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ČÁST PRVNÍ 

Z m ě n a  z á k o n a  o  m e z i n á r o d n í m  p r á v u  s o u k r o m é m  a  
p r o c e s n í m  

§11e 

Finanční zajištění 

(1) Jsou-li jako finanční kolaterál pro finanční zajištění4) poskytnuty zaknihované 
finanční nástroje nebo jiné finanční nástroje, k nimž se vlastnické nebo jiné věcné právo 
dokládá zápisem na účtu, řídí se právem státu, v němž je veden tento účet, 

a) právní povaha a věcně právní účinky tohoto finančního kolaterálu, 
b) podmínky vyžadované pro vznik finančního zajištění k takovému finančnímu kolaterálu, 

pro poskytnutí takového finančního kolaterálu k finančnímu zajištění, jakož i další 
podmínky toho, aby finanční zajištění k takovému finančnímu kolaterálu nabylo účinků 
vůči třetím osobám, 

c) pořadí vlastnických nebo jiných věcných práv k finančnímu kolaterálu, který je 
předmětem takového finančního zajištění, a podmínky nabytí takového finančního 
kolaterálu od nevlastníka v dobré víře, 

d) podmínky a způsob uspokojení se z finančního kolaterálu, který je předmětem takového 
finančního zajištění, nastane-li rozhodná skutečnost5). 

(2) Účtem podle odstavce 1 se rozumí účet, registr nebo jiná evidence, zápisem do níž je 
poskytnuto finanční zajištění, jehož předmětem je finanční kolaterál podle odstavce 1. 

(3) V případech podle odstavce 1 je volba jiného práva vyloučena. 

(4) Má-li se podle odstavce 1 použít práva, jehož ustanovení odkazují zpět na právo české 
nebo dále na právo jiného státu, nelze takový odkaz přijmout. 

(1) Jsou-li jako předmět finančního zajištění poskytnuty investiční cenné papíry, 
cenné papíry kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu, k nimž se 
vlastnické nebo jiné věcné právo dokládá zápisem do evidence, anebo jsou-li jako 
předmět finančního zajištění poskytnuta práva vyplývající ze zápisu investičního 
cenného papíru, cenného papíru kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu, 
do evidence, která umožňují oprávněnému s takovým cenným papírem nebo nástrojem 
přímo nebo nepřímo nakládat alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel, řídí 
se právním řádem státu, v němž je vedena tato evidence 

a) právní povaha předmětu finančního zajištění a věcněprávní účinky tohoto 
finančního zajištění, 

b) podmínky vyžadované pro vznik finančního zajištění, pro poskytnutí takového 
předmětu finančního zajištění, jakož i další podmínky pro to, aby finanční zajištění 
nabylo účinků vůči třetím osobám, 

c) pořadí vlastnických nebo jiných práv k předmětu finančního zajištění vyplývajících 
z jejich zápisu do evidence a podmínky nabytí od osoby, která není vlastníkem, 

d) podmínky a způsob uspokojení z předmětu finančního zajištění, nastane-li rozhodná 
skutečnost4). 

(2) Volba jiného práva a zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. 

_____________ 
4) § 323a až 323i obchodního zákoníku. 
Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění. 
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5) § 323a obchodního zákoníku. 
4) Zákon č. …/2010 Sb., o finančním zajištění. 

ČÁST DRUHÁ 

Z m ě n a  o bč a n s k é h o  s o u d n í h o  ř á d u  

§ 9 

(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. 

(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně 

a) ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku a ochrany práv třetích osob, 
popřípadě ochrany práv třetích osob podle právních předpisů o hromadných informačních 
prostředcích, 

b)  ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona, 40) o nárocích z ohrožení a 
porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení 
získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona, 

c)  ve sporech o vzájemné vypořádání dávky důchodového pojištění a důchodového 
zabezpečení poskytnuté neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, mezi 
zaměstnavatelem a příjemcem této dávky, 

d)  ve sporech o vzájemném vypořádání přeplatku na dávce nemocenského pojištění 
vyplacené neprávem nebo ve vyšší částce a ve sporech o vzájemném vypořádání regresní 
náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění, 

e) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky, 
f) ve sporech o neplatnost skončení pracovního nebo služebního poměru podle § 18 odst. 2 

zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské republiky, 

g) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a 
výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky, 

h) ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy, 
i)  v řízení proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle zvláštního 

zákona, 1a) 
j) ve sporech o vzájemném vypořádání přeplatku na dávce státní sociální podpory a dávce 

pomoci v hmotné nouzi poskytnuté neprávem nebo ve vyšší částce mezi oprávněnou 
osobou a osobou společně posuzovanou nebo mezi oprávněnou osobou a právnickými 
nebo fyzickými osobami uvedenými ve zvláštním právním předpise. 1b)  

(3) Krajské soudy dále rozhodují v obchodních věcech jako soudy prvního stupně 

a) ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního 
rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, 

b) ve statusových věcech obchodních společností, družstev a jiných právnických osob podle 
části první, druhé a čtvrté obchodního zákoníku 41) a o zrušení evropské společnosti a 
evropské družstevní společnosti s likvidací za podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství a zvláštním zákonem vydaným k jeho provedení, 

c) ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které souvisejí se zakládáním obchodních 
společností, družstev, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů, 

d) v řízení o zrušení obecně prospěšné společnosti a její likvidaci a o jmenování jejího 
likvidátora, 42) 
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e) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování 
likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady 
nadace nebo nadačního fondu, 43) 

f)  v řízení o zrušení státního podniku a o jmenování a odvolání jeho likvidátora, 44) 
g) ve sporech z právních vztahů mezi obchodními společnostmi (družstvy) a jejich 

zakladateli (společníky nebo členy), jakož i mezi společníky (členy nebo zakladateli) 
navzájem, jde-li o vztahy týkající se účasti na společnosti (členského vztahu v družstvu), 
o vztahy z nabídky převzetí nebo z nesplnění nabídkové povinnosti, o vztahy z výkupu 
účastnických cenných papírů, o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka 
(členská práva a povinnosti), a o vztahy související se zvýšením základního jmění 
(přistoupením společníka nebo člena), není-li dána příslušnost podle písmena b), 

h) ve sporech mezi obchodními společnostmi (družstvy) a jejich statutárními orgány, 
likvidátory nebo jinými orgány a ve sporech mezi společníky (členy) a statutárními 
orgány, likvidátory či jinými orgány, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce těchto 
orgánů, 

i) ve sporech z právních vztahů mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací 
nebo nadačním fondem a insolvenčním správcem majetku patřícího do jejich majetkové 
podstaty, popřípadě nuceným správcem, který jim byl ustanoven, 

j) ve sporech z právních vztahů mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil, a 
byla-li prokura udělena více osobám, z právních vztahů mezi těmito osobami navzájem, 

k) ve věcech ochrany hospodářské soutěže, 45) 
l) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním 46) 

a z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství, 47) 
m) ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, 48) 
n) ve sporech z práv k obchodní firmě, 49) 
o) ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a 

porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného 
obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, 

p) ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se směnek, šeků a jiných cenných 
papírů, derivátů a jiných hodnot, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, 

q) ve sporech z obchodů na komoditní burze, 
r) ve sporech mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti z dalších obchodních 

závazkových vztahů, včetně sporů o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, 
s výjimkou sporů 
1. ze smluv o úvěru, 50) o běžném účtu 51) a o vkladovém účtu 52) a z jejich zajištění; 

ustanovení písmena p) tím není dotčeno, 
2. o náhradu škody a o vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti se 

smlouvami uvedenými pod bodem 1 a jejich zajištění, 
3. o určení vlastnictví k nemovitostem a o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví k 

nemovitostem, 
4. o práva k cizím věcem, 53) 
5. týkajících se nájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 
6. o peněžité plnění, jestliže částka požadovaná žalobcem nepřevyšuje 100 000 Kč; 

k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží, 
s) ve věcech kapitálového trhu, 
t) v řízení o neplatnosti smlouvy nebo dohody evropské společnosti, k jejímuž uzavření se 

vyžaduje podle zvláštního právního předpisu 53a) předchozí schválení správní radou, 
u) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho vzniklých, 
v) v řízení o zrušení veřejné výzkumné instituce a její likvidaci a o jmenování a odvolání 

jejího likvidátora 53b), 
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w) řízení ve věci přeměn obchodních společností a družstev podle zvláštního právního 
předpisu 53c). 

(4) Krajské soudy dále rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a 
v incidenčních sporech 53c). 

(5) Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud") rozhoduje jako soud 
prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 

__________ 
1a) § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
1b) § 62 odst. 3 a § 63a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
39) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 
40) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
41) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
42) § 8 odst. 4 a 5, § 9 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů. 
43) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). 
44) § 6 odst. 4 a § 9 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 
45) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 
46) § 44 a následující obchodního zákoníku. 
47) § 17 a následující obchodního zákoníku. 
48) § 19b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. 
49) § 8 a následující obchodního zákoníku. 
50) § 497 a následující obchodního zákoníku. 
51) § 708 a následující obchodního zákoníku. 
52) § 716 a následující obchodního zákoníku. 
53) § 151a a následující občanského zákoníku. 
53a) § 33 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. 
53b) § 13 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 
53c) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
… 

§ 317 
 

(1) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky náhrady, kterou podle pojistné smlouvy 
vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy.  

