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Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 2 

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávají-
cí výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na 
vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) (dále jen "kon-
trolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní 
úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 7b). 

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje 

a) dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdra-
votní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu, 

b) zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda použí-
vaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technic-
kým předpisům, popřípadě schválenému typu,1a) 

c) dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými 
závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1, 

d) zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu1b) 
výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen 
stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stano-
veným technickým požadavkům1b) a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly 
splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, 1d) 

e) zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,.1g) 

f) zda jsou dodržovány povinnosti stanovené právním předpisem1f) upravujícím sjednávání 
spotřebitelského úvěru, pokud jej nevykonává Česká národní banka. 

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin, pokrmů a tabákových vý-
robků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje a kontroly podle § 2a. 

1f) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 3 

(1) Živností není: 

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
nebo autory,2) 

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 
zvláštního právního předpisu,2a) 

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi,2b) 

e) provádění archeologických výzkumů.2c) 

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při po-
skytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, 

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asa-
nace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu 
hospodářských zvířat,3) 

c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a) 

d) znalců a tlumočníků,7) 

e) auditorů8) a daňových poradců,8a) 

f) burzovních dohodců8b), 

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování 
majetkových sporů,9a) 

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10) 

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají 
svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a) 

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b), 

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52), 

l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci. 

(3) Živností dále není: 

a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), pro-
vozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), čin-
nost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků12), penzijních fondů12a), penzijních 
společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz 8b), organizátorů regulo-
vaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob 
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zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního 
investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), 
činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týka-
jící se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich váza-
ných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost akreditovaných osob podle zákona 
upravujícího distribuci v pojišťovnictví nebo podle zákona upravujícího úvěr pro spotřebi-
tele, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího 
úvěr pro spotřebitele, 

b) pořádání loterií a jiných podobných her,14) 

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15) 

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, dis-
tribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné 
energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpi-
su,16) 

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské 
péče, 

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti fyzickými osobami, 

g) námořní doprava a mořský rybolov,17) 

h) provozování dráhy a drážní dopravy,18) 

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19) 

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20) 

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používa-
nými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21) 

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22) 

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a) 

n) výkon inspekce práce22b), 

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23) 

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb, 

r) zprostředkování zaměstnání,23a) 

s) provozování stanic technické kontroly,23c) 

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního 
předpisu,23d) 

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e) 

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování 
leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před 
protiprávními činy23f), 
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x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu s 
účelem, pro který byly zřízeny, 

y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i) 

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za 
hranicemi pravomocí států,23j) 

aa) provozování pohřebišť,23k) 

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l) 

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m) 

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního 
prostředí,23n) 

ae) archivnictví,23o) 

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p), 

ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyža-
dované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q), 

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

ai) poskytování zdravotních služeb55a), 

aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56), 

ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právní-
ho předpisu57). 

 

Příloha 2 

ŽIVNOSTI VÁZANÉ 

 

Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 

1 2 3 

Poskytování nebo zprostřed-
kování spotřebitelského úvě-
ru 

a) střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou, nebo 

b) osvědčení o rekvalifikaci nebo 
jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný 
zařízením akreditovaným Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy, nebo ministerstvem, do jehož 
působnosti patří odvětví, v němž je 
živnost provozována, nebo 

c) 3 roky praxe v oboru. 
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Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 1 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo 
použitelný předpis Evropské unie27) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podni-
káním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo 
území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na 
území České republiky. Bankami se rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republi-
ce, které 

a) přijímají vklady od veřejnosti, a 

b) poskytují úvěry, 

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") 
(§ 4). 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich 
výplatu; 

b) úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky. 

(3) Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další 
činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci, 

a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

b) finanční pronájem (finanční leasing), 

c) platební styk a zúčtování, 

d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, 

e) poskytování záruk, 

f) otvírání akreditivů, 

g) obstarávání inkasa, 

h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,1b) s tím, že se v licenci 
uvede, které hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby je banka opráv-
něna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního 
předpisu,1b) 

i) finanční makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského 
úvěru, může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávně-
ných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího úvěr pro spotře-
bitele, 

j) výkon funkce depozitáře, 

k) směnárenskou činnost, 

l) poskytování bankovních informací, 
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m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou 
investičním nástrojem, a se zlatem, 

n) pronájem bezpečnostních schránek, 

o) provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů, 

p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až o) a v odstavci 1. 

