
V.

I. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 21/1992 Sb., O BANKÁCH, S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje 
na přímo použitelný předpis Evropské unie27) a upravuje některé vztahy související se 
vznikem, podnikáním 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 republice, 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 služby a vydávání elektronických peněz,
 
d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, 
d) vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování 
platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene c),
 
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 
oprávněna 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 oprávněných 
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
 
j) výkon funkce depozitáře,
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k) směnárenskou činnost,
 
l) poskytování bankovních informací,
 
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. Banka může vykonávat činnost akreditované osoby 
podle zákona upravujícího činnost akreditovaných osob na finančním trhu, je-li 
akreditovanou osobou podle takového zákona.
 

(5) Pokud je k výkonu některé z činností uvedených v odstavci 3 třeba povolení 
České národní banky podle zákonů upravujících regulaci poskytování některých finančních 
služeb a žadatel 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 „pobočka 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 
udělena Českou národní bankou licence (§ 5) a pouze v rozsahu udělené licence.
 

(7) Licence obsahuje jmenovité vymezení povolené činnosti a může obsahovat 
vymezení rozsahu povolené činnosti, nikoliv však ve smyslu omezení počtu jednotlivých 
obchodních případů, 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) 
____________________ 
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění 
vkladů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci 
úvěrových institucí.
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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.
 
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.
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění 
směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním 
institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění 
směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a 
resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování.
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění 
směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy).
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.
 
1b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 
2) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012.
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II. PLATENÉ ZNĚNÍ 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 POZDĚJCÍH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 3

Předmět podnikání družstevní záložny

(1) Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat kromě 
činností uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) tyto další činnosti, má-li je uvedeny v 
uděleném povolení:

 

a) finanční leasing pro členy,

 

b) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků3e) pro členy,

b) platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související 
s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,
c) poskytování záruk ve formě ručení nebo finanční záruky za členy,

 

d) otvírání akreditivů pro členy,

 

e) obstarání inkasa pro členy,

 

f) nákup a prodej cizí měny pro členy,

 

g) pronájem bezpečnostních schránek členům.,

h) vydávání a správu platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o 
poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene b).
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(2) Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) 
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 pro účely zajištění vlastního provozu 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 tohoto zákona,

 

e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském 
regulovaném trhu,

 

f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které 
převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy 
vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo 
Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je 
Česká republika členem,

 

g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České 
národní banky.

 

(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 podle občanského 
zákoníku nebo na základě převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního 
kolaterálu podle zákona upravujícího finanční zajištění3g).

 

(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Souhrn zůstatků 
vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek 
souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského 
vkladu. Smlouvy uzavřené při výkonu činností podle odstavců 1 až 3 a § 1 odst. 2 písm. a) a 
b) musí mít písemnou formu.

 

(5) Družstevní záložna může poskytnout jednomu členovi, členům, kteří jsou 
ekonomicky spjatými osobami45), nebo členům, kteří jsou osobami blízkými podle 
občanského zákoníku46), úvěr do úhrnné výše 30 000 000 Kč.

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

___________________ 
 
3b) § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 
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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.
 
3e) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích 
a platebních systémech (zákon o platebním styku).
 
3g) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
 
45) Čl. 4 odst. 1 bod 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
 
46) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA 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 POZDĚJCÍH PŘEDPISŮ, 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 9

Další činnosti stavební spořitelny

(1) Stavební spořitelna může kromě činností podle § 1

 a) poskytovat úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro 
uspokojování bytových potřeb,

 b) přijímat vklady od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních 
institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí,

 c) poskytovat záruky za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 
odst. 5 a za úvěry uvedené v písmenu a),

 d) obchodovat na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, 
vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,

e) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, 
za které Česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní 
bankou,

f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto 
států, a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy 
převzaly záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic 
Investment Bank a Evropskou centrální bankou,
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g) provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny,

g) poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním 
platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny,

h) poskytovat bankovní informace,

 i) uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku,

 j) vykonávat finanční makléřství; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování 
spotřebitelského úvěru, může stavební spořitelna tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-
li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr,

 k) vykonávat činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr.

 (2) Činnosti uvedené v odstavci 1 může stavební spořitelna vykonávat jen za 
předpokladu, že budou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených 
smluv a že nedojde ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k 
prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí.

 (3) Podíl součtu cílových částek u smluv uzavřených stavební spořitelnou s 
právnickými osobami na součtu cílových částek u smluv, u nichž dosud nevznikl nárok na 
úvěr ze stavebního spoření, může činit nejvýše 15 %, v roce 2012 nejvýše 25 %. 
Pohledávky z úvěrů uvedených v odstavci 1 písm. a) a z úvěrů podle § 5 odst. 5 nesmějí 
překročit 20 % součtu cílových částek, v roce 2012 30 % tohoto součtu.