(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci 
v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální 
podpory vyplácené podle zvláštního zákona85) jednorázově. 

(3) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité pohledávky, které jsou předmětem 
finančního zajištění 85a) podle zvláštního právního předpisu 85b) nebo podle zahraniční právní 
úpravy. 

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon rozhodnutí nemají vliv na výkon 
práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek 
stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění85a) nebo srovnatelných podmínek 
zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před 
podáním návrhu na výkon rozhodnutí. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo 
sjednáno nebo vzniklo v den podání návrhu na výkon rozhodnutí, avšak až poté, co tato 
skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl 
nebo vědět měl a mohl. 
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_____________ 
85a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním 

zajištění. 
85a) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 
85b) Obchodní zákoník. 
 

… 

§ 328a 
 

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a po zjištění ceny sepsaných 
věcí podle § 328 (dále jen „rozhodná cena“) soud zajistí, aby 

a) zvlášť významná výtvarná díla a památky, 
b) rukopisy zvlášť významných literárních děl, 
c) osobní památky a korespondence zvlášť významných spisovatelů a kulturních činitelů, 

jakož i jiné upomínkové předměty muzeální povahy po těchto osobách, 
d) předměty větší kulturní historické hodnoty a jejich soubory, 

byly nabídnuty ke koupi za hotové institucím, jejichž posláním je péče o takové památky, a to 
nejméně za rozhodnou cenu. 

(2) Jestliže tyto instituce ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy neodpoví na nabídku a 
nesloží u soudu rozhodnou cenu, soud i tyto předměty prodá způsobem dále uvedeným. 

(3) Finanční kolaterál 85a) podle zvláštního právního předpisu 85b) kolaterál podle zákona 
upravujícího finanční zajištění85a) nebo podle zahraniční právní úpravy nesmí být 
předmětem výkonu rozhodnutí. 

ČÁST TŘETÍ 

Z m ě n a  o b c h o d n í h o  z á k o n í k u  

§ 75c 

Ustanovení tohoto zákona upravující vstup do likvidace nemají vliv na výkon práv 
a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek 
stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění19) nebo srovnatelných podmínek 
zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před 
vstupem do likvidace. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo 
vzniklo v den vstupu do likvidace, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže 
příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. 
Ustanovení tohoto zákona upravující vstup do likvidace nemají vliv také na splnění 
závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu20), 
jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před vstupem do likvidace. 
_________________________ 
19) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 
20) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. …/2010 Sb.“. 

… 
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§161b 
 

(1) Společnost může nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek uvedených v § 161a, 
nabývá-li je 

a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, 
b) jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby, která byla jejich vlastníkem, 
c) z důvodu plnění povinnosti uložené jí zákonem nebo na základě soudního rozhodnutí 

k ochraně menšinových akcionářů, zvláště při fúzi nebo rozdělení, změně právní formy 
nebo zavedení omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo vyřazení akcií 
z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu podle zvláštního právního 
předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 5),  

d) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky společnosti proti 
vlastníku splacených akcií., 

e) jako finanční kolaterál nebo z důvodu výkonu práva na uspokojení z finančního 
kolaterálu. 

(2) I bez splnění podmínek uvedených v § 161a může společnost nabýt vlastní akcie 
bezúplatně. Pro nabývání vlastních zatímních listů platí obdobně ustanovení odstavce 1 písm. 
a) až c). To platí i pro zatímní listy nabývané od upisovatele, který je v prodlení se splácením 
vkladu, jestliže společnost rozhodla o uplatnění postupu podle § 177 odst. 3 až 7. 

(3) Akcie a zatímní listy nabyté podle odstavce 2 je společnost povinna zcizit do 18 
měsíců od jejich nabytí a akcie a zatímní listy nabyté podle odstavce 1 písm. b) až d) e) je 
společnost povinna zcizit do tří let ode dne jejich nabytí.  

… 

§161g 

(1) Na upisování a nabývání akcií nebo zatímních listů společnosti osobou jí ovládanou a 
na poskytování finanční asistence pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti 
osobou jí ovládanou se použijí obdobně ustanovení § 161, § 161a odst. 1 a 2, § 161b odst. 1 
písm. b) až d) e), § 161b odst. 2 až 5, § 161c a 161f. 

(2) Nezcizí-li ovládaná osoba akcie nebo zatímní listy společnosti v zákonem stanovené 
lhůtě, může ji soud zrušit a nařídit její likvidaci. Ustanovení § 161d se použije přiměřeně. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije, jestliže ovládaná osoba 

a) jedná na účet jiné osoby, ledaže jedná na účet společnosti nebo osoby touto ovládanou 
osobou nebo společností ovládané, 

b) je obchodníkem s cennými papíry a jde-li o činnost uskutečněnou v rámci jejího 
podnikání jako obchodníka s cennými papíry, nebo 

c) získala postavení ovládané osoby až po nabytí akcií nebo zatímních listů společnosti. 

(4) Hlasovací práva spojená s akciemi nebo zatímními listy společnosti, nabytými podle 
odstavce 3, nelze vykonávat a tyto akcie a zatímní listy se zahrnují do výpočtu poměru 
vlastního kapitálu k základnímu kapitálu podle § 161a odst. 1 písm. b). 

(5) Ustanovení § 161a až 161d a § 161f se použijí i na případy, kdy akcie nebo zatímní 
listy společnosti nabývá třetí osoba svým jménem na účet společnosti nebo na účet osoby 
společností ovládané. 
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(6) Ustanovení § 161f odst. 4 se použije přiměřeně s tím, že omezení podle § 158 odst. 2 
věty druhé se stanoví podle výše základního kapitálu ovládané osoby. 

… 

§ 261 

(1) Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich 
vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské 
činnosti. 

(2) Touto částí zákona se řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou 
územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají 
zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto účelu se za stát považují i státní organizace, jež 
nejsou podnikateli, při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je 
uspokojování veřejných potřeb.  

(3) Touto částí zákona se řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy 

a) mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož 
i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i 
vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka, 

b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, jakož i mezi členy družstva 
navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu 
členských práv a povinností, 

c) z úplatných smluv týkajících se cenných papírů a jejich zprostředkování (§ 642), 
d) ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho částí (§ 476), smlouvy o nájmu podniku 

(§ 488b), zástavní právo k obchodnímu podílu (§ 117a), smlouvy o úvěru (§ 497), 
smlouvy o kontrolní činnosti (§ 591), smlouvy zasílatelské (§ 601), smlouvy o provozu 
dopravního prostředku (§ 638), smlouvy o tichém společenství (§ 673), smlouvy 
o otevření akreditivu (§ 682), smlouvy o inkasu (§ 692), smlouvy o bankovním uložení 
věci (§ 700), smlouvy o běžném účtu (§ 708) a smlouvy o vkladovém účtu (§ 716), 

e) z bankovní záruky (§ 313), z cestovního šeku (§ 720) a slibu odškodnění (§ 725), 
f) mezi společností nebo družstvem a osobou, která je statutárním orgánem nebo jiným 

orgánem nebo jeho členem, 
g) mezi zakladateli a správcem vkladu, 
h) z finančního zajištění (§ 323a) zajištění19). 

(4) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění plnění závazků v závazkových 
vztazích, jež se řídí touto částí zákona podle předchozích odstavců. 

(5) Při použití této části zákona podle odstavců 1 a 2 je rozhodující povaha účastníků při 
vzniku závazkového vztahu. 

(6) Smlouvy mezi osobami uvedenými v odstavcích 1 a 2, které nejsou upraveny v hlavě II této 
části zákona a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí příslušnými 
ustanoveními o tomto smluvním typu v občanském zákoníku a obchodním zákoníkem. Směnná 
smlouva související s podnikáním stran se však řídí tímto zákonem a použijí se na ni přiměřeně 
ustanovení tohoto zákona o kupní smlouvě; při plnění závazku dodat zboží má každá ze stran 
postavení prodávajícího a při převzetí zboží postavení kupujícího. 

(7) Pojistná smlouva se řídí občanským zákoníkem a zvláštními zákony. 
_________________________ 
19) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 

… 
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Oddíl 6 
 

Finanční zajištění 

§ 323a 

(1) Finančním zajištěním se v souladu s právem Evropských společenství 5) rozumí 

a) zástavní právo k finančnímu kolaterálu sjednané stranami uvedenými v odstavci 3 za 
účelem zajištění pohledávky finančního charakteru a 

b) převod finančního kolaterálu sjednaný stranami uvedenými v odstavci 3 za účelem 
zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního charakteru, včetně repo obchodů, 
přičemž, pokud to povaha finančního kolaterálu připouští, dochází k převodu 
vlastnického práva k němu na příjemce finančního zajištění, 

nebylo-li sjednáno, že nejde o finanční zajištění. 

