Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 131

Rozeslána dne 13. srpna 2021

Cena Kč 152,–

O B S A H:
295. Ú s t a v n í z á k o n , kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
296. Z á k o n o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
a o změně některých zákonů
297. Z á k o n o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých
souvisejících zákonů
298. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
299. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
300. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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295
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 21. července 2021,
kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně
České republiky:

zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“.

Čl. I

Čl. II

V čl. 6 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady
č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České
republiky, se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se

Účinnost
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním
dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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296
ZÁKON
ze dne 21. července 2021
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2021 a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ
VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva na území České republiky u osob
omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany
veřejného zdraví před onemocněním covid-19 a dalších osob podle tohoto zákona ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále
jen „Poslanecká sněmovna“), které se uskuteční ve
dnech 8. a 9. října 2021, (dále jen „volby“) a podmínky výkonu práva těchto osob hlasovat v místním
nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování.
Tento zákon dále upravuje zvláštní pravidla správy
voleb a zjišťování výsledků voleb.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) karanténou nebo izolací karanténa nebo izolace
nařízená podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví1) z důvodu ochrany veřejného
zdraví před onemocněním covid-19,

1

b) pobytovým zařízením zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, věznice, vazební věznice,
ústav pro výkon zabezpečovací detence a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče,
c) uzavřením pobytového zařízení uzavření pobytového zařízení podle zákona upravujícího
ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19,
d) volebním stanovištěm dočasné zařízení, které
umožňuje hlasování ze silničního motorového
vozidla,
e) zvláštním způsobem hlasování hlasování u volebního stanoviště, hlasování při pobytovém zařízení a hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky,
f) oprávněným voličem osoba, která
1. je voličem podle zákona upravujícího volby
do Parlamentu České republiky (dále jen
„volební zákon“) a
2. ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem
hlasování podle tohoto zákona, je osobou
v karanténě nebo izolaci nebo k tomuto dni
pobývá v pobytovém zařízení, které je uzavřeno,
g) komisí pro hlasování volební orgán, který zajišťuje zvláštní způsoby hlasování,
h) sčítací komisí volební orgán, který zajišťuje sčítání hlasů odevzdaných zvláštním způsobem
hlasování,
i) prvním dnem voleb první den voleb stanovený
volebním zákonem.

) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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§3
Použití zvláštních způsobů hlasování
Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li
dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti
nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením
onemocnění covid-19.
§4

Částka 131

(4) Krajský úřad zajišťuje proškolení členů komise pro hlasování. Krajský úřad také zajišťuje pro
komisi pro hlasování ochranné a hygienické prostředky, výpočetní techniku, včetně mobilního telefonu s přístupem k internetu, další nezbytně nutná
technická zařízení, volební dokumentaci, volební
schránky a dopravu při výkonu její činnosti. Pro
účely zajištění dopravy může krajský úřad svěřit dopravní prostředek členům komise pro hlasování.

Překážka ve výkonu volebního práva

§6

(1) Překážka ve výkonu volebního práva stanovená volebním zákonem pro osoby s omezenou
osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu se
nevztahuje na oprávněného voliče, který při volbách
podle tohoto zákona využije zvláštního způsobu
hlasování.

Sčítací komise

(2) Osoba prokáže, že je ke dni, v němž chce
hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě
nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem
zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před
komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci. Za osobu v karanténě nebo izolaci
se považuje též osoba, která se prokáže listinným
nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19.
§5
Komise pro hlasování
(1) Komise pro hlasování zřizuje krajský úřad
tak, aby na každý okres na území volebního kraje
připadala alespoň 1 komise. Na území hlavního města Prahy zřizuje Magistrát hlavního města Prahy alespoň 5 komisí pro hlasování.
(2) Komise pro hlasování má 3 členy jmenované ředitelem krajského úřadu, který zároveň určí,
který z nich bude zapisovatelem. Zapisovatel komise
pro hlasování plní úkoly, které volební zákon svěřuje
předsedovi okrskové volební komise. Pro zajištění
hlasování je nutná přítomnost alespoň 2 členů komise.
(3) Na podmínky členství v komisi pro hlasování se použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové volební komisi.

(1) Sčítací komisi zřizuje krajský úřad pro
území volebního kraje.
(2) Sčítací komise má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu. Ředitel krajského úřadu zároveň určí, který z členů komise bude zapisovatelem.
Zapisovatel sčítací komise plní úkoly, které volební
zákon svěřuje předsedovi okrskové volební komise.
Vyžaduje-li to náročnost sčítání hlasů v daném kraji,
může ředitel krajského úřadu jmenovat do sčítací
komise nejvýše další 4 členy.
(3) Na podmínky členství ve sčítací komisi se
použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové volební komisi.
(4) Sčítací komise je příslušná ke sčítání hlasů
odevzdaných komisím pro hlasování zřízeným na
území volebního kraje.
(5) Školení členů sčítací komise ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem a podmínky pro činnost sčítací komise, včetně ochranných a hygienických prostředků, zajišťuje krajský úřad.
§7
Obecné podmínky pro umožnění
zvláštního způsobu hlasování
(1) Za pořádek při hlasování odpovídá zapisovatel komise pro hlasování. Jeho pokyny k zachování
pořádku a řádného průběhu hlasování jsou závazné
pro všechny přítomné osoby.
(2) Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování svou totožnost, věk a adresu místa trvalého
pobytu předložením občanského průkazu, cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu.
(3) Komise pro hlasování dále ověří, že opráv-
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něný volič je v karanténě nebo izolaci. Prokáže-li
oprávněný volič tuto skutečnost čestným prohlášením, přiloží je komise pro hlasování k seznamu
oprávněných voličů, kteří hlasovali.

(4) Armáda České republiky zajistí vybudování
a vybavení volebního stanoviště s výjimkou technických prostředků podle § 5 odst. 4.

(4) Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním
komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

§ 10

(5) Komise pro hlasování umožní oprávněnému
voliči hlasovat po ověření skutečností podle odstavců 2 a 3.
(6) Oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
HLAVA II
HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ
§8
Podmínky hlasování u volebního stanoviště
U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu
na území, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno,
a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.
§9

Způsob hlasování u volebního stanoviště
(1) Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu druhého dne před prvním dnem voleb v době
od 8 do 17 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti
oprávněný volič dostavil. Před uzavřením volebního
stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat
oprávněným voličům, kteří v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.
(2) Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla
řídí pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.
(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému
voliči po prokázání splnění podmínek podle § 7
a 8 úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací
lístky.

Zřízení volebního stanoviště
§ 11

(1) Krajský úřad po projednání s Armádou
České republiky a s Policií České republiky zřídí
pro každý okres ve volebním kraji alespoň 1 volební
stanoviště; současně stanoví, pro který okres, popřípadě jakou jeho část vymezenou výčtem území obcí
je dané volební stanoviště zřízeno. Na území hlavního města Prahy zřídí Magistrát hlavního města
Prahy alespoň 5 volebních stanovišť tak, aby každá
městská část spadala pod některé volební stanoviště;
současně stanoví, pro která území jsou volební stanoviště zřízena.

Komise pro hlasování sestavuje seznam oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště.
V seznamu komise uvede jméno a příjmení, datum
narození a adresu a okres místa trvalého pobytu
oprávněného voliče.

(2) Volební stanoviště musí být zřízeno na místě s dopravní dostupností umožňující plynulý příjezd a odjezd silničních motorových vozidel.

§ 12

(3) Informaci o umístění volebního stanoviště
zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do patnáctého dne před prvním dnem voleb.
Krajský úřad současně poskytne informaci o umístění volebního stanoviště Ministerstvu vnitra.

Evidence oprávněných voličů

HLAVA III
HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení
Při pobytovém zařízení, které bylo uzavřeno,
může hlasovat
a) oprávněný volič, kterému toto pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, a
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b) volič podle volebního zákona, který v tomto
pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává
službu a nachází se v něm v době, kdy v tomto
zařízení hlasování probíhá.

Částka 131

označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to volič, poskytne mu komise pro hlasování
také hlasovací lístky.
§ 15

§ 13
Sestavení seznamu oprávněných voličů
v pobytovém zařízení
(1) Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad nejpozději do 16 hodin třetího dne před
prvním dnem voleb o pobytových zařízeních na
území volebního kraje, která budou v době voleb
uzavřena. Krajská hygienická stanice dále vyrozumí
krajský úřad o uzavření pobytového zařízení, k němuž došlo po vyrozumění podle věty první. K vyrozuměním předaným krajskému úřadu po dvanácté
hodině prvního dne voleb krajský úřad nepřihlíží.
(2) Krajský úřad si od pobytového zařízení,
které bylo uzavřeno, vyžádá seznam osob, kterým
pobytové zařízení poskytuje pobytové služby. Pobytové zařízení neprodleně poskytne krajskému
úřadu seznam v elektronické podobě. Seznam obsahuje u každé osoby podle § 12 písm. a) jméno a příjmení, datum narození a adresu a okres místa trvalého pobytu. Krajský úřad předá seznam oprávněných voličů komisi pro hlasování. Podle vět první
a druhé se nepostupuje v případě, kdy došlo k uzavření pobytového zařízení až v první den voleb; v takovém případě si krajský úřad vyžádá od pobytového zařízení pouze údaj o počtu osob, kterým pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, a pobytové zařízení jej neprodleně poskytne.
§ 14
Způsob hlasování při pobytovém zařízení
(1) Komise pro hlasování zajistí hlasování při
pobytovém zařízení tak, aby proběhlo ve vyhrazeném čase v době od 8 do 22 hodin dne předcházejícího prvnímu dni voleb a od 8 do 18 hodin prvního
dne voleb. Čas vyhrazený pro hlasování při pobytovém zařízení stanoví komise po projednání s pobytovým zařízením. Krajský úřad může dobu pro hlasování při pobytovém zařízení prodloužit; o této skutečnosti informuje Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad.
(2) Komise pro hlasování vydá po prokázání
splnění podmínek podle § 7 a 12 voliči úřední obálku