(4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci; to 
neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu 
a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými 
papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných služeb. Banka může 
vykonávat působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle 
zvláštního zákona. 

(5) Pokud je k výkonu některé z činností uvedených v odstavci 3 třeba povolení České národ-
ní banky podle zákonů upravujících regulaci poskytování některých finančních služeb a žada-
tel prokáže splnění všech stanovených podmínek pro udělení takového povolení, povolí Česká 
národní banka výkon této činnosti v licenci. 

(6) Bankovní činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 3 může vykonávat na 
území České republiky rovněž zahraniční banka prostřednictvím své pobočky (dále jen „po-
bočka zahraniční banky“); zahraniční banka 

a) se sídlem v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), která požívá výhody jednotné 
licence podle práva Evropské unie (§ 5a), vykonává tyto činnosti prostřednictvím pobočky 
této zahraniční banky (dále jen „pobočka banky z členského státu“), 

b) se sídlem v jiném než členském státě vykonává tyto činnosti prostřednictvím pobočky této 
zahraniční banky (dále jen „pobočka banky z jiného než členského státu“), pokud jí byla udě-
lena Českou národní bankou licence (§ 5) a pouze v rozsahu udělené licence. 

(7) Licence obsahuje jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat vymezení roz-
sahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu omezení počtu jednotlivých obchodních pří-
padů, a dále může obsahovat stanovení podmínek, které musí banka nebo pobočka banky 
z jiného než členského státu splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je 
dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. 

(8) Právní postavení České národní banky upravuje zvláštní zákon.2) 

 

§ 25a 

(1) Všechny osoby provádějící bankovní dohled nebo nucenou správu jsou povinny zachová-
vat mlčenlivost o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstná-
ní nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám pouze informace v souhrnné podobě, u 
nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení povolání, zaměstnání nebo funkce. 

(2) Informace získané při výkonu své pravomoci mohou osoby uvedené v odstavci 1 použít 
pouze k plnění úkolů bankovního dohledu, nucené správy nebo v soudním řízení, vedeném v 
souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem bankovního dohledu, nebo v obdobném řízení před 
mezinárodním orgánem. 

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek nepovažuje 
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a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu nebo doplň-
kového dohledu nad osobami ve finančním konglomerátu6d) orgánu dohledu nad bankami, 
finančními institucemi nebo finančními trhy v jiném státě, 

b) poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu kontroly dodržování podmínek 
pro poskytování příspěvku fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření, 

c) poskytnutí informace získané při výkonu bankovního dohledu pracovníkům České národní 
banky, kteří spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním trhem, pro plnění jejich úkolů, 

d) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 25d odst. 2 nebo podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti ban-
kovnictví. 

e) poskytnutí informací Evropskému parlamentu pro účely výkonu vyšetřovacích pra-
vomocí podle čl. 226 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení zákonných podmínek nepovažuje po-
skytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního dohledu veřejným orgánům 
a dalším osobám v České republice, jsou-li informace poskytovány pro plnění jejich funkce, 

a) orgánů působících při likvidaci nebo úpadku u banky nebo finanční instituce, 

b) dohledu nad orgánem podle písmene a), 

c) auditora zákonem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční instituce, 

d) dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky banky nebo finanční instituce, 

e) dohledu nad dodržováním práva obchodních společností, 

f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění me-
zinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základ-
ních lidských práv a boje proti terorismu, 

g) dohledu nad platebními nebo vypořádacími systémy, 

h) provozovatele platebního nebo vypořádacího systému, 

i) orgánu činného v trestním řízení, 

j) České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu vykonávajícímu dohled 
nad finančním trhem, 

k) systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů, 

l) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se 
dohledu nad bankami a finančními institucemi, jakož i osob pověřených těmito orgány k vý-
konu kontrolní činnosti. 

Totéž platí ve vztahu k veřejným orgánům a dalším osobám v členských státech a s výjimkou 
orgánů a osob podle písmen g), h), j) a l) i v jiných státech a dále ve vztahu k Evropské cent-
rální bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika22). 

(5) Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou být poskytovány 
též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k naplnění mezinárodní smlouvy. 