(2) Pro účely finančního zajištění se rozumí 

a) pohledávkami finančního charakteru pohledávky z obchodů, jejichž předmětem jsou 
výlučně peněžní prostředky nebo finanční nástroje; tyto pohledávky mohou být zcela 
nebo zčásti složeny 
1. ze současných nebo budoucích, podmíněných nebo nepodmíněných pohledávek, 

včetně pohledávek vyplývajících z rámcové či obdobné smlouvy, 
2. z pohledávek určité třídy nebo druhu, vznikajících příležitostně, nebo 
3. z pohledávek vůči jiné osobě, než je poskytovatel finančního zajištění, 

b) finančním kolaterálem peněžní prostředky nebo finanční nástroje, které jsou 
poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět finančního zajištění; 
poskytnutím finančního zajištění se rozumí odevzdání finančního kolaterálu, připsání 
finančního kolaterálu na určený účet, zápis v evidenci investičních nástrojů, rubopis nebo 
jiný úkon, kterým je umožněno příjemci finančního zajištění nebo osobě jednající na jeho 
účet vlastnit finanční kolaterál či jej držet nebo nakládat s ním anebo vykonávat práva k 
němu, 

c) finančním nástrojem investiční nástroj 9) a pohledávky a práva související s investičním 
nástrojem, 

d) peněžními prostředky peníze připsané na účet v jakékoliv měně, pohledávka na výplatu 
těchto peněz nebo obdobná pohledávka na vrácení peněz, zejména pohledávka z obchodu 
na finančním trhu, 

e) repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou zpětnou koupí a koupě 
finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným prodejem, 

f) rozhodnou skutečností prodlení s plněním zajištěné pohledávky finančního charakteru 
nebo jiná skutečnost, ze které na základě zákona nebo ujednání o finančním zajištění 
vzniká právo příjemce finančního zajištění na uspokojení své zajištěné pohledávky z 
poskytnutého finančního kolaterálu nebo na základě které dojde k závěrečnému 
vyrovnání podle zvláštního právního předpisu, 

g) rovnocenným finančním kolaterálem 
1. v případě peněžních prostředků stejná částka ve stejné měně, 
2. v případě finančních nástrojů finanční nástroje stejného druhu vydané stejnou osobou 

ve stejné měně, ve stejné emisi nebo třídě, ve stejné formě a stejné podobě, ze kterých 
vznikají stejná práva a mají stejnou jmenovitou hodnotu, mají-li jmenovitou hodnotu, 
nebo jiná aktiva, pokud při sjednání finančního zajištění poskytovatel a příjemce 
finančního zajištění stanovili, že tato aktiva budou poskytnuta, pokud nastane 
skutečnost vymezená v ujednání o finančním zajištění vztahující se k finančním 
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nástrojům poskytnutým jako finanční kolaterál nebo takové finanční nástroje 
ovlivňující. 

(3) Poskytovatelem a příjemcem finančního zajištění podle tohoto zákona může být při 
dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pouze 

a) banka 10) nebo zahraniční banka, 
b) jiná úvěrová instituce se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor uvedená ve směrnici Evropských společenství 
upravující tzv. instituce trvale vyřazené 11),  

c) pojišťovna 6c), zajišťovna 6c), obchodník s cennými papíry 6d), investiční společnost 6e), 
investiční fond 6e), penzijní fond 6f) nebo jiná finanční instituce 6) podléhající dohledu 
podle zvláštních právních předpisů nebo zahraničnímu dohledu, 

 d) ústřední protistrana 7), zúčtovatel 7), clearingová instituce 12) nebo osoba s obdobnou 
náplní činnosti při obchodování s deriváty podléhající dohledu podle zvláštního právního 
předpisu nebo zahraničnímu dohledu, 

e) spořitelní a úvěrní družstvo 13), 
f) osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský 

hospodářský prostor oprávněná vydávat elektronické peněžní prostředky a podnikající 
nebo provozující svou činnost na území České republiky na základě jednotné licence 10) v 
souladu s právem Evropských společenství 14) , 

g) Česká republika, 
h) územní samosprávný celek včetně obdobných zahraničních veřejnoprávních osob, 
i) jiný stát, včetně státních institucí, které odpovídají za správu veřejného dluhu nebo vedou 

účty zákazníkům, 
j) Česká národní banka, 
k) zahraniční centrální banka, 
l) Evropská centrální banka, 
m) Mezinárodní měnový fond, 
n) Evropská investiční banka, 
o) Banka pro mezinárodní platby, 
p) mezinárodní rozvojová banka 15), 
r) jiná právnická osoba, pokud je druhou smluvní stranou ujednání o finančním zajištění v 

okamžiku jeho sjednání osoba uvedená v písmenech a) až p). 

(4) Vznik finančního zajištění není dotčen právem poskytovatele finančního zajištění na 
nahrazení finančního kolaterálu srovnatelné hodnoty finančním kolaterálem (odstavec 5), 
doplnění finančního kolaterálu srovnatelné hodnoty (odstavec 6) nebo na odebrání 
přebytečného finančního kolaterálu srovnatelné hodnoty (odstavec 7), je-li kterékoliv z těchto 
práv sjednáno. 

(5) Bylo-li to sjednáno, může poskytovatel finančního zajištění nahradit poskytnutý 
finanční kolaterál jiným finančním kolaterálem srovnatelné hodnoty. 

(6) Jestliže se zajištění pohledávky stane nedostatečným, zejména dojde-li ke změně 
hodnoty finančního kolaterálu nebo výše příslušné pohledávky finančního charakteru, může 
příjemce finančního zajištění požadovat doplnění finančního kolaterálu, ledaže bylo sjednáno 
jinak. 

(7) Bylo-li to sjednáno, může poskytovatel finančního zajištění požadovat vrácení části 
finančního kolaterálu v rozsahu převyšujícím výši zajištěné pohledávky. 
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(8) Rovnocenný finanční kolaterál a finanční kolaterál podle odstavců 5 a 6 je považován 
za předmět stejného ujednání jako původní finanční kolaterál a je na něj nahlíženo, jako 
kdyby byl poskytnut ve stejný okamžik, kdy byl poskytnut původní finanční kolaterál. 

(9) Sjednání i vznik finančního zajištění, včetně identifikace finančního kolaterálu, musí 
být doloženo buď písemně, nebo jiným záznamem umožňujícím uchování informací, jinak se 
nejedná o finanční zajištění; písemná smlouva se nevyžaduje. 

 Finanční zajištění zástavním právem k finančnímu nástroji 

§ 323b 

(1) Finanční zajištění může být sjednáno jako zástavní právo k finančnímu nástroji. Je-li 
zastaveným finančním nástrojem investiční nástroj, použije se na finanční zajištění zástavním 
právem k finančnímu nástroji ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího cenné 
papíry 16), pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(2) Bylo-li to sjednáno, je příjemce finančního zajištění oprávněn podle sjednaných 
podmínek vykonávat práva se zastaveným finančním nástrojem spojená a nakládat s ním, 
včetně práva převést finanční nástroj na třetí osobu nebo zastavit zastavený finanční nástroj. 
Je-li příjemce finančního zajištění oprávněn nakládat se zastaveným finančním nástrojem, 
není oprávněn nakládat s tímto finančním nástrojem poskytovatel finančního zajištění. 

(3) Jestliže příjemce finančního zajištění podle odstavce 2 nakládá se zastaveným 
finančním nástrojem, zástavní právo příjemce finančního zajištění zaniká. 

(4) Jestliže příjemce finančního zajištění nakládá podle odstavce 2 se zastaveným 
finančním nástrojem, je povinen nahradit chybějící zastavený finanční nástroj rovnocenným 
finančním kolaterálem nejpozději v den, kdy je splatná zajištěná pohledávka finančního 
charakteru; tím není dotčeno ustanovení § 323a odst. 8. 

(5) Bylo-li to sjednáno, může příjemce finančního zajištění v případě, kdy nakládá podle 
odstavce 2 se zastaveným finančním nástrojem, místo nahrazení chybějícího zastaveného 
finančního nástroje rovnocenným finančním kolaterálem podle odstavce 4, započíst zajištěnou 
pohledávku proti pohledávce poskytovatele finančního zajištění na poskytnutí rovnocenného 
finančního kolaterálu. Nejsou-li tyto pohledávky stejného druhu, dojde před započtením k 
ocenění finančních nástrojů, které jsou předmětem pohledávek, a nahrazení těchto pohledávek 
peněžitými pohledávkami ve stejné měně ve výši jejich ocenění. Pokud není způsob ocenění 
předem sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý na finančních trzích. 

§ 323c 

(1) Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění právo na uspokojení 
své pohledávky 

a) prodejem a uspokojením zajištěné pohledávky z výtěžku prodeje nebo přivlastněním 
zastaveného finančního nástroje a započtením pohledávky na vyplacení hodnoty 
přivlastněného finančního nástroje proti zajištěné pohledávce, nebo 

b) výkonem práva spojeného s finančním nástrojem. 

(2) Na prodej zastaveného finančního nástroje podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení 
zvláštních právních předpisů týkajících se uspokojení ze zástavy 17) . Prodej zastaveného 
finančního nástroje provede příjemce finančního zajištění v souladu se sjednanými 
podmínkami. 
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(3) Není-li způsob prodeje zastaveného finančního nástroje podle odstavce 2 sjednán, 
prodá příjemce finančního zajištění finanční nástroj způsobem, který je obvyklý na finančních 
trzích. 