Evidence oprávněných voličů
Komise pro hlasování ponechá v seznamu
oprávněných voličů, popřípadě do něj dopíše, pouze
ty voliče podle § 12, kterým vydala úřední obálku,
přičemž o nich uvede údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a adresa a okres místa trvalého pobytu.
HLAVA IV
HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
§ 16
Podmínky hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zajišťuje komise pro hlasování pro oprávněné voliče pobývající na území volebního kraje, pro který
byla komise pro hlasování zřízena, kteří z vážných
důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště.
§ 17
Sestavení seznamu oprávněných voličů
pro hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky
(1) Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá
o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad
příslušný podle místa, kde pobývá. Požádat lze pouze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to
do 20 hodin dne před prvním dnem voleb. Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého
pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.
(2) Informaci o telefonním čísle podle odstavce 1 věty druhé zveřejní krajský úřad na svých
internetových stránkách do desátého dne před
prvním dnem voleb.
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(3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, k žádosti se nepřihlíží.
(4) Krajský úřad předá komisi pro hlasování seznam oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky, v rozsahu
údajů podle odstavce 1 věty třetí.
§ 18
Způsob hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky
(1) Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky probíhá od 8 do 22 hodin prvního dne
voleb a od 8 do 14 hodin druhého dne voleb. Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny. Krajský úřad tuto
skutečnost uveřejní na svých internetových stránkách a informuje o ní Ministerstvo vnitra a Český
statistický úřad.
(2) Komise pro hlasování poté, co se dostaví do
místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlasování, vyčká alespoň 10 minut.
Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této
době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní
přenosné volební schránky odmítnul.
(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému
voliči po prokázání podmínek podle § 7 úřední
obálku označenou úředním razítkem krajského
úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne
mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.
§ 19
Evidence oprávněných voličů
Komise pro hlasování v seznamu podle § 17
odst. 4 vyznačí, kterým oprávněným voličům vydala
úřední obálku, popřípadě skutečnost, že oprávněný
volič hlasování odmítnul nebo mu nebylo hlasování
umožněno.
HLAVA V
PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ
ZE SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ
§ 20
Předávání seznamů krajskému úřadu
Po skončení hlasování zvláštním způsobem
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předá komise pro hlasování seznamy podle § 11, 15
a 19, včetně odevzdaných voličských průkazů a čestných prohlášení, neprodleně krajskému úřadu.
§ 21
Předávání evidencí obecním úřadům
(1) Krajský úřad nejpozději ve 14 hodin dne
před prvním dnem voleb předá údaje ze seznamu
oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště, obecním úřadům příslušným podle místa
trvalého pobytu voliče.
(2) Krajský úřad nejpozději v 10 hodin prvního
dne voleb předá údaje ze seznamů oprávněných
voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.
(3) Krajský úřad nejpozději ve 22 hodin prvního dne voleb předá údaje ze seznamů oprávněných
voličů o voličích, kteří hlasovali při pobytovém zařízení, obecním úřadům příslušným podle místa
trvalého pobytu voliče.
(4) Obecní úřad neprodleně přenese údaje o hlasování předané krajským úřadem podle odstavce 1
do výpisů ze stálého seznamu voličů. Údaje předané
krajským úřadem podle odstavců 2 a 3 poskytne
obecní úřad neprodleně příslušné okrskové volební
komisi, která je přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů. Přenesení údajů se provede doplněním
poznámky odkazující na číslo tohoto zákona a krajský úřad, který údaje o voliči předal. Je-li ve stálém
seznamu voličů u jména voliče uvedena poznámka,
že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném
obecním úřadem, obecní úřad údaje předané krajským úřadem podle odstavců 1 až 3 bezodkladně
předá obecnímu úřadu, v jehož zvláštním seznamu
je volič zapsán.
(5) Dostaví-li se do volební místnosti volič,
který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého
seznamu voličů již obdržel úřední obálku, okrsková
volební komise mu hlasování neumožní. Okrsková
volební komise neumožní hlasování také voliči,
který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého
seznamu voličů požádal o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a u něhož okrsková volební
komise prostřednictvím krajského úřadu ověřila, že
již odhlasoval.
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HLAVA VI
ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
§ 22
Předání volební dokumentace
a volebních schránek
(1) Komise pro hlasování po ukončení hlasování zvláštním způsobem předá krajskému úřadu
k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad
protokol. Uschování zapečetěné volební schránky
u krajského úřadu zajistí komise pro hlasování též
v době po skončení hlasování v příslušném dni do
počátku hlasování v následujícím dni.
(2) Krajský úřad předá volební schránky a vytištěné seznamy oprávněných voličů předané podle
§ 20 sčítací komisi nejdříve po ukončení hlasování
podle volebního zákona.
(3) Sčítací komise otevře volební schránky poté,
kdy obdrží všechny volební schránky určené pro
zvláštní způsob hlasování ve volebním kraji, a smísí
jejich obsah.
§ 23
Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí
a předání výsledků hlasování
Českému statistickému úřadu
(1) Sčítací komise posuzuje hlasy a zjišťuje výsledky hlasování oprávněných voličů postupem, na
který se obdobně použijí ustanovení volebního zákona upravující posuzování hlasů a zjišťování výsledků hlasování.
(2) V místnosti, kde sčítací komise sčítá hlasy,
mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu pověření zjišťováním a zpracováním
výsledků voleb, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení o ověření způsobilosti na úseku voleb, členové Státní volební komise
a jejího sekretariátu, jakož i zástupci politických
stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní
listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo
koalice za daný volební kraj.
(3) Sčítací komise vyhotoví zápis obdobně
podle pravidel pro vyhotovení zápisu o průběhu
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a výsledku hlasování podle volebního zákona, a to
v elektronické podobě s využitím programového
vybavení dodaného Českým statistickým úřadem.
Údaje o průběhu hlasování sčítací komise v zápisu
neuvádí. Údaje o volební účasti uvede sčítací komise
způsobem stanoveným Českým statistickým úřadem
s přihlédnutím k povaze zvláštního způsobu hlasování.
(4) Sčítací komise předá Českému statistickému
úřadu zápis na přebíracím místě stanoveném Českým statistickým úřadem.
(5) Český statistický úřad započte výsledky
hlasování předané sčítací komisí do výsledku voleb
obdobným způsobem, který stanoví volební zákon
pro započtení výsledků hlasování u okrskové volební komise.
(6) Volební dokumentace se ukládá u krajského
úřadu.
HLAVA VII
FINANCOVÁNÍ
ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ
§ 24
Nároky členů komisí pro hlasování, členů sčítacích
komisí a členů okrskových volebních komisí
(1) Činnost člena komise pro hlasování a člena
sčítací komise je jiným úkonem v obecném zájmu.
(2) Člen komise pro hlasování a člen sčítací
komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno
v nezbytně nutném rozsahu k výkonu své funkce
a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo
odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Člen komise pro hlasování
a člen sčítací komise, který není v pracovním nebo
služebním poměru, avšak je výdělečně činný, má
v případě ušlého výdělku nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu své funkce ve
výši 340 Kč za 1 den.
(3) Člen komise pro hlasování má nárok na odměnu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy vykonával
funkci a zároveň se podílel na zajištění hlasování
zvláštním způsobem. Člen sčítací komise má nárok
na odměnu ve výši 5 000 Kč.
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(4) Odměny podle odstavce 3 vyplácí krajský
úřad.

v němž má oprávněná osoba právo hlasovat,
nebo

(5) Pro volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise podle
volebního zákona o 500 Kč.

c) do zvláštní přenosné volební schránky, nachází-li se oprávněná osoba na území obce, ve které
se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat.

§ 25
Úhrada nákladů
(1) Krajský úřad z finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na činnost volebních orgánů hradí náklady na
a) nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítací komise podle § 24,
b) zajištění podmínek činnosti komisí pro hlasování podle § 5 a § 9 odst. 1 a
c) zajištění podmínek pro činnost sčítací komise.
(2) Náklady na opatření podle § 9 odst. 4 se
hradí z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.
(3) Ze státního rozpočtu se hradí i náklady volebních orgánů vynaložené na přípravu zvláštních
způsobů hlasování přede dnem podle § 3.
HLAVA VIII
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA
§ 26
(1) Překážka ve výkonu práva hlasovat v referendu konaném v souběhu s volbami stanovená příslušnými zákony upravujícími konání referenda pro
osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu
ochrany zdraví lidu v souvislosti s onemocněním
covid-19 se nevztahuje na osoby oprávněné hlasovat
v referendu (dále jen „oprávněná osoba“), které při
hlasování v referendu využijí zvláštního způsobu
hlasování podle tohoto zákona.
(2) Oprávněná osoba může využít pro hlasování v místním referendu zvláštní způsoby hlasování
podle tohoto zákona
a) u volebního stanoviště zřízeného pro okres,
v němž se nachází obec, ve které se koná místní
referendum, v němž má oprávněná osoba právo
hlasovat,
b) v pobytovém zařízení, které se nachází na
území obce, ve které se koná místní referendum,

(3) Obecní úřad obce, ve které se koná místní referendum, předá krajskému úřadu nejpozději
4 dny před prvním dnem voleb dostatečné množství
úředních obálek a hlasovacích lístků pro hlasování
v místním referendu, které budou předány příslušným komisím pro hlasování.
(4) Krajský úřad zajistí komisi pro hlasování
vhodnou zvláštní hlasovací schránku s nápisem „Referendum“ doplněným názvem obce, pro jejíž území
je místní referendum vyhlášeno. Při hlasování v místním referendu postupuje komise pro hlasování
a oprávněná osoba přiměřeně podle tohoto zákona.
Seznam oprávněných osob vede komise pro hlasování samostatně.
(5) Komise pro hlasování využívá jednu
zvláštní hlasovací schránku pro všechny zvláštní
způsoby hlasování podle tohoto zákona v tomtéž
místním referendu. V době, kdy hlasování podle tohoto zákona neprobíhá, uschová komise pro hlasování zapečetěnou zvláštní hlasovací schránku a související dokumentaci u krajského úřadu. Po ukončení
hlasování předá komise pro hlasování zvláštní hlasovací schránku krajskému úřadu spolu se seznamem
oprávněných osob, kterým komise pro hlasování vydala úřední obálku pro hlasování v místním referendu. Krajský úřad zajistí ve spolupráci s obecním
úřadem obce, ve které se koná místní referendum,
předání zvláštní hlasovací schránky a seznamu
oprávněných osob okrskové volební komisi, kterou
určí starosta obce. Okrsková volební komise posoudí obsah zvláštní hlasovací schránky a výsledky
započte do celkových výsledků hlasování v místním
referendu za hlasovací okrsek. Okrsková volební
komise zároveň promítne obsah seznamu oprávněných osob předaných krajským úřadem do výpisu ze
seznamu oprávněných osob.
(6) Za splnění podmínek podle odstavce 2
písm. b) může v pobytovém zařízení hlasovat v místním referendu osoba, která v tomto pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává službu a nachází se
v něm v době, kdy v tomto zařízení hlasování probíhá.
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(7) Hlasuje-li v místním referendu podle tohoto
zákona občan jiného členského státu Evropské unie,
prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem
o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném
pobytu.
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HLAVA X
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 28
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se
ustanovení tohoto zákona týkající se krajských
úřadů též na Magistrát hlavního města Prahy.

(8) Při konání krajského referenda se postupuje
podle odstavců 2 až 6 obdobně s tím, že hlasovací
lístky pro krajské referendum sčítá sčítací komise
a zápis o výsledku hlasování předá neprodleně krajské komisi zřízené podle příslušného zákona o referendu.

(2) Při plnění úkolů stanovených tímto zákonem mají Český statistický úřad, krajské úřady
a obecní úřady postavení volebních orgánů.

HLAVA IX

(3) Činnost volebních orgánů podle tohoto zákona je výkonem státní správy.

PŘESTUPKY
§ 27
(1) Fyzická osoba, která je oprávněným voličem, oprávněnou osobou nebo osobou pracující
nebo vykonávající službu v pobytovém zařízení
oprávněnou hlasovat při tomto pobytovém zařízení,
se dopustí přestupku tím, že

(4) Krajský úřad je pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn využívat údaje
a) ze základního registru obyvatel a
b) z informačního systému evidence obyvatel.
(5) Využívanými
písm. a) jsou

údaji

b) jméno a příjmení,

b) hlasuje ve volbách nebo referendu některým ze
zvláštních způsobů hlasování podle tohoto zákona a zároveň způsobem podle volebního zákona, nebo

d) adresa místa pobytu,

(2) Fyzická osoba, která je oprávněným voličem nebo oprávněnou osobou, se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede v čestném prohlášení
podle § 4 odst. 2 nesprávný nebo neúplný údaj.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c) nebo odstavce 2, nebo
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) nebo b).
(4) Přestupek podle tohoto zákona projednává
krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
fyzické osoby.

odstavce 4

a) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu základního registru obyvatel,

a) hlasuje podle tohoto zákona ve volbách nebo
referendu více než jednou,

c) požádá pro volby nebo referendum o hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky podle
tohoto zákona více než jednou nebo až poté,
kdy odhlasovala jiným zvláštním způsobem
hlasování podle tohoto zákona.

podle

c) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství a
f) číslo cestovního pasu.
(6) Využívanými
písm. b) jsou

údaji

podle

odstavce 4

a) agendový identifikátor fyzické osoby pro
agendu evidence obyvatel,
b) jméno a příjmení,
c) datum narození,
d) adresa místa trvalého pobytu a
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(7) Z údajů podle odstavců 5 a 6 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Osoby zajišťující činnost volebních orgánů
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jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o osobách, které jsou oprávněny hlasovat podle tohoto
zákona.
(9) Poskytovatel zdravotních služeb vydá
osobě omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 na
její žádost bezplatně potvrzení podle § 4 odst. 2.
(10) Ministerstvo vnitra stanoví a zveřejní na
svých internetových stránkách formu a způsob vedení seznamů oprávněných voličů podle tohoto zákona.
(11) Český statistický úřad stanoví a sdělí krajským úřadům
a) způsob uvádění údajů o volební účasti v zápisu
o průběhu a výsledcích hlasování zpracovávaném sčítací komisí podle § 23 odst. 3,

tací komise se nehledí jako na plátce pojistného na
veřejné zdravotní pojištění.
(15) U jednání nezbytných k výkonu volebního
práva a práva hlasovat v místním nebo krajském referendu podle tohoto zákona je vyloučena jejich
protiprávnost na úseku ochrany veřejného zdraví.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o místním referendu
§ 29
V § 5 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má místní
referendum probíhat společně s volbami, které se
i v době krizového stavu konají.“.

