit jejich výši. Předpokládaný 

počet osob bude doplněn do ZZ RIA. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA 

Doporučujeme v tabulkách č. 1 a 2 upřesnit informace o počtu, 

případně vytvořit matici podle charakteru dopadů (přímé, nepřímé, 

pozitivní negativní); v tabulce č. 3 upřesnit průběh, formu a 

výsledky konzultací (které subjekty preferovaly kterou variantu 

řešení). 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

K počtu subjektů: Počet jednotlivých subjektů aktuální při 

zpracování ZZ RIA je uveden v textu bodu 1.4.1 ZZ RIA. 

V tabulce bylo záměrem identifikovat kategorie subjektů, bez 

ohledu na jejich počet, který je proměnlivý. 

K matici podle charakteru dopadů: Byly doplněny konkrétní 

dopady na jednotlivé subjekty, v případě regulovaných 

subjektů pak ty nejvýznamnější (protože regulace s sebou 

nese řadu spolu vzájemně v zásadě nesouvisejících dopadů, 

nebylo možné je do tabulky zařadit všechny) 

K průběhu konzultací:  Průběh konzultací byl na základě jiné 

připomínky Úřadu vlády doplněn do části Konzultace 

a zdroje dat. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA 

Doporučujeme doplnit, kdo ponese náklady regulace, co přinese 

regulace veřejnému sektoru, koho má regulace chránit a u kterých 

subjektů dojde ke snížení / zvýšení nákladů. 

Vysvětleno. 

Dopady či jiné skutečnosti spojené s předkládaným zákonem 

jsou v textu ZZ RIA již uvedeny. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA 

V části 1.4.2 „Vymezení konzultovaných subjektů“ doporučujeme 

doplnit popis průběhu konzultace a propojit tuto pasáž s bodem 6 

ZZ RIA: „Konzultace a zdroje dat“. 

Akceptováno částečně. 

Smyslem bodu 1.4.2 bylo skutečně pouze vymezit 

zainteresované subjekty, předkladatel proto nepovažuje za 

potřebné tuto část navrženým způsobem doplnit. Byla však 

upravena část Konzultace a zdroje dat (viz. i další 

z připomínek Úřadu vlády) 
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Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Popis cílového stavu 

Doporučujeme konkrétní cíle alespoň částečně kvantifikovat, aby 

bylo měřitelné jejich dosažení (použité ukazatele by mohly sloužit 

k přezkumu účinnosti regulace). 

 

Neakceptováno.  

Cíle není možné jednotlivě kvantifikovat, jedná se zavedení 

regulatorních požadavků. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Zhodnocení rizika 

Doporučujeme rozvést tuto pasáž, neboť kromě právního rizika 

(nesplnění lhůt pro transpozici) by mělo být uvedeno i riziko 

věcné. 

 

Akceptováno. 

V ZZ RIA upravena část Zhodnocení rizika. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Přezkum účinnosti regulace 

Požadujeme doplnit tuto pasáž o konkrétní indikátory (zda bude 

vycházet z vlastních nebo uvedených v metodice či pokynech 

EBA). A dále požadujeme upřesnit způsob, jakým bude MF 

shromažďovat údaje a přezkum provádět (zda struktura zprávy o 

přezkumu bude totožná se strukturou zprávy EBA, včetně 

upřesnění, o jakou zprávu EBA se jedná, a jak bude postupovat, 

pokud by v době zpracování vnitrostátní zprávy neměl k dispozici 

ani zprávu EBA ani pokyny EBA). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

S ohledem na problematiku, která byla řešena v rámci 

vyhodnocení diskrečních ustanovení, budou pro vyhodnocení 

účinnosti regulace zcela zásadní poznatky ČNB. Tato 

skutečnost byla v ZZ RIA zdůrazněna (upravena část 

Přezkum účinnosti regulace). Byla rovněž blíže specifikována 

zpráva EBA (resp. EK, vytvořená na základě spolupráce 

s EBA), ze které bude patrně rovněž možné čerpat relevantní 

informace. Naopak není v současnosti možné předvídat 

přesnou strukturu zprávy o přezkumu, proto ji předkladatel 

v ZZ RIA neuvádí. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

ZZ RIA, Konzultace a zdroje dat 

Doporučujeme doplnit, jak bylo při plánování konzultačního 

procesu postupováno, provázat identifikované dotčené subjekty 

s popisem průběhu a výsledku konzultací (tzn. nejenom u variant 

Akceptováno částečně. 

V ZZ RIA byla upravena část Konzultace a zdroje dat 

upřesněním, že údaje poskytnuté ČNB pocházejí z dat, které 

ČNB získává od finančních institucí v rámci pravidelného 

podávání zpráv podle přímo použitelného předpisu EU 
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Legislativní rady 

vlády 

řešení diskrečních ustanovení) a upřesnit přehled zdrojů dat 

(veřejné konzultace EK3, data z IA zpracovaném EK4 apod.). 

(nařízení (EU) č. 680/2014 - výkazy FINREP, COREP) a 

doplněním o popis průběhu konzultací. Zdroje uvedené 

v připomínce nebyly do ZZ RIA doplněny, protože pro 

vyhodnocení diskrecí nebyly využity. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

ZZ RIA, Chybějící části 

Požadujeme doplnit části, které mají být dle Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace nedílnou součástí ZZ RIA. 

- Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

- Vyhodnocení nákladů a přínosů 

- Implementace doporučené varianty a vynucování 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 

Předně je třeba konstatovat, že předkladatel při zpracování 

ZZ RIA vycházel z šablony, která je přílohou č. 2 Obecných 

zásad pro hodnocení dopadů regulace. Zároveň využil 

možnosti uvedené v bodě II. část B těchto Obecných zásad, tj. 

v případě řešení více problémů strukturu ZZ RIA přiměřeně 

upravit. Protože hlavním cílem ZZ RIA bylo vyhodnotit 

využití jednotlivých diskrecí členského státu, které jsou na 

sobě v zásadě nezávislé, bylo např. „stanovení pořadí variant 

a výběr nejvhodnějšího řešení“ (bod 4 přílohy č. 2) vždy 

provedeno samostatně u každé z diskrecí – v ZZ RIA proto 

není uveden tento bod souhrnně. Struktura bodů 2, 3 a 4 

přílohy č. 2 tedy doznala v ZZ RIA určitých úprav. Tato 

skutečnost (tj. že struktura byla oproti vzoru uvedenému 

v šabloně upravena), byla do ZZ RIA doplněna – viz část 

Definice problému. 

 

Dále se předkladatel vyjadřuje k jednotlivým částem ZZ RIA 

uvedeným v připomínce. 

1. Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Tato část není v textu uvedena samostatně, avšak důsledky, 

které by použití té které varianty mělo pro regulované 

subjekty, je u jednotlivých diskrecí uvedeno. Pro úplnost 

předkladatel dodává, že tato část dle přílohy č. 2 není 

povinnou součástí ZZ RIA, a to bez ohledu na možnost 

úpravy její struktury, která byla předkladatelem využita. 

 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/finance-2019-basel-3/public-consultation_en 
4 SWD(2016) 377 final 
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2. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant je vždy 

uvedeno samostatně u každé diskrece, a to jednak přehledně 

v tabulce, a dále je pak doplněno slovním popisem. V případě 

předmětných diskrecí je vhodnější používat termín „dopad“, 

nejedná se vždy nutně o „náklady“, které jsou s diskrecí 

spojeny. 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Tato část již v ZZ RIA byla zařazena, a to jako bod 4. Byla 

však doplněna. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

Důvodová zpráva 

Doporučujeme doplnit, kdo bude autorem standardizované 

metodiky (viz str. 124 odst. 4). 

Akceptováno.  

Standardizovanou metodiku stanoví přímo použitelný předpis 

Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU. 

Důvodová zpráva byla v tomto smyslu na příslušném místě 

doplněna. 

Úřad vlády 

 

Ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

Důvodová zpráva 

Doporučujeme doplnit, na základě čeho dovodil předkladatel 

předchozí přílišnou administrativní zátěž. Stejné tvrzení je 

uvedeno i ve Shrnutí ZZ RIA, bod. 3.3 (viz str. 128 odst. 2 

„…Přispívá návrh… ke zmírňování administrativní zátěže 

na straně finančních institucí, a to v případech, kdy regulatorní 

požadavky přinášely přílišnou zátěž a nebyly přiměřené přínosům 

… aplikace nových pravidel vyžádá náklady na straně 

regulovaných subjektů, které však nebylo možno vyčíslit.“). 

Akceptováno jinak. 

Předkladatel specifikoval oblast, ve které lze předpokládat 

snížení administrativní zátěže. Na přílišnou administrativní 

zátěž v oblasti regulace odměňování bylo poukazováno ze 

strany regulovaných subjektů v rámci proběhlých konzultací 

(viz úprava části Konzultace a zdroje dat). 

Česká národní 

banka (ČNB) 

Obecná připomínka: 

 

Transpozice pravidel pro investiční podniky - obchodníky 

s cennými papíry (OCP) 

Považujeme za potřebné upozornit, že do ZPKT a ZOB by dle 

Neakceptováno. 

Členské státy musí zajistit soulad se CRD V do 28. 12. 2020. 

Promítnutí znění IFD do transpozice CRD V je požadováno 

IFD od 26. 6. 2021. Tento výklad byl několikrát potvrzen EK 

jak na jednáních, tak v zaslaných dokumentech.  
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našeho názoru nyní neměla být transponována pravidla týkající se 

činnosti OCP a dohledu nad nimi. Navrhujeme proto, aby 

se ustanovení o finančních holdingových osobách nevztahovala 

na investiční podniky, neboť úprava investičních holdingových 

osob je obsažena ve směrnici 2019/2034 (IFD). Pro OCP by tedy 

neměla být měněna pravidla pro výkon dohledu, kapitálové 

rezervy (§ 12m a násl.; IFD je nijak neupravuje) a úrokové riziko 

investičního portfolia. 

 

Odůvodnění: 

Směrnice 2019/2034 (IFD) vstoupila v platnost 26. 12. 2019 a 

změnila též směrnici 2013/36 (CRD), přičemž mj. upravila její 

název a předmět. Od 26. 12. 2019 se tedy směrnice CRD již 

nevztahuje na investiční podniky. Domníváme se, že pokud se 

budou nyní transponovat pravidla pro investiční podniky - OCP, 

bude se jednat o gold-plating. Členské státy jsou povinny 

transponovat CRD5 do 28. 12. 2020 a musí, dle našeho názoru, 

vycházet ze směrnice CRD5 platné k tomuto datu (která již 

obsahuje změny názvu a obsahu směrnice provedené dne 26. 12. 

2019 směrnicí IFD). 

Recitál 32 IFD uvádí: „S cílem zaručit právní jistotu a zabránit 

překrývání současného obezřetnostního rámce platného pro 

úvěrové instituce i pro investiční podniky s touto směrnicí by 

měly být nařízení (EU) č. 575/2013  a směrnice 2013/36/EU 

změněny tak, aby investiční podniky byly vyňaty z oblasti jejich 

působnosti. Avšak na investiční podniky, které jsou součástí 

bankovní skupiny, by se měla i nadále vztahovat ustanovení 

nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU týkající se 

bankovní skupiny, jako jsou pravidla obezřetnostní konsolidace 

stanovená v článcích 11 až 24 nařízení (EU) č. 575/2013 a 

ustanovení o zprostředkujícím mateřském podniku v EU uvedená 

v článku 21b směrnice 2013/36/EU.“ 
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Pokud nebude transpozice CRD5 týkající se OCP a dohledu nad 

nimi zastavena, tak nastanou např. tyto nežádoucí důsledky: OCP 

by se měli připravovat na změny v požadavcích na řízení 

úrokového rizika investičního portfolia, aby od 28. 6. 2021 byli 

schopni je naplňovat. Avšak z IFD a nařízení (EU) 2019/2033 

(IFR) plyne, že od 26. 6. 2021 na ně žádné požadavky týkající se 

řízení úrokového rizika investičního portfolia nebudou kladeny. 

Podobně finanční holdingová osoba, která ovládá OCP, avšak 

neovládá úvěrovou instituci, by měla v období od 28. 12. 2020 do 

28. 6. 2021 podat České národní bance žádost o schválení finanční 

holdingové osoby, nad kterou by ČNB měla vykonávat dohled na 

konsolidovaném základě. Avšak s účinností od 26. 6. 2021 nemají 

být na takovéto osoby požadavky ohledně schválení od ČNB 

kladeny a ČNB má v případě OCP vykonávat dohled na 

konsolidovaném základě ve značně zredukovaném rozsahu. 

Dalším příkladem jsou změny v pravidlech pro kapitálové rezervy 

a Pilíř 2 obsažené v CRD5. Než bude ČNB moci k aplikaci těchto 

upravených pravidel přistoupit, tak budou pro OCP zrušeny nebo 

podstatně změněny. 

ČNB K části první, čl. I, bodu 3 (§ 3b ZOB) 

 

Navrhujeme doplnit definici pojmů pojišťovna a zajišťovna 

odkazem na příslušné definice v CRR (čl. 4 odst. 1 bod 5 a 6), 

 

Odůvodnění:  

Považujeme za vhodné tyto subjekty definovat, aby nedošlo 

k nejasnostem např. ohledně toho, zda se jedná jen o tuzemské, 

nebo i zahraniční pojišťovny a zajišťovny. 

 

Akceptováno. 

Předmětná ustanovení byla ve smyslu uplatněné připomínky 

náležitě upravena.  

ČNB K části první, čl. I, bodu 3, k části druhé, čl. III, bodu 5 a 

k části třetí, čl. IV, bodu 112 (§ 3b ZOB odst. 1 písm. j), m), 

Akceptováno. 

Předmětná ustanovení byla ve smyslu uplatněné připomínky 
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p) a s), § 1a písm. j), m) a p) ZSÚD a § 151 písm. h), j), t) a 

o) ZPKT) 

Pro účely ZOB nelze pojmy „tuzemská ovládající banka“, 

„tuzemská finanční holdingová osoba“, „tuzemská smíšená 

finanční holdingová osoba“ a „tuzemský ovládající obchodník 

s cennými papíry“ vymezovat navrženým způsobem, tj. prostým 

odkazem na příslušný bod čl. 4 odst. 1 CRR. V definici proto 

navrhujeme doplnit dovětek, že jde o osoby se sídlem v ČR. 

