
V. 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

 

 

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

       § 8b 

 

Řídicí a kontrolní systém 
 

1) Banka musí mít řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje 

 

a) předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy 

1. zásady a postupy řízení, 

2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti 

a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je 

neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů, 

3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními 

předpisy, 

b) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje 

1. pravidla přístupu banky k rizikům, kterým banka je nebo může být vystavena, včetně 

rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity, 

2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik, 

3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik, 

c) systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy 

1. vnitřní audit a 

2. průběžná kontrola dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních 

předpisů banky, 

d) zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů statutárního orgánu, 

členů správní rady a členů dozorčí rady,  

e) zajišťování odborné způsobilosti a zkušenosti statutárního orgánu, správní rady a dozorčí 

rady jako celku, zajišťující porozumění činnostem banky, včetně dostatečného porozumění 

hlavním rizikům, a 

f) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a postupy odměňování, které 

1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s ním v souladu, 

2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a 

3. v případě člena statutárního orgánu, člena správní rady, člena dozorčí rady a dalšího 

pracovníka, jehož pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil banky (dále jen 

„osoba s rizikovým vlivem“), zahrnují také zvláštní pravidla pro určení a podmínky výplaty 

pevné a pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem a pro přijímání rozhodnutí  

o odměňování této osoby. a 

g) zajišťování důvěryhodnosti a odborné způsobilosti osob, pomocí kterých vykonává 

činnost, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jim přidělených úkolů. 
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Platné znění měněných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech, a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 

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

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 7a 

 

Řídicí a kontrolní systém  

 

 (1) Družstevní záložna musí mít řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje  

 

a) předpoklady řádné správy a řízení družstevní záložny, a to vždy  

1. zásady a postupy řízení,  

2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti 

a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon 

je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,  

3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními 

předpisy,  

b) řízení rizik, které vždy zahrnuje  

1. pravidla přístupu družstevní záložny k rizikům, kterým družstevní záložna je nebo 

může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,  

2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,  

3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik,  

c) systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy  

1. vnitřní audit a  

2. průběžná kontrola dodržování právních povinností družstevní záložny,  

d) zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů představenstva, 

kontrolní komise a úvěrové komise, 

e) zajišťování odborné způsobilosti a zkušenosti představenstva, kontrolní komise a úvěrové 

komise jako celku, zajišťující porozumění činnostem družstevní záložny, včetně 

dostatečného porozumění hlavním rizikům, a 

f) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a postupy odměňování, které 

1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s ním v souladu, 

2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a 

3. v případě člena představenstva, člena kontrolní komise a dalšího pracovníka, jehož 

pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil družstevní záložny (dále jen 

„osoba s rizikovým vlivem“), zahrnují také zvláštní pravidla pro určení a podmínky 

výplaty pevné a pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem a pro přijímání 

rozhodnutí o odměňování této osoby. a 

g) zajišťování důvěryhodnosti a odborné způsobilosti osob, pomocí kterých vykonává 

činnost, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jim přidělených úkolů. 
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Platné znění měněných ustanovení zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 1 

 

 (1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný 

též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a  

  

a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb,  

  

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,  

  

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,  

  

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo 

nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního 

investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního 

investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného 

zahraničního investičního fondu,  

  

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo 

při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,  

  

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,  

  

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo 

zprostředkování stavebního spoření,  

  

h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,  

  

i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,  

  

j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu, 

 

k) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena 

plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při 

poskytování této služby směny měn., 

 

l) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při 

poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu1). 

 

§ 3 

 

(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí  

  

a) poskytovatel platebních služeb,  
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b) vydavatel elektronických peněz,  

  

c) věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,  

  

d) osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu 

kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo 

srovnatelného zahraničního investičního fondu,  

  

e) pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel při distribuci životního pojištění nebo při 

výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,  

  

f) osoba provozující směnárenskou činnost,  

  

g) stavební spořitelna a zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování 

stavebního spoření,  

  

h) osoba poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,  

  

i) osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,  

  

j) příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu 

 

k) osoba poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena 

plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při 

poskytování této služby směny měn., 

 

l) osoba, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt1). 
 

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 

o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP). 
CELEX: 32019R1238 

 

 

 

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Položka 65 

3. Přijetí žádosti o registraci 

a) směnárenské činnosti                                           Kč     10 000 

b) administrátora podle  čl. 34 odst. 1 písm. b) 

   a  c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

   (EU)  2016/101184)                                              Kč     50 000 

c) panevropského osobního penzijního produktu    Kč     10 000 
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