b) přebírací místa pro předání zápisů o průběhu
a výsledcích hlasování sčítacími komisemi podle
§ 23 odst. 4.
(12) Není-li při ustavování okrskové volební
komise pro volby dosaženo minimálního počtu
členů okrskové volební komise stanoveného starostou podle volebního zákona nebo poklesne-li ve
dnech voleb počet členů komise pod minimální počet
stanovený starostou, snižuje se minimální počet
členů okrskové volební komise na 5 a ve volebních
okrscích do 300 voličů na 4.
(13) Pro vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem podle tohoto zákona neplatí lhůta
stanovená v § 1 odst. 3 volebního zákona. Dny pro
konání hlasování zvláštním způsobem hlasování
předcházející prvnímu dni voleb vyplývající z tohoto
zákona vyhlásí prezident republiky nejpozději do
20. září 2021, pokud se podle § 3 ve volbách zvláštní
způsoby hlasování použijí.
(14) Na člena komise pro hlasování a člena sčí-
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona
o krajském referendu
§ 30
V § 5 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má krajské referendum probíhat společně s volbami, které se
i v době krizového stavu konají.“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 31
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 22. července 2021
o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem
a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ PENĚŽNÍ
ČÁSTKY OSOBÁM STERILIZOVANÝM
V ROZPORU S PRÁVEM
§1
Předmět zákona
Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí
jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
v rozporu s právem a stanoví některé podrobnosti
řízení o poskytnutí této částky a některé úkoly Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“).
§2
Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která se
podrobila v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 (dále jen „rozhodné období“) ve zdravotnickém zařízení na území, které je součástí území České
republiky, sterilizaci v rozporu s právem.
§3
Sterilizace v rozporu s právem
(1) Sterilizací v rozporu s právem se pro účely
tohoto zákona rozumí zdravotní výkon zabraňující
plodnosti, k jehož provedení oprávněná osoba neudělila souhlas, nebo souhlas udělila při takovém porušení právních předpisů upravujících v rozhodném
období provedení zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti anebo za takových okolností, jež vy-

1

lučují nebo vážně narušují svobodu a prostotu
omylu uděleného souhlasu.
(2) Porušením právních předpisů a okolnostmi
podle odstavce 1 se rozumí zejména působení na
oprávněnou osobou v podobě jakéhokoli nátlaku,
donucení či přesvědčování, aby se zdravotnímu výkonu zabraňujícímu plodnosti podrobila, jakož i skutečnost, že oprávněná osoba nebyla srozumitelným
způsobem a v dostatečném rozsahu informována
o svém zdravotním stavu a o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích
navrhovaného zdravotního výkonu a o jiných možnostech řešení zdravotního stavu, jejich vhodnosti,
přínosech a rizicích.
(3) Má se za to, že podmínky podle odstavce 1
jsou splněny, pokud v souvislosti s provedením
zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti byla
oprávněné osobě poskytnuta dávka podle předpisů
o sociálním zabezpečení, jejíž poskytnutí bylo vázáno na podstoupení zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti1).
§4
Jednorázová peněžní částka
(1) Oprávněná osoba má nárok na poskytnutí
jednorázové peněžní částky ve výši 300 000 Kč (dále
jen „nárok“).
(2) Nárok je třeba uplatnit u ministerstva nejpozději do tří let od účinnosti tohoto zákona, jinak
zaniká.
(3) Přiznání nároku nevylučuje uplatnění práv
příslušejících oprávněné osobě z důvodu zásahu
do integrity podle obecných předpisů občanského

) Například § 35 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
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práva. Přiznaný nárok se na případnou náhradu
škody či přiměřené zadostiučinění započte.
Řízení o nároku
§5
(1) O přiznání nároku rozhoduje ministerstvo.
(2) Na řízení o přiznání nároku se použije
správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) V řízení podle tohoto zákona činí lhůta pro
vydání rozhodnutí nejdéle 60 dnů.
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(2) Osoba, která vede zdravotnickou dokumentaci o oprávněné osobě, je povinna ji zaslat ministerstvu do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti.
Po dobu běhu lhůty pro předložení zdravotnické
dokumentace lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.
§8
V případě přiznání nároku provede ministerstvo
jeho výplatu do 30 dnů od právní moci rozhodnutí
o přiznání nároku.
§9

§6

Soudní přezkum

(1) Žádost o přiznání nároku musí kromě obecných náležitostí obsahovat

(1) Proti rozhodnutí ministra zdravotnictví
o rozkladu lze podat žalobu ve správním soudnictví.

a) vylíčení rozhodných skutečností případu, zejména označení zdravotnického zařízení, v němž
ke zdravotnímu výkonu zabraňujícímu plodnosti došlo, datum, kdy byl tento zdravotní výkon proveden, a vylíčení okolností, za nichž
k tomuto zdravotnímu výkonu došlo,
b) značení listin a jiných důkazních prostředků,
jichž se oprávněná osoba na podporu svého
práva dovolává,
c) bankovní účet, na který má ministerstvo poukázat přiznanou peněžní částku.
(2) Státní orgány, jakož i právnické a fyzické
osoby jsou povinny na výzvu ministerstva poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou ke zjištění
skutkového stavu věci bez důvodných pochybností,
zejména předložit listiny či jiné důkazní prostředky.
Výzva má formu usnesení, které se doručuje pouze
státnímu orgánu nebo osobám, které jsou povinny
poskytnout součinnost.
§7
(1) Osoby oprávněné k provádění úkonů
správního orgánu v řízení2) jsou při výkonu působnosti podle tohoto zákona oprávněny v rozsahu nezbytném pro splnění účelu tohoto zákona nahlížet
do zdravotnické dokumentace vedené o oprávněných
osobách a činit si z ní výpisy či kopie.

2

) § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

3

) § 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

(2) Oprávněná osoba může být v řízení o žalobě
zastoupena též právnickou osobou, jejíž zisk se nerozděluje a k jejímž činnostem uvedeným v zakladatelském právním jednání patří ochrana lidských práv
a základních svobod a poskytování právní pomoci
v souvislosti s touto ochranou; za právnickou osobu
jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen,
který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je
podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon
advokacie3).
§ 10
Po dobu 10 let od účinnosti tohoto zákona neběží v případě dokumentů, jejichž obsah by mohl
být významný k prokázání nároku oprávněných
osob podle tohoto zákona, skartační lhůty podle
právních předpisů o archivnictví. Po stejnou dobu
nelze rovněž vyřadit a zničit zdravotnickou dokumentaci obsahující záznamy vztahující se k provedení
zdravotního výkonu zabraňujícího plodnosti v období uvedeném v § 2.
§ 11
Ministerstvo je oprávněno zpracovávat osobní
údaje, pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů
podle tohoto zákona.
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§ 12
(1) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona
je ministerstvo oprávněno ze základního registru
obyvatel využívat tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil,
a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(2) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona
je ministerstvo oprávněno z informačního systému
evidence obyvatel využívat tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též
adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí
občana mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí
došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.
(3) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona
je ministerstvo oprávněno z informačního systému
cizinců využívat tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že
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se cizinec narodil na území České republiky,
místo a okres narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo
území České republiky, stát, na jehož území
k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě
jako den, který nepřežil.
(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou
vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců,
pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
§ 13
V § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona
č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona
č. 217/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 218/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona
č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona
č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona
č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona
č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona
č. 182/2018 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se na konci
odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
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„o) žalob o poskytnutí jednorázové peněžní částky
osobám sterilizovaným v rozporu s právem.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů

lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016
Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.,
zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 386/2020 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se za bod 4 doplňuje bod 5,
který zní:
„5. jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem,“.

§ 14
V § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona
č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona
č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona
č. 223/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014
Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., ná-
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 15
V § 7 odst. 2 písm. h) bodu 2 zákona č. 110/
/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 105/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/
/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 540/
/2020 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se slova „a finančních prostředků na odstranění následků živelní
pohromy“ nahrazují slovy „ , finančních prostředků
na odstranění následků živelní pohromy a jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem“.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou ustanovení § 10, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 22. července 2021,
kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu
Čl. I
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění
takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/879“.
2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 2 se
doplňují slova „ , v platném znění“.
3. V § 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou,
na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovem
„a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) povinnosti při prodeji podřízených způsobilých
závazků.“.
4. V § 2 odst. 1 písm. a) se text „§ 82a,“ zrušuje,
slova „a konverze“ se nahrazují slovy „nebo konverze odepisovatelných“, číslo „128“ se nahrazuje
číslem „126“, číslo „137“ se nahrazuje číslem „138“
a na konci textu písmene a) se doplňují slova
„a 164a“.
5. V § 2 odst. 1 písmena e) a f) znějí:
„e) významnou ovládanou osobou významný dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 135 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
f) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4
odst. 1 bodu 15 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.

6. V § 2 odst. 1 písmena p) až r) znějí:
„p) osobou podléhající řešení krize právnická osoba
se sídlem v členském státě, vůči které skupinový
plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení krize, nebo instituce, která není
součástí skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, vůči které plán řešení krize
předpokládá uplatnění opatření k řešení krize,
q) skupinou podléhající řešení krize osoba podléhající řešení krize a jí ovládané osoby, které nejsou
1. osobami podléhajícími řešení krize,
2. osobami ovládanými jinou osobou podléhající řešení krize, nebo
3. osobami se sídlem v jiném než členském státě,
které nejsou podle plánu řešení krize součástí
skupiny podléhající řešení krize, a jimi ovládanými osobami,
r) strategií řešení krize soubor opatření k řešení
krize, která jsou stanovena v plánu řešení krize
nebo ve skupinovém plánu řešení krize,“.
7. V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „správní rada,“
zrušují.
8. V § 2 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 1 písm. d)
bodě 3, § 52 odst. 1, § 60 písm. b), § 62 odst. 1,
§ 63 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 3, § 65 odst. 1,
§ 166 odst. 2, § 222 odst. 1, § 228 odst. 1 úvodní
části ustanovení, § 228 odst. 2, § 228 odst. 3, § 228
odst. 4 úvodní části ustanovení, § 229 odst. 1, § 249
a § 250 odst. 1 se za slovo „nástrojů“ vkládají slova
„a vnitroskupinových způsobilých závazků“.
9. V § 2 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:
„h) kmenovým kapitálem tier 1 kapitál vypočtený
podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013,“.
Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena i) až r).
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10. V § 2 odst. 2 se za písmeno l) vkládají nová
písmena m) až o), která znějí:

podřízených způsobilých závazků nebo závazků ovládané osoby podle § 128a,

„m) způsobilým závazkem závazek splňující podmínky podle § 128 nebo 130,

g) rizikem nadměrné páky riziko podle čl. 4
odst. 1 bodu 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

n) vnitroskupinovým způsobilým závazkem způsobilý závazek splňující podmínky podle § 130
včetně závazků nesplňujících podmínku minimální splatnosti závazku podle čl. 72c odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,
o) podřízeným způsobilým závazkem způsobilý
závazek splňující podmínky podle čl. 72b
odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.
Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena p) až u).
11. V § 2 odst. 2. písm. q) se za slovo „licence“
vkládají slova „a schválení finanční holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby“.
12. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí
a) konsolidovaným základem konsolidovaná situace podle čl. 4 odst. 1 bodu 47 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013,
b) orgánem příslušným k řešení krize orgán, který
byl pověřen k výkonu pravomocí k řešení krize
na finančním trhu,
c) orgánem příslušným k řešení krize skupiny
orgán příslušný k řešení krize v členském státě,
jehož orgán dohledu je orgánem příslušným
k dohledu na konsolidovaném základě nad
touto skupinou,
d) globální systémově významnou institucí globální systémově významná instituce podle čl. 4
odst. 1 bodu 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
13. V § 4 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „právními předpisy4)“ nahrazují slovem
„předpisy4)“ a slova „právními akty5)“ se nahrazují
slovy „dalšími akty5)“.
14. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které
včetně poznámky pod čarou č. 29 znějí:
„(5) V seznamu podle odstavce 4 jsou uvedeny
alespoň instituce, finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a dále povinné osoby, které povinná osoba označila jako člena konsolidačního celku v příslušném výkazu předkládaném
povinnou osobou České národní bance podle zákona o České národní bance29).
(6) Česká národní banka může za účelem přípravy řešení krize rozhodnutím uložit instituci, aby
oslovila za podmínek stanovených v § 97 odst. 1 a 2
potenciální nabyvatele.
29

) § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 6 odst. 2 se číslo „26“ nahrazuje textem
„26a“, slova „až 79“ se nahrazují slovy „a 78“,
za text „§ 81“ se vkládají slova „až 81b“ a za číslo „98,“ se vkládají slova „128b, 128c, 129 až 129d,
131 až 131c, 137,“.
16. V § 8 odst. 1 větě první se za slovo „možný“ vkládají slova „výrazně nepříznivý“, slovo
„systém“ se nahrazuje slovem „trhy“ a slova „včetně
podmínek jejich financování a hospodářství jako celek“ se nahrazují slovy „ , jakož i na financování
nebo na hospodářství jako celek“.

e) kombinovanou kapitálovou rezervou kombinovaná kapitálová rezerva podle zákona upravujícího činnost bank, zákona upravujícího činnost
spořitelních a úvěrních družstev nebo zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

17. V § 17 odst. 4 a v § 22 odst. 1 se slova
„a Fondu pojištění vkladů“ zrušují.

f) požadavkem na podřízenost požadavek, aby
osoba podléhající řešení krize plnila část minimálního požadavku prostřednictvím kapitálu,

19. V § 17 odst. 5 písm. o) se slova „minimálních požadavcích podle § 129 a případných smluvních nástrojích podle § 137“ nahrazují slovy „mini-

18. V § 17 odst. 5 písm. j) se za slovo „rámci“
vkládá slovo „strategie“.
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málním požadavku nebo o vnitřním minimálním
požadavku“.
20. V § 17 odst. 5 se za písmeno o) vkládá nové
písmeno p), které zní:
„p) lhůtu ke splnění požadavku na podřízenost
podle § 128b nebo 128c,“.
Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).
21. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Plán řešení krize musí být aktualizován
rovněž po uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu a konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků.
Při aktualizaci plánu řešení krize Česká národní
banka stanoví lhůtu podle § 17 odst. 5 písm. o)
a p) se zohledněním lhůty pro splnění pokynu
k držení dodatečného kapitálu podle jiného právního
předpisu6).“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
22. V § 18 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
23. V § 18 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
24. V § 19 odstavec 1 zní:
„(1) Plán řešení krize evropské finanční skupiny (dále jen „skupinový plán řešení krize“) obsahuje opatření, která mají být uplatněna vůči evropské
ovládající osobě a jí ovládaným osobám se sídlem na
území členských států. Skupinový plán řešení krize
může zahrnovat opatření, která mají být uplatněna
vůči ovládaným osobám se sídlem na území jiného
než členského státu. Skupinový plán řešení krize vypracovává orgán příslušný k řešení krize skupiny ve
spolupráci s orgány příslušnými k řešení krize ovládaných osob a, je-li to účelné, rovněž ve spolupráci
s orgány příslušnými k řešení krize významných poboček, v rámci kolegia pro řešení krize a po konzultaci s orgánem dohledu na konsolidovaném základě,
orgány dohledu nad ovládanými osobami a orgány
dohledu nad významnými pobočkami.“.
25. V § 19 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Skupinový plán řešení krize určí pro každou evropskou finanční skupinu osoby podléhající řešení krize
a skupiny podléhající řešení krize; § 17 odst. 2, 4 až 6
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a § 18 odst. 1, 2, 4 až 6 se na skupinový plán řešení
krize použijí obdobně; skupinový plán řešení krize
popisuje“.
26. V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) opatření k řešení krize, která by měla být uplatněna vůči osobě podléhající řešení krize, a dopady těchto opatření na jednotlivé členy evropské finanční skupiny; pokud evropská finanční
skupina zahrnuje více skupin podléhajících řešení krize, popisuje skupinový plán opatření
k řešení krize, která by měla být uplatněna vůči
jednotlivým osobám podléhajícím řešení krize,
a dopady těchto opatření na ostatní členy skupiny podléhající řešení krize a ostatní skupiny
podléhající řešení krize, které jsou součástí
stejné evropské finanční skupiny,“.
27. V § 19 odst. 2 písm. b) se za slova „skupiny,
jejích členů“ vkládají slova „nebo členů skupiny
podléhající řešení krize“.
28. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a důsledky pro řešení krize
v Evropské unii“.
29. V § 19 odst. 2 písm. e) se slova „v souvislosti se skupinovým řešením krize, a to i nad rámec
opatření upravených tímto zákonem“ nahrazují
slovy „vůči členům každé skupiny podléhající řešení
krize“.
30. V § 19 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Součástí skupinového plánu řešení krize je posouzení způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize. Zahrnuje-li evropská finanční skupina
více skupin podléhajících řešení krize, je součástí
skupinového plánu i posouzení způsobilosti každé
skupiny podléhající řešení krize.“ a ve větě poslední
se slova „a systémů pojištění vkladů“ zrušují.
31. V § 20 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
32. V § 20 odst. 5 se slova „minimálních požadavků podle § 129“ nahrazují slovy „minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.
33. V § 21 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , a popřípadě určit osobu podléhající
řešení krize“.
34. V § 21 odst. 3 se slova „minimálních požadavků podle § 120“ nahrazují slovy „minimálního
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požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek.

35. V § 22 odst. 1 větě první se za slova „zákona nebo“ vkládají slova „uplatněním opatření k řešení krize“ a za slova „tohoto zákona“ se vkládá
čárka.

(3) Česká národní banka posoudí, zda opatření
podle odstavce 1 nebo 2 navržená institucí mohou
vést k odstranění překážek způsobilosti instituce
k řešení krize.“.

36. V § 22 odst. 2 větě první se slova „nebo
postupy“ nahrazují slovy „nebo uplatněním opatření
k řešení krize vůči příslušné osobě podléhající řešení
krize“ a ve větě druhé se slova „a Fondu pojištění
vkladů nebo obdobných systémů pojištění vkladů
jiného členského státu“ zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

37. V § 22 odst. 3 se slovo „vymezuje“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slovo „unie27)“ se nahrazuje
slovy „unie upravující posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize27)“.

42. V § 23 odst. 6 písm. h) se za slovo „založit“
vkládají slova „tuzemskou nebo evropskou“.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 27 se doplňují slova „ , v platném znění“.
38. V § 23 odst. 1 větě čtvrté se za slovo „navrhnout“ vkládají slova „České národní bance“ a věta
poslední se zrušuje.
39. V § 23 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Instituce navrhne ve lhůtě 2 týdnů ode dne
doručení oznámení podle odstavce 1 České národní
bance opatření, která povedou ke splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku a splnění kombinované kapitálové rezervy,
a časový harmonogram pro jejich uplatnění zohledňující důvody vzniku podstatných překážek způsobilosti k řešení krize, jestliže tyto podstatné překážky jsou důsledkem toho, že instituce
a) splňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad
rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1
písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 a požadavku na kapitál
uloženého jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím
opatření k nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky podle jiného právního
předpisu6), ale nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
určeného v procentech v poměru k celkovému
objemu rizikové expozice, nebo
b) nesplňuje požadavek na kapitál a způsobilé závazky podle čl. 92a a 494 nařízení Evropského

40. V § 23 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
41. V § 23 odst. 6 písm. b) se slovo „angažovanost“ nahrazuje slovem „expozici“.

43. V § 23 odst. 6 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:
„i) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c), aby
předložily plán splnění minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové expozice, plán splnění kombinované kapitálové rezervy nebo plán splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkové míře expozice,“.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena j) až l).
44. V § 23 odst. 6 písm. j) se slovo „odepisovatelné“ nahrazuje slovem „způsobilé“ a slova „minimálních požadavků podle § 129“ se nahrazují slovy
„minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.
45. V § 23 odst. 6 písm. k) se slova „minimálních požadavků podle § 130“ nahrazují slovy „minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.
46. V § 23 odst. 6 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) změnit profil splatnosti kapitálových nástrojů
a způsobilých závazků,“.
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).
47. V § 23 odst. 6 písm. m) se za slovo „instituci“ vkládají slova „nebo jinému členovi skupiny,“
a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „skupiny“.
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48. V § 23 odst. 8 se slova „4 a 5“ nahrazují
slovy „6 a 7“.

osobou podléhající řešení krize oznámí své posouzení evropské ovládající osobě.

49. V § 24 odst. 1 se za slovo „provede“ vkládají slova „v rámci kolegia k řešení krize“ a za slova
„skupiny k řešení krize“ se vkládají slova „ , a zahrnuje-li evropská finanční skupina více skupin podléhajících řešení krize, posouzení způsobilosti každé
skupiny podléhající řešení krize“.

(2) Evropská ovládající osoba ve lhůtě 2 týdnů
ode dne doručení oznámení navrhne České národní
bance opatření zajišťující splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu
rizikové expozice, splnění kombinované kapitálové
rezervy nebo splnění minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkové míře expozice a jejich
časový harmonogram, ve kterém evropská ovládající
osoba zohlední důvody vedoucí ke vzniku překážky
způsobilosti k řešení krize.

50. V § 24 odst. 3 se za slova „oblasti bankovnictví7)“ vkládají slova „a po konzultaci s dotčenými
orgány dohledu“, za slova „finanční skupiny“ se
vkládají slova „a každé skupiny podléhající řešení
krize náležející k téže evropské finanční skupině“
a za slovo „návrhy“ se vkládají slova „cílených a přiměřených“.
51. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V této analýze Česká národní banka zohlední model podnikání skupiny.“.
52. V § 24 odstavec 5 zní:
„(5) Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize skupiny informuje o návrhu opatření
podle odstavce 4 Evropský orgán pro bankovnictví,
orgány příslušné k řešení krize ovládaných osob
a, je-li to účelné, orgány příslušné k řešení krize významných poboček. Česká národní banka vyvíjí
úsilí, aby po konzultaci s dotčenými orgány dohledu
a orgány příslušnými k řešení krize významných poboček a s ohledem na možný dopad ve všech členských státech, ve kterých dotčená skupina působí,
bylo dosaženo dohody o odstranění podstatných
překážek způsobilosti k řešení krize s orgány příslušnými k řešení krize ovládaných osob ve lhůtě
4 měsíců ode dne sdělení návrhu podle odstavce 4,
nebo ve lhůtě 5 měsíců ode dne předložení analýzy
podle odstavce 3, pokud ke sdělení návrhu podle odstavce 4 nedojde v určené lhůtě.“.
53. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
„§ 24a
(1) Je-li překážka způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize způsobena tím, že
u člena skupiny jsou dány okolnosti uvedené
v § 23 odst. 2, posoudí Česká národní banka jako
orgán příslušný k řešení krize skupiny tuto překážku
a po konzultaci s orgánem příslušným k řešení krize
dotčené osoby podléhající řešení krize a orgánů příslušných k řešení krize institucí ovládaných touto