Obdobně to platí pro tyto pojmy uvedené v ZSÚD a ZPKT. 

 

Odůvodnění: 

Srov. např. aktuálně definovanou „tuzemskou ovládající banku“, 

jakožto „instituci v členském státě, která má dceřiný podnik ve 

formě instituce nebo finanční instituce nebo drží v takové instituci 

nebo finanční instituci účast a zároveň sama není dceřiným 

podnikem jiné instituce povolené v témže členském státě ani 

dceřiným podnikem finanční holdingové společnosti nebo smíšené 

finanční holdingové společnosti zřízené v témže členském státě“. 

Podle uvedené definice není zřejmé, o jakou banku půjde, resp. do 

jisté míry se věcně stírají rozdíly mezi tuzemskou a evropskou 

ovládající bankou.  

 

náležitě upravena. 

ČNB K části první, čl. I, doplnit novelizační bod k § 4 odst. 5 ZOB 

Navrhujeme sjednotit terminologii „žadatel o licenci“ a „banka“. 

 

Odůvodnění: 

V § 4 odst. 5 ZOB zákon pracuje s dvojím označením žadatele o 

licenci („osoba, které má být licence udělena“ a „banka“). 

Terminologii je proto vhodné sjednotit. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Připomínka jde nad rámec věcného rozsahu aktuální 

transpoziční novely.  

Z tohoto důvodu se předkladatel rozhodl ponechat řešení 

předmětné problematiky až pro období eventuálních 

rekodifikačních prací na projektu „zákona o úvěrových 

institucích“, případně některé další novely. 

ČNB K části první, čl. I, bodům 7 a 8 (§ 4 odst. 5 písm. f) a g) ZOB) Akceptováno částečně. 
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Považujeme za potřebné zpřesnit způsob transpozice čl. 10 odst. 1 

CRD5, včetně zohlednění návětí § 4 odst. 5, které zní: „pro 

udělení licence musí být splněny tyto podmínky:“, a upravit takto:  

 

7. V § 4 odstavec 5 – návětí, a písm. f) znějí: 

„(5) Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky a 

poskytnuty alespoň tyto informace: 

f) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných 

činností banky, funkční účinný řídicí a kontrolní systém banky a 

organizační uspořádání banky včetně údajů o ovládajících 

osobách a finančních holdingových osobách a smíšených 

finančních holdingových osobách ve skupině,“ 

CELEX: 32019L0878 (čl. 1 odst. 6 (čl. 10 odst. 1 a 2)) 

8. V § 4 odstavec 5 písm. g) zní:  

„g) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti 

banky, z něhož vyplývají druhy zamýšlených činností, a je 

podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,“  

CELEX: 32019L0878 (čl. 1 odst. 6 (čl. 10 odst. 1)) 

 

Odůvodnění: 

Pro zajištění přesnosti, úplnosti a věcné správnosti transpozice 

novelizovaného čl. 10 odst. 1 CRD (viz graficky zvýrazněno níže) 

s přihlédnutím k návětí a písm. f) a g) platného znění § 4 odst. 5 

ZoB (i) je nutno upravit návětí tak, aby pokrývalo také (dále) 

požadované „údaje“, (ii)  je žádoucí explicitně transponovat 

povinnost předložit obchodní plán v takové míře podrobnosti, aby 

i z něj vyplývaly navrhované činnosti, a (iii) je vhodné 

transponovat povinnost informovat o systému správy a řízení 

(řídicím a kontrolním systému) a organizačním uspořádání do 

písm. f), kam věcně náleží spíše než do písm. g). Zejména 

považujeme za potřebné zdůraznit, že „obchodní plán nevychází 

z organizačního uspořádání banky“, jak by vyplývalo z nyní 

navrženého znění –  čl. 10 odst. 1 CRD stanoví mj. požadavek na 

Předmětná ustanovení písmen f) a g) byla náležitě upravena. 

Naproti tomu nové znění textace návětí odstavce 5 

předkladatel shledává jako problematické z důvodu možného 

věcného posunu. Konkrétně použití slova „alespoň“ může 

implikovat, že by se nově jednalo nikoliv o uzavřený 

taxativní výčet, nýbrž výčet demonstrativní.  

Nově by se tak podle možného výkladu výše otevírala cesta 

požadovat po korporaci, jejímž cílem je stát se bankou, 

neomezenou množinu dalších informací, jež nejsou dále 

specifikovány, což by odporovalo požadavku na určitost 

právních norem. 
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informování o (i) obchodním plánu a (ii) organizačním uspořádání. 

 

‘Article 10 Programme of operations, structural 

organisation and governance arrangements  

 

1. Member States shall require applications for authorisation to 

be accompanied by a programme of operations setting out the 

types of business envisaged and the structural organisation 

of the credit institution, including indication of the parent 

undertakings, financial holding companies and mixed financial 

holding companies within the group. Member States shall also 

require applications for authorisation to be accompanied by a 

description of the arrangements, processes and mechanisms 

referred to in Article 74(1). 

 

1. Členské státy vyžadují, aby byl k žádostem o povolení 

přiložen plán činností, z něhož budou vyplývat druhy 

zamýšlené činnosti a organizační struktura dané úvěrové 

instituce, včetně údajů o mateřských podnicích, finančních 

holdingových společnostech a smíšených finančních 

holdingových společnostech ve skupině. Členské státy rovněž 

vyžadují, aby byl k žádostem o povolení přiložen popis 

systémů, postupů a mechanismů uvedených v čl. 74 odst. 1. 

 

ČNB K části první, čl. I, bodům 12 a 13 (§ 5 odst. 4 písm. d) a e) 

ZOB) 

Považujeme za potřebné zpřesnit způsob transpozice čl. 10 odst. 1 

CRD 5 do § 5 odst. 4 návětí a písm. d) a e); obdobně viz 

připomínka k čl. I, bodu 7 a 8. 

 

Odůvodnění: 

Pro zajištění přesnosti, úplnosti a věcné správnosti transpozice 

Akceptováno částečně. 

Předmětná ustanovení písmen d) a e) byla náležitě upravena. 

Naproti tomu nové znění textace návětí odstavce 4 

předkladatel shledává jako problematické z důvodu možného 

věcného posunu. Konkrétně použití slova „alespoň“ může 

implikovat, že by se nově jednalo nikoliv o uzavřený 

taxativní výčet, nýbrž výčet demonstrativní.  

Nově by se tak podle možného výkladu výše otevírala cesta 
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novelizovaného čl. 10 odst. 1 CRD navrhujeme upravit 

novelizační body 12 a 13 obdobně, jako navrhujeme upravit 

novelizační body 7 a 8 v připomínce č. 4.  

 

požadovat po korporaci, jejímž cílem je stát se bankou, 

neomezenou množinu dalších informací, jež nejsou dále 

specifikovány, což by odporovalo požadavku na určitost 

právních norem. 

ČNB K části první, čl. I (§ 5ba, § 20 a § 26n ZOB) 

Považujeme za potřebné upravit ustanovení o finančních 

holdingových osobách a smíšených finančních holdingových 

osobách (§ 5ba, § 20 a § 26n ZOB), např. tak, jak uvádíme 

v příloze k tomuto připomínkovému listu. 

 

Odůvodnění: 

Pokud je ve stávajícím návrhu v § 5ba uvedeno, že žádost 

předkládá FHO/SFHO, tak jedinou hrozbou pro tuto FHO/SFHO 

by byla hrozba pokuty za přestupek dle § 36da, kterého se ale 

dopustí tehdy, pokud nepožádá o schválení. Otázkou pak je, zda za 

takové úpravy by pro FHO/SFHO  nebylo výhodnější podat 

„nekvalitní“ žádost, a tím být osvobozena od některých 

povinností, za jejichž neplnění navíc nic nehrozí (opatření za 

neplnění CRR se vztahují až na schválenou FHO/SFHO). 

Aby právní úprava byla funkční a aby nebylo ani pochyb o tom, 

v jaké době má být o souhlas požádáno, mělo by schválení podle § 

5ba být primárně koncipováno jako předchozí, tj. žádost o 

schválení podle § 5ba měla předkládat osoba, která se hodlá stát 

tuzemskou finanční holdingovou osobou, tuzemskou smíšenou 

finanční holdingovou osobou, evropskou finanční holdingovou 

osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou. 

Finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční 

holdingovou osobou se osoba stane buď tím, že nabude příslušnou 

kvalifikovanou účast, v důsledku čehož se stane ovládající osobou. 

V takovém případě je zřejmé, že o souhlas dle § 5ba by mělo být 

žádáno ještě před nabytím kvalifikované účasti. S takovou úpravou 

počítá i CRD, když předpokládá, že řízení o schválení FHO/SFHO 

Akceptováno. 

Předmětná ustanovení byla ve smyslu uplatněné připomínky 

náležitě upravena.  
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bude probíhat společně s řízením o schválení kvalifikované účasti 

(viz čl. 21 odst. 2 poslední pododstavec). O předchozí schvalování 

by se ale mělo jednat i s ohledem na úpravu schvalování nabývání 

kvalifikovaných účastí. Jsme toho názoru, že žádosti o schválení 

kvalifikované účasti osoby, která v důsledku jejího nabytí bude 

FHO/SFHO, by totiž nemělo být vyhověno, protože bez toho, aby 

tato osoba byla odsouhlasena též jako FHO/SFHO a platily pro ni 

příslušné povinnosti zaváděné v CRD a v CRR, nelze konstatovat 

splnění podmínky dle § 20 odst. 9 písm. e). Druhým ze způsobů 

vzniku FHO je, že dotčená osoba je již ovládající osobou 

(disponuje k tomu příslušným souhlasem podle § 20), avšak SHO, 

a změnou struktury skupiny se z SHO stane FHO (pokud by 

k takové změně mělo dojít, aniž by tuto změnu mohla SHO 

ovlivnit, je vhodné uvažovat i o variantě následného souhlasu – po 

vzoru následného schvalování kvalifikované účasti).  

Navrhujeme doplnit i transpozici čl. 21a odst. 2 návětí (žadatel 

předkládá informace současně orgánu dohledu, který bude 

vykonávat konsolidovaný dohled, a orgánu dohledu v členském 

státě, v němž má žadatel bydliště nebo sídlo) – zde musíme 

poznamenat, že český překlad návětí čl. 21a odst. 2 směrnice 

neodpovídá znění ustanovení v anglickém jazyce.  

V čl. 5ba dále mj. navrhujeme doplnit odst. 15, kterým by se 

zavedla informační povinnost v situaci, kdy dotčená osoba přestala 

být FHO/SFHO, např. se změnila struktura skupiny a dotčená 

osoba se podle definice uvedené v CRR2 stává smíšenou 

holdingovou osobou. 
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ČNB K části první, čl. I, doplnit novelizační bod k § 8c odst. 1 písm. 

b) ZOB 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod tohoto znění:  

„V § 8c odstavec 1 písm. b) se slova „výbor pro jmenování,“ 

nahrazují slovy 

„nominační výbor,“.“ 

 

Odůvodnění: 

Návazně na ukotvení pojmu „nominační“ v právním řádu ČR 

(zákon č. 353/2019 Sb., Nominační zákon) navrhujeme nahradit 

dosavadní a ne zcela výstižné označení poradního výboru 

kontrolního orgánu  „výbor pro jmenování“ věcně správnějším a 

výstižnějším „nominační výbor“.  

 

Neakceptováno.  

Lze souhlasit, že termín „nominační výbor“ dobře vystihuje 

činnost výboru podle § 8c odst. 1 písm. b) zákona o bankách. 

Současný termín „výbor pro jmenování“ se však vyskytuje na 

řadě míst, a to nikoliv pouze zákona o bankách (je obsažen i 

v zákoně o družstevních záložnách a v zákoně o podnikání na 

kapitálovém trhu) a navržená změna by si tedy vyžádala 

poměrně značné úpravy, které navrhovatel nepovažuje 

v rámci této implementační novely za přiměřené (použití 

současného termínu nečiní žádné interpretační obtíže). 

ČNB K části první, čl. I, bodu 20 (§ 8 odst. 3 písm. d) ZOB) 

Upozorňujeme, že ustanovení je formulováno odlišně od 

ustanovení ZSÚD (§ 7aa) a ZPKT (§ 10) transponujících čl. 88 

směrnice. Namísto textu „o úvěrech“ použitého v ZSÚD a ZPKT 

používá text „o úvěrových obchodech“.  

 

Odůvodnění:  

Navrhujeme, aby text všech dotčených ustanovení byl obdobný a 

nebyl by tak zdrojem případných výkladových nejasností (např. 

zda je pojem „úvěrový obchod“ širší nebo užší než pojem „úvěr“). 

 

Akceptováno.  

Záměrem předkladatele bylo zajistit soulad znění § 8 odst. 3 

písm. d) zákona o bankách se stávající úpravou obsaženou 

v § 18 odst. 2 (§ 19b) zákona. V návaznosti na uplatněnou 

připomínku bylo znění příslušných ustanovení v zákoně 

o spořitelních a úvěrních družstvech a zákoně o podnikání na 

kapitálovém trhu uvedeno do souladu se zněním dotčených 

ustanovení zákona o bankách. Dále byly doplněny navazující 

skutkové podstaty přestupků v zákoně o bankách a zákoně 

o spořitelních a úvěrních družstvech tak, aby byla zajištěna 

analogicky shodná právní úprava v těchto zákonech. 

ČNB K části první, čl. I, doplnit novelizační bod k § 11b odst. 4 

ZOB 

S ohledem na novelizované znění CRR dáváme na zvážení 

následující úpravu § 11b:  

(4) Česká národní banka může stanovit kratší než roční periodicitu 

uveřejňování informací bankami než je stanoveno podle části 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu s textem 

připomínky. 
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osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.575/2013. 

 

Odůvodnění: 

§ 11b odst. 4 transponuje čl. 106 odst. 1 písm. b) CRD. Protože 

nově může být podle CRR frekvence uveřejňování v závislosti na 

kategorii instituce i kratší než roční a národní právní úprava 

nemůže být v rozporu s nařízením, navrhujeme výše uvedenou 

úpravu. 