(6) Informace získané v souvislosti s výkonem bankovního dohledu mohou být poskytnuty též 
mezinárodním organizacím, působícím na úseku boje proti trestné činnosti, a dále orgánům 
cizích států činným v trestním řízení pro plnění jejich funkce. 
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(7) Poskytnutí informací podle odstavců 3, 4 a 6 je možné pouze za podmínky, že příslušný 
orgán nebo osoba chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské 
unie. 

(8) Informace získané od orgánů cizích států nemohou být použity k jinému účelu než k tomu, 
pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty nikomu další-
mu. 

(9) Informace získané v rámci dohledu na místě na území jiného státu nesmí být bez souhlasu 
orgánu bankovního dohledu tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu. 
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Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

*** 

§ 5a 

 (1) Jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) mohou spořitelní a 
úvěrní družstva6a) a ostatní finanční instituce vytvářet ve zdaňovacím období opravné položky 
k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z úvěrů, včetně souvisejícího příslušenství, poskyt-
nutých těmito subjekty fyzickým osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské 
unie. Úvěrem se pro účely tohoto ustanovení rozumí úvěr podle zákona upravujícího spořitel-
ní a úvěrní družstva u spořitelního a úvěrního družstva a spotřebitelský úvěr podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr v působnosti zákona upravujícího úvěr pro spotřebitele u 
ostatní finanční instituce. Opravné položky nelze vytvářet u  
  

a) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z pří-
jmů,  

b) pohledávek nabytých postoupením,  
c) pohledávek vzniklých na základě novace nebo narovnání.  

 
 Opravné položky nelze vytvářet v tom zdaňovacím období, v němž dojde ke vstupu do 
likvidace nebo k prohlášení konkursu, a dále v průběhu likvidace a v průběhu insolvenčního 
řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu.  
  
 (2) Ostatními finančními institucemi se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické 
osoby, které splňují všechny následující podmínky:  
  

a) poskytují úvěry jako své podnikání na základě živnostenského oprávnění6f) k této čin-
nosti,  

a) jsou osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona upravu-
jícího úvěr pro spotřebitele a 

b) výnosy, včetně úroků z prodlení, z poskytnutých úvěrů podle odstavce 1 u nich dosáh-
nou alespoň jedné poloviny celkových výnosů v příslušném zdaňovacím období,.  

c) jejich základní kapitál k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 2 000 000 
Kč.  

 
 Výnosy podle písmene b) se rozumí výnosy zaúčtované v souladu se zvláštním práv-
ním předpisem.1a) Ostatními finančními institucemi pro účely tohoto ustanovení nejsou ban-
ky.4)  
  
 (3) Opravné položky se tvoří k základu, kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty 
nepromlčených pohledávek z úvěrů bez příslušenství v ocenění nesníženém o opravné polož-
ky již vytvořené. Do tohoto základu se nezapočítávají částky:  
  

a) pohledávek přesahující 1 500 000 Kč u jednotlivého úvěru,  
b) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z pří-

jmů,  
c) pohledávek nabytých postoupením,  



  V. 

10 
 

d) pohledávek vzniklých na základě novace nebo narovnání,  
e) pohledávek, k nimž byly ve zdaňovacím období vytvořeny opravné položky podle od-

stavce 5.  
 Průměrný stav se počítá z měsíčních zůstatků k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k 
prvnímu dni příslušného zdaňovacího období.  
  
 (4) Celková výše tvorby opravných položek podle odstavce 3 za zdaňovací období 
nesmí přesáhnout:  
  

a) 1,5 % ze základu podle odstavce 3, a to u spořitelních a úvěrních družstev, a u těch 
ostatních finančních institucí, u nichž výše základního kapitálu k poslednímu dni zda-
ňovacího období činí alespoň 20 000 000 Kč,  

b) 0,6 % ze základu podle odstavce 3, a to u ostatních finančních institucí, u nichž výše 
základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 10 000 000 
Kč,  

c) 0,2 % ze základu podle odstavce 3, a to u ostatních finančních institucí, u nichž výše 
základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 2 000 000 Kč 
zbývajících ostatních finančních institucí.  

  
 (5) Opravné položky se tvoří také k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z úvěrů až 
do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství, a to za splnění 
všech následujících podmínek:  
  

a) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřekročí 
částku 30 000 Kč,  

b) od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více jak 12 měsíců.  
 