(4) Pokud nebylo sjednáno jinak, na uspokojení pohledávky podle odstavce 1 se 
nevztahují požadavky, aby 

a) příjemce finančního zajištění předem oznámil, že prodá zastavený finanční nástroj, 
b) podmínky prodeje schválil soud nebo jiný orgán veřejné moci, nebo jiná osoba, 
c) byl prodej proveden veřejnou dražbou nebo jiným způsobem podle zvláštního právního 

předpisu, nebo 
d) podmínkou vzniku práva příjemce finančního zajištění prodat zastavený finanční nástroj 

bylo uplynutí určité lhůty. 

(5) Uspokojení pohledávky příjemce finančního zajištění přivlastněním zastaveného 
finančního nástroje podle odstavce 1 písm. a) je možné pouze tehdy, bylo-li to sjednáno a je-li 
součástí tohoto ujednání rovněž způsob ocenění finančního nástroje. 

(6) V případě, kdy nastala rozhodná skutečnost a příjemce finančního zajištění vykonával 
právo nakládat se zastaveným finančním nástrojem a nenahradil chybějící zastavený finanční 
nástroj rovnocenným finančním kolaterálem, může být pohledávka poskytovatele finančního 
zajištění na poskytnutí rovnocenného finančního kolaterálu započtena proti zajištěné 
pohledávce nebo zahrnuta do závěrečného vyrovnání podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Nejsou-li tyto pohledávky stejného druhu, dojde 
před započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou předmětem pohledávek, a nahrazení 
těchto pohledávek peněžitými pohledávkami ve stejné měně ve výši jejich ocenění. Pokud 
není způsob ocenění předem sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý na 
finančních trzích. 

 Finanční zajištění zástavním právem k peněžním prostředkům 

§ 323d 

(1) Finanční zajištění může být sjednáno jako zástavní právo k peněžním prostředkům. 

(2) Bylo-li to sjednáno, je příjemce finančního zajištění oprávněn podle sjednaných 
podmínek nakládat se zastavenými peněžními prostředky. Je-li příjemce finančního zajištění 
oprávněn nakládat se zastavenými peněžními prostředky, není oprávněn nakládat s těmito 
peněžními prostředky poskytovatel finančního zajištění. 

(3) Jestliže příjemce finančního zajištění nakládá podle odstavce 2 se zastavenými 
peněžními prostředky, je povinen vrátit peněžní prostředky ve výši, s níž nakládal, nejpozději 
v den, kdy je splatná zajištěná pohledávka finančního charakteru; tím není dotčeno ustanovení 
§ 323a odst. 8. 

(4) Bylo-li to sjednáno, může příjemce finančního zajištění v případě, kdy nakládá podle 
odstavce 2 se zastavenými peněžními prostředky, místo vrácení peněžních prostředků podle 
odstavce 3 započíst zajištěnou pohledávku proti pohledávce poskytovatele finančního 
zajištění na vrácení peněžních prostředků. Není-li zajištěná pohledávka peněžitá, dojde před 
započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou předmětem zajištěné pohledávky, a 
nahrazení této pohledávky peněžitou pohledávkou ve výši jejich ocenění. Pokud není způsob 
ocenění předem sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý na finančních 
trzích. 



 13 

 § 323e 

(1) Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění právo na uspokojení 
své pohledávky ze zastavených peněžních prostředků. 

(2) V případě, kdy nastala rozhodná skutečnost a příjemce finančního zajištění nakládal 
se zastavenými peněžními prostředky, a nevrátil chybějící peněžní prostředky, může být 
pohledávka poskytovatele finančního zajištění na vrácení peněžních prostředků započtena 
proti zajištěné pohledávce nebo zahrnuta do závěrečného vyrovnání podle zvláštního právního 
předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Není-li zajištěná pohledávka peněžitá, 
dojde před započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou předmětem zajištěné 
pohledávky, a nahrazení této pohledávky peněžitou pohledávkou ve výši jejich ocenění. 
Pokud není způsob ocenění předem sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý 
na finančních trzích. 

 § 323f 

Převod finančního kolaterálu 

Právní účinky finančního zajištění ve formě převodu finančního kolaterálu se řídí 
ujednáním stran bez ohledu na obecnou úpravu zajišťovacího převodu práva, zajišťovacího 
postoupení pohledávky a zástavního práva; tím není dotčeno ustanovení § 323a. 

 

§ 323g 
zrušen 

§ 323h 
zrušen 

§ 323i 
zrušen 

  
____________________  
6c) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), 

ve znění pozdějších předpisů. 
6d) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
6e) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 
8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním 

zajištění. 
9) § 3 zákona č. 256/2004 Sb. 
10) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
11) Článek 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu. 

12) § 82 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
§ 24 odst. 2 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a 

platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb. 
13) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových 

institucí a jejím výkonu. 
15) § 2 písm. m) vyhlášky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob 

na konsolidovaném základě. 
16) § 8a, § 40 až 42 a § 43 odst. 1 až 4 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 

Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. 
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17) Občanský zákoník. 
Občanský soudní řád. 
Exekuční řád. 
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 256/2004 Sb. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Z m ě n a  z á k o n a  o  b a n k á c h  

§ 29 

(1) Okamžikem doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení nucené správy se 
pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky, vyjma podání opravných prostředků proti 
zavedení nucené správy. Okamžikem doručení je toto rozhodnutí účinné vůči každému. 
Postavení statutárního orgánu má správce. 

(2) Valná hromada banky se nekoná a o věcech v působnosti valné hromady rozhoduje 
správce. Pokud správce rozhoduje o zvýšení základního kapitálu banky, může vyloučit 
přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií jen pokud banka nesplnila ve stanovené 
lhůtě uložené opatření k nápravě požadující zvýšení kapitálu banky. 

(3) Jestliže to situace banky vyžaduje, může banka v nucené správě s předchozím 
souhlasem České národní banky, částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů s jejich 
vklady v bance. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající 
z finančního zajištění 6f) podle zvláštního právního předpisu 6g) nebo podle zahraniční právní 
úpravy, které banka poskytla nebo jí bylo poskytnuto. Dotčena není také možnost provést 
závěrečné vyrovnání podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu 6h). 

______________ 
6f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním 

zajištění. 
6g)  Obchodní zákoník. 

… 

§ 33a 

Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv na 
výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za 
podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění15) nebo srovnatelných 
podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a 
vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo 
sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost 
nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl 
a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv 
také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu16), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené 
správy. 
______________________ 

15) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 
16) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. …/2010 Sb. 
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ČÁST PÁTÁ 

Z m ě n a  z á k o n a  o  c e n n ý c h  p a p í r e c h  

§ 42 

(1) Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru vzniká zápisem tohoto 
zástavního práva na účet k tíži účtu vlastníka v evidenci investičních nástrojů. 

(2) Příkaz k zápisu smluvního zástavního práva může dát zástavní věřitel, dlužník nebo 
zástavce. K tomuto příkazu je třeba přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii zástavní 
smlouvy. 

(3) Příkaz k zápisu zástavního práva musí obsahovat 

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště 
zástavce, 

b) identifikační číslo osoby nebo rodné číslo zástavce, 
c) ISIN nebo případně jiný údaj identifikující zaknihovaný cenný papír a počet zastavených 

kusů tohoto cenného papíru, 
d) obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo osoby nebo rodné číslo a sídlo 

nebo místo podnikání nebo bydliště zástavního věřitele, a 
e) výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, 

jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální 
částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva. 

(4) Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru zaniká zápisem zániku 
tohoto zástavního práva. Příkaz k zápisu zániku smluvního zástavního práva podává zástavní 
věřitel, dlužník nebo zástavce. K tomuto příkazu je třeba přiložit doklad prokazující, že 
zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva; doklad se 
nepřikládá, dává-li příkaz k zápisu zániku zástavního práva zástavní věřitel. 

 

§ 42a 

Zástavní právo k účtu cenných papírů 

(1) K účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů vzniká zástavní právo zápisem 
u příslušného účtu v evidenci cenných papírů. Pro zápis a výmaz zástavního práva se 
použije § 42 obdobně. 

(2) Zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů se vztahuje na 
všechny cenné papíry, které jsou na účtu zapsány při vzniku zástavního práva, i na 
cenné papíry převedené na zastavený účet po dobu trvání zástavního práva. Ustanovení 
upravující zástavní právo k jednotlivým cenným papírům platí pro cenné papíry 
zapsané na zastaveném účtu obdobně. 