(3) Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize skupiny informuje o návrhu opatření
podle odstavce 2 Evropský orgán pro bankovnictví,
orgány příslušné k řešení krize ovládaných osob
a, je-li to účelné, orgány příslušné k řešení krize významných poboček. Česká národní banka vyvíjí
úsilí, aby po konzultaci s dotčenými orgány dohledu
a orgány příslušnými k řešení krize významných poboček bylo dosaženo dohody o odstranění podstatných překážek způsobilosti k řešení krize s orgány
příslušnými k řešení krize ovládaných osob ve lhůtě
2 týdnů ode dne sdělení návrhu opatření podle odstavce 2, a to s ohledem na možný dopad ve všech
členských státech, ve kterých dotčená skupina působí.“.
54. V § 25 odst. 1 se za text „§ 24 odst. 5“
vkládají slova „nebo podle § 24a odst. 3“ a za slova
„ovládající osobě“ se vkládají slova „ , osobě podléhající řešení krize“.
55. V § 25 odst. 2 větě první se za slova „ovládající osobě“ vkládají slova „ , osobě podléhající řešení krize“ a za větu první se vkládá věta „Takové
opatření je Česká národní banka oprávněna uložit
i tehdy, pokud je překážka způsobilosti k řešení
krize způsobena tím, že u člena skupiny jsou dány
okolnosti uvedené v § 23 odst. 2, a není-li dosaženo
dohody do 2 týdnů ode dne sdělení návrhu opatření
podle § 24a odst. 2.“.
56. V § 25 odst. 3 větě první se číslo „4“
nahrazuje číslem „6“ a text „k)“ se nahrazuje textem „m)“.
57. V § 26 odst. 1 větě druhé se za slovo „uložení“ vkládají slova „cílených a přiměřených“ a na
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konci textu věty se doplňují slova „a zohlední možný dopad ve všech členských státech, ve kterých dotčená skupina působí“.
58. V § 26 odstavec 3 zní:
„(3) Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize ovládané osoby, která není osobou
podléhající řešení krize, samostatně rozhodne o uložení opatření k odstranění překážek způsobilosti
k řešení krize vůči členům skupiny se sídlem na
území České republiky, není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě do 4 měsíců ode dne,
kdy orgán příslušný k řešení krize skupiny předložil
České národní bance návrh alternativních opatření
k odstranění překážek vypracovaný evropskou ovládající osobou. Nesdělí-li evropská ovládající osoba
orgánu příslušnému k řešení krize skupiny návrh
alternativních opatření, Česká národní banka samostatně rozhodne ve lhůtě 5 měsíců ode dne, kdy jí
orgán příslušný k řešení krize skupiny předložil
analýzu podstatných překážek způsobilosti k řešení
krize evropské finanční skupiny spolu s návrhy opatření k jejich odstranění. Je-li překážka způsobilosti
k řešení krize způsobena tím, že u člena skupiny jsou
dány okolnosti uvedené v § 23 odst. 2, a není-li dosaženo dohody ve lhůtě 2 týdnů ode dne, kdy evropská ovládající osoba orgánu příslušnému k řešení
krize skupiny navrhne opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize a časový harmonogram k jejich provedení, Česká národní banka rozhodne samostatně. Rozhodnutí musí vzít v úvahu
stanoviska a výhrady ostatních orgánů příslušných
k řešení krize. Rozhodnutí Česká národní banka
oznámí orgánu příslušnému k řešení krize skupiny,
orgánu příslušnému k řešení krize osoby podléhající
řešení krize a osobě podléhající řešení krize.“.
59. V § 26 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize ovládané osoby, která je osobou podléhající řešení krize, samostatně rozhodne o uložení
opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení
krize vůči této osobě podléhající řešení krize a dalším
členům skupiny podléhající řešení krize se sídlem na
území České republiky, není-li dohody dosaženo ve
lhůtách podle odstavce 3. Česká národní banka
v rozhodnutí zohlední stanoviska a výhrady orgánu
příslušného k řešení krize skupiny a orgánů příslušných k řešení krize ostatních členů dotčené skupiny
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podléhající řešení krize. Rozhodnutí oznámí orgánu
příslušnému k řešení krize skupiny.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
60. V § 26 odst. 5 větě první se slova „lhůty
uvedené v odstavci 3“ nahrazují slovy „lhůt podle
odstavců 3 a 4“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „6“
a text „k)“ se nahrazuje textem „m)“ a ve větě druhé
se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 4“.
61. V § 26 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Opatření podle § 23 odst. 6 lze k dosažení
účelu podle odstavců 2 až 5 a § 25 odst. 1 až 3 uložit
obdobně také povinné osobě podle § 3 písm. b) a c),
která je členem příslušné evropské finanční skupiny.“.
62. V části druhé hlavě III se doplňuje díl 5,
který včetně nadpisu zní:
„Díl 5
Omezení související s porušením
kombinované kapitálové rezervy
§ 26a
(1) Povinná osoba, která má povinnost splňovat
kombinovanou kapitálovou rezervu, neprodleně
oznámí České národní bance, že
a) splňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad
rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1
písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 a požadavků na kapitál
uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím
opatření k nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky podle jiného právního
předpisu6) a
b) nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu
nad rámec minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové
expozice.
(2) Pokud povinná osoba oznámí České národní bance skutečnosti podle odstavce 1 nebo tyto
skutečnosti Česká národní banka zjistí jinak, může
povinné osobě zakázat rozdělení poměrné části zisku
po zdanění, přičemž zohlední
a) důvod, dobu trvání a rozsah neplnění kombinované kapitálové rezervy podle odstavce 1 a jeho
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dopad na způsobilost povinné osoby k řešení
krize,

c) částečným nebo úplným uzavřením trhu podle
písmene b) jsou dotčeny i další povinné osoby,

b) vývoj finanční situace povinné osoby a pravděpodobnost, že by v dohledné době mohla povinná osoba selhávat,

d) narušení fungování finančního trhu podle písmene a) neumožňuje povinné osobě vydat nástroje kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové nástroje nebo způsobilé závazky v dostatečné výši ke splnění kombinované kapitálové rezervy,

c) předpoklad, že povinná osoba v přiměřené lhůtě
bude splňovat kombinovanou kapitálovou rezervu,
d) skutečnost, zda důvody, pro které není povinná
osoba schopna nahradit závazky, které přestaly
splňovat kritéria způsobilosti podle § 128 nebo 130, jsou individuální povahy nebo následkem širší nerovnováhy na trhu, a
e) skutečnost, zda je zákaz rozdělení poměrné
části zisku po zdanění nejvhodnějším a přiměřeným opatřením k řešení situace povinné osoby,
přičemž přihlédne k dopadu zákazu na finanční
situaci a způsobilost k řešení krize povinné osoby.
(3) Nezakáže-li Česká národní banka rozdělení
poměrné části zisku po zdanění podle odstavce 2,
alespoň jednou za měsíc přezkoumá, zda jsou
splněny podmínky pro uložení tohoto zákazu.
(4) Česká národní banka zakáže povinné osobě
rozdělení poměrné části zisku po zdanění, pokud
podle odstavce 1 nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu po dobu 9 měsíců od oznámení podle
odstavce 1 nebo od okamžiku, kdy Česká národní
banka tyto skutečnosti zjistí; Česká národní banka
rozdělení poměrné části zisku nezakáže, jsou-li
splněny alespoň 2 z těchto podmínek:
a) povinná osoba nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu z důvodu vážného narušení
fungování finančního trhu, které způsobuje
rozsáhlé napětí napříč několika sektory finančního trhu,
b) narušení fungování finančního trhu podle písmene a) má za následek částečné nebo úplné
uzavření trhů, které neumožňuje povinné osobě
vydat nástroje kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové nástroje nebo způsobilé
závazky, přičemž za částečné nebo úplné uzavření trhů se nepovažuje pouhé zvýšení pohybu
ceny nástrojů kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelných kapitálových nástrojů nebo způsobilých závazků vydaných povinnou osobou
nebo zvýšení nákladů povinné osoby,

e) zákaz rozdělení poměrné části zisku po zdanění
by negativně ovlivnil část bankovního sektoru,
a tím by mohl narušit finanční stabilitu.
(5) Nezakáže-li Česká národní banka rozdělení
poměrné částky zisku po zdanění podle odstavce 4,
alespoň jednou za měsíc přezkoumá, zda jsou i nadále
splněny alespoň 2 podmínky podle odstavce 4.
(6) Rozhodne-li Česká národní banka o zákazu
rozdělení poměrné části zisku po zdanění podle odstavce 2 nebo 4, povinná osoba nesmí rozdělit částku
vyšší, než je nejvyšší částka k možnému rozdělení
vypočtena podle vzorce uvedeného v příloze č. 3
k tomuto zákonu.
(7) Rozdělením částky podle odstavce 6 se rozumí
a) přijetí rozhodnutí o rozdělení kmenového kapitálu tier 1,
b) převzetí závazku výplaty pohyblivé složky odměny nebo zvláštních penzijních výhod nebo
vyplacení pohyblivé složky odměny, pokud povinnost k její výplatě vznikla v době, kdy povinná osoba nesplňovala kombinovanou kapitálovou rezervu, a
c) provedení výplaty související s nástroji vedlejšího kapitálu tier 1.“.
63. V § 27 odst. 1 větě první se text „§ 35“ nahrazuje textem „§ 37“, ve větě druhé se slovo „nebo“
nahrazuje čárkou a za slovo „zajištění“ se vkládají
slova „ , nebo jakékoli kombinace těchto forem finanční podpory v jedné nebo více transakcích,
včetně transakcí mezi příjemcem podpory a třetí
stranou“.
64. V § 30 odstavec 1 zní:
„(1) Obdrží-li Česká národní banka jako orgán
dohledu nad ovládanou osobou, která je stranou
smlouvy o skupinové podpoře, od příslušného
orgánu dohledu na konsolidovaném základě kopii
žádosti o schválení smlouvy o skupinové podpoře,
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vyvíjí úsilí, aby bylo ve lhůtě 4 měsíců ode dne přijetí
žádosti orgánem dohledu na konsolidovaném základě dosaženo dohody ohledně souladu smlouvy
o vnitroskupinové podpoře s podmínkami podle
§ 28 a 32 s přihlédnutím k možným dopadům takového rozhodnutí, včetně fiskálních následků poskytnutí plnění podle smlouvy o skupinové podpoře
v členských státech, ve kterých dotčená skupina působí.“.
65. V § 39 odst. 1 větě první se za slova „činnosti a“ vkládá slovo „uplatnění“ a slova „nebyla
nebo nejsou realizována“ se nahrazují slovy „by nebylo dostatečné k nápravě nedostatků“.
66. V § 51 odst. 5 se slova „konzultací podle
odstavce“ nahrazují slovy „konzultací podle § 50
odst.“.
67. V § 56 odst. 1 a 2 se číslo „136“ nahrazuje
číslem „135“.
68. V § 57 odst. 1 větě první se za slovo
„banka“ vkládají slova „za účelem vykázání ztrát
spojených s aktivy v účetnictví povinné osoby“
a slova „podle § 45 odst. 1“ se zrušují a ve větě druhé
se za slova „Toto ocenění“ vkládají slova „je podkladem pro vydání rozhodnutí podle odstavců 2, 3
a 6 a“.
69. V § 57 odst. 6 se text „§ 114 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 114 odst. 5“.
70. Na konci nadpisu části páté se doplňují
slova „A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ“.
71. V § 59 odst. 1, § 60 úvodní části ustanovení
a v § 70 odst. 2 se za slovo „nástroje“ vkládají slova
„a vnitroskupinové způsobilé závazky“.
72. V § 59 odst. 2 větě první se za slovo „nástroje“ vkládají slova „ani vnitroskupinové způsobilé
závazky“.
73. V § 59 se doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:
„(3) Česká národní banka není povinna postupovat podle odstavců 1 a 2, pokud s ohledem na
ocenění nebo předběžný odhad podle § 52 odst. 1
má za to, že v důsledku opatření k řešení krize podle
ustanovení tohoto zákona o přechodu činnosti na
soukromého nabyvatele, přechodu činnosti na překlenovací instituci nebo osobu pro správu aktiv ne-
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ponesou věřitelé ztrátu ani nedojde ke konverzi jejich pohledávek.
(4) Je-li osoba podléhající řešení krize vlastníkem odepisovatelných kapitálových nástrojů nebo
věřitelem z vnitroskupinových způsobilých závazků
nepřímo prostřednictvím povinné osoby náležející
do stejné skupiny podléhající řešení krize, Česká národní banka odepíše nebo konvertuje odepisovatelné
kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové způsobilé
závazky na úrovni této povinné osoby současně s odpisem nebo konverzí kapitálových nástrojů nebo
vnitroskupinových způsobilých závazků na úrovni
jí ovládané osoby tak, aby ztráty ovládané osoby
byly účinně přeneseny na osobu podléhající řešení
krize a aby byla povinná osoba účinně rekapitalizována.
(5) Jestliže Česká národní banka odepíše nebo
konvertuje kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové
způsobilé závazky nezávisle na opatření k řešení
krize, použije se § 76 písm. e) obdobně.“.
74. V části páté se na konci textu nadpisů
hlav II až IV doplňují slova „A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ“.
75. V § 62 odst. 1 se za slovo „opatřením“ vkládají slova „soukromého sektoru včetně opatření
institucionálního systému ochrany, opatřením k nápravě podle jiného právního předpisu6), opatřením
včasného zásahu podle § 37 nebo odpisem a konverzí
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků“.
76. V § 63 odst. 2 se za slovo „konverzi“ vkládá
slovo „odepisovatelných“.
77. V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a do“ nahrazují slovy „nebo do“, za slovo
„základě,“ se vkládají slova „nebo která podléhá vnitřnímu minimálnímu požadavku,“ a slova
„oznámí to bez zbytečného odkladu“ se nahrazují
slovy „do 24 hodin po konzultaci s orgánem příslušným k řešení krize dotčené osoby podléhající řešení
krize oznámí tuto skutečnost“.
78. V § 64 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ zrušuje,
na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „a“
a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) orgánům příslušným k řešení krize osob, které
jsou členy stejné skupiny podléhající řešení
krize a které přímo nebo nepřímo nabyly ode-
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pisovatelné kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové způsobilé závazky povinné osoby.“.
79. V § 64 se doplňuje odstavec 4, který zní:
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odepisovatelný kapitálový nástroj“ vkládají slova
„nebo vnitroskupinový způsobilý závazek“ a za
slova „pro odepisovatelný kapitálový nástroj“ se
vkládají slova „nebo závazek“.