 O pohledávkách, k nimž byly vytvořeny opravné položky podle tohoto odstavce, jsou 
subjekty povinny vést samostatnou evidenci. Opravné položky lze uplatnit jako výdaj (ná-
klad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1d) za zdaňovací období, ve kterém byly vytvoře-
ny, pokud pohledávka, ke které byly vytvořeny, je ke konci zdaňovacího období zaúčtována v 
účetnictví poplatníka podle zvláštního právního předpisu1a) a k poslednímu dni příslušného 
zdaňovacího období nepřesahuje celková hodnota pohledávek bez příslušenství zaúčtovaných 
v účetnictví poplatníka podle zvláštního právního předpisu1a) vzniklých vůči témuž dlužníkovi 
z úvěrů částku 30 000 Kč.  
  
 (6) Opravné položky se tvoří také k nepromlčeným pohledávkám z titulu příslušenství, 
až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, a to za splnění těchto podmí-
nek:  
 

a) příslušenství souvisí s pohledávkou, k níž lze vytvářet opravné položky podle tohoto 
ustanovení,  

b) částka příslušenství byla v příslušném zdaňovacím období nebo v předchozích zdaňo-
vacích obdobích zaúčtována do výnosů a vzniklý příjem nebyl podle zvláštního práv-
ního předpisu1d) příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do zá-
kladu daně z příjmů a  

c) celková hodnota pohledávek z titulu příslušenství splňujícího obě podmínky uvedené 
pod písmeny a) a b), které souvisejí s pohledávkami poplatníka vzniklými vůči témuž 
dlužníkovi z úvěrů, nepřesáhne částku 30 000 Kč.  
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 O pohledávkách, k nimž byly vytvořeny opravné položky podle tohoto odstavce, jsou 
subjekty povinny vést samostatnou evidenci.  
  
 (7) Vytvořené opravné položky se použijí ke krytí ztrát z odpisu nebo postoupení po-
hledávek uvedených v odstavci 1, s výjimkou pohledávek podle odstavce 1 písm. a) až písm. 
c). Ztráty z odpisu nebo postoupení pohledávek do výše kryté použitím opravných položek 
vytvořených podle tohoto ustanovení jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů. 1d)  
  
 (8) Opravné položky ve výši podle odstavce 4 je ostatní finanční instituce za příslušné 
zdaňovací období oprávněna vytvořit za podmínky, že v následujících dvou zdaňovacích ob-
dobích nesníží základní kapitál na takovou výši, které odpovídá nižší tvorba opravných polo-
žek nebo která tvorbu opravných položek neumožňuje. Snížení základního kapitálu se pro 
účely tohoto ustanovení posuzuje k poslednímu dni příslušného zdaňovacího období. Za zda-
ňovací období, v němž dojde ke snížení základního kapitálu, se základ daně zvýší nebo daňo-
vá ztráta sníží nebo daňová povinnost ve výši nula upraví o rozdíl mezi výší vytvořených 
opravných položek a tvorbou opravných položek odpovídající výši základního kapitálu po 
jeho snížení.   
 
____________________ 
 
 

1) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  
1a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
1d) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  
4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.  
6a) § 1 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 zákona č. 100/2000 Sb.  
6f) § 10 živnostenského zákona.  
13g) § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb. 

*** 

Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 5a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se uplatní od prvního dne zdaňovacího období nebo období, za které 
se podává daňové přiznání, ve kterých ostatní finanční instituci zanikne živnosten-
ské oprávnění pro poskytování úvěrů.  

 
 

 

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 44 

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad 

a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elek-
tronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na 
území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého 
rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají čin-
nost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb 



  V. 

12 
 

malého rozsahu, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a nad bezpeč-
ným fungováním bankovního systému, 

b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými 
osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními 
fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s 
investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující 
oblast podnikání na kapitálovém trhu, 

c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami 
působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a 
penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zpro-
středkovatelů, penzijní připojištění9c), doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření, 

d) zpracovateli tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh 
bankovek a mincí, 

e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, 
zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními 
zprostředkovateli podle zákona upravujícího úvěr pro spotřebitele a 

e) f) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis. 