(3) Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem 
zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto cennému papíru. 
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Č Á S T  Š E S T Á  

Z m ě n a  z á k o n a  o  p e n z i j n í m  př i p o j i š t ě n í  s e  s t á t n í m  
p ř í s p ě v k e m  

§ 43 

(1) Jestliže Česká národní banka při výkonu dohledu zjistí, že penzijní fond porušuje 
nebo neplní povinnosti stanovené v tomto zákoně, porušuje statut nebo penzijní plán, může 
podle závažnosti a povahy zjištěných nedostatků penzijnímu fondu 

a) uložit, aby zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil nebo byli vyměněni v určené 
lhůtě členové orgánů penzijního fondu a aby informoval Českou národní banku o plnění 
přijatých opatření, 

b) pozastavit na vymezenou dobu, nejdéle však na šest měsíců, a ve vymezeném rozsahu 
oprávnění představenstva nakládat s majetkem penzijního fondu; současně musí Česká 
národní banka ustanovit na tuto dobu správce majetku penzijního fondu, kterého pověří 
jednáním jménem penzijního fondu do doby, než bude valnou hromadou zvoleno nové 
představenstvo, obnoveno oprávnění představenstva v původním rozsahu nebo do doby 
zápisu vstupu penzijního fondu do likvidace do obchodního rejstříku. Správce majetku 
má nárok na odměnu ve výši stanovené Českou národní bankou a dále na úhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce správce majetku. Odměna a úhrada 
účelně vynaložených nákladů jsou placeny z majetku penzijního fondu, 

c) snížit na vymezenou dobu, nejdéle však na dva kalendářní roky, část zisku, která se 
rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady, 

d) odejmout povolení udělené podle § 5, jsou-li dány tyto důvody: 
1. v žádosti o udělení povolení byly vědomě uvedeny zakladateli nesprávné údaje 

rozhodné pro udělení tohoto povolení, 
2. další pokračování činnosti penzijního fondu by ohrožovalo nároky účastníků proto, že 

penzijní fond porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, 
statutem nebo penzijním plánem, v hospodaření penzijního fondu se projevují závažné 
nedostatky nebo penzijní fond neprovedl ve stanovené lhůtě opatření k obnovení své 
způsobilosti krýt nároky na dávky penzijního připojištění, nebo 

3. penzijní fond neuzavře do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, 
jímž Česká národní banka rozhodla o změně depozitáře, novou depozitářskou smlouvu 
(§ 8 odst. 3). 
  

(2) Sankce podle odstavce 1 písm. b) až d) lze uložit ve lhůtě do jednoho roku ode dne, 
kdy se Česká národní banka dozvěděla o porušení nebo neplnění povinnosti, o porušení 
statutu nebo penzijního plánu, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo 
nesplnění povinnosti, porušení statutu nebo penzijního plánu došlo. 

(3) Opatřením podle odstavce 1 nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající 
z finančního zajištění 13c) podle zvláštního právního předpisu 13d) nebo zahraniční právní 
úpravy, které penzijní fond poskytl nebo mu bylo poskytnuto. Tímto opatřením není také 
dotčena možnost penzijního fondu provést závěrečné vyrovnání podle zvláštního právního 
předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 13e). 

______________ 
13c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním 

zajištění. 
 13d)Obchodní zákoník. 
 13e)Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. 
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ČÁST SEDMÁ 

Z m ě n a  z á k o n a  o  s p oř i t e l n í c h  a  ú v ě r n í c h  d r u ž s t v e c h  

§ 3 

Předmět podnikání družstevní záložny 

(1) Družstevní záložna je v rámci svého podnikání oprávněna vykonávat tyto činnosti: 

a) přijímání vkladů od členů, 
b) poskytování úvěrů členům,  
c) finanční leasing pro členy,  
d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků 3e) pro členy,  
e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy,  
f) otvírání akreditivů pro členy,  
g) obstarání inkasa pro členy,  
h) nákup a prodej cizí měny pro členy,  
i) pronájem bezpečnostních schránek členům. 

(2) Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 je družstevní záložna 
oprávněna 

a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, 
b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, 
c) nabývat majetek a disponovat s ním, 
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za 

účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle odstavce 1, 
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li tento zákon 

jinak. 

(3) Jiný majetek, než který je družstevní záložna oprávněna nabýt podle odstavce 2, může 
nabýt pouze v souvislosti se zajištěním své pohledávky, a to nejvýše po dobu 6 měsíců. V 
tomto případě se ustanovení § 1 odst. 8 věta první nepoužije. Tato lhůta se nevztahuje na 
majetek nabytý na základě zajišťovacího převodu práv 3f) podle občanského zákoníku nebo na 
základě zajišťovacího převodu finančního nástroje 3g) podle obchodního zákoníku převodu 
finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního kolaterálu podle zákona 
upravujícího finanční zajištění3g). 

(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Smlouvy uzavřené při 
výkonu činností podle odstavců 1 až 3 musí mít písemnou formu. 

(5) Výkon činnosti družstevní záložny podle odstavce 1 pro stát a jeho organizační 
složky, vyšší územní samosprávné celky a obce, právnické osoby jimi zřízené, nebo ve 
kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými podílníky, a pro 
další veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky není podmíněn jejich členstvím. 

_____________ 
3b) § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., 

zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. 
3c) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 

elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech). 

3d) § 31a odst. 4 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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3e) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a 
platebních systémech (zákon o platebním styku). 

3g) § 323f zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3g) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 

… 

§ 28 

(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v podnikání družstevní záložny, je 
oprávněna, podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku, 

a) vyžadovat, aby družstevní záložna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, a to tím, že 
1. omezí některé povolené činnosti nebo ukončí nepovolené činnosti ve smyslu povolení 

nebo nebude provádět některé obchody a operace, 
2. omezí distribuční sítě, včetně snížení počtu obchodních míst, 
3. vymění členy představenstva, kontrolní nebo úvěrové komise družstevní záložny, 
4. vymění osoby ve vedení družstevní záložny, 
5. svolá členskou schůzi a tato členská schůze projedná Českou národní bankou 

stanovenou záležitost nebo její návrh, 
6. uvede uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto zákonem, 
7. přijme přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům družstevní záložny 

a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků, 
8. vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv, 
9. udrží kapitál nad minimální úrovní stanovenou v § 8 odst. 2, 

b) rozhodnout o omezení nebo zákazu některých povolených činností družstevní záložny až 
na 120 dnů, a to včetně nakládání vkladatelů s jejich vklady; nakládáním vkladatelů 
s jejich vklady se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli jejich dispozice s vkladem, 

c) změnit povolení vyloučením nebo omezením některých činností v něm uvedených, 
d) nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny, 
e) nařídit svolaní členské schůze na náklady družstevní záložny a určit některé body 

programu jednání této členské schůze 
f) odejmout povolení, 
g) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň podle § 8, zejména pokud má družstevní záložna 

neúčinné uspořádání, strategie, postupy nebo mechanismy a uložení opatření podle 
písmen a) až f) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase. 

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. b) až f) se uplatní při nesplnění požadavku podle 
odstavce 1 písm. a); podle povahy zjištěného nedostatku, zejména nesnese-li věc odkladu, lze 
tento postup uplatnit i bez předchozího požadavku podle odstavce 1 písm. a). 

(3) Opatřením podle odstavce 1 písm. a) až c) nejsou dotčena práva a povinnosti 
vyplývající z finančního zajištění 18b) podle zvláštního právního předpisu nebo podle 
zahraniční právní úpravy, které družstevní záložna poskytla nebo jí bylo poskytnuto. Tímto 
opatřením také není dotčena možnost provést závěrečné vyrovnání podle zvláštního právního 
předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 18d). 

(4) (3) Nedostatkem v podnikání se rozumí 

a) porušení podmínek stanovených v povolení nebo podmínek pro vydání povolení, 
b) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, prováděcích předpisů 

vydaných podle tohoto zákona a právních předpisů a opatření České národní banky 
vydaných podle tohoto zákona, jakož i rozhodnutí vydaných Českou národní bankou, 

c) provádění obchodů družstevní záložnou způsobem, který poškozuje nebo může poškodit 
zájmy jejích vkladatelů a členů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu družstevní záložny, 
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d) řízení podnikání a hospodaření družstevní záložny osobami, které nemají dostatečnou 
odbornou způsobilost nebo nejsou důvěryhodné, 

e) jestliže družstevní záložna nevytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv 
podle zvláštních právních předpisů, 

f) jestliže volený orgán družstevní záložny nevykonává svou funkci déle než 60 dnů, 
g) odepření při kontrole vyžádaných informací a listin či prodlení při jejich předání nebo 

odepření vstupu do prostorů či prodlení při umožnění vstupu, 
h) porušování pravidel a ukazatelů určených podle § 11, 
i) neschválení řádné účetní závěrky družstevní záložny do 6 měsíců od posledního dne 

účetního období, 
j) nesplnění informační povinnosti družstevní záložnou (§ 27). 

(5) (4) Účastníkem řízení je pouze dotčená družstevní záložna, není-li v tomto zákoně 
stanoveno jinak. 

(6) (5) Řízení může být zahájeno též doručením rozhodnutí. 

(7) (6) Doručení do vlastních rukou provede Česká národní banka buď postupem podle 
správního řádu nebo předáním rozhodnutí členovi představenstva družstevní záložny nebo 
členovi kontrolní komise nebo osobě pověřené řízením družstevní záložny. Odmítne-li 
některá z těchto osob rozhodnutí převzít, je doručeno okamžikem tohoto odmítnutí. 

(8) (7) Proti rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat rozklad k bankovní radě 
České národní banky. Podaný rozklad proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) a d) nemá 
odkladný účinek. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu 
18e) se nepoužije. 