ČNB K části první, čl. I, bodu 129 (§ 25 odst. 1 ZOB) 

Doporučujeme, aby do ustanovení nebyla vložena věta „Dohled na 

konsolidovaném základě, včetně kontrol na místě, vykonává Česká 

národní banka, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis 

nestanoví jinak.“  

 

Odůvodnění:  

Aktuálně navrhované § 25 a § 26c si vzájemně odporují. Podle § 

25 má ČNB tento dohled vykonávat vždy, nestanoví-li právní 

předpis jinak, zatímco podle § 26c je dohled vykonáván jen v 

případech vymezených zákonem. 

 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo ve smyslu uplatněné připomínky 

náležitě upraveno.  

ČNB K části první, čl. I, bodu 145 (§ 25f ZOB) 

Doporučujeme opravit rodovou koncovku v odstavci 1 písm. a), 

odstavci 3 a odstavci 4 písm. a).  

 

Odůvodnění:  

V těchto případech jde o vícenásobný předmět (rizika a prvky 

rizik), proto se domníváme, že koncovka souvisejícího slovesa by 

měla být –y, nikoliv –a, protože se vztahuje k oběma částem 

předmětu.   

Např.: místo „vystavena rizikům nebo prvkům rizik, která nejsou 

dostatečně pokryta…“ uvést „vystavena rizikům nebo prvkům 

rizik, které nejsou dostatečně pokryty“ 

Akceptováno. 

Obdobná úprava byla provedena i v relevantních 

ustanoveních zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 

a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
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ČNB K části první, čl. I, bodu 145 (§ 25h ZOB) 

Doporučujeme upravit odstavec 5 doplněním čárky za slovo 

„páky“ a spojky „a“ takto: 

„(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 

kapitálu k řešení rizika nadměrné páky banka nepoužije ke splnění 

kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na 

kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování 

uloženého Českou národní bankou k řešení rizika nadměrné páky, 

ani požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle 

čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013 a ani požadavků na kapitál uložených jí 

prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému 

poměru.“ 

 

Akceptováno. 

Obdobná úprava byla provedena i v relevantním ustanovení 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

ČNB K části první, čl. I, bodu 144 a čl. II, bodu 93 (§ 25e odst. 4 

ZOB a § 21c odst. 4 ZSUD) 

Považujeme za potřebné upravit § 25e ZOB a obdobně i § 21c 

ZSUD tak, aby byla řádně provedena transpozice čl. 104 

Pravomoci dohledu, tzn. doplnit do § 25e odst. 4 ZOB (a obdobně 

do § 21c odst. 4 ZSUD) ještě opatření uvedená v § 26 odst. 2 písm. 

a) bodech 2 až 10 a opatření uvedené v § 26 odst. 2 písm. b). 

Navrhujeme proto uvést v čl. I bod 144 (a obdobně v čl. II bod 93) 

např. takto: 

 

ZOB 144. V 25e odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje 

čárkou 

a doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno dle návrhu. Navíc byl do § 25e 

doplněn nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Ustanovení § 26aa platí pro opatření podle odstavce 4 

obdobně. Ustanovení § 26ab se neuplatní.“ 

 

Cílem výše uvedeného doplnění je vyjasnit, že pro opatření 

podle odstavce 4 platí stejná procesní ustanovení jako pro 

opatření k nápravě až na povinnost uveřejnit pravomocné 

rozhodnutí o uložení opatření, protože v případě opatření 

podle odstavce 4 nejde o nedodržení povinnosti nebo 

podmínek stanovených zákonem či jiným právním 

předpisem, a proto by uveřejnění takového opatření bylo 

nepřiměřenou reakcí na danou situaci.“ 
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„g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 

nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke 

konkrétnímu modelu podnikání banky, a k uspořádáním, postupům 

a mechanismům banky, zejména podle § 8b odst. 1 písm. b), 

h) uložit opatření uvedená v § 26 odst. 2 písm. a) bodech 2 

až 10 a v § 26 odst. 2 písm. b).“. 

    

Odůvodnění: 

Orgán dohledu má mít alespoň pravomoci uvedené čl. 104 odst. 1 

jak pro účely dohledu a hodnocení (čl. 97 a 98 odst. 4 a 5), tzn. 

opatření v návaznosti na výsledku přezkumu a vyhodnocování 

podle § 25e odst. 4 ZOB, resp. § 21c odst. 4 ZSUD, tak pro přijetí 

nezbytných opatření k nápravě problému (čl. 102), tzn. opatření 

k nápravě podle § 26 odst. 2 ZOB, resp. § 28 odst. 1 ZSUD. V § 

25e odst. 4 jsou však transponována jen ustanovení 

s pravomocemi orgánu dohledu podle čl. 104 odst. 1 písm. a) /tj. § 

25e odst. 4 písm. f)/ a čl. 104 odst. 1 písm. k) ve spojení s čl. 105 

/tj. § 25e odst. 4 písm. g)/. Chybí tak transpozice ustanovení 

s pravomocemi orgánu dohledu v návaznosti na výsledky 

přezkumu a vyhodnocování uvedené v čl. 104 odst. 1 písm. b) až j) 

a písm. l). 

 

ČNB K části první, čl. I, bodu 143 (§ 25h ZOB) 

Navrhujeme upřesnit v § 25h, že pokyn je úkonem podle části 

čtvrté správního řádu. 

 

Odůvodnění:  

Zákon zavádí nový právní institut, kterým se bankám sděluje 

pokyn k držení dodatečného kapitálu. Text návrhu však 

neobsahuje žádná specifická procesní ustanovení, která by 

„pokyn“ ukotvovala v systematice českého správního řádu, jež se 

tím bude na jeho vydávání subsidiárně používat (přičemž SŘ užívá 

Akceptováno. 

Do § 25h odst. 2 bylo doplněno následující upřesnění: 

 

(2) Česká národní banka na základě přezkumu podle odstavce 

1 určí a sdělí bance svůj pokyn k držení dodatečného 

kapitálu; sdělení pokynu je úkonem podle části čtvrté 

správního řádu. Tento pokyn zahrnuje kapitál nad rámec 

kapitálu požadovaného podle části třetí, čtvrté a sedmé 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 

a kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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pojmu pokyn pouze v rámci probíhajícího správního řízení, viz § 

62 SŘ). Mohly by tedy vznikat pochybnosti, zda daný právní 

institut není rozhodnutím dle § 67 SŘ. Za účelem vyloučení těchto 

pochybností navrhujeme do § 25h odst. 6 doplnit větu, že pokyn je 

úkonem podle části čtvrté správního řádu. Tím bude postaveno 

najisto, že pokyn není závazným rozhodnutím správního orgánu, 

ale že jde o jinou formu správní činnosti, jejímž výsledkem je 

nezávazný právní akt mající povahu doporučení. Předmětným 

odkazem na část čtvrtou SŘ bude dále ukotven i procesní postup 

při uvedené správní činnosti. Domníváme se, že úprava podpoří 

záměr vyjádřený v důvodové zprávě, podle které pokyn není 

právně závazný požadavek, ale „měkčí“ forma kapitálového 

požadavku, jehož neplnění nemá za následek restrikce uplatňované 

vůči instituci z titulu neplnění kombinované kapitálové rezervy. 

 

2017/2402, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky 

přezkumu a vyhodnocování, požadavku na kombinovanou 

kapitálovou rezervu nebo nad rámec požadavku na 

kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a 

nařízení (EU) č. 575/2013, které jsou nezbytné k dosažení 

celkové úrovně kapitálu, kterou Česká národní banka 

považuje za vhodnou. 

ČNB K části první, čl. I, bodu 145 (§ 25i ZOB) 

Navrhujeme upravit ustanovení § 25i např. takto: 

„Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny 

informací mezi všemi dotčenými útvary a útvarem vykonávajícím 

působnost orgánu příslušného k řešení krize, pokud uloží bance 

požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu 

a vyhodnocování nebo pokud bance sdělí pokyn k držení 

dodatečného kapitálu podle § 25h.“, - tuto variantu preferujeme 

s ohledem na § 6 odst. 1 a 2 ZOPRK, příp. takto: 

„Uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky 

přezkumu a vyhodnocování a sdělení pokynu k držení 

dodatečného kapitálu podle § 25h zohledňuje Česká národní banka 

pro účely výkonu činnosti orgánu příslušného pro řešení krize.“, 

nebo takto: 

„Postup podle § 25f a podle § 25h zohledňuje Česká národní 

banka pro účely výkonu činnosti orgánu příslušného pro řešení 

krize.“  

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno na následující znění: 

 

„Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně 

výměny informací mezi všemi dotčenými útvary a útvarem 

vykonávajícím působnost orgánu příslušného k řešení krize, 

pokud uloží bance požadavek na kapitál v návaznosti na 

výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo pokud bance sdělí 

pokyn k držení dodatečného kapitálu podle § 25h.“ 
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Odůvodnění:  

Novela zákona o bankách nad rámec dosavadního stavu právního 

řádu má ambici pracovat s pojmem útvar vykonávající působnost 

příslušného orgánu dohledu. Navrhujeme proto zvážit výše 

uvedená znění, která reflektují dvojjedinost kompetence/role ČNB. 

Návrh vychází ze znění ZOPRK a ZČNB, nejde nicméně nad 

jejich rámec (nevytváří mylný dojem, že je v rámci ČNB útvar 

vykonávající působnost orgánu dohledu, resp. při vědomí 

rozdělení agendy dokonce více příslušných útvarů, které 

vykonávají tuto působnost). 

 

ČNB K části první, čl. I, bodu 158 (§ 26 odst. 10 ZOB) 

Upozorňujeme, že nově vkládané ustanovení je nesystematicky 

zařazeno v § 26, nikoli v § 26n. Dáváme též na zvážení, zda toto 

ustanovení není nadbytečné. Navrhujeme, aby § 26n odst. 4 byl 

formulován například takto: 

„Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu na 

konsolidovaném základě nedostatky v činnosti finanční 

holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby schválené 

podle § § 5ba odst. 1 a 2 nebo že podmínky stanovené v § 5ba 

odst. 4 nejsou nebo přestaly být plněny, může takové osobě uložit 

opatření k nápravě spočívající zejména v…“. 

 

Odůvodnění:  

Není zřejmé, co lze chápat uložením opatření na individuálním 

základě (podobně na konsolidovaném základě podle § 26n odst. 

4). Opatření k nápravě totiž není ukládáno ani na individuálním 

ani na konsolidovaném základě, zákon takové rozlišování nezná a 

takové rozlišování není ani nezbytné. Povinností ČNB při ukládání 

opatření k nápravě je respektovat zejm. princip přiměřenosti 

(přirozeně tak při zjištění nedostatků týkajících se konsolidace 

Akceptováno. 

Na základě uplatněné připomínky byl § 26 odst. 10 vypuštěn 

a zároveň došlo k úpravě transpozice čl. 21a odst. 6 CRD tak, 

aby bylo jasné, že se daná opatření neukládají na 

konsolidovaném nebo individuálním základě. 
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musí uložit opatření, které se týká konsolidace). Hovořit 

o ukládání opatření na individuálním/konsolidovaném základě 

není správné. 

V důsledku zvolené legislativní techniky není rovněž zřejmé, 

v jakém rozsahu a kdy se § 26n odst. 4 použije [Použijí se jen 

nápravná opatření vyjmenovaná v písm. a) až e), nebo se použije i 

návětí § 26n odst. 4, a pokud ano, v jakém rozsahu?]. 

 

ČNB K části první, čl. I, bodu 160 (§ 26h odst. 3 ZOB) 

Navrhujeme upravit § 26h odst. 3 ZOB takto: 

(3) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném 

základě, je příslušná uložit ovládající bance, ovládajícímu 

obchodníkovi s cennými papíry, ovládající finanční holdingové 

osobě nebo ovládající smíšené finanční holdingové osobě při 

zjištění nedostatku v činnosti této osoby opatření k nápravě podle 

§ 26 odst. 2 písm. a) bodu 1, 13 a 14 a podle § 26 odst. 2 písm. c). 

 

Odůvodnění:  

Finanční holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby 

jsou již ze své definice ovládajícími osobami.  

 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení zákona bylo ve smyslu uplatněné 

připomínky náležitě upraveno. 

ČNB K části první, čl. I, bodu 161 a obdobně k části druhé, čl. III, 

bodu 153  (§ 34 odst. 2 písm. f) ZOB a k § 28g odst. 2 písm. e) 

ZSÚD) 

 

Upozorňujeme, že není zcela provedena implementace čl. 18 písm. 

d) CRD5, konkrétně část: „a zejména pokud již nezajišťuje 

bezpečnost majetkových hodnot jí svěřených vkladateli;“, a 

navrhujeme transpozici do ZOB a ZSÚD provést. 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme doplnit netransponovanou část, protože jde o jinou 

Neakceptováno. 

V připomínce uváděná část textu čl. 18 písm. d) CRD byla 

obsažena už i v původní směrnici 2006/48/EC i 2013/36/EU 

(CRD IV). Připomínka jde tedy nad rámec transpozice CRD 

V. Vzhledem k tomu, že doposud ustanovení nečinilo žádný 

problém a ani Evropská komise v rámci kontroly transpozice 

neupozornila na neúplnou transpozici, nebyla v tomto ohledu 

provedena žádná úprava. 
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situaci, pokud banka není schopna závazky plnit, a situaci, kdy 

banka sice schopna plnit je, ale nezajišťuje bezpečnost hodnot. 

 

ČNB K části první, čl. I, bodu 164 (§ 34 odst. 5 ZOB) 

 

Doporučujeme uvést následující znění doplňovaného ustanovení: 

„(5) Odstavec 4 se použije obdobně na finanční holdingovou 

osobu a smíšenou finanční holdingovou osobu schválenou podle § 

5ba odst. 1 a 2.“. 

 

Odůvodnění:  

V navrhovaném znění se mají použít obdobně ustanovení § 34 

odst. 1 až 4 ZOB. Ustanovení § 34 odst. 1 až 3 však upravují 

odejmutí bankovní licence. Pokud by tato ustanovení byla 

vztažena i na finanční holdingovou osobu a smíšenou finanční 

holdingovou osobu, nebylo by zřejmé, jaké oprávnění má být 

těmto osobám odňato.  