„(4) Poté, kdy Česká národní banka učiní oznámení podle odstavce 1, posoudí po konzultaci
s orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b), zda
by opatření včasného zásahu podle § 37, opatření
k nápravě podle jiného právního předpisu6), rozhodnutí podle jiného právního předpisu6) o uložení povinnosti udržovat kapitál nad minimální úroveň požadavku na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo převod
prostředků nebo kapitálu od ovládající osoby, provedené samostatně nebo společně s jiným opatřením,
v přiměřené době odvrátilo její selhání. Poté, kdy
Česká národní banka učiní oznámení podle odstavce 2, provede po konzultaci s orgány uvedenými
v odstavci 2 písm. a) a b) posouzení podle věty první
obdobně.“.

87. V § 71 odst. 1 se za slova „odepisovatelným
kapitálovým nástrojům“ vkládají slova „nebo vnitroskupinovým způsobilým závazkům“, slovo „kapitálové“ se zrušuje, za slovo „nástroje“ se vkládá slovo
„účasti“, za slovo „odpovídají“ se vkládá slovo „odepisovatelným“ a slova „nebo odepisovatelným“ se
nahrazují slovy „nebo vnitroskupinovým způsobilým“.

80. Na konci textu nadpisu § 67 se doplňují
slova „a vnitroskupinových způsobilých závazků“.

88. V § 71 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

81. V § 67 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Nepostačuje-li odpis podle odstavce 2
k plnému uhrazení ztráty povinné osoby, odepíše
Česká národní banka za účelem úhrady této ztráty
vnitroskupinové způsobilé závazky povinné osoby.
Nepostačuje-li konverze podle odstavce 2 k dosažení
účelu řešení krize, konvertuje Česká národní banka
vnitroskupinové způsobilé závazky povinné osoby
na nástroje kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby
nebo se souhlasem orgánu příslušného k řešení krize
její ovládající osoby na nástroje kmenového kapitálu
tier 1 této ovládající osoby v rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu řešení krize.“.
82. V § 68 odst. 1 větě první se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „nebo vnitroskupinových způsobilých závazků“, ve větě druhé se slova „nebo nástroj“ nahrazují slovy „ , nástroj nebo závazek“ a ve
větě třetí se slova „nebo nástroje“ nahrazují slovy
„ , nástroje nebo závazky“.
83. V § 69 odst. 1 se za slova „kapitálového nástroje“ vkládají slova „nebo věřiteli z vnitroskupinového způsobilého závazku“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo závazku“.
84. V § 69 odst. 2 větě první se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „nebo vnitroskupinových způsobilých závazků“ a ve větě druhé se za slova „Pro

85. V § 70 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo vnitroskupinové způsobilé závazky“.
86. V § 70 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci
textu odstavce se doplňují slova „nebo závazků“.

89. V § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo vnitroskupinového způsobilého závazku“.
90. V § 72 odst. 1 písm. a) se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo závazku,“.
91. V § 72 odst. 1 písm. b) se za slova „konvertovaného nástroje“ vkládají slova „nebo závazku“.
92. V § 72 odst. 2 se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo závazku“ a na konci textu odstavce
se doplňují slova „nebo závazek“.
93. V § 73 odst. 1 se za slova „kapitálového nástroje“ vkládají slova „nebo vnitroskupinového způsobilého závazku“ a za slova „kapitálový nástroj“ se
vkládají slova „nebo vnitroskupinový způsobilý závazek“.
94. V § 74 úvodní části ustanovení, § 250
odst. 2 a v § 250 odst. 3 se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „a vnitroskupinových způsobilých závazků“.
95. V § 74b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Česká národní banka může rozhodnutím
určit, že § 74a odst. 1 se neuplatní vůči povinné
osobě, u které je minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek roven částce pro úhradu
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ztráty. Odepisovatelné kapitálové nástroje, na jejichž
smluvní dokumentaci by se jinak vztahovala povinnost podle § 74a odst. 1, nelze použít pro plnění
minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku. Pravomoc podle věty první vůči
blíže neurčenému okruhu povinných osob provede
Česká národní banka opatřením obecné povahy.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
96. V § 75 odst. 1 písm. b) se slova „a předcházet ohrožení nebo narušení finanční stability“ nahrazují slovy „významným nepříznivým důsledkům
pro finanční systém“ a slovo „omezením“ se nahrazuje slovem „zamezením“.
97. V § 75 odst. 1 písm. c) se slova „objem veřejné podpory, která by mohla být zapotřebí pro
řešení krize“ nahrazují slovy „spoléhání na mimořádnou veřejnou podporu,“ a slovo „tímto“ se nahrazuje slovem „tím“.
98. V § 76 písm. c) se slova „investičním nebo
jiným službám13)“ nahrazují slovy „hlavním investičním službám“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
99. V § 78 odst. 1 písm. b) se slova „jiné opatření než opatření k řešení krize odvrátilo“ nahrazují
slovy „opatření soukromého sektoru včetně opatření
institucionálního systému ochrany, opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6), opatření
včasného zásahu podle § 37 nebo odpis a konverze
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků v přiměřené lhůtě odvrátily“.
100. V § 81 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.
101. V § 81 odst. 2 úvodní části ustanovení se
za text „písm. c)“ vkládají slova „ , která je osobou
podléhající řešení krize,“.
102. V § 81 odst. 2 písm. a) se za slovo „instituci“ vkládají slova „ , která není osobou podléhající
řešení krize a“.
103. V § 81 odst. 2 písm. b) se slovo „skupiny,“
nahrazuje slovy „skupiny podléhající řešení krize“.
104. V § 81 odst. 2 písm. c) se slova „jinou instituci nebo“ zrušují a za slovo „skupinu“ se vkládají
slova „podléhající řešení krize“.
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105. V § 81 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
106. V § 81 odstavec 3 zní:
„(3) Je-li instituce přímo nebo nepřímo ovládaná současně smíšenou holdingovou osobou a finanční holdingovou osobou a je-li tato finanční holdingová osoba ovládána touto smíšenou holdingovou osobou, plán řešení krize nemůže určit smíšenou
holdingovou osobu jako osobu podléhající řešení
krize. Opatření k řešení krize nelze uplatnit ve
vztahu ke smíšené holdingové osobě.“.
107. V části šesté se za hlavu I vkládá nová
hlava II, která včetně nadpisu zní:
„H L A V A I I
MORATORIUM
PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŘEŠENÍ KRIZE
§ 81a
(1) Česká národní banka může pozastavit povinnost plnění povinné osoby ze smlouvy na dobu
ne delší než nezbytně nutnou k dosažení účelu pozastavení, nejdéle však po dobu od okamžiku zveřejnění tohoto pozastavení postupem podle § 222 a 223
do konce pracovního dne nejblíže následujícího po
dni zveřejnění, pokud
a) zjistí, že povinná osoba selhává,
b) s přihlédnutím ke všem okolnostem nelze důvodně předpokládat, že by opatření soukromého sektoru v přiměřené lhůtě odvrátilo její
selhání,
c) pozastavení povinnosti plnění je nutné k zabránění dalšímu zhoršení finanční situace povinné
osoby a
d) pozastavení povinnosti plnění je nezbytné
k určení, zda je řešení krize ve veřejném zájmu,
ke zvolení vhodných opatření k řešení krize
nebo k zajištění jejich účinného uplatnění.
(2) Podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části rozhodnutí nebo opatření obecné povahy.
Povinnosti plnění protistrany z této smlouvy se současně pozastaví na stejnou dobu.
(3) Nastane-li povinnost plnění ze smlouvy během doby, na kterou byla pozastavena podle odstavce 1, platí, že nastala ihned po jejím uplynutí.
(4) Česká národní banka posoudí dopad poza-
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stavení podle odstavce 1 na řádné fungování finančních trhů a zohlední případný dopad na práva věřitelů, a to zejména pro případ, že po uplatnění pozastavení podle odstavce 1 Česká národní banka neshledá veřejný zájem na řešení krize.
(5) Pozastavení povinnosti podle odstavce 1 se
nevztahuje na plnění povinnosti vůči
a) platebním systémům s neodvolatelností zúčtování, zahraničním platebním systémům s neodvolatelností zúčtování, vypořádacím systémům
s neodvolatelností vypořádání, zahraničním vypořádacím systémům s neodvolatelností vypořádání a provozovatelům těchto systémů,
b) ústředním protistranám, které získaly povolení
k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, a ústředním protistranám uznaným Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012,
c) ústředním bankám.
(6) Rozsah pozastavení podle odstavce 1 lze
určit ve vztahu k individuálně určené povinnosti ve
smlouvě nebo smlouvách, ve vztahu ke skupině
druhově určených povinností nebo smluv nebo ve
vztahu ke všem povinnostem nebo smlouvám dotčené povinné osoby. Česká národní banka posoudí
vhodnost rozšíření pozastavení podle odstavce 1 na
pojištěné pohledávky z vkladů, zejména na kryté pohledávky z vkladů fyzických osob a velmi malých,
malých a středních podniků.
(7) O uplatnění pozastavení podle odstavce 1
Česká národní banka neprodleně a vždy před případným přijetím opatření k řešení krize informuje
osoby a orgány uvedené v § 175 odst. 1. Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách informaci o uplatnění pozastavení podle odstavce 1. Ustanovení § 176 se použije obdobně.
§ 81b
(1) Po dobu pozastavení povinnosti plnění povinné osoby ze smlouvy podle § 81a může Česká
národní banka pozastavit výkon práva věřitelů povinné osoby na uspokojení ze zajištění poskytnutého
povinnou osobou; přitom posoudí dopad pozastavení na finanční trh. Ustanovení § 84 se použije obdobně.
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(2) Po dobu pozastavení povinnosti plnění povinné osoby ze smlouvy podle § 81a může Česká
národní banka pozastavit výkon práva smluvní
strany na odstoupení, vypořádání nebo započtení
nebo práva, jehož uplatněním dojde nebo může dojít
ke splatnosti dluhu nebo k závěrečnému vyrovnání,
nebo práva, v důsledku kterého dojde nebo může
dojít ke vzniku, změně, pozastavení nebo zániku jiných práv a povinností smluvních stran, pokud je
takové právo stanoveno ve smlouvě s povinnou osobou nebo jiným právním předpisem a váže se ke
smluvně nebo jinak určené právní skutečnosti (dále
jen „právo na ukončení závazku“), a pokud trvá
plnění povinností, které tvoří podstatu a účel této
smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování
zajištění; přitom posoudí dopad pozastavení na finanční trh. Ustanovení § 85 se použije obdobně.
§ 81c
(1) Povinná osoba zajistí, aby finanční smlouva,
kterou uzavírá a která se řídí právem jiného než členského státu, obsahovala uznání skutečnosti, že tato
finanční smlouva může podléhat pravomoci České
národní banky pozastavit nebo omezit práva a povinnosti podle § 81a, 81b a 83 až 85, a dále uznání
skutečnosti, že smluvní strany jsou vázány požadavky uvedenými v § 168 a 169.
(2) Odstavec 1 se použije na finanční smlouvu,
která přiznává právo na uspokojení ze zajištění poskytnutého povinnou osobou nebo právo na ukončení, na která by se použil § 81a, 81b, 83 až 85 nebo 168, pokud by se finanční smlouva neřídila právem jiného než členského státu.
(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1
nemá vliv na pravomoc České národní banky uplatnit ve vztahu k dotčené finanční smlouvě pravomoci
podle § 81a, 81b, 83 až 85 a 168.“.
Dosavadní hlavy II a III se označují jako hlavy III a IV.
108. § 82a se zrušuje.
109. V § 83 odst. 3 úvodní části ustanovení se
za slovo „na“ vkládají slova „plnění povinnosti
vůči“.
110. V § 83 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
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111. V § 83 odst. 3 písm. a) se slova „dluhy
vůči“ a slova „ústředním protistranám a ústředním
bankám,“ zrušují.
112. V § 83 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) ústředním protistranám, které získaly povolení
k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, a ústředním protistranám uznaným Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012 a“.
113. V § 83 odst. 3 se doplňuje písmeno c),
které zní:
„c) ústředním bankám.“.
114. V § 83 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Rozsah pozastavení podle odstavce 1 lze
určit ve vztahu k individuálně určené povinnosti ve
smlouvě nebo smlouvách, ve vztahu ke skupině druhově určených povinností nebo smluv nebo ve
vztahu ke všem povinnostem nebo smlouvám dotčené povinné osoby. Česká národní banka posoudí
vhodnost rozšíření pozastavení podle odstavce 1 na
pojištěné pohledávky z vkladů, zejména na kryté pohledávky z vkladů fyzických osob a velmi malých,
malých a středních podniků.
(5) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna pravomoc podle § 81a, nevykoná Česká národní banka
ve vztahu k povinné osobě pravomoc podle odstavce 1.“.
115. V § 84 odst. 2 se za slovo „protistranám“
vkládají slova „ , které získaly povolení k činnosti
podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012, ústředním protistranám uznaným
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle
čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012“.
116. V § 84 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Rozsah pozastavení podle odstavce 1 lze
určit ve vztahu k individuálně určenému právu ve
smlouvě nebo smlouvách, ve vztahu ke skupině druhově určených práv nebo smluv nebo ve vztahu ke
všem právům nebo smlouvám dotčené povinné osoby.
(5) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna pravo-
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moc podle § 81b odst. 1, nevykoná Česká národní
banka ve vztahu k povinné osobě pravomoc podle
odstavce 1.“.
117. V § 85 odst. 1 se slova „na odstoupení,
vypořádání nebo započtení, nebo práva, jehož uplatněním dojde nebo může dojít ke splatnosti dluhu
nebo k závěrečnému vyrovnání, nebo práva, v důsledku kterého dojde nebo může dojít ke vzniku,
změně, pozastavení nebo zániku jiných práv a povinností smluvních stran, pokud je takové právo stanoveno ve smlouvě s povinnou osobou nebo právním
předpisem a váže se ke smluvně nebo jinak určené
právní skutečnosti (dále jen „právo na ukončení závazku“)“ nahrazují slovy „na ukončení závazku“.
118. V § 85 odst. 5 se za slovo „protistrany“
vkládají slova „ , které získaly povolení k činnosti
podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012, ústřední protistrany uznané
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle
čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012“.
119. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který zní:
„§ 85a
(1) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna pravomoc podle § 81b odst. 2, nevykoná Česká národní
banka ve vztahu k povinné osobě pravomoc podle
§ 85 odst. 1 a 2.
(2) Rozsah pozastavení podle § 85 odst. 1 lze
určit ve vztahu k individuálně určenému právu ve
smlouvě nebo smlouvách, ve vztahu ke skupině druhově určených práv nebo smluv nebo ve vztahu ke
všem právům nebo smlouvám dotčené povinné osoby.“.
120. V § 92 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „a z jiných právních předpisů,
jsou-li v rozporu s účelem řešení krize“.
121. V § 93 odst. 1 se věta poslední nahrazuje
větami „Zvláštní správce je povinen provést veškerá
opatření, která jsou v souladu s účelem řešení krize,
a která mohou zahrnovat navýšení kapitálu, změnu
vlastnické struktury nebo převzetí jinou institucí. Při
provádění těchto opatření není vázán povinnostmi
vedoucích orgánů vyplývajícími ze zakladatelského
právního jednání nebo z jiných právních předpisů,
jsou-li v rozporu s účelem řešení krize.“.
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122. V § 97 odst. 2 se text „596/2014“ nahrazuje textem „596/201430)“.
Poznámka pod čarou č. 30 zní:
„30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení
o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/
/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.“.