(9) (8) Lhůta k plnění doručeného rozhodnutí činí alespoň 24 hodin, a to s výjimkou 
rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) a c), jejichž plnění může být vyžadováno okamžikem 
doručení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. 

(10) (9) Jestliže nebylo uložením opatření podle odstavce 1 dosaženo nápravy, může 
Česká národní banka opatření podle odstavce 1 uložit opakovaně, popřípadě uložit jiné 
opatření podle odstavce 1, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. 

(11) (10) Řízení podle odstavce 1 písm. b) až g) lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se 
Česká národní banka dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro uložení příslušného opatření, 
nejpozději však do 10 let ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly. 

(12) (11) Česká národní banka je též oprávněna 

a) účastnit se jednání orgánů jiných právnických osob, které jsou úzce propojeny 
s družstevní záložnou, 

b) při výkonu dohledu vstupovat do prostorů osoby, která je úzce propojena s družstevní 
záložnou, a požadovat předložení dokumentů a podání vysvětlení souvisejících 
s předmětem kontroly. 

____________ 
18b) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 
 18d) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. 
 
 



 20 

ČÁST OSMÁ 

Z m ě n a  e x e k uč n í h o  ř á d u  

§ 59a 

Ustanovení této hlavy upravující způsob provádění exekučního řízení nemají vliv na 
výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za 
podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění24) nebo srovnatelných 
podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a 
vzniklo před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení. To neplatí v případě, že 
finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den podání návrhu na zahájení 
exekučního řízení, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního 
kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. 
_______________________ 

24) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 
... 
 

§ 67 

Jsou-li cenné papíry nebo jiné listiny, jejichž předložení je třeba k uplatnění práva, 
předmětem finančního zajištění 18a) podle zvláštního právního předpisu 18b) nebo podle 
zahraniční právní úpravy, nelze je po dobu trvání tohoto finančního zajištění zahrnout do 
výroku exekučního příkazu [§ 49 odst. 1 písm. e)]. 

____________ 
18a) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku). 
 18b)Obchodní zákoník. 

Č Á S T  D E V Á T Á  

Z m ě n a  z á k o n a  o  k o l e k t i v n í m  i n v e s t o v á n í  

§ 109 

(1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu 
obsahuje 

a) určení osoby nuceného správce a údaje o něm, 
b) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti, 
c) případné omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení 

jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu. 

(2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit též vydáním rozhodnutí o zavedení 
nucené správy. 

(3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje společnosti, u které se nucená 
správa zavádí, a nucenému správci. Nucená správa je zavedena doručením rozhodnutí 
nucenému správci. 

(4) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

(5) Zavedením nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu se 
pozastavuje výkon funkcí členů představenstva investiční společnosti nebo investičního 
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fondu; to neplatí pro případ správní žaloby proti rozhodnutí o zavedení nucené správy podle 
zvláštního právního předpisu upravujícího správní soudnictví. 

(6) Zavedením nucené správy přechází působnost představenstva investiční společnosti 
nebo investičního fondu na nuceného správce; to neplatí pro případ správní žaloby proti 
rozhodnutí o zavedení nucené správy. 

(7) Je-li rozhodnutím o zavedení nucené správy omezeno nakládání s majetkem podle 
odstavce 1 písm. c), nejsou tím dotčena práva a povinnosti vyplývající z finančního zajištění 
8a) podle zvláštního právního předpisu 8b) nebo podle zahraniční právní úpravy, které 
investiční společnost nebo investiční fond poskytly nebo jim bylo poskytnuto. Dotčena není 
také možnost provést závěrečné vyrovnání podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu 8c). 

(7) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční 
společnosti nebo investičního fondu nemají vliv na výkon práv a splnění povinností 
vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem 
upravujícím finan ční zajištění8a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního 
předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené 
správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den 
zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce 
finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení 
tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo 
investičního fondu nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8b), jestliže závěrečné vyrovnání bylo 
uzavřeno před zavedením nucené správy. 

(8) Nucený správce 

a) přijme neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti 
investiční společnosti nebo investičního fondu, 

b) zajistí ochranu práv podílníků podílového fondu nebo akcionářů investičního fondu, 
c) do 6 měsíců ode dne zavedení nucené správy svolá valnou hromadu investiční 

společnosti nebo investičního fondu a 
1. předloží jí návrh na odvolání dosavadních a volbu nových osob do těch orgánů, které 

volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti 
investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo 

2. navrhne zrušení společnosti. 

(9) Lhůtu pro svolání valné hromady podle odstavce 7 písm. c) může Česká národní 
banka na návrh nuceného správce prodloužit z důvodů hodných zřetele až na 1 rok. 

(10) Nucený správce může s předchozím souhlasem České národní banky 

a) pozastavit vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu nebo akcií 
investičního fondu, nebo 

b) podat insolvenční návrh na majetek investiční společnosti nebo na majetek investičního 
fondu, zjistí-li, že jsou předluženy. 

(11) Náhrada hotových výdajů nuceného správce investiční společnosti nebo investičního 
fondu a odměna nuceného správce jsou placeny z majetku investiční společnosti nebo 
investičního fondu; v případě, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu 
nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů nuceného správce a odměny nuceného 
správce, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného 
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správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní 
předpis. 

____________ 
8a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním 

zajištění. 
8b) Obchodní zákoník. 
8c) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. 
8a) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 
8b) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. …/2010 Sb. 

ČÁST DESÁTÁ 

Z m ě n a  z á k o n a  o  p o d n i k á n í  n a  k a p i t á l o v é m  t r h u  

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1), zároveň 
navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 2) a upravuje poskytování 
služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku 
cenných papírů. 

(2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských 
společenství o ratingových agenturách2a) (dále jen „nařízení o ratingových agenturách“), 
podmínky činnosti ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, vydávání 
ratingů a působnost a pravomoci České národní banky v oblasti vymezené nařízením 
o ratingových agenturách. 

(3) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie, pokud jde o 
závěrečné vyrovnání a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání24). 

____________________  
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění 

investorů. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v 
platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke 
kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob 
a tržní manipulaci (zneužívání trhu). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve 
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES. 
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním 
derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a 
oznamování podezřelých transakcí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/22/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/44/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti 
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investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění). 
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým 
ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 
92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a 
hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru. 

2) Nařízení Komise (ES) č. 1725/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní 
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. 
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů 
ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 
211/2007. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné 
směrnice. 

2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách. 
24) Čl. 23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci 

a likvidaci úvěrových institucí. 
 Čl. 7 a 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o 

finančním zajištění. 

§ 3 

Investiční nástroje 

(1) Investičními nástroji jsou 

a) investiční cenné papíry, 
b) cenné papíry kolektivního investování, 
c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu), 
d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo 

hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, 
jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným 
ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání 
majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje, 

e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, 
f) finanční rozdílové smlouvy, 
g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám 

a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, 
zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební 
neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění, 

h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž 
vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu 
se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému 
provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, 

i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám 
a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), 
nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; 
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zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího 
systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění, 

j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke 
klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a 
dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž 
vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si 
přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební 
neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění, 

k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, 
indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j), 
nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; 
zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě 
Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se 
sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím 
vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění. 

(2) Investičními cennými papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na 
kapitálovém trhu. Investičními cennými papíry jsou zejména 

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické 
osobě, 

b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, 
c) cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech a) a b), 
d) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v 

písmenech a) a b), 
e) cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je 

určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, 
úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených 
ukazatelů. 

(3) Investičními nástroji nejsou platební nástroje. 

(4) Jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů 
investičních nástrojů. 

(5) Případy, kdy investiční nástroj uvedený v odstavci 1 písm. i) a k) není určen pro 
obchodní účely a kdy má znaky jiných derivátových investičních nástrojů, vymezuje přímo 
použitelný předpis Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů 2e). 

____________________  
2c) 
Čl. 2 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. 

2c) Bod 3 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení 
Komise (ES) č. 1725/2003. 

2e) 
Čl. 38 a 39 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. 

… 

§ 94 

Druhy účtů 

(1) Majetkový účet může být veden  

a) pro osobu, která je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále jen 
"účet vlastníka"), nebo 
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b) pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která 
vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo na samostatnou 
evidenci (dále jen "účet zákazníků"). Pro jednu osobu může být vedeno více 
majetkových účtů. 

(2) Majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické osoby 
též rodné číslo. Na majetkovém účtu se evidují alespoň investiční nástroje, samostatně 
převoditelná práva spojená s investičními nástroji, zástavní právo k investičním nástrojům a 
pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými investičními nástroji. Dále se 
evidují údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat a údaje o osobě, která je zástavním 
věřitelem. U fyzické osoby oprávněné vykonávat tato práva a u fyzické osoby, která je 
zástavním věřitelem, se eviduje též rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné 
číslo, eviduje se datum jejího narození. U cenných papírů se dále eviduje omezení výkonu 
práva nakládat s cenným papírem stanovené emitentem. Provozní řád centrálního depozitáře 
(§ 104) u centrální evidence a prováděcí právní předpis (§ 93 odst. 4) u samostatné evidence 
blíže stanoví, jaké údaje se evidují na jednotlivých druzích majetkových účtů. 