 

Akceptováno jinak. 

Předmětné ustanovení zákona bylo na základě uplatněné 

připomínky vypuštěno a namísto něj byla ČNB dána možnost 

odejmout schválení nebo udělení výjimky z povinnosti 

schválení, pokud dojde k porušení podmínek, za nichž bylo 

osobě schválení nebo výjimka z povinnosti schválení 

udělena. 

ČNB K části první, čl. I, bodu 174 (§ 36da ZOB) 

Navrhujeme ustanovení § 36da odst. 1 písm. a) formulovat takto: 

„a) nepodá žádost o schválení podle § 5ba odst. 1 či 2, není-li této 

povinnosti zproštěna rozhodnutím České národní banky podle § 

5ba odst. 5“. Máme za to, že není vhodné v ustanovení hovořit o 

podání žádosti „bez zbytečného odkladu“, protože schválení je 

navrhováno jako předchozí, a že zároveň není možné stanovit 

lhůtu „bez zbytečného odkladu“, aniž by bylo stanoveno, od kdy 

taková lhůta počíná běžet. Dále platí, že osoba žádá buď podle § 

5ba odst. 1, nebo podle § 5ba odst. 2, tj. přestupek nelze 

formulovat jako „nepodá žádost podle § 5ba odst. 1 a 2“. 

 

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že podle § 25e odst. 4 písm. f) a g) se příslušné 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo upraveno a přesunuto do nového § 36da 

odst. 4 písm. i). 

Skutková podstata zní: 

„i) nemá schválení podle § 27.“ 

 

 

Úprava ustanovení § 36da odst. 4 písm. h) ZOB 

g) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle 

§ 31 odst. 1, 

h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e odst. 4 

písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo 

subkonsolidovaném základě, nebo 
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osobě ukládá povinnost, není správné skutkovou podstatu 

přestupku [§ 36da odst. 4 písm. h)] formulovat jako „nepřijetí 

opatření k zajištění souladu s požadavky stanovenými v § 25e 

odst. 4 písm. f) nebo g)“. Vzhledem k povaze opatření dle § 25e 

odst. 4 písm. f) a g) (viz výše) je vhodnější doplnit písmeno g) 

takto: „neprovede ve stanovené lhůtě opatření … § 25e odst. 4 

písm. f) nebo g), nebo“ a v textu písmene h) vypustit text za „č. 

575/2013“. 

Není nám zřejmé ani to, proč je porušení téže povinnosti 

kvalifikováno jako přestupek ve dvou ustanoveních - § 36da odst. 

1 písm. f) a § 36da odst. 4 písm. h). Jestliže je schválená (smíšená) 

finanční holdingová osoba (smíšenou) finanční holdingovou 

osobou, čemuž mj. odpovídá dikce § 5ba, tj. pokud je schválená 

(smíšená) finanční holdingová osoba podmnožinou (smíšené) 

finanční holdingové osoby, pak je dostatečné přestupek stanovit 

pouze v rámci obecného ustanovení, tj. v § 36da odst. 1 písm. f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Porušení povinnosti dle uvedených částí CRR je duplicitní 

a bude ponecháno v obecném ustanovení v § 36da odst. 1, 

kde budou přestupky (S)FHO. Z odstavce upravujícího 

skutkové podstaty přestupků osob podle § 27 bude 

vypuštěno.  

 

 

 

ČNB K § 36e a §36f ZOB 

Považujeme za vhodné upozornit, že nesplnění opatření podle § 

25e odst. 4 písm. f) a g) není kvalifikováno jako přestupek banky, 

resp. je jako přestupek považováno pouze tehdy, dopustí-li se 

tohoto jednání tuzemská ovládající banka nebo evropská ovládající 

úvěrová instituce [§ 36f odst. 2 písm. f)]. Nesplnění kvalitativně 

stejného opatření k nápravě však ano, srov. § 36e odst. 4 písm. j) 

ve spojení s § 26 odst. 2 písm. a) bod 1 a § 26 odst. 2 písm. c). 

Zároveň platí, vzhledem k tomu, že podle § 25e odst. 4 písm. f) a 

g) se příslušné osobě ukládá povinnost, navrhujeme, aby skutková 

podstata přestupku nebyla formulována jako „nepřijetí opatření 

k zajištění souladu s požadavky stanovenými v § 25e odst. 4 písm. 

f) nebo g)“. K tomu viz blíže připomínku k § 36da. 

 

Akceptováno. 

Úprava v § 36f odst. 2 písm. f) je rozdělena do 2 písmen 

a přeformulováno „neprovede opatření“: 

f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e odst. 4 

písm. f), g) nebo h)  na konsolidovaném nebo 

subkonsolidovaném základě, nebo 

g) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními 

požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
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ČNB Důvodová zpráva, A. OBECNÁ ČÁST, bod 2. Vysvětlení 

nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů a výčet zásadních změn, Kapitálové 

požadavky 

 

Doporučujeme uvážit několik formulačních úprav: 

 

- poslední odst. na str. 121 (pokračující dále na str. 122) Lze 

zvážit zmínku, že P2 nemůže být aplikován nově ani pro 

makroobezřetnostní nebo systémové riziko.  

 

Odůvodnění:  

Jde o doplnění textu pro úplnější představu. 

 

- 3. odst. na str. 122, ve větě: „Především se nově zavádí 

možnost ukládat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika 

v závislosti na typech expozic.“ navrhujeme místo formulace „v 

závislosti“ použít formulaci "vůči" typům expozic.  

 

Odůvodnění:  

Jde o zpřesnění textu. 

 

- 3. odst. na str. 122. ve větě, která se zmiňuje o posunu 

horní hranice sazby ze 2 % na 3 % pro O-SII, doporučujeme uvážit 

zmínku, že však existuje zastropování sazby u dcery vůči sazbě 

matky.  

 

Odůvodnění:  

Jde o zpřesnění textu, které je pro ČR důležité. 

 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva byla na příslušných místech doplněna, 

resp. zpřesněna. 

ČNB Důvodová zpráva, B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST, Část první (změna 

zákona o bankách) - k bodům 90 a 91 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva byla ve smyslu uplatněné připomínky 
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Na str. 138, v části věty navrhujeme doplnit spojku „i“ : „…nově 

v souladu s čl. 131 odst. 2a a 10 CRD zakotvuje právo ČNB 

zařadit globální systémově významnou instituci i do kategorie s 

nižší systémovou významností s ohledem na přeshraniční 

činnosti…“ 

 

Odůvodnění:  

Tím dojde ke zpřesnění textu a bude naznačeno, že nadále zůstává 

možnost zařadit G-SII do kategorie s vyšší systémovou 

významností. 

 

zpřesněna. 

ČNB Důvodová zpráva, B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST, Část první (změna 

zákona o bankách) - k bodu 127 

 

Doporučujeme uvést text odůvodnění a odkázat se jen obecně na 

vyhlášku, např. takto: 

„K bodu 127 (§ 24 odst. 2)  

Upravuje se požadavek na výkaznictví poboček bank z jiného než 

členského státu vůči ČNB v návaznosti na transpozici čl. 47 odst. 

1a.  CRD5 nově vyžaduje, aby pobočky bank z jiného než 

členského státu podávaly příslušným orgánům, v tomto případě 

tedy ČNB, alespoň jednou ročně zprávu obsahující informace o 

objemu aktiv; objemu likviditních aktiv (a druhu měn, v nichž jsou 

vedena); objemu kapitálu; systému ochrany vkladů, které mají 

vkladatelé v pobočce k dispozici; řídicím a kontrolním systému; 

ozdravných plánech a jakýchkoliv dalších okolnostech, které mají 

vliv na celkové sledování činnosti pobočky. Z hlediska logické 

systematiky zákona o bankách se proto jeví jako nejvhodnější 

zařadit předmětný nově stanovený požadavek na výkaznictví do § 

24 upravujícího informační povinnost bank a poboček 

zahraničních bank. Podrobnosti náležitostí výkaznictví přitom 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva k příslušnému novelizačnímu bodu byla 

upravena v souladu s uplatněnou připomínkou. 
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budou stanoveny vyhláškou ČNB č. 163/2014 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

 

Odůvodnění:  

Úprava navržená v § 24 odst. 2 zákona, která transponuje nový 

odstavec 1a článku 47 CRD, se týká požadavků na předkládání 

údajů pobočkami bank z jiného než členského státu České národní 

bance, zatímco příloha 13 vyhlášky upravuje požadavky na 

uveřejňování. Požadavky podle čl. 47 odst. 1a CRD budou 

pravděpodobně transponovány v novém § 116b vyhlášky. 

 

ČNB K ZZ RIA, podkapitola 1.5. Popis cílového stavu  

 

Doporučujeme zvážit doplnění jako jednoho z cílů (jako další 

písmeno) následujícího cíle: 

- úprava účelu a možnosti stanovení kapitálové rezervy ke krytí 

systémového rizika a úprava výše možných sazeb kapitálových 

rezerv pro jiné systémově významné instituce.  

 

Odůvodnění: 

Tento cíl považujeme za jeden z důležitých cílů, navíc je též 

zmíněn v předkládací zprávě (jakožto bod 2). Dojde tím k souladu 

obou zpráv. 

 

Akceptováno.  

ZZ RIA byla ve smyslu uplatněné připomínky doplněna. 

ČNB K úplnému znění 

 

Upozorňujeme, že v úplném znění ZoB s vyznačením změn je v § 

22 odst. 1 

ponechána na konci písmene c) čárka, která by měla být 

odstraněna – viz: 

(1) Banka zajistí, aby auditor provedl 

Akceptováno. 

Předkladatel děkuje za připomínku, přičemž předmětné 

ustanovení v úplném znění bylo náležitě upraveno. 
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      ………… 

c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a 

kontrolního systému; banka předloží tyto zprávy ve 

stanovených lhůtách České národní bance, 

d) ověření uveřejňovaných údajů stanovených v § 11a a 11b, a to v 

rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky podle § 11a 

odst. 6 písm. b). 

Úřad vlády 

Odbor 

kompatibility 

(OKOM) 

K označení materiálu: 

Doporučujeme zvážit úpravu označení předloženého materiálu tak, 

aby spíše odkazoval na předmět úpravy než na neúplné názvy 2 

předpisů EU (např. „..v souvislosti s úpravou požadavků na přístup 

k činnosti, obezřetnostních požadavků a dohled nad institucemi v 

Evropské unii nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/876 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/878“; případně se inspirovat jinými názvy vyjadřujícími 

implementační vztah genericky, bez uvedení konkrétního čísla 

předpisu EU přímo v názvu – viz např. materiál č. 908/19 - vládní 

návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních 

nepůvodních druhů). 

Akceptováno. 

Název zákona byl upraven a byly vypuštěny odkazy na 

evropské předpisy. 

Úřad vlády 

OKOM 

K rozdílové tabulce k části první: 

Postrádáme implementaci některých ustanovení směrnice – např. 

Čl. 1/9 (Čl. 21a/6) CRD V. 

Neakceptováno. 

Čl. 1 odst. 9 (čl. 21a odst. 6) je v rozdílové tabulce vykázán 

u § 26n odst. 4, 5 a 6. V přepracované verzi návrhu na 

základě připomínek České národní banky je pak transpozice 

přesunuta do § 31. 

Úřad vlády 

OKOM 
K rozdílové tabulce k části první: 

V RT § 5/2 je vykázán vůči čl. 3/1/36 CRD (definicí „příslušného 

orgánu“) – to však neodpovídá obsahu textu v tomto odstavci. 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení v rozdílové tabulce bylo vypuštěno. 

Vypuštění slova „bankovní“ před slovem „dohled“ totiž 

souvisí především s celkovou koncepcí CRD, jež nezná nic 

takového jako bankovní dohled (vs. např. dohled nad 
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investičními podniky), ale pouze dohled obecně. Pojem 

dohled se v zákoně o bankách vztahuje na dohled nad dalšími 

subjekty a ne pouze nad bankami. Z toho důvodu dochází 

k této úpravě. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K rozdílové tabulce k části první: 

 

§ 20/15 - v RT je uveden text čl. 21b namísto čl. 21a/2  

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení v rozdílové tabulce bylo náležitě 

upraveno. 

 

Úřad vlády 

OKOM 
K rozdílové tabulce k části první: 

§ 12y/5, 25e/4/f-g, 26p/6b) – ve sloupci obsah je kromě textu 

navrhovaného znění uvedeno i celexové číslo – doporučujeme 

vymazat  

Akceptováno. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K rozdílové tabulce k části první: 

 

K § 26g odst. 4) – vykázán vůči čl. 121 CRD, je ale transpozicí Čl. 

1/9 (čl. 21a/5) CRD V 

Neakceptováno. 

Předkladatel se neztotožňuje s interpretací připomínkového 

místa. § 26g odst. 4 je skutečně transpozicí čl. 121 CRD. 

Čl. 21a odst. 5 je pak transponován do § 26n odst. 1 a 2, jenž 

byl na základě připomínky České národní banky v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení přesunut do § 30. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K rozdílové tabulce k části první: 

 

K § 26g odst. 6) -  vykázán vůči čl. 121 CRD, je ale transpozicí Čl. 

25/1/a (čl. 91/1) CRD V 

Neakceptováno. 

Předkladatel se neztotožňuje s interpretací připomínkového 

místa. § 26g odst. 6 je skutečně transpozicí čl. 121 CRD. 

Čl. 91 odst. 1 je pak transponován do § 8 odst. 10. Znění § 8 

odst. 10 je pak na základě připomínky České národní banky 

v rámci mezirezortního připomínkového řízení upraveno 

v tom smyslu, že se nově vztahuje na všechny finanční 

holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodům 1 a 2 a § 1 ZoB (není součástí 

návrhu): 

Akceptováno částečně. 

Předkladatel zvážil úpravu názvu zákona a úpravu předmětu 

úpravy zákona o bankách, nicméně nepovažuje za vhodné 
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Domníváme se, že návrhem dochází k rozšíření předmětu úpravy 

ZoB, a § 1 ve stávající dikci tak již nebude odpovídat obsahu 

zákona. Doporučujeme proto zvážit i úpravu § 1, případně i názvu 

zákona. 