123. V § 101 větě druhé se slova „není dotčeno“
nahrazují slovy „nejsou dotčeny“ a slova „a § 171 až
173 a § 177“ se nahrazují slovy „podle § 96 odst. 6,
postup podle § 171 až 173 a právo na dorovnání
podle § 177“.
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130. V § 122 písm. e) se slova „tomto systému“
nahrazují slovy „těchto systémech, a dále vůči
ústřední protistraně, která získala povolení k činnosti
podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012, nebo ústřední protistraně uznané
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle
čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012“.
131. V § 122 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje,
na konci písmene h) se tečka nahrazuje slovem
„ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

125. V § 105 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

„i) dluhu vůči ovládané povinné osobě nebo obdobné osobě podle srovnatelného zahraničního
právního předpisu, která není osobou podléhající řešení krize a je členem téže skupiny podléhající řešení krize, bez ohledu na jeho splatnost, s výjimkou dluhu, který odpovídá pohledávce uspokojované podle insolvenčního zákona po pohledávkách nezajištěných věřitelů.“.

126. V § 105 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

132. V § 123 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li rozhodnutí o přechodu podle § 102
odst. 1 vykonatelné, může Česká národní banka rozhodnout o přechodu nástroje účasti nebo majetku
nebo dluhů nebo jejich části, které na překlenovací
instituci přešly, na třetí osobu.

„(3) Česká národní banka s ohledem na zajištění efektivního uplatnění upřednostňované strategie
řešení krize vždy posoudí, zda z odpisu nebo konverze vyloučí podle odstavce 1 dluhy vůči ovládaným osobám, které nejsou osobami podléhajícími
řešení krize a jsou členem téže skupiny podléhající
řešení krize, pokud tyto dluhy nesplňují výjimku
podle § 122 písm. i).“.

124. V § 105 odst. 2 větě první se slovo „Nabylo-li“ nahrazuje slovem „Je-li“ a slovo „vykonatelnosti“ se nahrazuje slovem „vykonatelné“.

(4) Při postupu podle odstavce 2 nebo 3 se § 96,
pokud jde o postup při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, použije přiměřeně.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
127. V § 105 odst. 6 se za slovo „osobu“ vkládají slova „nebo jejího právního nástupce a o zpětném
přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na původní vlastníky nebo jejich právní nástupce“.
128. V § 108 odst. 1 větě druhé se slova „není
dotčeno“ nahrazují slovy „nejsou dotčeny“ a slova
„a § 171 až 173 a § 175“ se nahrazují slovy „podle
§ 103 odst. 5, postup podle § 171 až 173 a právo na
dorovnání podle § 177“.
129. V § 118 odst. 1 větě druhé se slova „není
dotčeno“ nahrazují slovy „nejsou dotčeny“ a slova
„přiměřené protiplnění a § 171 až 173 a § 175“ se
nahrazují slovy „dorovnání podle § 177 a postup
podle § 171 až 173“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
133. V § 125 odst. 1, § 125 odst. 2 úvodní části
ustanovení, § 125 odst. 3 a v § 158 odst. 1 písm. d) se
slovo „pasiv“ nahrazuje slovy „kapitálu a celkových
závazků“.
134. V § 125 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li vůči povinné osobě přijato opatření
k řešení krize, částka, o kterou byly sníženy, odepsány nebo konvertovány položky kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové nástroje a vnitroskupinové způsobilé závazky, se započítává pro
účely posouzení splnění podmínky podle odstavce 1.“.
135. V části šesté hlavě II dílu 6 oddíl 2 včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 31 zní:
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§ 127a

Požadavky na kapitál a způsobilé závazky

Minimální požadavek
a vnitřní minimální požadavek

Pododdíl 1

(1) Minimální požadavek určí Česká národní
banka podle pododdílu 2 a rozumí se jím požadovaný poměr součtu kapitálu a způsobilých závazků
vyjádřený jako procentní podíl na celkovém objemu

Obecná ustanovení
§ 127
Základní ustanovení
(1) Instituce se sídlem na území České republiky, která není členem evropské finanční skupiny,
průběžně udržuje kapitál a způsobilé závazky na individuální úrovni alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku.
(2) Osoba podléhající řešení krize, která je členem evropské finanční skupiny, průběžně udržuje
kapitál a způsobilé závazky na konsolidovaném
základě na úrovni skupiny podléhající řešení krize
alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku.
(3) Instituce, která je členem evropské finanční
skupiny a není osobou podléhající řešení krize,
udržuje kapitál a způsobilé závazky na individuálním základě alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku.
(4) Povinná osoba, která není osobou podléhající řešení krize ani institucí a je ovládaná osobou
podléhající řešení krize, udržuje kapitál a způsobilé
závazky na individuálním základě alespoň ve výši
odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku,
jestliže jí Česká národní banka vnitřní minimální požadavek určí.
(5) Evropská ovládající osoba, která není osobou podléhající řešení krize a jejíž ovládající osoba
má sídlo na území jiného než členského státu,
udržuje kapitál a způsobilé závazky na konsolidovaném základě alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku.
(6) Pokud Česká národní banka postupuje podle § 131a odst. 2 nebo § 131b odst. 2, povinná
osoba, která není osobou podléhající řešení krize,
udržuje kapitál a způsobilé závazky na konsolidovaném základě alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku.

a) rizikové expozice příslušné povinné osoby
určeném podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
b) expozic příslušné povinné osoby určeném podle
čl. 429 a 429a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Vnitřní minimální požadavek určí Česká národní banka podle pododdílu 3 a rozumí se jím požadovaný poměr součtu kapitálu a způsobilých závazků vyjádřený jako procentní podíl na celkovém
objemu
a) rizikové expozice příslušné povinné osoby
určeném podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
b) expozic příslušné povinné osoby určeném podle
čl. 429 a 429a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.
§ 127b
Určení minimálního požadavku
a vnitřního minimálního požadavku
(1) Při určení minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku povinné osobě přihlédne Česká národní banka k
a) potřebě zajistit, aby krize skupiny podléhající
řešení krize byla řešitelná uplatněním opatření
k řešení krize, včetně případného uplatnění odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků,
vůči osobě podléhající řešení krize způsobem,
kterým lze dosáhnout účelů řešení krize,
b) potřebě zajistit, aby osoba podléhající řešení
krize a jí ovládané povinné osoby, které nejsou
osobami podléhajícími řešení krize, měly dostatek kapitálu a způsobilých závazků k tomu, aby
při odpisu a konverzi kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků nebo
při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků mohla být uhrazena ztráta a celkový kapitálový poměr a případně pákový poměr mohl
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být obnoven na úroveň nezbytnou ke splnění
podmínek pro udělení povolení k činnosti a pokračování v činnostech, k jejichž výkonu jsou
na základě těchto povolení k činnosti oprávněny,