 (4) Stavební spořitelna může finanční prostředky ukládat pouze u bank se sídlem v 
České republice, poboček zahraničních bank působících na území České republiky nebo 
u zahraničních bank se sídlem na území členského státu Evropské unie a pouze za 
předpokladu, že budou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených 
smluv a že nedojde ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k 
prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí.

 (5) Stavební spořitelna může získávat potřebné zdroje pouze od bank, zahraničních 
bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a 
poboček zahraničních finančních institucí. Stavební spořitelna může také vydávat 
dluhopisy se splatností nejvýše 10 let.

 (6) Stavební spořitelna může mít majetkové účasti pouze v právnických osobách, 
které se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů nebo výrobou pro tyto účely, v 
podnicích pomocných bankovních služeb a v jiných stavebních spořitelnách.

 (7) Účast v právnické osobě podle odstavce 6 nesmí přesáhnout jednu třetinu 
základního kapitálu právnické osoby a součet účastí v právnických osobách nesmí 
překročit 15 % základního kapitálu stavební spořitelny. To neplatí pro nabývání účastí v 
jiných stavebních spořitelnách a v podnicích pomocných bankovních služeb.

 (8) Stavební spořitelna může nabývat pouze nemovité věci, jimiž jsou zajištěny její 
pohledávky, nebo nemovité věci určené pro výkon činnosti této stavební spořitelny.
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IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 235/2004 SB. O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJCÍH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A 
DOPLNĚNÍ

§ 54

Finanční činnosti
 

(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních 
korporacích,

b) přijímání vkladů od veřejnosti,

c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,

d) platební styk a zúčtování,

e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků,

d) platební služby a vydávání elektronických peněz,

e) vydávání a správa platebních prostředků,

f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,

h) obstarávání inkasa,

i) směnárenská činnost,

j) operace týkající se peněz,

k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, 
včetně zahraničních bank, nebo od státu,

l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,

m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet 
zákazníka,

n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,

o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,

p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je 
součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních 
nástrojů,

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,
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r) vedení evidence investičních nástrojů,

s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,

t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,

u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně 
není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,

v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového fondu, 
účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,

w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,

x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb 
obyvatelstva,

y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

 

(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou 
úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní 
zápůjčku.

 

(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s 
vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit 
pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.

V. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 58/1995 SB., O POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ 
VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU A O DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 SB., 
O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 
ZMĚN A DOPLNĚNÍ,  

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a závazky 
vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci 1) státní 
podporu vývozu poskytovanou formou pojištění vývozních úvěrových rizik, podpořeného 
financování a dorovnávání úrokových rozdílů.

 

(2) Pojištěním vývozních úvěrových rizik se pro účely tohoto zákona rozumí činnosti 
vykonávané Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní 
pojišťovna“), které souvisejí s vývozem a jsou vykonávány na základě povolení 
uděleného Českou národní bankou podle § 3a, a to

 

a) pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních 
nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik,
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b) pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v 
důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných 
komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik,

 

c) pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení 
převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného 
poškození,

 

d) pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojeným s přípravou a realizací 
obchodních činností,

 

e) pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování výroby určené pro 
vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit 
podmínky smlouvy o vývozu,

 

f) pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce 
zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze 
smlouvy o vývozu,

 

g) pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě 
pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu 
platného při výplatě pojistného plnění,

 

h) zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik z pojištění podle písmen a), b) a f) 
sjednaných zahraničními úvěrovými pojišťovnami,

 

i) zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně 
nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům,

 

j) pojištění a zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo 
sídlem na území České republiky.

 

(3) Podpořeným financováním se pro účely tohoto zákona rozumí krátkodobé a 
dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro 
vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé 
poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem za podmínek tohoto zákona 
formou

 

a) refinančního úvěru

1. bance vývozce a bance dovozce na financování vývozu,

2. bance vývozce a bance výrobce na financování výroby pro vývoz,

3. bance investora na financování investice,

4. bance vývozce na projektové financování,
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b) přímého úvěru

1. vývozci, zahraniční společnosti nebo zahraniční osobě na financování vývozu,

2. vývozci a výrobci na financování výroby pro vývoz,

3. investorovi na financování investice,

4. vývozci na projektové financování,

5. nebankovní společnosti na odkup pohledávek vývozce souvisejících s vývozem,

 

c) finančních služeb souvisejících s vývozem, které zahrnují především

1. bankovní záruky,

2. otevírání akreditivů a platební styk a zúčtování, 

2. otevírání akreditivů, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických 
peněz a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním 
elektronických peněz,
3. zajišťovací operace,

4. financování místních nákladů v zemi sídla nebo trvalého pobytu dovozce.

