
III. 
Vládní návrh 

 
 

ZÁKON 

ze dne ……. 2014, 

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

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o bankách 

 

Čl. I 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona 
č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., 
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona 
č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., 
zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., 
zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona            
č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 
Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona             
č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., 
zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona              
č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.       
a zákona č. 135/2014 Sb., se mění takto: 

1. V § 12o odst. 4 větě první se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013“ zrušují a za slova „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova „nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“. 
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2. Za § 26bb se vkládají nové § 26bc až 26bj, které znějí: 

 
„§ 26bc 

 

(1) Pokud Česká národní banka při provádění přezkumu a vyhodnocování podle § 25c 
nebo jinak zjistí nedostatek kapitálu banky, který by mohl ohrozit finanční stabilitu banky 
a finanční stabilitu v České republice, a navýšení kapitálu není možné zajistit vlastními 
opatřeními banky, opatřeními České národní banky uloženými podle § 26 až § 26bb ani 
opatřeními uloženými podle § 26k (dále jen „závažný nedostatek kapitálu“), informuje o této 
skutečnosti ministra financí a banku. 

 
(2) Česká národní banka vypracuje v součinnosti s dotčenou bankou návrh plánu 

poskytnutí mimořádné veřejné podpory bance a předloží jej Ministerstvu financí. 
 
(3) Návrh plánu poskytnutí mimořádné veřejné podpory podle odstavce 2 obsahuje 

zejména 
 

a) obchodní firmu banky, její sídlo a identifikační číslo, 
b) popis organizačního uspořádání banky, 
c) popis trhu a podíly banky na trhu, 
d) analýzu finanční situace banky a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí mimořádné veřejné 

podpory, 
e) výši a formu mimořádné veřejné podpory, 
f) návrh posouzení mimořádné veřejné podpory z hlediska pravidel Evropské unie pro státní 

podporu, 
g) informaci o formě a výši mimořádné veřejné podpory a o jejích dopadech, pokud banka již 

dříve obdržela takovou podporu, 
h) navrhovaná opatření k obnově nebo zajištění dlouhodobého pokračování v činnosti banky, 
i) lhůtu pro realizaci plánu mimořádné veřejné podpory, 
j) návrh na vymezení odpovídající protihodnoty a výši úplaty za poskytnutí mimořádné 

veřejné podpory a popis procesu jejího splácení včetně lhůt splácení, 
k) objem snižovaných položek kapitálu, odepisovaných a vyměňovaných nástrojů 

zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013, vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 51 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, kapitálu tier 2 podle čl. 62 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „kapitálový nástroj“) a nástrojů podřízeného 
dluhu, které se nezahrnují do kapitálu tier 2 podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013, podle § 26bf odst. 1 určených ke krytí závažného nedostatku 
kapitálu, 

l) výroční zprávu a účetní závěrku banky za bezprostředně předcházející období, včetně 
zprávy o ověření auditorem, pokud byla vydána, a zprávu o řádném ocenění 
majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv (dále jen „aktivum a pasivum“) banky 
podle § 26bd odst. 1 nebo o předběžném odhadu ocenění aktiv a pasiv banky 
podle § 26bd odst. 2, 
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m) den, ke kterému byl plán vypracován. 
 
(4) Ministerstvo financí konzultuje návrh plánu podle odstavce 3 s Českou národní 

bankou a Evropskou komisí. 
 
(5) Vláda rozhodne o návrhu na poskytnutí mimořádné veřejné podpory ve veřejném 

zájmu na základě plánu poskytnutí mimořádné veřejné podpory bance a informací 
obsahujících zejména popis dopadů na státní rozpočet předložených Ministerstvem financí. 
 

§ 26bd 
 

(1) Česká národní banka zajistí po zjištění závažného nedostatku kapitálu podle 
§ 26bc odst. 1 bez zbytečného odkladu řádné ocenění aktiv a pasiv banky auditorem v rámci 
mimořádné účetní závěrky. Řádné ocenění nesmí provést auditor, který ověřil účetní závěrku 
banky za bezprostředně předcházející období. 
 