(3) Vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na účtu vlastníka je osoba, pro niž je 
účet vlastníka zřízen, pokud není prokázán opak. 

(4) Na účtu zákazníků lze evidovat pouze investiční nástroje, které majitel účtu převzal 
od jejich vlastníků. 

(5) Centrální depozitář vede centrální evidenci cenných papírů na účtech vlastníků nebo 
účtech zákazníků. 

(6) Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou 
centrálním depozitářem, vede tuto evidenci na účtech vlastníků. 

(7) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na 
účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. 

(8) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, 
vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Vést účet zákazníků může 
pouze pro osobu uvedenou v § 93 odst. 3 písm. e) nebo f), která vede navazující evidenci v 
zahraničí podle zahraničního právního řádu; podmínka oprávnění k poskytování investiční 
služby v České republice nemusí být v takovém případě splněna. 

(9) Centrální evidence cenných papírů vedená centrálním depozitářem, samostatná 
evidence zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a samostatná evidence 
cenných papírů vedená Českou národní bankou se vedou též v evidenci emise. Do evidence 
emise se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých cenných papírech podle 
odstavce 2. Evidence emise se vede na základě smlouvy s emitentem. Právní vztah mezi 
emitentem a osobou, která vede evidenci emise, se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento 
zákon nestanoví jinak. Česká národní banka stanoví pravidla vedení evidence emise v 
provozním řádu zveřejňovaném podle § 93 odst. 5. 

(10) Pro osobu, která vede samostatnou evidenci cenných papírů kolektivního 
investování, a osobu, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci cenných papírů 
kolektivního investování, platí § 111 odst. 2 a 3 přiměřeně; rozsah sdělovaných údajů stanoví 
prováděcí právní předpis podle § 93 odst. 4. 

… 
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§ 104 

Provozní řád centrálního depozitáře 
 

(1) Provozní řád centrálního depozitáře musí obsahovat zejména 

a) seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje, a podmínky a způsob jejich 
poskytování, 

b) způsob zakládání a rušení majetkových účtů, včetně způsobu zakládání více 
majetkových účtů pro tutéž osobu, 

c) způsob záznamu vzniku a zániku zástavního práva k cenným papírům a k účtu 
cenných papírů a způsob předávání příkazů k provedení změn na majetkových účtech, 

d) náležitosti nezbytné pro vedení evidence majetkových účtů v centrálním depozitáři, 
e) náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí v centrálním depozitáři, 
f) pravidla účasti v centrálním depozitáři, 
g) údaje, které účastník centrálního depozitáře poskytuje centrálnímu depozitáři k plnění 

jeho povinností a způsob jejich poskytování, 
h) druhy opatření, která může centrální depozitář uplatnit vůči svému účastníkovi, a postup 

při jejich uplatňování, 
i) způsob vedení evidence na účtu zákazníků, postup při zahájení a ukončení vedení této 

evidence, 
j) určení závěrky dne, 
k) druhy výpisů z evidence investičních nástrojů, jejich náležitosti a způsob jejich 

předávání. 

(2) Centrální depozitář je povinen o každé změně svého provozního řádu informovat 
Českou národní banku . Česká národní banka může do 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o změně provozního řádu centrálního depozitáře zahájit správní řízení o schválení 
jeho změny; účastníkem správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže Česká národní 
banka nezahájí správní řízení v této lhůtě, považuje se změna za schválenou a má se za to, že 
rozhodnutí nabylo právní moci. 

(3) Provozní řád centrálního depozitáře v aktuálním znění musí být uveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti v sídle centrálního depozitáře 
v jeho úředních hodinách. Pokud centrální depozitář zřídí provozovnu, musí být provozní řád 
k nahlédnutí veřejnosti též v této provozovně. 

(4) Provozní řád centrálního depozitáře nebo jeho změna nabývají účinnosti okamžikem 
uveřejnění, nestanoví-li centrální depozitář datum pozdější. Změnu provozního řádu nelze 
uveřejnit dříve, než nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o jejím schválení 
podle odstavce 2. 

(5) Centrální depozitář, účastníci centrálního depozitáře a osoby, které vedou evidenci 
navazující na centrální evidenci cenných papírů, dodržují provozní řád centrálního depozitáře. 
Při poskytování informací podle § 115 je provozní řád centrálního depozitáře závazný též pro 
osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů. 

… 
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§ 127d 

Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není 
členským státem Evropské unie 

(1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění povinností stanovených v § 118 až 
119b, § 120, § 120a odst. 1 písm. a), § 120a odst. 2 nebo 3, § 120c nebo v § 122 odst. 15 nebo 
16 emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie a který 
podle právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná osoba České 
národní bance prokáže, že povinnost, z jejíhož plnění má být výjimka povolena, je 
srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119b, § 120 až 120b nebo v § 122 odst. 15 
nebo 16. Případy, kdy je povinnost, z jejíhož plnění má být výjimka povolena, srovnatelná s 
povinností stanovenou v § 118 až 119b, § 120, § 120a odst. 1 písm. a), § 120a odst. 2 nebo 3, 
§ 120c nebo § 122 odst. 15 nebo 16, stanoví v návaznosti na právo Evropských společenství 
prováděcí právní předpis. 

(1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění povinností stanovených v § 118 až 
119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122 odst. 15 nebo 16 emitentovi, 
který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie a který podle 
právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná osoba České 
národní bance prokáže, že povinnost podle právního řádu státu, který není členským 
státem Evropské unie, je srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119a, § 120a 
odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122 odst. 15 nebo 16. Případy, kdy je povinnost 
podle právního řádu státu, který není členským státem Evropské unie, srovnatelná s 
povinností stanovenou v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 
122 odst. 15 nebo 16, stanoví v návaznosti na právo Evropské unie prováděcí právní 
předpis. 

(2) Podmínky, kdy jsou zásady pro vedení účetnictví vyplývající z právního řádu státu, ve 
kterém má emitent uvedený v odstavci 1 sídlo, srovnatelné s mezinárodními účetními 
standardy 17b), jakož i případy, za nichž lze tyto zásady považovat za srovnatelné s 
mezinárodními účetními standardy, vymezuje přímo použitelný předpis Evropských 
společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující prospekt 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující požadavky na průhlednost týkající se 
informací o emitentech 17c). 

(3) Emitent, kterému Česká národní banka povolila v souladu s odstavcem 1 výjimku, je 
povinen pro informace, které uveřejňuje v souladu s povinností stanovenou právním řádem 
státu, v němž má sídlo, a která je srovnatelnou s povinností, z níž mu Česká národní banka 
výjimku povolila, postupovat obdobně jako osoba uveřejňující povinně uveřejňovanou 
informaci podle § 127 odst. 2 a § 127c. 

____________________  
17b) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008. 
17c) Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení 

rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES. 

 
… 
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§ 138 

(1) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry, 
který není bankou, nebo provozovatele vypořádacího systému a dále nucenou správu 
organizátora regulovaného trhu, nebo centrálního depozitáře, jestliže 

a) tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo 
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 2) nebo porušila podmínku nebo 
povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo 

b) jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí z 
prodlení. 

(2) Na nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který je bankou, nebo 
provozovatele vypořádacího systému, který je bankou, se použijí ustanovení zákona 
upravujícího činnost bank. 

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka 
s cennými papíry, který není bankou, nemají vliv na výkon práv a splnění povinností 
vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem 
upravujícím finan ční zajištění25) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního 
předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené 
správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den 
zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce 
finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení 
tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry, který 
není bankou, nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání (§ 193), jestliže 
závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy. 
_______________________ 

25) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 
 

… 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ 

§ 193 

(1) Závěrečné vyrovnání je ujednání smlouvy sjednané podle českého nebo 
zahraničního práva,  

a) které lze doložit písemně, popřípadě záznamem, který umožňuje reprodukci 
v nezměněné podobě, 

b) které se vztahuje na pohledávky smluvních stran, včetně příslušenství těchto 
pohledávek, které lze zajistit finančním zajištěním podle zákona 
upravujícího finanční zajištění26), a na pohledávky, včetně příslušenství těchto 
pohledávek, z finančního zajištění nebo z obdobného právního vztahu podle 
zahraniční právní úpravy, a  

c) podle kterého v případě, že nastane dohodnutá skutečnost, dojde k zániku a 
nahrazení závazků, které odpovídají pohledávkám uvedeným v písmenu b), nebo k 
započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných, pohledávek podle písmene b) 
tak, že výsledkem bude jediná pohledávka jedné smluvní strany a jí odpovídající 
závazek druhé smluvní strany uhradit výslednou částku.  
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(2) Způsob ocenění pohledávek podle odstavce 1 písm. b), okamžik, ke kterému 
musí být toto ocenění provedeno, a způsob a doba plnění výsledné jediné pohledávky 
musí být obsahem závěrečného vyrovnání a nesmí být v rozporu se zvyklostmi na 
příslušném finančním trhu. 

(3) Rozhodnutí nebo jiný úkon soudu nebo správního orgánu, které se dotýká práv 
třetích osob a bylo přijato za účelem udržení nebo ozdravení finanční situace některé ze 
smluvních stran, popřípadě zákazu nebo omezení provedení určitých obchodů nebo 
převodu finančních prostředků některou ze smluvních stran27), nemá vliv na závěrečné 
vyrovnání.  