(2) Dohled zahrnuje 

a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných 
právních předpisů, 

b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, 

c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, jestliže je k této 
kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo jinými právními předpisy zmocněna, a 
kontrolu dodržování vyhlášek vydaných Českou národní bankou, 

d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných právních předpisů a jejich 
vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, 

e) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, 

f) řízení o správních deliktech a přestupcích. 

(3) Česká národní banka vykonává nad osobami uvedenými v odstavci 1 též dohled na konso-
lidovaném základě nebo ve skupině a doplňkový dohled nad těmito osobami ve finančních 
konglomerátech v rozsahu stanoveném zákony upravujícími finanční konglomeráty, činnost 
bank a činnost v pojišťovnictví9f). 

 

§ 44a 

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených občan-
ským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, nad dodr-
žováním povinností zákazu používání nekalých obchodních praktik9k) a nad dodržováním 
povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru poskytování nebo zprostředkování spo-
třebitelského úvěru jiného než spotřebitelského úvěru na bydlení9m), a to osobami uvede-
nými v § 44 odst. 1 při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, 
licence nebo registrace České národní banky. Česká národní banka je při výkonu dohledu 
oprávněna vyžadovat od těchto osob potřebné informace a podklady. 
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(2) V případě přeshraniční spolupráce Česká národní banka vykonává dohled podle odstavce 
1 a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropské unie9h). 

(3) Zjistí-li Česká národní banka porušení nebo má-li důvodné podezření, že může dojít 
k porušení společného zájmu spotřebitelů9i) osobou, nad kterou vykonává dohled podle od-
stavce 1, a která se dopustila protiprávního jednání na území členského státu Evropské unie 
nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zakáže této osobě pokračovat 
v protiprávním jednání. 

(4) Česká národní banka může uložit osobě uvedené v § 44 odst. 1, která porušila tento zákon 
nebo právní předpis, na který se odkazuje v odstavci 1, opatření k nápravě zjištěného nedo-
statku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti; pro odstranění zjištěného nedostatku 
určí přiměřenou lhůtu. 

(5) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě podle odstavce 4, informuje Českou národní 
banku o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek odstraněn, 
nejpozději však do 10 dnů po uplynutí stanovené lhůty. 
9m) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 
9m) Zákon č. .../2016 Sb., o úvěru pro spotřebitele. 
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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 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 25a 

Povinnost mlčenlivosti 

(1) Osoby provádějící dohled nad činností družstevních záložen jsou povinny zachovávat ml-
čenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolá-
ní, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám informace pouze v souhrnné 
podobě, u nichž nelze identifikovat, o kterou konkrétní družstevní záložnu či člena družstevní 
záložny se jedná. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného 
obdobného vztahu. 

(2) Informace získané při výkonu své činnosti mohou osoby uvedené v odstavci 1 použít pou-
ze k plnění úkolů České národní banky nebo v soudním řízení o žalobě ohledně rozhodnutí 
učiněného v souvislosti s výkonem dohledu nebo v obdobném řízení před mezinárodním or-
gánem. 

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje 

a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu orgánu činnému v trest-
ním řízení v České republice, 

b) poskytnutí informací orgánu dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami ve finanč-
ním konglomerátu nebo nad finančními institucemi nebo finančními trhy nebo úvěrovými 
institucemi v jiném státě a Evropské komisi, 

c) zveřejnění výsledku zátěžových testů provedených podle § 21b odst. 2 nebo podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti ban-
kovnictví. a  

d) poskytnutí informací Evropskému parlamentu pro účely výkonu vyšetřovacích pra-
vomocí podle čl. 226 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při dodržení ustanovení tohoto zákona nepovažuje 
poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu veřejným orgánům a dalším 
osobám v České republice, jsou-li informace poskytovány pro plnění funkce 

a) orgánů působících při likvidaci nebo úpadku u družstevní záložny, 

b) dohledu nad orgánem podle písmene a), 

c) auditora zákonem stanovené účetní závěrky družstevní záložny, 

d) dohledu nad auditorem stanovené účetní závěrky družstevní záložny, 

e) dohledu nad dodržováním práva obchodních společností, 

f) boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění me-
zinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základ-
ních lidských práv a boje proti terorismu, 

g) dohledu nad platebními nebo vypořádacími systémy, 
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h) provozovatele platebního nebo vypořádacího systému, 

i) České národní banky jako ústřední banky České republiky a orgánu vykonávajícímu dohled 
nad finančním trhem, 

j) systémů pojištění pohledávek z vkladů a pojištění investorů, 

k) orgánu veřejné moci, do jehož působnosti náleží příprava právních předpisů týkajících se 
dohledu nad úvěrovými institucemi a finančními institucemi, jakož i osob pověřených těmito 
orgány k výkonu kontrolní činnosti. 