V poznámce pod čarou č. 1 v citaci CRD doporučujeme dodatek 

uvést ve znění „ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 

2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 

2019/878.“ V citaci CRD V vynechat čárku za kódem „2019/879“. 

Odkazy na kódy CELEX není třeba v poznámkách pod čarou 

uvádět. 

měnit název zákona o bankách ani § 1 zákona v souvislosti 

s transpozicí směrnice CRD IV a CRD V do tohoto zákona.  

 

Připomínka k poznámce pod čarou č. 1 byla akceptována – 

poznámka pod čarou byla upravena a odkazy na kódy 

CELEX byly odstraněny. 

 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 3 - § 3b ZoB: 

 

Máme pochybnosti, zda tzv. dynamický odkaz na CRR, zejména 

ve vymezení pojmů (nebo dále v návrhu ve vymezení skutkových 

podstat deliktů) je správnou legislativní technikou, viz i obecná 

připomínka výše. Doporučujeme v této věci konzultovat odbor 

vládní legislativy. 

 

 

Také upozorňujeme, že v případě § 12u/5/c je odkazováno (v 

obdobném případě jako v § 3b) jinou legislativní technikou. 

 

Akceptováno částečně. 

Vypořádání konkrétních dílčích připomínek viz dále. 

 

 

Neakceptováno. Záměrem předkladatele bylo používat 

dynamický odkaz a zajistit tak, aby v případě změny nařízení 

došlo i k automatické změně definice, bez potřeby novelizace 

právního předpisu. 

Textace odkazu v § 12u/5/c byla sjednocena s technikou 

použitou v odkazech na CRR. 

 

 

 

Neakceptováno. Vymezení konkrétních pojmů bylo zvoleno 

s ohledem na jejich další použití v právním předpisu. 
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Dále, vzhledem k dosavadnímu § 1, vzbuzuje pochybnosti šíře zde 

uvedených vymezení pojmů – která neodpovídá vymezení 

předmětu úpravy v § 1. 

- odst. 1: Jsou-li zde uvedeny pojmy, které mají vazbu na 

terminologii vnitrostátní, nebylo by vhodné v důvodové 

zprávě takovou skutečnost uvést? Např. pojem „úvěrová 

instituce“ zahrnuje banku nebo SÚD, pojem „investiční 

podnik“ obchodníka s cennými papíry, „společnost 

spravující aktiva“ obhospodařovatele (fondu) ad. 

 

 

 

 

Pro účely řádného používání v praxi dále vnímáme jako 

problematické to, že s pojmem „podnik“ české právo 

neoperuje. Minimálně bez podrobného vysvětlení 

v důvodové zprávě pak může lehce nastat situace, že 

nebude zcela jasné, na jakou skupinu příslušné definice 

míří. Vyjasněno by mělo být i případné (ne)použití Dílu 9 

ZOK, zejména § 74.  

Dále, z použití dynamického odkazu nelze seznat, 

vymezení kterých pojmů se oproti dosavadnímu stavu 

v platné české právní úpravě mění, na základě úpravy CRR 

II (ani důvodová zpráva na všechny tyto případy 

neupozorňuje – zde se týká změny ve vymezení finanční 

instituce v písm. d) nebo finanční holdingové osoby 

v písm. l), dále se to týká i odst. 2). 

Chybně je uveden kód CELEX u písm. f) materiálu 

v platném znění – má odkazovat na CRD (bez 

Neakceptováno. Předkladatel připomínce rozumí, přesto se 

po zvážení přiklání k zachování současného způsobu 

vymezení pojmů, tj. odkazem na evropské právní předpisy, 

a to i z důvodu jejich možné změny. Dále upozorňuje, že výše 

zmíněné pojmy mají díky odkazu na CRR kýženou kvalitu, 

tj. např. úvěrovou institucí se nemyslí pouze banka nebo 

spořitelní a úvěrní družstvo, ale též jakákoliv úvěrová 

instituce v zahraničí. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Předkladatel naopak vnímá z pohledu nastavení definic jako 

výhodu, že pojem podnik byl v rámci rekodifikace nahrazen 

pojmem závod a použití pojmu podnik v zákoně o bankách 

tak nebude matoucí (tj. bude mít právě ten význam, který je 

uveden v zákoně o bankách, resp. evropském právu). 

 

 

 

V navrženém smyslu byla doplněna důvodová zpráva. Pokud 

jde o text zákona, z povahy věci není možné tuto změnu 

českým právním předpisem zachytit, s ohledem na přímou 

účinnost nařízení. Změna je naopak patrná z novelizace 

nařízení. 

 

 

 

CELEX byl upraven (v úplném znění). 
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novelizace), v RT uvádí předkladatel celex správný. 

K písm. g) a h) – budou tato vymezení sjednocena 

s novelou BRRD zákona? 

 

 

 

 

Nesrozumitelná je definice v písm. i) – je to definice 

„převzatá“ z platného znění ZoB, tedy § 26d/1/b? Zahrnuje 

např. i přidružené osoby, nebo v jakém významu chápat 

slovo „ovládající“ – dle odst. 2/c § 3b předloženého 

návrhu; nebo ve smyslu § 74 ZOK? Jakou má návaznost na 

„ovládající osobu“ podle písm. g)? 

 

 

 

 

 

 

 

Definice budou zachovány. Pokud jde ovládající osobu 

(písm. g), CRD a BRRD ji definují odlišně, proto je i odlišná 

definice v obou zákonech. Pokud jde o ovládanou osobu, je 

obsahové vymezení pojmu shodné a drobná formulační 

odlišnost vychází z historie zákonů. 

 
 

 

 

 

Navržená definice ovládající banky představuje věcný 

a terminologický posun oproti definici v § 26d odst. 1 písm. 

b) v platném znění, kterou bylo třeba opravit.  

 

Věcný posun spočívá v tom, že skutečně již neobsahuje 

přidružené osoby. Ty jsou v platném znění definovány 

v § 26d odst. 1 písm. i) odkazem na definici účasti v CRR 

(čl. 4 odst. 1 bod 35). Definice ovládající banky v platném 

znění tak mimo jiné stanovuje, že ovládající bankou je také 

banka, která drží účast ve vyjmenovaných osobách. To je 

neslučitelné s definicí mateřského podniku v CRD 

(tj. nadkategorie do níž patří rovněž ovládající banka, v dikci 

CRD mateřská úvěrová instituce).  

 

Druhým věcným posunem je to, že definice ovládající banky 

v platném znění skutečně pracuje s ovládáním podle § 74 

ZOK, neb ovládání není definováno v ZoB. To je věcně 

nesprávně, neb ovládání podle § 74 ZOK je neslučitelné 

s ovládáním podle CRD – to je opraveno právě v navrženém 

§ 3b odst. 2 písm. c).  

 

Dále dochází k terminologickým úpravám, kdy ustanovení 

nově pracuje s pojmem instituce, jež obsahuje úvěrové 
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Definici v písm. j) je třeba chápat ve znění CRR II a dále – 

není toto ustanovení spíše transpozicí bodu 29c čl. 4 odst. 1 

CRR? – definice v bodu 28 čl. 4/1 CRR II přeci zahrnuje i 

investiční podnik? 

- odst. 2: I v tomto ustanovení máme dotaz k provazbě 

terminologie českých právních předpisů v případech, kdy 

odkazují na shodné pojmy z nařízení EU (CRR) – je pojem 

„účast“ vymezený v písm. a) shodný s pojmem „podstatný 

vliv“ v zákoně o účetnictví? 

Podobně pojem ovládání v písm. c) – nemělo by být 

uvedeno, v jakých ohledech se liší či neliší od konceptu 

ovládání podle ZOK? 

 

 

Pokud jde o písm. e) – předpokládáme, že dosavadní § 

2/1/f BRRD zákona bude souběžně předkládaným návrhem 

instituce a investiční podniky v České republice i v zahraničí, 

namísto nesprávné práce s pojmy v platném znění. Nicméně 

vzhledem k vypořádání připomínek České národní banky 

dochází k vypuštění této definice pro nadbytečnost a úpravě 

příslušných míst v zákoně, kde je tato zkratka využita (tj. 

§ 12c odst. 5, § 26h odst. 3 a § 36f odst. 1). 

 

 

  

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

 

 

 

Definice je stanovena pro účely zákona o bankách. Pokud jde 

o definici podstatného vlivu podle zákona o účetnictví, 

z jejího slovního vyjádření je zřejmé, že není zcela shodná 

s účastí podle CRR. 

 

 

Definice ovládání podle CRR na rozdíl od ZOK mimo jiné 

neobsahuje jednání ve shodě, naopak se nevztahuje pouze na 

obchodní korporace, ale rovněž na zahraniční právnické 

a fyzické osoby.  

 

 

 

Předmětná ustanovení zákona o ozdravných postupech 

a řešení krize na finančním trhu, která bylo upravena. 

 

 

 

Uvedené se nevylučuje, čl. 111 byl transponován do části 
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novely upraven ve smyslu zde navrženého vymezení. 

V písm. h) vymezený orgán vykonávající dohled na 

konsolidovaném základě je vymezen jak ust. CRD, na které 

je zde odkazováno, tak pak i CRD V pokud jde o čl. 111, 

na který odkazuje cit. ust. CRR a který byl novelizován 

CRD V; jinak k odkazu na čl. 4/1/41 platí, co bylo uvedeno 

výše k tzv. dynamickému odkazu – tento důležitý pojem i 

dosavadní právní úpravy také mění svůj obsah 

předloženým návrhem (což ale uvádí DZ, např. na str. 

129). 

Matoucím dojmem dle našeho názoru pak působí správně 

uvedený odkaz (= odkaz postupem předpokládaným v čl. 

64 Legislativních pravidel vlády) v písm. i) na § 2/1/p 

BRRD zákona, který používá jinou legislativní techniku 

(není použit tzv. dynamický odkaz) – ve výsledku však dle 

našeho názoru jde o neudržitelný legislativní postup, který 

zejména v rámci jednoho předpisu vytváří zmatky a 

nejistoty v odkazech obecně. Dále, je třeba doplnit kód 

CELEX (CRD V – čl. 3/1/60). 

V písm. j) je vymezen pojem skupiny – správným 

odkazem na CRR, ve znění CRR II – jak se ovšem bude 

vykládat např. v cit. bodě 138 CRR uvedený výraz 

„instituce“ – podle vymezení v CRR, nebo s ohledem na 

předmět tohoto zákona jako banka, resp. úvěrová instituce? 

A zůstane odlišné vymezení skupiny v § 2/1/n BRRD 

zákona? 

 

V písm. l) je uveden chybně CELEX – má být odkázáno na 

CRR II a na BRRD, resp. BRRD II – čl. 2/1/83b, v RT je 

zákona, který upravuje dohled na konsolidovaném základě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel si je vědom antagonistického stavu pojímání 

dynamických a statických odkazů v tuzemské legislativní 

praxi a acquis communautaire, kdy na tento sám v rámci 

meziresortního připomínkového řízení poukázal a inicioval 

snahy o případné řešení. V rámci telefonické komunikace 

s OKOM a legislativním odborem ÚV, byla přislíbena snaha 

o řešení na úrovni projednání v Legislativní radě vlády. 

Z tohoto důvodu proto předkladatel ponechal předmětné 

ustanovení v nezměněné podobě. 

 

Institucí se rozumí instituce ve smyslu CRR (viz. § 3b odst. 1 

písm. a) ZoB), což je podmínka nutná, aby ustanovení 

fungovalo. Ustanovení tedy míří nejen na banky, družstevní 

záložny a obchodníky s cennými papíry, ale rovněž na 

všechny instituce mimo Českou republiku. Vymezení 

skupiny zůstane odlišné v § 2/1/n BRRD zákona. 

 

 

 

Upraveno, CELEX doplněn. 
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toto předkladatelem vymezeno správně. Ust. písm. m) má 

být označeno podtržením a doplněn CELEX - odkaz na 

BRRD, resp. BRRD II – čl. 2/1/83a. 

K diskusi může být uvedení definic v písmenech p) – r) 

v této části zákona. Dáváme na zvážení jejich vymezení 

v té části zákona, kde se pojem používá, nebo kde je použit 

poprvé. Pokud jde o písm. p), není jasný uvedený kód 

CELEX odkazující na CRD - doporučujeme vypustit (v RT 

předkladatelem uveden není). Dále doplňujeme, nebude-li 

v této souvislosti také třeba vymezit pojem „kapitál tier 1“, 

který návrh také používá (např. v § 25c/4/b/1., 25g/2/a, 

25g/3) a vymezuje ho i CRR – čl. 25. 

 

S ohledem na koncentraci definic do § 3b preferujeme 

zachování definic v písmenech p) až r) v tomto paragrafu.  

 

 

 

Akceptováno. 

Do § 3b odst. 2 byla doplněna definice pojmu „kapitál tier 1“. 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 16 - § 5ba ZoB: 

- odst. 1 a 2: Není jasné, co má sdělit sousloví „v souladu 

s tímto ustanovením“; doporučujeme vypustit. Dále v odst. 

2 není zřejmé, co znamená sousloví „pokud by měla mít 

povinnost“ – chce se říci „pokud má povinnost“? 

Ustanovení zřejmě směřuje na povinnost osoby, nikoliv 

ČNB. 

- odst. 10: Na konci věty první doporučujeme doplnit odkaz 

na poznámku pod čarou č. 19. Dále, návrh je zde poněkud 

nekonzistentní s jinou částí ZoB popisující princip jednotné 

licence (srov. § 5k, 5ka), kde se uvádí pouze možnost ČNB 

postupovat v případě sporu – s odkazem na stejné 

ustanovení nařízení (EU) č. 1093/2010 – věc k posouzení 

či rozhodnutí EBA. Toto nařízení v bodu 32 preambule 

nasvědčuje tomu, že vnitrostátní předpisy členského státu 

mohou přijmout i jinou právní úpravu. Věc by tedy měla 

být sjednocena, případně v DZ vysvětlen tento dvojí 

„přístup“ v rámci téhož ZoB. Týká se podobně i úpravy v § 

Akceptováno částečně. 

Sousloví „v souladu s tímto ustanovením“ se ve verzi 

odeslané do mezirezortního připomínkového řízení 

nevyskytuje.  