(2) Česká národní banka provede předběžný odhad ocenění aktiv a pasiv banky, pokud 
řádné ocenění aktiv a pasiv banky nelze zajistit k okamžiku předložení návrhu plánu 
Ministerstvu financí podle § 26bc odst. 2. Součástí předběžného odhadu ocenění aktiv a pasiv 
banky je rezerva pro dodatečné ztráty, které mohou být zjištěny při následně provedeném 
řádném ocenění aktiv a pasiv banky. 
 

(3) Je-li hodnota aktiv a pasiv banky zjištěná při řádném ocenění aktiv a pasiv banky 
vyšší než odhadovaná hodnota aktiv a pasiv banky zjištěná při předběžném odhadu ocenění 
aktiv a pasiv banky a byl-li proveden odpis podle § 26bf, Česká národní banka vydá opatření 
obecné povahy, kterým zvýší hodnotu dotčených nástrojů.  

 
(4) Česká národní banka vyzve vlastníky dotčených kapitálových nástrojů a nástrojů 

podřízeného dluhu nezahrnovaného do kapitálu, aby se do 6 měsíců přihlásili České národní 
bance, pokud není možný postup podle odstavce 3; nepřihlásí-li se vlastník dotčeného 
kapitálového nástroje a nástroje podřízeného dluhu nezahrnovaného do kapitálu v této lhůtě, 
odškodnění podle odstavce 5 mu nepřísluší. 

 
(5) Česká národní banka po uplynutí lhůty v odstavci 4 navrhne Ministerstvu financí 

postup odškodnění vlastníků dotčených kapitálových nástrojů a nástrojů podřízeného dluhu 
nezahrnovaného do kapitálu poškozených rozdílem v předběžném odhadu ocenění 
aktiv a pasiv banky a řádném ocenění aktiv a pasiv banky, a návrh odůvodní. Součástí návrhu 
je i odůvodnění nemožnosti vydat opatření obecné povahy podle odstavce 3. 
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(6) Osoba, která byla členem statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem 
dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou, ke dni provedení řádného 
ocenění aktiv a pasiv banky nebo předběžného odhadu ocenění aktiv a pasiv banky nebo 
kdykoliv v období 2 let předcházejících tomuto dni, je povinna na vyžádání poskytnout 
součinnost auditorovi při provádění řádného ocenění aktiv a pasiv banky a České národní 
bance při provádění předběžného odhadu ocenění aktiv a pasiv banky. 

 
§ 26be 

 

(1) Mimořádná veřejná podpora podle § 26bc odst. 3 může být poskytnuta bance 
zejména ve formě  

 
a) návratné finanční výpomoci,  
b) peněžitého vkladu státu do akciové společnosti,  
c) nákupu cenných papírů, nebo  
d) státní záruky. 

 
(2) Vláda v rozhodnutí o poskytnutí mimořádné veřejné podpory podle § 26bc odst. 3 

stanoví 
 

a) výši, formu a podmínky mimořádné veřejné podpory, včetně vymezení odpovídající 
protihodnoty nebo výše úplaty za mimořádnou veřejnou podporu, a  

b) povinnost banky vrátit část mimořádné veřejné podpory převyšující výši nutnou k záchraně 
banky. 

 
(3) Mimořádná veřejná podpora může být poskytnuta až po provedení 

odpisu a výměny podle § 26bf odst. 1. 

