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O B S A H :

431. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je
banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů

432. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměr-
nými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.



431

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb.,
o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka
a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout

Fondu pojištění vkladů

Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 10
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 156/2010 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře
a způsobu vedení a poskytování údajů, které je
banka a pobočka zahraniční banky povinna vést
a které je povinna poskytnout Fondu pojištění
vkladů, se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „zahraniční
banky“ nahrazují slovy „banky z jiného než člen-
ského státu“ a slova „Fondu pojištění vkladů“ se
nahrazují slovy „Garančnímu systému finančního
trhu“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu, strukturu a způsob
vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka
banky z jiného než členského státu povinna vést po-
dle § 41c odst. 3 zákona o bankách (dále jen „údaje
o oprávněných osobách“) a poskytnout Garančnímu
systému finančního trhu (dále jen „Garanční
systém“) v případech uvedených v § 41d odst. 4
a 5 zákona o bankách, v případě ověřování funkč-
nosti systému vyplácení náhrad pohledávek z vkladů
prostřednictvím Garančního systému podle § 41n
odst. 1 zákona o bankách, nebo v případě provádění
zátěžového testu podle § 41n odst. 2 zákona o ban-
kách.“.

3. V § 2 a § 3 odst. 2 a 5 se slovo „Banka“ na-
hrazuje slovy „Banka a pobočka banky z jiného než
členského státu“.

4. V § 2, § 3 odst. 1 větě první a druhé, § 3

odst. 2 a 4 a § 4 odst. 1, 2 a 3 se slovo „Fondu“
nahrazuje slovy „Garančnímu systému“.

5. V § 3 odst. 1 a § 4 se slovo „banka“ nahra-
zuje slovy „banka a pobočka banky z jiného než
členského státu“.

6. V § 3 odst. 1 větě třetí se slovo „Fondu“ na-
hrazuje slovy „Garančního systému“.

7. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Případně je možno použít i asymetrické šifrování
minimálně stejné bezpečnosti (PGP).“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „s minimální kapaci-
tou 4 GB“ nahrazují slovy „ , kterým se pro účely
této vyhlášky rozumí CD či DVD“.

9. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Údaje o oprávněných osobách pro účely
výplaty náhrad pohledávek z vkladů, pro účely ově-
řování funkčnosti systému, nebo pro účely prová-
dění zátěžového testu poskytne banka a pobočka
banky z jiného než členského státu Garančnímu
systému v jednom či více souborech dávek.“.

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Údaje o oprávněných osobách v případě
vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou
bankou a pobočkou banky z jiného než členského
státu Garančnímu systému předávány v samostatné
dávce. V případě, že banka eviduje vklady vedené
u své zahraniční pobočky, údaje o oprávněných oso-
bách jsou Garančnímu systému předávány v rozděle-
ných dávkách podle jednotlivých zemí, ve kterých
jsou vklady vedeny. Pokud jsou u zahraniční po-
bočky banky v konkrétní zemi evidovány též vklady
podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, jsou údaje
o oprávněných osobách ve vztahu k dané zemi dále
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rozděleny na dávku týkající se uvedených vkladů
a dávku týkající se ostatních vkladů. V případě, že
náhrada pohledávek z vkladů ve vztahu k oprávněné
osobě má být poskytnuta ve dvou či více zemích
a souhrn těchto pohledávek ve vztahu k oprávněné
osobě překračuje maximální limit náhrady dle § 41e
odst. 2 zákona o bankách, budou částky k výplatě
v jednotlivých dávkách týkajících se jednotlivých
zemí určeny se zohledněním poměru podle § 41e
odst. 7 zákona o bankách.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 4 odst. 1 a 2 se slovo „Fond“ nahrazuje
slovy „Garanční systém“.

12. V § 4 odst. 2 se slovo „bankou“ nahrazuje
slovy „bankou a pobočkou banky z jiného než člen-
ského státu“.

13. V § 4 odst. 4 se slova „uvedené v příloze
jako první dávka“ zrušují a na konci se doplňuje věta
„To platí pro první soubor dávek i případné další
soubory dávek.“.

14. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 71/2011 Sb.
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“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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432

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území

s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Minister-
stvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona
č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stano-

vení seznamu katastrálních území s přiřazenými prů-
měrnými základními cenami zemědělských pozem-
ků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., se mění takto:

1. V níže uvedených položkách katastrálních
území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:
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2. Řádek katastrální území Potštát-Dolní
Předměstí a řádek katastrální území Potštát-Horní
Předměstí se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministr:

Ing. Jurečeka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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