 

Sousloví „pokud by měla mít povinnost“ je použito kvůli 

tomu, že do okamžiku schválení osoba žádné povinnosti 

nemá.  

 

Odkaz na poznámku pod čarou byl doplněn. 

 

Odlišná textace vyplývá z odlišného textu CRD, jenž se 

transponuje. 

 

Koordinátorem je naopak myšlen zahraniční koordinátor 

podle zahraničních právních předpisů. Ustanovení bylo 

v tomto smyslu reformulováno, děkujeme za připomínku. 

 

Lhůta pro rozhodnutí evropského orgánu byla vypuštěna. 
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12s/7. 

 

- odst. 12: Na konci věty první doporučujeme za slovo 

souhlas doplnit „tohoto“ = souhlas koordinátora podle 

zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními 

konglomeráty. V druhé větě je otázkou, zda může český 

předpis upravovat lhůty pro rozhodnutí evropského orgánu 

dohledu. Doporučujeme reformulovat. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 20 - § 8 odst. 3 písm. d) ZoB: 

- oproti textu CDR V čl. 1/23 není v textu návrhu u 

kvalifikované účasti dítěte nebo rodiče uvedeno „10% 

kapitálu nebo hlasovacích práv“ -  z jakého důvodu 

předkladatel nepoužil toto procentní vymezení?  

Akceptováno jinak - vysvětleno. 

Kvalifikovaná účast se pro účely zákona o bankách nově 

vymezuje v § 3b odst. 2 písm. b) zákona odkazem na definici 

obsaženou v nařízení č. 575/2013. Vzhledem k tomu, že 

kvalifikovanou účastí se rozumí „přímá nebo nepřímá 

kapitálová investice do podniku, která představuje 10 % či 

více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo která dává možnost 

podstatně ovlivňovat řízení tohoto podniku“, není z pohledu 

předkladatele nezbytně nutné procentní vymezení uvádět. 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 26 -  § 8b odst. 6 ZoB: 

Co se míní požadavky na odměňování podle práva Evropské unie? 

Odkaz by měl být zkonkretizován. 

Neakceptováno. 

V zákoně není možné použít taxativní výčet všech předpisů 

EU upravujících odměňování. Další budou navíc brzy 

přibývat (IFD). Důvodová zpráva podle názoru předkladatele 

obsahuje dostatečné vysvětlení a uvádí příklady daných 

předpisů (AIFMD, Solvency II).  

 

Nad rámec připomínky byla pro vyjasnění pojmu „zvláštní 

požadavky na odměňování“ doplněna DZ o následující text: 

„Zvláštními požadavky na odměňování se v kontextu tohoto 

ustanovení rozumí požadavky, které upravují čl. 92, 94 a 95 

CRD, tj. zásady odměňování, regulace pohyblivé složky 

odměny nebo úprava výboru pro odměňování.“ 
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Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 32 - § 8d písm. c) ZoB: 

Doporučujeme definici pojmu v návrhu ponechat, jinak viz 

připomínka výše k § 3b/2/p)-r).  

Neakceptováno. 

S ohledem na konkrétní ustanovení zákona, ve kterých se 

pojem „operační riziko“ vyskytuje (interní přístupy 

k určování kapitálových požadavků; SREP) nebude případné 

vypuštění odkazu na definici v CRR činit v praxi žádné 

problémy.  

 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 33 - § 9a ZoB: 

- odst. 1: Zde je uveden špatně odkaz – má být odkázáno na 

CRD – čl. 94/1/g/i (chybně uvedeno též v RT). 

odst. 2 písm. c) (není předmětem návrhu): Poznámka pod čarou č. 

27 bude uvedena u tohoto ustanovení, nebo v rámci § 1? (v příloze 

VI – platné znění vybraných ustanovení návrhu - je uvedena 2x, 

pokaždé jinak). 

Akceptováno. 

Poznámka pod čarou byla uvedena u § 1 zákona o bankách 

a § 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 49 - § 12c odst. 5 ZoB: 

Transpozicí které podmínky v CRD je okolnost, že za ovládanou 

osobu, resp. účast v ní má být považována vždy také správcovská 

společnost/podnik podle cit. ustanovení směrnice 2002/87/ES? 

Rovněž správně by mělo být odkázáno na transpoziční ustanovení 

k čl. 2/5 směrnice 2002/87/ES. 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpozici čl. 108 odst. 4 CRD. Transpozice byla 

vykázána chybně, přičemž na základě této připomínky, byla 

opravena. 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 83 - § 12s odst. 7 ZoB včetně 

poznámky pod čarou č. 28: 

Návazně na připomínku výše k bodu 16 (§ 5ba) i zde je reagováno 

na postup podle nařízení č. 1093/2010. Ze zde uvedeného znění 

věty poslední není jasné, jestli ČNB rozhodne vždy v souladu 

s rozhodnutím EBA – proč je dikce odlišná oproti § 5ba/10 ? Dále 

doporučujeme použít stejnou poznámku pod čarou jako u § 

Akceptováno částečně. 

Navrhovaná úprava vychází ze stávajícího znění obsaženého 

v platném § 12s odst. 7 a dalších ustanoveních (§ 5k, § 5ka, 

§ 5n, § 41o) transponujících příslušná ustanovení evropských 

předpisů. V případě § 12s odst. 7 jde o čl. 133 odst. 11. Při 

aplikaci tohoto ustanovení předpokládáme postup podle 

přímo použitelného nařízení č. 1093/2010, které v čl. 19 odst. 

3 upravuje, že rozhodnutí EBA bude mít závazné účinky. 

Odkaz na poznámku pod čarou č. 28 byl nahrazen odkazem 
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5ba/10. 

Pokud jde o dikci generického odkazu na nařízení EU č. 

1093/2010, dáváme na zvážení úpravu: „..podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení 

evropského orgánu dohledu v oblasti bankovnictvíx).“ 

 

na poznámku pod čarou č. 19. 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 90 - § 12u odst. 4 věta první ZoB: 

Odkaz na regulační technické normy pro upřesnění metodiky 

EBA, resp. předpisů EK doporučujeme upravit tak, že bude 

odkázáno pouze na předpis EK, kterým je tato metodika pro účely 

závazné úpravy v EU stanovena. Návrh dikce: „podle předpisu 

Evropské komise přijatého v přenesené pravomocix“ a v poznámce 

pod čarou odkázat na nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 1222/2014, ve znění nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2016/1608. 

Akceptováno.  

Znění předmětného ustanovení bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou s tím, že v odkazu na nařízení 

(EU) č. 1222/2014 v poznámce pod čarou byly slova „ve 

znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2016/1608“ nahrazeny slovy „v platném znění“.  

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 91 - § 12u odst. 5 písm. c) ZoB: 

V odkazu na nařízení EU č. 806/2014 doplnit čárku před dodatek 

„v platném znění“ a dále doplnit poznámku pod čarou a v ní uvést 

plný název tohoto předpisu EU. 

Akceptováno jinak. 

V souladu s uplatněnou připomínkou byla doplněna 

poznámka pod čarou s plným názvem příslušného předpisu 

EU, přičemž dodatek „v platném znění“ byl na základě 

dohody o přístupu k dynamickým a statickým odkazům 

uveden v poznámce pod čarou a nikoli přímo v odkazu na 

nařízení EU č. 806/2014 v předmětném ustanovení zákona.    

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 92 - § 12v odst. 1 ZoB: 

V první větě doplnit před slovem „systémově“ slovo „jiná“. 

Akceptováno.  

Znění předmětného ustanovení bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou. 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 101 - § 12y ZoB: 

Předkladatel uvádí povinnost udržování kapitálové rezervy 

Neakceptováno.  

Povinnost udržovat kapitálovou rezervu k pákovému poměru 

je upravena primárně v CRR, a to v novelizovaném (CRR II) 
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k pákovému poměru pouze pro globální systémově významnou 

instituci, avšak CRD V udržování kapitálové rezervy k pákovému 

poměru stanoví obecně pro instituce, proč tedy předkladatel 

nezahrnuje i jiné systémově významné instituce? 

čl. 92 odst. 1a. Z tohoto ustanovení vyplývá, že povinnost se 

týká výlučně globálních systémově významných institucí. 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 129 - § 25 odst. 1 ZoB: 

K odkazu na „jiný právní předpis“ žádáme vyjádření, zda se má na 

mysli i předpis EU. Pokud ano, je třeba dikci upravit. 

Akceptováno jinak. 

V předmětném ustanovení skutečně mělo jít i o předpis EU. 

Nicméně na základě připomínky jiného připomínkového 

místa (Česká národní banka) se dotčená věta vypouští bez 

náhrady. 

 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 139 - § 25c odst. 4 písm. b) a c) ZoB 

(částečně není součástí návrhu): 

- písm. b): V bodech 1. a 2. uvést místo „Evropské komise“ 

pouze „Komise“ (úplné znění tyto úpravy již obsahuje) a 

k upřesnění odkazovaného předpisu doporučujeme doplnit, 

formou poznámky pod čarou, odkaz na takto prováděný čl. 

98/5a CRD ve znění CRD V. Pokud jde o pojem „kapitál 

tier 1“ (bod 1.), odkazujeme na připomínku uvedenou výše 

k § 3b odst. 2 na konci. 

- písm. c): V písm. c) není jasné, proč se odkazuje také na 

„nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise“ – žádáme o 

vysvětlení, nebo vypuštění tohoto odkazu (srov. čl. 429 

CRR, ve znění CRR II). 

Akceptováno. 

Místo slov „Evropské komise“ bylo použito pouze slovo 

„Komise“ a do poznámky pod čarou byl vložen odkaz na 

čl. 98 odst. 5a CRD ve znění CRD V.  

 

 

 

 

 

Připomínka k písm. c) jde nad rámec transpozice, nicméně 

odkaz na „nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise“ je 

nadbytečný a byl vypuštěn. 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 145 - § 25f ZoB: 

- odst. 1 písm. b): Obdobně připomínce výše k bodu 129 - § 

25 odst. 1 žádáme vyjádření, zda v odkazu na „předpisy 

provádějící“ se mají na mysli i předpisy EU. Pokud ano, je 

třeba dikci upravit. 

- odst. 5: Za slova „nařízení“ doplnit vždy slova 

Akceptováno.  

V § 25f odst. 1 písm. b) se „předpisy provádějící“ mají na 

mysli i předpisy EU, neboť § 8b odst. 7 zákona o bankách 

obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky, která má upravovat 

podrobnější požadavky na řídicí a kontrolní systém, pokud 

toto není upraveno přímo použitelným předpisem Evropské 

unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo 
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„Evropského parlamentu a Rady“. (Též v RT). 

- odst. 6: V odkazu na nařízení 2017/2402 rovněž chybí 

slova „Evropského parlamentu a Rady“, viz výše. (Též 

v RT). 

rozhodnutím Evropské komise. Do důvodové zprávy bylo 

doplněno vysvětlení, že prováděcími předpisy se mají na 

mysli i předpisy EU. 

 

Technická úprava navrhovaná v § 25f odst. 5 a 6 byla 

provedena i v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech 

a zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 155 - § 26 odst. 4 ZoB: 

Místo kódu „2019/878“ je třeba uvést „2013/36/EU“ – tedy odkaz 

na CRD (obdobně jako v § 25c/4/b). 

Akceptováno.  

Znění předmětného ustanovení bylo upraveno v souladu 

s uplatněnou připomínkou. 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 160 – část osmá: 

- k § 26d odst. 3: K odkazu na Evropský bankovní výbor 

doporučujeme doplnit, formou poznámky pod čarou, odkaz 

na čl. 147 CRD. 

- k § 26e odst. 3: V tomto ustanovení se mění dosavadní 

způsob transpozice čl. 115/2 CRD, oproti dosavadnímu § 

26c/8, který také upravoval věci, které by měly být 

obsaženy v „dohodě“, na kterou odkazuje navrhované 

ustanovení v odkazu na postup podle čl. 28 nařízení EU č. 

1093/2010. Doporučujeme uvést alespoň do důvodové 

zprávy, jaké minimální podmínky bude ČNB v takových 

dohodách vyžadovat. 

- k § 26g: V tomto ustanovení jsou vedeny pouze kódy 

CELEX k CRD, ač některé věci upravuje i CRD V – je 

třeba doplnit. 

- k § 26h/1/b: Ustanovení je v souladu s čl. 126 CRD, ale 

není třeba podtrhávat, když CRD toto konkrétní opatření 

výslovně neupravuje. 

- k § 26i odst. 1 písm. c): Za odkaz na centrální banky 

ESCB doporučujeme doplnit poznámku pod čarou a v ní 

 

- k § 26d odst. 3: Akceptováno. Odkaz byl formou 

poznámky pod čarou doplněn. 

- k § 26e odst. 3: Akceptováno. Důvodová zpráva byla 

rozšířena takto: „Jak plyne z čl. 28 odst. 2 nařízení 

(EU) č. 1093/2010, předpokládá se zapojení EBA do 

procesu případného delegování úkolů a povinností 

mezi příslušnými orgány dohledu. Nepochybně také 

konkrétní situace, např. struktura dotčené skupiny 

a její očekávané změny, počet úvěrových institucí 

v dotčené skupiny, rozsah přeshraničních aktivit 

dotčené skupiny apod., bude zohledňována při 

sjednávání dohody se zahraničním orgánem dohledu. 

V souvislosti s případným delegováním úkolů 

a povinností ČNB na zahraniční příslušný orgán 

dohledu lze předpokládat jak zajištění členství ČNB 

v příslušném kolegiu ustavenému pro výkon dohledu 

na konsolidovaném základě, výměnu informací, a to 

pravidelnou i ad hoc v případě zamýšlených 

významných změn ve skupině, tak také ustanovení 

o případném opětovném vyhodnocení vhodnosti 
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odkázat na čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

- k § 26k odst. 8 a 9: Z jakého ustanovení CRD vyplývá, že 

povinnosti či pokyny může tuzemské bance sdělit 

zahraniční orgán dohledu? – neplatí čl. 113/4 první 

pododstavec CRD ve znění CRD V? 

- k § 26l odst. 1: blanketní odkazy na požadavky stanovené 

právem Evropské unie je potřeba konkretizovat. 