(5) Odstavec 4 se použije pro poskytování informací veřejným orgánům a dalším osobám v 
členských státech a s výjimkou orgánů uvedených v odstavci 4 písm. g), h), i) a k) též v jiných 
státech a Evropské centrální bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské radě pro 
systémová rizika34) obdobně. 

(6) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu mohou být poskytovány též orgánům 
Evropské unie, je-li to zapotřebí ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy. 

(7) Poskytnutí informací podle odstavců 3 až 6 je možné pouze za podmínky, že pro jejich 
příjemce je zaveden režim ochrany informací nejméně v rozsahu tohoto zákona. 

(8) Informace získané od orgánů hostitelských států nemohou být použity k jinému účelu než 
k tomu, pro který byly poskytnuty, a nesmí být bez souhlasu poskytovatele poskytnuty třetí 
osobě. Informace získané v rámci dohledu na místě v rámci jiného státu nesmí být bez souhla-
su orgánů dohledu tohoto státu poskytnuty třetí osobě. 
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Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 1 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) tuzemskem území České republiky, 

b) tuzemcem fyzická osoba s trvalým pobytem1) v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem2) 
v tuzemsku, 

c) cizozemcem fyzická nebo právnická osoba neuvedená v písmenu b), 

d) devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále pe-
nězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (dále jen „finanční deriváty“), 

e) cennými papíry listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majet-
ku nebo právo na peněžní plnění, 

f) zahraničními cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec, 

g) tuzemskými cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je tuzemec, 

h) finančním úvěrem poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se kterým je 
spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě; za finanční úvěr se považuje i peněžní 
půjčka, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing, 

i) přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků 
nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož úče-
lem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce 
nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího 
cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to 
zejména některou z těchto forem: 

1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 

2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá 
nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejmé-
ně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo 
jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 

3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majet-
kových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí, 

4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného 
vlivu na řízení podniku, 

5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku), 

j) devizovými orgány Ministerstvo financí a Česká národní banka, 

k) devizovým místem 

1. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku, pobočka zahraniční banky, 
platební instituce, pobočka zahraniční platební instituce, poskytovatel platebních služeb malé-
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ho rozsahu, instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz 
nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, které jsou v rozsahu bankovní licence, 
povolení nebo registrace podle zvláštního právního předpisu3) oprávněny provádět platební 
styk ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní obchody s cizí měnou, 

2. směnárník, nebo 

3. osoba oprávněná k poskytování platebních služeb ve vztahu k zahraničí na základě principu 
jednotné licence. 
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Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(úplné znění vybraných ustanovení) 

Položka 65 

 

9. Přijetí žádosti o 

a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka 
s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního 
spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 10 000

b) zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele 
nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování do-
plňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové 
penzijní spoření Kč 2 000

c) zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravu-
jícího doplňkové penzijní spoření Kč 2 000

d) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření Kč 10 000

e) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové  
penzijní spoření Kč 5 000

f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního 
spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření ob-
chodníkovi s cennými papíry, který je bankou 

 
Kč 10 000

g)  o zápis investičního fondu s právní osobností, který není samo-
správným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti 
a investiční fondy  Kč 2 000

h)  o zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního 
fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční 
fondy Kč 2 000

i)  o zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího in-
vestiční společnosti a investiční fondy Kč 2 000

j)  o zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravující-
ho investiční společnosti a investiční fondy Kč 2 000

k) o udělení oprávnění k provozování činnosti samostatného zpro-
středkovatele podle zákona o distribuci v pojišťovnictví  Kč 10 000

l) o udělení oprávnění k provozování činnosti samostatného likvidáto- Kč 10 000
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ra pojistných událostí 

m) akreditaci podle zákona o distribuci v pojišťovnictví Kč 50 000

n) prodloužení akreditace podle zákona o distribuci v pojišťovnictví Kč 25 000

o) udělení oprávnění k  činnosti nebankovního poskytovatele spo-
třebitelského úvěru Kč 50 000

p) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele 
podle zákona upravujícího úvěr pro spotřebitele Kč 10 000

q) akreditaci podle zákona upravujícího úvěr pro spotřebitele Kč 50 000

r) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího úvěr pro 
spotřebitele Kč 25 000