 

(4) Dorovnáváním úrokových rozdílů se pro účely tohoto zákona rozumí dorovnávání 
rozdílu mezi úroky sjednanými pevnými úrokovými sazbami u vývozních úvěrů 
poskytovaných bankou vývozce v souladu s právem Evropských společenství a 
mezinárodními pravidly upravujícími státem podporované vývozní úvěry (dále jen 
„mezinárodní pravidla“) se splatností alespoň dva roky a úroky stanovenými na základě 
šestiměsíční úrokové sazby IBOR pro měnu, ve které je poskytnut vývozní úvěr, 
zveřejněné agenturou Reuters dva pracovní dny před začátkem období, za které se 
provádí dorovnání, a navýšené o systémovou marži banky vývozce. Výši systémové 
marže banky vývozce stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

 

____________________ 
 1) Směrnice Rady 98/29/ES ze dne 7. května 1998 o harmonizaci hlavních podmínek týkajících 
se pojišťování vývozních úvěrů pro transakce se střednědobým a dlouhodobým pojištěním.

Rozhodnutí Rady 2001/76/ES ze dne 22. prosince 2000 nahrazující rozhodnutí ze dne 4. dubna 
1978 o používání jistých zásad v rámci státem podporovaných vývozních úvěrů - Ujednání o 
pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry.

 Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních publikovaná ve sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 191/1995 Sb.

VI. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJCÍH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A 
DOPLNĚNÍ,  

§ 3

Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
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(1) Prodávající je povinen:

a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli 
překontrolovat si správnost těchto údajů,

b) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je 
závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím 
uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,

c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy 6) 
a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování 
prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje 
vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.6a)

(2) Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení 
požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto 
způsobem placení vznikají.

CELEX 32011L0083

VII. PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 253/2008 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH 
PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ 
TERORISMU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ,  

§ 2

Povinné osoby

(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

a) úvěrová instituce, kterou je

1. banka,

2. spořitelní a úvěrní družstvo,

b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je

1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných 
papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních 
nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4),

2. organizátor trhu s investičními nástroji,

3. osoba s povolením k poskytování investičních služeb5) s výjimkou investičního 
zprostředkovatele6),

4. investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního 
fondu, penzijní společnost a penzijní fond,

5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických 
peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu 3),
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5. osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických 
peněz,

6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo k 
obchodování s nimi,

7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček,

8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných 
událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění7), s výjimkou 
pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu 
způsobenou jeho činností,

9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi,

10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle devizového zákona,

11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování 
platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní 
částky,

12. osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, 
průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě obchodních 
závodů9),

13. osoba poskytující služby peněžního makléřství,

14. osoba poskytující služby úschovy cenností,

c) držitel povolení k umístění herního prostoru podle zákona upravujícího hazardní hry,

d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi,

e) auditor, daňový poradce a účetní,

f) soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při 
úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku,

g) notář při úkonech v rámci notářské úschovy8) anebo advokát nebo notář při úschově 
peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem 
požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet 
při

1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo obchodního závodu9) anebo jeho části,

2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, 
včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové 
instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového 
účtu,

3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení 
nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či 
nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi 
ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takového subjektu, nebo
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4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i 
hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz 
nebo jej přímo vyvolá,

h) osoba nenaplňující znaky podle písmen a) až g), poskytující jiné osobě služby, které 
spočívají v

1. zakládání právnických osob,

2. jednání jménem právnické osoby, anebo jiná osoba v obdobném postavení, pokud výkon 
této služby je pouze dočasný a souvisí se založením a správou právnické osoby,

3. poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou 
právnickou osobu,

4. jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné 
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na 
zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropských společenství, nebo

5. jednání jejím jménem nebo na její účet při činnostech uvedených v písmenu g),

i) osoba, která poskytuje služby uvedené v písmenu h) v rámci svěřeneckého vztahu nebo 
jiného obdobného smluvního vztahu podle cizího právního řádu,

j) osoba oprávněná k obchodování s kulturními památkami10) nebo s předměty kulturní 
hodnoty11) nebo ke zprostředkování takových obchodů,

k) osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových 
obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy,

l) národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů27) (dále jen „národní správce“).

(2) Povinnou osobou je rovněž

a) zahraniční právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1, která na území České 
republiky působí prostřednictvím své pobočky, organizační složky nebo provozovny, a to v 
rozsahu činnosti touto pobočkou, organizační složkou nebo provozovnou vykonávané,

b) na území České republiky působící zahraniční osoba, pokud jako podnikatel vykonává 
činnosti uvedené v odstavci 1,

c) Středisko cenných papírů,

d) podnikatel, který není uveden v odstavci 1, jestliže přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 
000 EUR nebo vyšší,

e) právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu 
některou z činností uvedených v odstavci 1, nebo pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 
15 000 EUR nebo vyšší.

(3) Povinnou osobou není, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2 písm. d) a e), 
osoba, která činnosti uvedené v odstavci 1 nevykonává jako předmět svého podnikání.

____________________ 



15

3) zákon č. …/2017 Sb., o platebním styku. 