- k § 26n odst. 4 - 6: Proč není stejná dikce v odst. 4 a 5 

odkazující na § 5ba odst. 4 (jednou „podle“, jednou 

„stanovené v“)? V odkazech na CRR je třeba před kód 

„575/2013“ doplnit výraz „č.“. V odst. 4 písm. e) na konci 

by odkaz na „jiné nařízení nebo rozhodnutí Evropské 

komise“ měl být doplněn, resp. upraven na „nařízení nebo 

rozhodnutí Evropské komise je provádějícím“. Pro úplnost 

uvádíme, že v případě prováděcích aktů/aktů v přenesené 

pravomoci ve formě přímo použitelných nařízení se někdy 

v českém právním řádu objevují vedle odkazu na „hlavní“ 

nařízení i obraty „…přímo použitelný předpis přijatý na 

jeho základě“. 

delegování a jeho případné přehodnocení, resp. změnu 

v osobě příslušného orgánu dohledu.“  

- k § 26g: Akceptováno. V § 26g odst. 9 byl odkaz na 

CRD nahrazen odkazem na CRD V. 

- k § 26h/1/b: Akceptováno. Předmětné ustanovení již 

není podtrženo. 

- k § 26i odst. 1 písm. c): Neakceptováno. Pojem 

„centrální banky ESCB“ se vyskytuje již v platném 

znění zákona, a to bez odkazu na čl. 282 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Navíc je v § 3b odst. 2 

písm. r) obsažena definice „centrální banky ESCB“ 

odkazem na CRR. Předkladatel nevidí potřebu 

doplňovat nad rámec CRR odkaz na Smlouvu 

o fungování Evropské unie.  

- k § 26k odst. 8 a 9: Vysvětleno. Vyplývá z povahy 

společného rozhodnutí. Zmiňovaný odstavec 4 

představuje povinnost pro příslušný orgán dohledu, 

nikoliv pro dotčenou instituci nebo finanční 

holdingovou osobu nebo smíšenou finanční 

holdingovou osobu. 

- k § 26l odst. 1: Neakceptováno. Navržená textace se 

přejímá z platného znění a nedochází v tomto ohledu 

k žádnému posunu.  

- k § 26n odst. 4 - 6: Akceptováno. Předmětné 

ustanovení bylo náležitě upraveno. 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 163 - § 34 odst. 3 ZoB: 

- CRD V hovoří o likvidaci, nikoliv o odejmutí licence. 

Požadujeme vyjasnit. 

Akceptováno. 

Směrnice BRRD II, jejíž transpozicí je předmětné ustanovení, 

sice pojednává o požadavku na provedení řádné likvidace 

podle účinných národních právních předpisů u institucí 

a subjektů, které nepodléhají opatřením k řešení krize, 

nicméně právě odnětí licence/povolení dle zákona o bankách 

respektive zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, je 

nutným prvním krokem a podmínkou sine qua non pro 
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provedení řádné likvidace tuzemské úvěrové instituce. Je 

proto nezbytné primárně přiznat České národní bance 

zákonné zmocnění pro odnětí licence/povolení v daném 

případě, kdy teprve následně může tato podat soudu návrh na 

zrušení a likvidaci banky/družstevní záložny. 

Úřad vlády 

OKOM 
K části první, čl. I, bodu 174 - § 36da odst. 2 ZoB: Porušení je 

vymezeno velmi široce, jak potom bude možné v praxi uplatnit 

sankci bez možnosti odkázat na konkrétní porušení? 

Akceptováno. 

Skutková podstata spočívající v porušení povinností 

uložených zákonem byla zpřesněna a byla doplněna konkrétní 

ustanovení zákona. 

 

Pokud jde o porušení evropských předpisů, již v platném 

právním řádu jsou zakotveny skutkové podstaty přestupků, 

jejichž objektivní stránka je formulována obecně s odkazem 

na konkrétní předpis Evropské unie (srov. např. § 175 zákona 

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

k častým novelizacím evropských předpisů nepovažuje 

předkladatel za účelné uvádět konkrétní ustanovení 

evropských předpisů. V praxi nepůsobí tato úprava žádné 

problémy při její aplikaci.  

 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 176 - § 36e odst. 2 písm. d) ZoB: 

Krom připomínek uvedených výše k tzv. dynamickému odkazu 

(což se týká i dalších vymezení skutkových podstat v této části 

návrhu uvedených) doporučujeme upravit i odkaz na předpisy EK 

uvedený v tomto ustanovení, např. na „nebo nařízení nebo 

rozhodnutí Evropské komise tuto část nařízení EU č. 575/2013 

provádějící“. 

Akceptováno jinak. 

Předkladatel zvážil úpravu navrhovanou v připomínce, 

nicméně vzhledem k rozsáhlosti změn souvisejících s jejím 

zapracováním i v dosud nenovelizovaných ustanoveních 

předpisů dotčených předkládanou novelou doplnil upřesnění 

v důvodové zprávě. Z tohoto vysvětlení je zřejmé, že se jedná 

o prováděcí předpisy Evropské komise k citovaným článkům 

nebo částem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013. 

 

Úřad vlády 

OKOM 

K části první, čl. I, bodu 177 - § 36e odst. 2 písm. f) ZoB: 

Odkaz na čl. 405 CRR považujeme za chybný – uvedené 

Akceptováno. 

Část pátá nařízení CRR byla zrušena nařízením č. 2017/2401 

a nahrazena kapitolou 2 nařízení 2017/2402. Skutkové 
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ustanovení, resp. celá část pátá CRR, bylo zrušeno nařízením EU 

2017/24015. Žádáme předkladatele o vyjádření a úpravu 

návrhu, ev. vysvětlení v rámci přechodu na nový rámec daný 

nařízením EU 2017/24026 (srov. bod 13 preambule nařízení EU 

2017/2401). 

podstaty v zákoně o bankách (§ 36e odst. 2 písm. f)) a zákoně 

o spořitelních a úvěrních družstvech (§ 27b odst. 2 písm. f) 

jsou doplněny tak, aby byla právní úprava napříč finančním 

trhem jednotná (srov. § 182 a § 161a zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu). 

Banka nebo družstevní záložna se dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů 

uvedených v kapitole 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/2402.  

 

Úřad vlády 

OKOM 
K části druhé – novela ZSÚD  

Připomínky uvedené výše k části první, které mají svůj protějšek 

v těchto sektorových zákonech, považujte prosím za uplatněné i 

k těmto částem návrhu. 

Připomínky byly řešeny analogickým způsobem, jako 

v části týkající se zákona o bankách 

Úřad vlády 

OKOM 
K části třetí – novela ZPKT 

Připomínky uvedené výše k části první, které mají svůj protějšek 

v těchto sektorových zákonech, považujte prosím za uplatněné i 

k těmto částem návrhu. 

Připomínky byly řešeny analogickým způsobem, jako 

v části týkající se zákona o bankách 

Ministerstvo 

vnitra 

Obecně k celému návrhu 

 

K dohledové činnosti České národní banky: 

Požadujeme (zejména v důvodové zprávě) uvést, jakému 

procesnímu režimu podléhá kontrolní činnost České národní 

banky. Tedy vyjasnit, zda se použije právní úprava zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

Akceptováno. 

Byla doplněna důvodová zpráva. 

Jak vyplývá z § 45 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní 

banka se při výkonu kontroly dohlížených osob řídí zákonem 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), s výjimkou § 25 

kontrolního řádu upravujícího pravidla o spolupráci 

 
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní 
rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 
1060/2009 a (EU) č. 648/2012. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN7K0)



49 
 

předpisů jako obecný procesní předpis pro oblast kontrol nebo jiná 

zvláštní právní úprava. Upozorňujeme též na možné riziko vzniku 

duplicity právní úpravy ve vztahu ke kontrolnímu řádu, který 

upravuje spolupráci kontrolních orgánů (srov. § 25kontrolního 

řádu). Doporučujeme se s touto otázkou vypořádat i v důvodové 

zprávě. 

 

Tato připomínka se výslovně týká § 3b odst. 2 písm. c), h), m), § 

5ba, § 5n odst. 2,  

§ 8b odst. 4 a 5, § 12o odst. 9, § 12s, § 12t, § 20 odst. 15, § 25 

odst. 1, § 25a, § 25f, § 25i,  

§ 26 odst. 4, § 26c, § 26d, § 26e, § 26f, § 26g odst. 1, 2, 7,8, § 26h 

odst. 3, § 26i, § 26j,  

§ 26k, § 26l, § 26m, § 26n, § 26o, § 26p, § 36da odst. 4 písm. b), § 

36f odst. 2 písm. a)  

a odst. 3 písm. b), § 38c odst. 2, § 38hb zákona o bankách; § 1a 

písm. f), u), § 2b odst. 9 písm. e), § 8ap, § 8aq, § 21g, § 22b, § 

25a, § 25k, § 28 odst. 4 zákona o spořitelních  

a úvěrních družstvech; § 9ap, § 9aq, § 10d písm. e), § 24a odst. 2, 

§ 24b, § 135i, § 151 písm. r), § 152b zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

kontrolních orgánů. V těchto případech se spolupráce ČNB 

a kontrolních orgánů řídí zvláštními, sektorovými zákony na 

finančním trhu (srov. např. úpravu mlčenlivosti 

v sektorových předpisech, úpravu spolupráce se zahraničními 

orgány dohledu, na něž se kontrolní řád nevztahuje).     

 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K názvu: 

S ohledem na Legislativní pravidla vlády nepovažujeme za vhodné 

v názvu právního předpisu zmiňovat konkrétní předpisy Evropské 

unie, proto navrhujeme slova „implementací směrnice (EU) 

2019/878 a nařízení (EU) 2019/876“ nahradit například slovy 

„předpisů Evropské unie v oblasti bankovnictví“. 

 

Akceptováno jinak. 

Název zákona byl upraven a byly vypuštěny odkazy na 

evropské předpisy. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 16 – k § 5ba zákona o bankách: 

1. Navrhujeme vypuštění odstavce 9 pro nadbytečnost. 

Povinnost oznámit rozhodnutí vyplývá již z § 72 správního 

1. Akceptováno – odstavec 9 byl vypuštěn. 

2. Akceptováno – ustanovení bylo upraveno a již se v něm 

nemluví o sporu (na základě připomínky České národní 
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řádu.  

2. V odstavci 10 doporučujeme specifikovat, o jaký spor 

(mezi kým) se jedná. 

3. V odstavci 12 navrhujeme vypuštění slov „, který přijme 

rozhodnutí do 1 měsíce ode dne, kdy mu byla věc 

postoupena.“. Předpokládáme, že zákon jako vnitrostátní 

předpis nemůže ukládat povinnosti Evropskému orgánu 

pro bankovnictví nebo Evropskému orgánu pro 

pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 

4. Formulaci odstavce 13 navrhujeme přizpůsobit 

terminologii správního řádu, konkrétně nahradit slova „od 

doručení žádosti“ slovy „od zahájení řízení“, popř. 

„od zahájení řízení o této žádosti“ – srov. dikci § 71 odst. 

3 správního řádu. Z věcného hlediska se tím na navržené 

úpravě nic nezmění, neboť lhůta v daném případě poběží 

od dojití žádosti (§ 44 odst. 1 správního řádu). 

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme k odstavci 14 větě 

první.  

5. Úprava odstraňování vad žádosti v odstavci 14 je duplicitní 

vůči § 45 odst. 2 správního řádu. Požadujeme uvedenou 

duplicitu odstranit, a to například nahrazením tečky na 

konci první věty slovy „; tato lhůta neběží po dobu 

odstraňování vad žádosti“ a navazujícím vypuštěním věty 

druhé.  

Tato připomínka je zásadní. 

banky nově v § 32 odst. 3).   

3. Akceptováno – věta byla vypuštěna. 

4. Akceptováno – odstavce byly náležitě upraveny (na 

základě připomínky České národní banky nově v § 29 

odst. 5). 

5. Akceptováno – odstavec byl náležitě upraven (na základě 

připomínky České národní banky nově v § 29 odst. 5). 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 121 – k § 20 odst. 15 zákona o 

bankách: 

 Dikce „lze stavět běh lhůty podle odstavce 7“ je neurčitá. 

Požadujeme ustanovení formulovat tak, aby bylo zřejmé, zda se 

běh lhůty ze zákona staví, nebo zda má být lhůta prodlužována 

určitým úkonem České národní banky. 

  

Akceptováno jinak. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v návaznosti na 

připomínku jiného připomínkového místa následujícím 

způsobem, který dle názoru předkladatele saturuje i aktuálně 

řešenou připomínku: 

 

(15) Posuzuje-li Česká národní banka žádost podle 
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Tato připomínka je zásadní. 
odstavce 3 spolu s žádostí o schválení podle § 28, koordinuje 

činnost v závislosti na daném případě s příslušným orgánem 

dohledu z jiného členského státu, který vykonává dohled na 

konsolidovaném základě, a je-li odlišný, s příslušným 

orgánem dohledu v členském státě, v němž má osoba žádající 

podle § 28 sídlo nebo bydliště. V takovém případě se běh 

lhůty podle odstavce 7 staví až do okamžiku právní moci 

rozhodnutí o žádosti o schválení podle § 28 nebo o žádosti o 

výjimku z povinnosti schválení podle § 29.  

CELEX: 32019L0878 (čl. 1 odst. 9) (čl. 21a odst. 2) 

 

 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 170 – k § 36d odst. 3 zákona o 

bankách: 

Slova „Obchodník s cennými papíry“ požadujeme nahradit slovy 

„Tuzemský obchodník s cennými papíry“, a to v souladu s určením 

povinného subjektu v odkazovaném § 26g odst. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Označení povinného subjektu bylo upraveno tak, aby bylo 

v souladu v obou ustanoveních, tj. uvedeno označení 

„tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry“.  

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 174 – k § 36da zákona o bankách: 

1. Odstavec 4 písm. b) požadujeme zpřesnit. Není zřejmé, co je 

konkrétně míněno „rozhodnutím vydaným podle § 8b“; 

předpokládáme, že jde o rozhodnutí o výjimce podle § 8b odst. 

5. 

2. Ve vztahu k odstavci 5 písm. b) požadujeme vyjasnit, zda 

může být pachatelem přestupku fyzická osoba; v opačném 

případě požadujeme ustanovení vypustit.  

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme k  § 36db odst. 2 

písm. b). 