 
§ 26bf 

 

(1) Pokud vláda rozhodne o poskytnutí mimořádné veřejné podpory bance podle 
 § 26bc odst. 5, vydá Česká národní banka bez zbytečného odkladu rozhodnutí nebo opatření 
obecné povahy, kterým  

 

a) odepíše nebo sníží položky kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 do výše ztráty, nebo je podle jejich povahy použije 
k úhradě ztráty, 
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b) odepíše nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 podle čl. 51 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 do výše ztráty, pokud celková odepsaná 
částka a částka snižující položky kmenového kapitálu tier 1 podle písmene a) nepostačuje 
ke krytí ztráty, nebo je vymění za nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 podle 
čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 v  rozsahu nedostatku 
kapitálu, pokud je po provedení odpisu a snížení položek kmenového kapitálu tier 1 podle 
písmene a) kapitál banky nedostatečný, nebo pokud odpis a snížení položek kmenového 
kapitálu tier 1 podle písmene a) nebyly z důvodu neexistence ztráty provedeny a kapitál 
banky je nedostatečný, 

c) odepíše nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013 a nástroje podřízeného dluhu, které se 
nezahrnují do kapitálu tier 2 podle čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
 č. 575/2013 do výše ztráty, pokud celková odepsaná částka a částka snižující položky 
kmenového kapitálu tier 1 podle písmene a) a b) nepostačuje ke krytí ztráty, nebo je 
vymění za nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 v  rozsahu nedostatku kapitálu, pokud 
je po provedení odpisu, snížení položek kmenového kapitálu tier 1 nebo výměny podle 
písmene a) a b) kapitál banky nedostatečný. 

 

(2) Pokud je bance poskytnuta pouze státní záruka za závazky banky, odpis a výměna 
podle odstavce 1 se neprovede. 

 
(3) Pokud banka splňuje kapitálový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, odpis podle odstavce 1 se neprovede. 
 
(4) Pro účely odstavce 1 se vychází ze ztráty určené v řádném ocenění podle 

§ 26bd odst. 1, nebo pokud ještě nebylo provedeno, z předběžného odhadu podle § 26bd 
odst. 2. 

(5) Odchylně od odstavce 1 může ČNB postupovat jen po předchozím souhlasu 
Evropské komise, pokud by odpisem nebo výměnou podle odstavce 1  

 
a) došlo k ohrožení finanční stability nebo 
b) nastaly nepřiměřené důsledky. 

 
(6) Žalobu proti rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle odstavce 1 nelze 

zakládat na nesprávném řádném ocenění aktiv a pasiv podle § 26bd odst. 1 
nebo na nesprávném předběžném odhadu ocenění aktiv a pasiv podle § 26bd odst. 2. 

 

§ 26bg 
 

(1) Odpisem nebo výměnou kapitálového nástroje a nástroje podřízeného dluhu 
nezahrnovaného do kapitálu dochází v rozsahu odpisu nebo výměny k 
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a) trvalému snížení jmenovité hodnoty odepsaného nebo vyměněného nástroje a 
b) zániku závazku vůči vlastníkovi odepsaného nebo vyměněného nástroje s výjimkou 

závazků, které se staly splatnými před odpisem nebo výměnou. 

 

(2) Kapitálový nástroj a nástroj podřízeného dluhu nezahrnovaný do kapitálu, který 
byl zcela odepsán nebo vyměněn, k okamžiku odpisu nebo výměny zaniká a cenný papír 
odpovídající tomuto nástroji se ke stejnému okamžiku stává neplatným. 

 
 (3) Výměnou kapitálového nástroje a nástroje podřízeného dluhu nezahrnovaného 
do kapitálu vzniká vlastníkovi tohoto nástroje v rozsahu výměny právo na jeho bezodkladné 
nahrazení nástrojem, za který byl vlastníkův nástroj vyměněn. Banka bez zbytečného odkladu 
po předložení nahrazovaného nástroje odevzdá oprávněné osobě odpovídající cenný papír. 
Jde-li o právo, které nebylo spojeno s cenným papírem, odevzdá banka oprávněné osobě 
písemné potvrzení o právech plynoucích z nástroje, za který byl nahrazovaný nástroj 
vyměněn. 

 

(4) Vydá-li Česká národní banka opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o výměně 
kapitálových nástrojů a nástrojů podřízeného dluhu, může bance uložit, aby v potřebném 
rozsahu vydala nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve prospěch vlastníků vyměněných 
nástrojů.  
 