10. Zápis vázaného zástupce do registru podle zákona o distribuci 
v pojišťovnictví 

10. Zápis  

Kč 2 000

a) vázaného zástupce do registru podle zákona upravujícího distri-
buci v pojišťovnictví nebo podle zákona upravujícího úvěr pro 
spotřebitele Kč 2 000

b) zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru 
podle zákona upravujícího úvěr pro spotřebitele Kč 2 000

c) zastoupeného do registru ke zprostředkovateli vázaného spotře-
bitelského úvěru podle zákona upravujícího úvěr pro spotřebi-
tele Kč 2 000

11. Obnova 

a) zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele 
nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího do-
plňkové penzijní spoření Kč 1 000

b) zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upra-
vujícího doplňkové penzijní spoření Kč 1 000

c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka 
s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření Kč 5 000

d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního 
spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření ob-
chodníkovi s cennými papíry, který je bankou Kč 5 000

12. Prodloužení oprávnění Kč 1 000
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a) k provozování činnosti vázaného zástupce podle zákona o distribuci 
v pojišťovnictví 

b) k provozování činnosti samostatného zprostředkovatele podle záko-
na o distribuci v pojišťovnictví Kč 5 000

c) k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru  Kč 25 000

d) k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upra-
vujícího úvěr pro spotřebitele Kč 5 000

e) k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího úvěr pro 
spotřebitele Kč 1 000

f) zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zastupovat 
zastoupeného Kč 1 000

 

 Poznámka 

Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. b), c) 
nebo d) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostat-
ný zprostředkovatel a podle bodu 12 písm. a), e) nebo f) zastoupený. Poplatek je splatný 
vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 
dnů přede dnem skončení oprávnění.
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Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění 

(úplné znění vybraných ustanovení) 
 

§ 7 

Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění 

(1) Poskytovatelem a příjemcem může být pouze 

a) banka, 

b) spořitelní a úvěrní družstvo, 

c) osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří 

1. poskytování hypotečních, spotřebitelských nebo jiných úvěrů, 

2. finanční pronájem (finanční leasing), 

3. poskytování platebních služeb, 

4. vydávání elektronických peněz, 

5. provádění sekuritizace, 

6. vydávání záruk či sjednávání závazků spočívajících v tom, že uspokojí věřitele do výše 
určité peněžní částky, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny 
jiné podmínky, 

7. směnárenská činnost, 

8. poskytování poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím 
souvisejících otázek, přeměn společností nebo převodů obchodních závodů, 

9. obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné 
úvahy v rámci smluvního ujednání, nebo 

10. úschova nebo správa cenných papírů, 

d) osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří obchodování na vlastní nebo cizí účet s 

1. platebními nástroji, 

2. nástroji peněžního trhu, 

3. devizovými hodnotami, 

4. investičními cennými papíry, 

5. opcemi, 

6. futures, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kur-
zům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, 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, nebo 

7. finančními rozdílovými smlouvami, 

e) ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce podle zákona upravujícího pla-
tební styk, 

f) obchodník s cennými papíry, 
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g) organizátor regulovaného trhu, 

h) ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce podle zákona upravujícího pod-
nikání na kapitálovém trhu, 

i) právnická osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů, 

j) pojišťovna, 

k) zajišťovna, 

l) investiční společnost, 

m) investiční fond s právní osobností, 

n) penzijní fond, 

o) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení 
rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji, které nejsou finančními nástroji, a tato čin-
nost patří mezi její rozhodující činnosti, 

p) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s komoditami3) nebo investičními nástro-
ji, které nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, 

q) právnická osoba, která je tvůrcem trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálo-
vém trhu, 

r) ratingová agentura, 

s) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až r) a 

t) právnická osoba se zvláštním statutem vyňatá z působnosti směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady upravující činnost úvěrových institucí6). 