 Tato připomínka je zásadní. 

1. Akceptováno - ustanovení bylo upřesněno. 

  

2. Vysvětleno - finanční holdingová osoba, smíšená finanční 

holdingová osoba nebo smíšená holdingová osoba může 

být také fyzickou osobou, proto je v tomto ustanovení 

upravena výše pokuty pro pachatele přestupku – fyzické 

osoby. 
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Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 160 – k § 26h odst. 3 zákona o 

bankách: 

1. Slova „je příslušná uložit“ doporučujeme nahradit obvyklejší 

dikcí „může uložit“.  

2. Dále navrhujeme upřesnit zákonné zmocnění k vydání 

prováděcího předpisu tak, aby bylo jednoznačné, jaké 

podrobnější požadavky má vlastně Česká národní banka 

stanovit. 

1. Akceptováno - předmětné ustanovení § 26h odst. 3 zákona 

o bankách bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

 

2. Vysvětleno - § 26h neobsahuje zákonné zmocnění 

k vydání prováděcího předpisu. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 163 – k § 34 odst. 3 zákona o bankách: 

Slova „vyjma existence veřejného zájmu“ doporučujeme nahradit 

stylisticky vhodnější dikcí, např. „, pokud neexistuje veřejný 

zájem“. 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 163 – k § 34 odst. 4 zákona o bankách: 

Doporučujeme zvážit doplnění lhůty, během níž by mělo 

informování banky proběhnout, aby mohla Česká národní banka 

aktivně zasáhnout ještě předtím, než k personální změně dojde. 

Neakceptováno. 

Předkladatel neidentifikoval problematickou matérii. Zřejmě 

se jedná o připomínku k jinému místu předkládané novely, 

než je uvedeno v jejím popisu, tzn., nejedná se o čl. I bodu 

163 – k § 34 odst. 4 zákona o bankách. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 167 – k § 36c odst. 7 zákona o 

bankách: 

Doporučujeme formulaci zpřesnit nahrazením slov „bez 

zbytečného odkladu nedoloží České národní bance“ slovy „na 

vyžádání České národní banky nedoloží bez zbytečného odkladu“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo zpřesněno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 171 – k § 36d odst. 5 zákona o 

bankách: 

Za slovy „nezajistí plnění požadavků“ doporučujeme vložit slova 

„na konsolidovaném základě“ v souladu s dikcí odkazovaného § 

26n odst. 5.  

Tuto připomínku obdobně vztahujeme k  čl. I bodu 174 (§ 36da 

odst. 2). 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo K části první, čl. IV bodu 137 – k § 175 odst. 1 zákona o Akceptováno. 
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vnitra podnikání na kapitálovém trhu: 

Doporučujeme nahradit slova „tohoto nařízení“ slovy „§ 199 

odst. 5“. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 1, čl. III bodu 1 a čl. IV – k poznámce 

pod čarou č. 1: 

Čárku před slovy „ze dne 20. května 2019“ navrhujeme odstranit 

pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 3 – k § 3b odst. 2 písm. i) zákona o 

bankách: 

Po vzoru § 367 odst. 1 písm. g) insolvenčního zákona navrhujeme 

odstranit text  

„č. 374/2015 Sb., a slova „ve znění pozdějších předpisů,“. 

Neakceptováno. 

Jedná se o první výskyt citovaného zákona, navrhovaná 

textace odpovídá Legislativním pravidlům vlády. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodům 7 a 12 – k § 4 odst. 5 písm. g) a § 5 

odst. 4 písm. d) zákona o bankách: 

S ohledem na skutečnost, že oba novelizační body obsahují tutéž 

změnu, navrhujeme je spojit. 

Neakceptováno. 

Novelizační body nelze spojit, neboť v návaznosti na jejich 

doplnění na základě připomínky jiného připomínkového 

místa (Česká národní banka) nově jeden používá slovní 

spojení „organizační uspořádání banky“ a druhý 

„organizační uspořádání pobočky“.  

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 16 – k § 5ba odst. 8 zákona o bankách: 

Ve větě první navrhujeme čárku mezi čísly „4, 5“ nahradit spojkou 

„a“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 16 – k § 5ba odst. 12 zákona o 

bankách: 

Za slovy „odstavců 4 a 5“ navrhujeme užití čárky nahradit spojkou 

„a“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 17 – k § 5n odst. 2 zákona o bankách: 

Před slovem „informuje“ navrhujeme vložit čárku. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 19 – k § 5o odst. 4 zákona o bankách: 

Navrhujeme slovo „text“ zaměnit za výraz „slovo“ a pasáž 

„nahrazuje textem“ nahradit slovy „nahrazují slovy“ (srov. 

novelizační bod 56 čl. I). 

Neakceptováno. 

Předkladatel se při přípravě návrhu zákona snažil důsledně 

dodržovat aktuálně účinné znění Legislativních pravidel 

vlády. Předmětné novelizační body uvedené v připomínce by 
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Navrhujeme v tomto smyslu revidovat celý návrh a důrazně 

rozlišovat, kdy se použije spojení „slova „…“ se nahrazují slovy 

„…““, resp. spojení „se text „…“ nahrazuje textem „…““. 

přitom bylo možné subsumovat pod pravidlo vyjádřené 

v čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, které explicitně 

uvádí:  

 

„Nahrazuje-li se text neobsahující slovo nebo slova (např. 

„§ 32 odst. 1“), místo formulace „se slovo „…“ nahrazuje 

slovem „…““ se použije formulace „se text „…“ nahrazuje 

textem „…““.“ 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 67 – k § 12o odst. 9 zákona o bankách: 

S odkazem na formulaci novelizačního bodu 71 čl. I navrhujeme 

novelizační bod formulovat následovně: 

„67. V § 12o odst. 9 se za slovo „orgány“ vkládá slovo 

„dohledu“.“. 

Neakceptováno, vysvětleno.   

Vzhledem k dvěma výskytům slova „orgány“ je třeba 

novelizační bod formulovat tak, aby jednoznačně určil místo 

provedení dané změny.   

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 126 – k § 22 odst. 8 zákona o bankách: 

Doporučujeme doplnit název zákona č. 93/2009 Sb., na nějž je 

odkazováno, tak, aby byl uveden v podobě publikované ve Sbírce 

zákonů. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

V souladu s čl. 63 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

a s ohledem na adresáty zákona o bankách, jimiž by měli být 

vysoce erudovaní profesionálové, považuje předkladatel 

zákon o auditorech za jeden z tzv. obecně známých právních 

předpisů, pročež takový právní předpis je možné použít ve 

formě slovní citace i bez předchozí úplné citace. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 135 – k § 25a odst. 9 písm. d) zákona o 

bankách: 

Navrhujeme na konci textu písmene d) před spojkou „a“ vložit 

čárku oddělující větu vloženou. 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 144 – k § 25e odst. 4 zákona o 

bankách: 

Navrhujeme na počátku textu novelizačního bodu vložit chybějící 

znak „§“ za předložkou „V“. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 145 – k § 25f odst. 2 zákona o 

bankách: 

Slovo „předpisech“ navrhujeme nahradit stylisticky vhodnějším 

Akceptováno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN7K0)



55 
 

slovem „předpisů“. 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 145 – k § 25f odst. 3 zákona o 

bankách: 

Slovo „pokryta“ navrhujeme uvést ve tvaru „pokryty“, a to 

s ohledem na skutečnost, že se v předchozím textu hovoří o 

rizicích a prvcích rizik. 

 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 145 – k § 25f odst. 4 zákona o 

bankách: 

Z obdobných důvodů jako v předchozí připomínce navrhujeme 

slovo „vyloučena“ nahradit slovem „vyloučeny“. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 160 – k § 26p odst. 1 a 2 zákona o 

bankách: 

Navrhujeme sjednotit vyjadřování čísel. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 162 – k § 34 odst. 2 písm. f) zákona o 

bankách: 

Slovo „článcích“ navrhujeme nahradit zkratkou „čl.“. 

 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 165 – k § 36a odst. 1 písm. e a § 36c 

odst. 1 písm. f) zákona o bankách: 

 

Navrhujeme pro nadbytečnost odstranit tečku za označením bodů, 

jichž se předmětná změna týká. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 174 – k § 36da zákona o bankách: 

Spojku „nebo“ na konci odstavce 1 písm. d) doporučujeme 

přesunout na konec písmene e). 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K části první, čl. I bodu 187 – k § 36f odst. 3 písm. b) zákona o 

bankách: 

Akceptováno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN7K0)



56 
 

Za slova „kontrolní systém“ doporučujeme vložit slovo „na“. 

Ministerstvo 

vnitra 

čl. VI až XI – k úvodním větám: 

Navrhujeme úvodní věty podrobit revizi z hlediska chybějící 

interpunkce, kdy je zejména nezbytné od textu oddělit pasáže 

začínající slovy „se mění“ či „se slovo“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. XII – k účinnosti: 

 

Navrhujeme slova „Účinnost“ uvést v podobě „ÚČINNOST“. 

Akceptováno. 

Upraven čl. XII a důvodová zpráva. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K části první, čl. I bodu 9 (zákon o bankách) 

 

Slovo „třetí“ za slovy „§ 38f odst. 1 větě první a“ navrhujeme 

nahradit slovem „poslední“. 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K novelizačnímu bodu 129 – slovo „třetí“ za slovem „věta“ 

navrhujeme nahradit slovem „poslední“. 

 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K části první, čl. I, bodu 145 (zákon o bankách) 

 

V § 25f odst. 1 písm. b) doporučujeme zvážit správnost zde 

uvedeného textu (zejména slov „právních předpisech). 

Akceptováno. 

Slova „právních předpisech“ byla nahrazena správným 

tvarem „právních předpisů“. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K části první, čl. I bodu 158 (zákon o bankách) 

 

V úvodní větě novelizačního bodu doporučujeme slovo „vkládají“ 

nahradit slovem „doplňují“ (čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády). 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K části první, čl. I, bodu 160 (zákon o bankách) 

 

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější vyjádření „má 

písemné ujednání“ uvedené v § 26e nahradit jiným výrazem, který 

bud odpovídat terminologii českého právního řádu. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v návaznosti na 

připomínku jiného připomínkového místa. 
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Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K části první, čl. I, bodu 217 (zákon o bankách) 

 

Za text „V § 38i odst. 1“ doporučujeme vložit slova „závěrečné 

části ustanovení“. 

Akceptováno. 

Předmětné ustanovení bylo upraveno v souladu 

s připomínkou. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

Obecně 

 

V textu návrhu doporučujeme překontrolovat a upravit interpunkci 

(např. v novelizačním bodu 160). 

Akceptováno. 

Text návrhu byl překontrolován a interpunkce na příslušných 

místech upravena. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

Ke změně ZPKT 

 

Str. 234, 235, 237 a 238 – upozorňujeme na duplicitní uvedení 

poznámek pod čarou č. 2 a 50. 

 

Akceptováno. 

Poznámky pod čarou č. 2 a 50, byly ve svém plném znění 

ponechány pouze na jejich příslušných prvních místech 

výskytu v úplném znění s vyznačením změn. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K důvodové zprávě, Obecná část 

 

Str. 119 – doporučujeme vypustit slovo „a“ v názvu zákona č. 

42/1994 Sb. a názvy předpisů EU v materiálu uvádět tak, jak jsou 

publikovány ve Věstníku EU. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

K důvodové zprávě, Obecná část 

 

Str. 127 – v názvu bodu 6 doporučujeme slovo „dosah“ nahradit 

slovem „dopad“. 

Akceptováno. 

Název bodu 6 obecné části důvodové zprávy byl upraven 

v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 

zemědělství 
K názvu: 

Doporučujeme název formulovat v souladu s čl. 31 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády a vypustit slova „v souvislosti 

s implementací směrnice (EU) 2019/878 a nařízení (EU) 

2019/876“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo K části první (zákon o bankách) čl. I: Neakceptováno. 
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zemědělství 
Doporučujeme za bod 129 vložit nové body 130 a 131, které zní: 

„130. V § 25a odst. 1 se slovo „bankovní“ zrušuje. 

131. V § 25a odst. 2 se slovo „bankovního“ zrušuje.“, 

a následující body poté přečíslovat. 

Dále doporučujeme vložit nové body a slovo „bankovního“ zrušit 

i v § 25a odst. 5, § 36c odst. 3 písm. b), § 38c, § 38f odst. 1, § 38g, 

§ 38 ha odst. 1 a § 38j odst. 2 (v souladu s přiloženým platným 

zněním). 

Úprava navrhovaná v novém bodě 130 je již obsažena ve 

stávajícím bodě 11. Úprava navrhovaná v novém bodě 131 je 

obsažena ve stávajícím bodě 9. Všechny ostatní navržené 

úpravy jsou pak také součástí novelizačního bodu 9.  

 

Ministerstvo 

zemědělství 

K části první (zákon o bankách) čl. I, bodu 131 (§ 25a odst. 4): 

Doporučujeme slovo „se“ nahradit slovy „odst. 4 se slovo 

„bankovního“ zrušuje a“ a za slova „odstavce 4“ vložit slovo „se“. 

 

Neakceptováno. 

Navrhovaná úprava je již obsažena ve stávajícím bodě 9. 

Ministerstvo 

zemědělství 
K části první (zákon o bankách) čl. I, bodu 162 (§ 34 odst. 2 

písm. f): 

 

Doporučujeme za slovy „ „Rady (EU) č. 575/2013,“ “ nahradit 

slovo „doplňují“ slovem „vkládají“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

zemědělství 

K části první (zákon o bankách) čl. I, bodu 215 (§ 38ha odst. 

4): 

Doporučujeme na konci textu věty první doplnit slova „a slovo 

„bankovního“ se zrušuje“. 

Neakceptováno. 

Navrhovaná úprava je již obsažena ve stávajícím bodě 9. 

Ministerstvo 

zemědělství 

K části první (zákon o bankách) čl. I, bodu 218 (§ 38j odst. 1 

písm. c): 

Neakceptováno. 

Navrhovaná úprava je již obsažena ve stávajícím bodě 9. 
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Doporučujeme na konci textu bodu doplnit slova „a slovo 

„bankovního“ se zrušuje“.: 

 

V Praze dne 10. června 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Křemen        Podpis: …………………………… 
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