(5) Pokud je výkon hlasovacích práv nabyvatele vyměněného nástroje pozastaven, 
do udělení souhlasu České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo 
ovládnutím banky tato hlasovací práva vykonává Česká národní banka. 

 
(6) Pokud nabyla výměna nástroje účinnosti bez předchozího souhlasu České národní 

banky a Česká národní banka nevyhověla žádosti podle § 20 odst. 3, může Česká národní 
banka s přihlédnutím k tržním podmínkám stanovit lhůtu pro převod nástroje od nabyvatele 
na další osobu a nabyvatel je povinen převod ve stanovené lhůtě provést. Nesplní-li nabyvatel 
tuto povinnost, může Česká národní banka uložit sankce nebo opatření k nápravě 
za nedodržení nebo porušení povinnosti pro případ nabývání nebo zvýšení kvalifikované 
účasti na bance nebo ovládnutí banky. 

 

§ 26bh 
 

Při postupu podle § 26bf zohlední Česká národní banka pořadí pohledávek věřitelů 
podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a postupuje tak, aby žádný vlastník 
kapitálového nástroje a nástroje podřízeného dluhu nezahrnovaného do kapitálu nebyl 
nepřiměřeně zvýhodněn nebo poškozen. 
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§ 26bi 

 

Platí, že rozhodnutí vlády o poskytnutí mimořádné veřejné podpory ani žádná jiná 
událost s tímto rozhodnutím související nezakládá povinnost předčasného splacení ani nemění 
vztahy vyplývající ze smluvních ujednání u nástrojů, které nebyly odepsány nebo vyměněny 
podle § 26bf nebo nástrojů, které nejsou uvedeny v § 26bf. 

 

§ 26bj 

 
(1) Česká národní banka oznámí opatření obecné povahy uvedené v § 26bf odst. 1 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
okamžikem oznámení, neurčí-li Česká národní banka pozdější nabytí účinnosti. Současně 
s oznámením uveřejní Česká národní banka okamžik účinnosti. 

 
(2) Pro vydání opatření obecné povahy uvedeného v § 26bf odst. 1 se § 172 a § 173 

odst. 1 správního řádu nepoužijí. 
 
(3) Česká národní banka ve výrokové části opatření obecné povahy, jímž se  
 

a) snižují položky kmenového kapitálu tier 1 podle § 26bf odst. 1 písm. a), určí alespoň, které 
položky kmenového kapitálu tier 1 se snižují a v jakém rozsahu,  

b) odepisují kapitálové nástroje a nástroje podřízeného dluhu, které se nezahrnují do kapitálu 
tier 2 podle § 26bf odst. 1, určí alespoň, které kapitálové nástroje a nástroje podřízeného 
dluhu se odepisují a v jakém rozsahu, nebo  

c) vyměňují kapitálové nástroje a nástroje podřízeného dluhu, které se nezahrnují do kapitálu 
tier 2 podle § 26bf odst. 1 písm. b) a c), určí alespoň, které kapitálové nástroje a nástroje 
podřízeného dluhu, které se nezahrnují do kapitálu tier 2, se vyměňují, v jakém rozsahu, 
jakým konverzním poměrem a na které nástroje kmenového kapitálu tier 1. 

 
(4) Položky kmenového kapitálu tier 1, kapitálové nástroje a nástroje podřízeného 

dluhu, které se nezahrnují do kapitálu tier 2, se ve výrokové části opatření obecné povahy 
uvedeného v § 26bf odst. 1 určí alespoň obecným způsobem pomocí znaků charakterizujících 
jednotlivé skupiny položek nebo nástrojů. 

 
(5) Rozhodnutí České národní banky podle § 26bf odst. 1 nabude účinnosti 

doručením rozhodnutí účastníkům řízení. 
 