(4) Podmínky vyloučení účinků zavedení nucené správy, vstupu do likvidace a 
zahájení insolvenčního řízení na závěrečné vyrovnání upravují jiné zákony.  
_______________________ 
26) § 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona č. …/2010 Sb., o finančním zajištění. 
27) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 

a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona 
č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., § 43 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o 
penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb. 

… 
 

§ 197 
 

Závěrečným vyrovnáním se rozumí smluvní ujednání podle českého nebo zahraničního 
práva, 

a) které lze doložit písemně nebo jiným záznamem umožňujícím uchování informací, 
b) které se vztahuje na pohledávky smluvních stran, včetně příslušenství těchto pohledávek, 

z obchodů, jejichž předmětem jsou výlučně peněžní prostředky, investiční nástroje, práva 
s investičními nástroji spojená nebo komodity, včetně podmíněných pohledávek a 
pohledávek, které mají nebo by měly teprve vzniknout, a na pohledávky smluvních stran, 
včetně příslušenství těchto pohledávek, z finančního zajištění a ujednání o něm podle 
jiného právního předpisu nebo podle obdobného právního vztahu podle zahraniční právní 
úpravy, včetně podmíněných pohledávek a pohledávek, které mají nebo by měly teprve 
vzniknout (dále jen "pohledávky stran"), a  

c) podle kterého v případě, že nastane dohodnutá skutečnost, dojde k zániku a nahrazení, 
nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných pohledávek stran tak, že 
výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných 
současných hodnot pohledávek stran; způsob odhadu současných hodnot pohledávek 
stran, okamžik, ke kterému musí být odhad proveden, a způsob a termín vypořádání musí 
být dojednány ve smluvním ujednání o závěrečném vyrovnání a nesmí být v rozporu se 
zvyklostmi na příslušných finančních trzích. 
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ČÁST  JEDENÁCTÁ 

Z m ě n a  i n s o l v e nč n í h o  z á k o n a  

§ 366 
 

(1) Ustanovení tohoto zákona nemají vliv na právo na zajištění, které dlužník poskytl, 
jde-li o 

a) dlužníka, který je účastníkem platebního systému uvedeného v seznamu České národní 
banky podle zvláštního právního předpisu1), a to v souvislosti s účastí dlužníka v tomto 
platebním systému, 

b) dlužníka, který je účastníkem vypořádacího systému uvedeného v seznamu České 
národní banky podle zvláštního právního předpisu18), a to v souvislosti s účastí dlužníka v 
tomto vypořádacím systému, 

c) zajištění poskytnuté České národní bance, Evropské centrální bance, centrální bance 
členského státu Evropské unie nebo centrální bance státu patřícího do Evropského 
hospodářského prostoru, 

d) finanční zajištění podle zvláštního právního předpisu nebo podle obdobného právního 
vztahu podle zahraniční právní úpravy zákona upravujícího finanční zajištění nebo 
srovnatelného zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo 
sjednáno a vzniklo před zahájením insolvenčního řízení, a to i v případě, že finanční 
zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zahájení insolvenčního řízení, avšak až 
poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové 
skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl; skutečnost, že zahájení insolvenčního 
řízení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, sama o sobě neznamená, že o 
zahájení insolvenčního řízení příjemce finančního kolaterálu věděl nebo vědět měl a 
mohl. 

(2) Ustanovení tohoto zákona nemají vliv na závěrečné vyrovnání podle zvláštního 
právního předpisu50) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu50), jestliže 
závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zahájením insolvenčního řízení. 

(3) Odstavcem 1 písm. d) a odstavcem 2 nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona 
o neplatnosti právních úkonů a o neúčinnosti právních úkonů bez přiměřeného 
protipln ění, právních úkonů úmyslně zkracujících, právních úkonů zvýhodňujících a 
právních úkonů dlužníka, které učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku 
účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení. 

____________ 
1) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a 

platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb. 
18) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
50) § 197 zákona č. 256/2004 Sb. 
50) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. …/2010 Sb. 
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ČÁST DVANÁCTÁ 

Z m ě n a  z á k o n a  o  p o j i šť o v n i c t v í  

§ 99 

Zavedení nucené správy a její ukončení 

(1) Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Česká národní 
banka zavede, jestliže má tato pojišťovna nebo zajišťovna disponibilní míru solventnosti 
nižší, než je výše garančního fondu. Nucenou správu v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské 
zajišťovně Česká národní banka zavede také, jestliže došlo k ohrožení splnitelnosti závazků 
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných nebo 
zajišťovacích smluv, nebo jí Českou národní bankou uložená opatření nebo sankce nevedly 
k nápravě. 

(2) Rozhodnutí České národní banky, kterým se zavádí nucená správa v tuzemské 
pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, obsahuje, kromě obecných náležitostí stanovených 
správní řádem, důvod zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození (dále jen „správce“), povinnosti správce 
včetně lhůt pro jejich splnění a další náležitosti stanovené tímto zákonem. 

(3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje tuzemské pojišťovně nebo 
tuzemské zajišťovně, u které se nucená správa zavádí, a správci. Rozhodnutí o zavedení 
nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

(4) Doručením rozhodnutí České národní banky o zavedení nucené správy v tuzemské 
pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně 

a) přechází působnost představenstva a valné hromady nebo členské schůze družstva na 
správce, s výjimkou oprávnění podat rozklad proti rozhodnutí České národní banky, 
kterým se zavádí nucená správa v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, anebo 
rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a rozhodnutí o zrušení společnosti 
nebo družstva a oprávnění podat žalobu proti takovýmto rozhodnutím České národní 
banky, 

b) se pozastavuje výkon funkcí jejích orgánů a ruší prokura, 
c) nemůže pojišťovna nebo zajišťovna bez souhlasu správce uzavírat nové pojistné nebo 

zajišťovací smlouvy, rozšiřovat závazky již převzaté a nakládat s aktivy. 

(5) Zavedením nucené správy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z finančního 
zajištění podle obchodního zákoníku nebo podle zahraniční právní úpravy, které pojišťovna 
nebo zajišťovna poskytla nebo jí bylo poskytnuto. Dotčena není také možnost provést 
závěrečné vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 8). 

(5) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají 
vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za 
podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění38) nebo srovnatelných 
podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a 
vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo 
sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost 
nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl 
a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají 
vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na 
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kapitálovém trhu8), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené 
správy. 

(6) Nucená správa, správce, jeho změna a ukončení nucené správy se zapisuje do 
obchodního rejstříku na návrh České národní banky. Na návrh správce se do obchodního 
rejstříku zapisuje výmaz prokury. 

(7) Nucená správa končí 

a) nabytím právní moci rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy 
v tuzemské pojišťovně nebo v tuzemské zajišťovně, 

b) uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení, 
c) vstupem tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny do likvidace nebo prohlášením 

úpadku této pojišťovny nebo této zajišťovny, nebo 
d) rozhodnutím soudu o zrušení rozhodnutí České národní banky o zavedení nucené správy. 
 ____________________  
8) Zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
8) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. …/2010 Sb. 
38) Zákon č. .../2010 Sb., o finančním zajištění. 

… 

§ 112 

Oznámení o zavedení reorganizačního opatření nebo prohlášení úpadku 

(1) Obdrží-li Česká národní banka oznámení o zavedení reorganizačního opatření nebo o 
prohlášení úpadku pojišťovny z jiného členského státu nebo zajišťovny z jiného členského 
státu, uveřejní toto oznámení v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
současně prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Obsahem oznámení musí být 
zejména 

a) údaje potřebné k identifikaci osoby, vůči níž bylo reorganizační opatření zavedeno, nebo 
na niž byl prohlášen konkurs, včetně informace o zavedení reorganizačního opatření nebo 
prohlášení úpadku, 

b) orgán domovského členského státu, který je příslušný k provádění reorganizačního 
opatření či řešení úpadku, včetně jeho adresy,  

c) rozhodné právo, jímž se provádění reorganizačního opatření nebo řešení úpadku řídí, 
d) údaje o osobě pověřené prováděním reorganizačního opatření nebo řešením úpadku. 

(2) Reorganizačním opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí opatření podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující reorganizaci a likvidaci pojišťoven 31). 

(3) Česká národní banka omezí nebo zakáže na základě žádosti příslušného orgánu 
domovského členského státu volné nakládání s majetkem pojišťovny z členského státu, která 
provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky prostřednictvím své 
pobočky, nebo zajišťovny z členského státu, která provozuje zajišťovací činnost na území 
České republiky prostřednictvím své pobočky. Omezit nebo zakázat volné nakládání 
s majetkem lze pouze u toho majetku, který byl příslušným orgánem domovského členského 
státu pro tento účel určen. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z finančního 
zajištění podle obchodního zákoníku nebo podle zahraniční právní úpravy, které tato 
pojišťovna nebo tato zajišťovna poskytla nebo jí bylo poskytnuto. Dotčena není také možnost 
provést závěrečné vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 

____________________  
 31) 
Čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES. 

 