(6) Vymezení účastenství podle § 26aa odst. 1 se pro rozhodnutí o provedení odpisu 

a výměny podle § 26bf odst. 1 nepoužije.“. 
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3. V § 34 odst. 3 větě druhé se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty druhé 
se doplňují slova „nebo o banku, u které Česká národní banka postupuje 
podle § 26bc a následujících, do rozhodnutí vlády o neposkytnutí mimořádné veřejné 
podpory podle § 26bc odst. 5 nebo do účinnosti rozhodnutí o poskytnutí takové veřejné 
podpory“. 

4. V § 34 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova: „nebo jestliže došlo k závažné 
změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen“. 

5. V § 36a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:  

„(7) Fyzická osoba jako osoba, která byla členem statutárního orgánu banky, členem 
správní rady banky, členem dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou 
osobou ke dni provedení řádného ocenění podle § 26bd odst. 1 nebo předběžného 
odhadu ocenění podle § 26bd odst. 2 nebo kdykoliv v období 2 let předcházejících 
tomuto dni, se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost auditorovi nebo České 
národní bance podle § 26bd odst. 6.“. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

6. V § 36a odst. 8 písm. c) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

7. V § 41d se odstavec 5 zrušuje. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o stavebním spoření 

Čl. II 

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 
České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., 
zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. 
a zákona č. 135/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 16b odst. 1 se za slova „právnické osobě“ doplňují slova „nebo podnikající fyzické 
osobě“. 
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2. V § 16b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo 
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto 
zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

3. V § 16b se odstavec 6 zrušuje. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 

 

Čl. III 

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, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., 
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona 
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona 
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 
Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona           č. 
303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č…/2014 (ST 253), se mění takto: 

1. V § 8al odst. 4 větě první se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013“ zrušují a za slova „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova „nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“. 

2. V § 21 odst. 9 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“. 

3. V § 27b odst. 1 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l). 
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aspi://module='ASPI'&link='406/2001 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='212/2002 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='257/2004 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='280/2004 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='377/2005 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='413/2005 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
aspi://module='ASPI'&link='56/2006 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
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aspi://module='ASPI'&link='156/2010 Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'�
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4. V § 27b odst. 4 písm. c) se slovo „n)“ nahrazuje slovem „l)“. 

5. V § 27c odst. 1 písm. e) se slova „§ 2c odst. 3“ nahrazují slovy „§ 2b odst. 12“. 

6. V § 27d odst. 1 úvodní část ustanovení zní: 

„Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že“. 

7. V § 28g odst. 2 písm. b) se slova „nebo § 27c odst. 1 písm. e)“ zrušují. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech 
 
 

Čl. IV 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., 
zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., 
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.1/2005 
Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,  
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 230/2006 
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č.  112/2006 Sb., 
zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č.  26/2008 Sb., zákona č. 109/2009 
Sb., zákona č.  154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č.  417/2009 Sb., 
zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 306/2008 
Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 
Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., 
zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 
Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 

1. Na konci textu § 73 se doplňují slova „, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní 
předpis jinak“. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 

Čl. V 
 
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 
Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 
zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 420/2009 
Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 
Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona 
č…/2014 (ST 216), se mění takto: 

1. V § 9aj odst. 3 větě poslední se slova „§ 9aq odst. 2 nebo § 9ar odst. 2“ nahrazují slovy 
„§ 9ar odst. 2 nebo § 9as odst. 2“. 

2. V § 9al odst. 4 větě první se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013“ zrušují a za slova „čl. 92 odst. 3“ se vkládají slova „nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“. 

3. V § 9ar odst. 2 větě druhé se slova „§ 9aa odst. 1“ nahrazují slovy „§ 9aj odst. 1“. 

4. V § 136 odst. 2 písm. f) se slova „§ 9 a 9a“ nahrazují slovy „přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a § 9a“. 

5. V § 153 odst. 3 se slova „písm. s)“ nahrazují slovy „písm. v)“. 

6. V § 157 odst. 14 písm. c) se za slova „odstavce 8“ doplňují slova „písm. a) až h)“. 

 
 
 
 
 
 
 



 - 12 -

ČÁST ŠESTÁ 

Účinnost 

Čl. VI 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
 

 

 
 
 
 