(4) Předpokládá-li Česká národní banka, že
skupina způsobilých závazků bude zčásti nebo zcela
vyloučena podle § 123 z odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků nebo přejde na jiného, určí
minimální požadavek tak, aby

c) potřebě zajistit, aby osoba podléhající řešení
krize měla v případě, že plán řešení krize určuje,
že skupina způsobilých závazků může být vyloučena z odpisu nebo konverze nebo přejít na
jiného, dostatečný kapitál a další způsobilé závazky k uhrazení ztráty a obnově celkového
kapitálového poměru a případně pákového poměru v rozsahu nezbytném k tomu, aby splňovala podmínky pro udělení povolení k činnosti
a pokračování v činnostech, k jejichž výkonu je
na základě tohoto povolení k činnosti oprávněna,

a) výše vyloučených způsobilých závazků byla
pokryta kapitálem a dalšími způsobilými závazky a

d) velikosti, obchodnímu modelu, modelu financování a rizikovému profilu povinné osoby a
e) rozsahu, v němž by selhání povinné osoby
mohlo mít nepříznivý dopad na finanční stabilitu, včetně případů šíření nákazy vzhledem
k propojení povinné osoby s jinými osobami
nebo se zbytkem finančního systému.
(2) Pokud plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení krize nebo odpis a konverzi
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků, je minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek roven částce dostatečné k zajištění
toho, že
a) očekávané ztráty povinné osoby budou plně
uhrazeny (dále jen „částka pro úhradu ztráty“) a
b) osoba podléhající řešení krize a jí ovládané povinné osoby, které nejsou osobami podléhajícími řešení krize, budou rekapitalizovány v rozsahu nezbytném ke splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti a zachování výkonu
povolených činností (dále jen „částka k rekapitalizaci“) po přiměřenou dobu, která nepřesáhne 1 rok.
(3) Pokud plán řešení krize předpokládá, že
selhání povinné osoby bude řešeno likvidací nebo postupem podle insolvenčního zákona, Česká
národní banka zejména s ohledem na odstavec 1
písm. e) posoudí možnost určit povinné osobě minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek
ve výši částky pro úhradu ztráty.

b) byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2.
§ 127c
Prodej podřízených způsobilých závazků
neprofesionálním zákazníkům
(1) Prodávajícím podřízeného způsobilého závazku se rozumí osoba, která podřízený závazek vydává, jiná osoba, která uzavírá obchod, jehož předmětem je podřízený způsobilý závazek, a osoba,
která je oprávněna takový obchod uzavřít pro zastoupeného. Prodávající je při prodeji podřízeného
způsobilého závazku povinen postupovat podle odstavců 2 až 6. Prodejem podřízeného způsobilého
závazku se rozumí vydání a prodej podřízeného závazku nebo uzavření obchodu, jehož předmětem je
podřízený způsobilý závazek.
(2) Prodávajícím podřízeného způsobilého závazku osobě, která není profesionálním zákazníkem
podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „neprofesionální zákazník“),
může být pouze
a) osoba podléhající minimálnímu nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku, o jejíž podřízený
způsobilý závazek se jedná, nebo srovnatelná
osoba se sídlem na území jiného členského
státu,
b) osoba, která je na základě povolení k činnosti
uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu oprávněna
v České republice poskytovat alespoň hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d)
nebo e) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo srovnatelného zahraničního právního předpisu upravujícího poskytování investičních služeb, nebo
c) jiná osoba, jestliže prodej podřízených způsobilých závazků neprovádí jako svou hlavní čin-
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nost, jednu z hlavních činností ani podnikatelsky.
(3) Prodej podřízeného způsobilého závazku
neprofesionálnímu zákazníkovi prodávajícím podle
odstavce 2 písm. a) nebo b) je přípustný, pouze pokud
a) prodávající podřízeného způsobilého závazku
provede vyhodnocení informací podle § 15h
odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu podle § 15h odst. 2
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a na základě tohoto vyhodnocení
nabude přesvědčení, že podřízený způsobilý
závazek je pro neprofesionálního zákazníka
vhodný,
b) prodávající podřízeného způsobilého závazku
poskytne neprofesionálnímu zákazníkovi prohlášení o vhodnosti podle § 15e odst. 3 nebo 4
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu,
c) celková investovaná částka do podřízených
způsobilých závazků nepřesáhne 10 % investičního portfolia neprofesionálního zákazníka, jehož investiční portfolio nepřesahuje částku odpovídající 500 000 EUR, a
d) počáteční investice neprofesionálního zákazníka, jehož investiční portfolio nepřesahuje
částku odpovídající 500 000 EUR, do jednoho
nebo více podřízených způsobilých závazků
odpovídá částce nejméně 10 000 EUR.
(4) Neprofesionální zákazník poskytne pro
účely odstavce 3 prodávajícímu podřízeného způsobilého závazku pravdivé a přesné informace o výši
a složení svého investičního portfolia, včetně informace o výši svých investic do podřízených způsobilých závazků.
(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí ve vztahu k podřízeným způsobilým závazkům splňujícím podmínky uvedené v čl. 72a odst. 1 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Investičním portfoliem neprofesionálního
zákazníka se pro účely odstavců 3 a 4 rozumí jeho
peněžní prostředky a investiční nástroje s výjimkou
investičních nástrojů, které mu byly poskytnuty jako
předmět zajištění.
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Pododdíl 2
Požadavky na kapitál a způsobilé závazky osoby
podléhající řešení krize
§ 128
Způsobilé závazky
ke splnění minimálního požadavku
(1) Za způsobilý závazek se pro účely dodržování minimálního požadavku považuje
a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje podmínky stanovené v čl. 72a až 72c, s výjimkou
čl. 72b odst. 2 písm. d), nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) nástroj kapitálu tier 2 se zbytkovou splatností
nejméně 1 rok, který není považován za položku kapitálu tier 2 podle čl. 64 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013.
(2) Pro účely plnění části minimálního požadavku podle § 129d odst. 1, která odpovídá požadavku podle čl. 92a a 494 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, se za způsobilý
závazek považuje závazek podle čl. 72k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Strukturovaný dluhopis nebo jiný závazek
vyplývající z dluhového nástroje s vloženým derivátem, který splňuje podmínky podle odstavce 1
kromě podmínky podle čl. 72a odst. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013, se považuje za způsobilý závazek pro účely
dodržování minimálního požadavku, pouze pokud
a) jistina dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje je známa již v okamžiku vzniku závazku,
je fixní nebo rostoucí, není ovlivněna vloženým
derivátem a celková hodnota závazku se dá určit
alespoň jednou denně podle výsledků aktivního
a likvidního dvoustranného trhu se stejným nástrojem bez úvěrového rizika podle čl. 104 a 105
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, nebo
b) smluvní dokumentace dluhopisu nebo jiného
dluhového nástroje obsahuje ujednání stanovující, že v případě řešení úpadku osoby, která jej
vydala, v insolvenčním řízení nebo v případě
uplatnění opatření k řešení krize vůči této
osobě, je výše závazku fixní nebo rostoucí a není
vyšší než původně poskytnuté protiplnění.
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(4) Závazek podle odstavce 3 včetně vloženého
derivátu nesmí být předmětem dohody o započtení
nebo závěrečného vyrovnání a pro účely dodržování
minimálního požadavku se zahrnuje pouze ve výši,
která odpovídá částce jistiny podle odstavce 3
písm. a) nebo fixní nebo rostoucí částce závazku podle odstavce 3 písm. b).
(5) Souhlas se snížením nástrojů způsobilých
závazků podle čl. 78a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 uděluje Česká národní banka na žádost instituce za podmínek a postupem podle čl. 78a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.
§ 128a
Způsobilé závazky ovládané osoby
Závazek ovládané osoby se sídlem na území
členského státu, která je součástí stejné skupiny podléhající řešení krize jako osoba podléhající řešení
krize, vůči stávajícímu společníkovi ovládané osoby,
který není součástí stejné skupiny podléhající řešení
krize, může být zahrnutý mezi způsobilé závazky
dotčené osoby podléhající řešení krize určené pro
plnění minimálního požadavku, pouze pokud
a) splňuje podmínky uvedené v § 130 a
b) celková výše všech takto zahrnutých závazků
nepřekročí výši vnitřního minimálního požadavku ovládané osoby sníženou o součet výše
nástrojů kmenového kapitálu tier 1 a odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných podle
§ 130a a výši způsobilých závazků pro plnění
vnitřního minimálního požadavku, ze kterých
je přímým nebo nepřímým věřitelem osoba
podléhající řešení krize.
§ 128b
Požadavek na podřízenost způsobilých závazků
(1) Česká národní banka může rozhodnout, že
osoba podléhající řešení krize plní požadavek na
podřízenost, pokud
a) nepodřízené způsobilé závazky mají stejné nebo
dřívější pořadí uspokojování v řízení podle insolvenčního zákona než závazky splňující výjimku podle § 122 nebo závazky, které mají
být vyloučené z odpisu nebo konverze podle
§ 123,
b) existuje riziko, že v důsledku plánem řešení
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krize předpokládanému odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků nebudou věřitelé
z nepodřízených odepisovatelných závazků
uspokojeni alespoň v takové míře, v jaké by byli
uspokojeni v řízení podle insolvenčního zákona, a
c) výše podřízených závazků a kapitálu není dostatečná pro zajištění uspokojení věřitelů podle
písmene b) alespoň v takové míře, v jaké by byli
uspokojeni v řízení podle insolvenčního zákona.
(2) Ke splnění požadavku na podřízenost podle
odstavce 1 vyjádřeného podle § 127a odst. 1 písm. b)
může osoba podléhající řešení krize využít i kmenový kapitál tier 1, který udržuje pro splnění kombinované kapitálové rezervy.
(3) Požadavek na podřízenost nesmí být vyšší
než
a) 8 % kapitálu a závazků osoby podléhající řešení
krize a
b) součet
1. dvojnásobku výše požadavku na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
2. dvojnásobku výše požadavku na kapitál uloženého osobě podléhající řešení krize v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6) a
3. výše kombinované kapitálové rezervy.
(4) Jestliže by závazky splňující výjimku podle
§ 122 a závazky, které mají být vyloučeny z odpisu
nebo konverze podle § 123, byly uspokojovány v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako způsobilé
závazky a zároveň představují více než 10 % celkové
výše všech závazků uspokojovaných v daném pořadí, Česká národní banka vždy posoudí riziko uvedené v odstavci 1 písm. b).
§ 128c
Požadavek na podřízenost způsobilých závazků
globálně systémově významné instituce
a významné osoby podléhající řešení krize
(1) Osoba podléhající řešení krize, která je globálně systémově významnou institucí, členem skupiny, která je globálně systémově významnou institucí, nebo významnou osobou podléhající řešení
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krize podle odstavce 6, plní požadavek na podřízenost ve výši 8 % kapitálu a závazků. Ustanovení
§ 128b odst. 2 a § 128d odst. 3 se použijí obdobně.

ovládanou osobou podle § 128a, by vedlo k částečnému nebo úplnému odstranění těchto překážek,

(2) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 1 v žádosti České národní bance splnění podmínek uvedených v čl. 72b odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, může Česká národní banka této osobě povolit, aby plnila požadavek
na podřízenost ve výši nižší než 8 % jejího kapitálu
a závazků, nejméně však ve výši vypočtené podle
vzorce uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

c) Česká národní banka považuje proveditelnost
a věrohodnost upřednostňované strategie řešení
krize za nedostatečnou s ohledem na velikost,
propojení s jinými osobami, povahu, rizikovost
a složitost vykonávaných činností, právní povahu a vlastnickou strukturu osoby uvedené
v odstavci 1 nebo

(3) Nepostupuje-li Česká národní banka podle
odstavce 4 a převyšuje-li požadavek podle odstavce 1 nebo 2 hodnotu 27 % celkového objemu
rizikové expozice významné osoby podléhající řešení krize podle odstavce 6 písm. a), Česká národní
banka zváží dopad takové výše požadavku na obchodní model dotčené významné osoby podléhající
řešení krize a sníží požadavek na hodnotu 27 %,
pokud
a) plán řešení krize nepředpokládá použití prostředků Fondu pro řešení krize, nebo
b) výši kapitálu a způsobilých závazků udržovanou ve výši odpovídající minimálnímu požadavku považuje Česká národní banka za dostatečnou k zajištění splnění podmínek pro použití
prostředků Fondu pro řešení krize stanovených
v § 125 odst. 1 nebo 2.
(4) Česká národní banka může rozhodnout, že
osoba uvedená v odstavci 1 plní požadavek na podřízenost, který nesmí být vyšší než vyšší z hodnot
rovnající se 8 % kapitálu a závazků a částky vypočtené podle § 128b odst. 3 písm. b), pokud
a) při posouzení způsobilosti k řešení krize byly
zjištěny podstatné překážky způsobilosti k řešení krize a osoba uvedená v odstavci 1 ve stanovené lhůtě neprovedla opatření k jejich odstranění uložená Českou národní bankou podle
§ 23 až 26,
b) při posouzení způsobilosti k řešení krize byly
zjištěny podstatné překážky způsobilosti k řešení krize, které nelze odstranit postupem podle
§ 23 až 26, a rozhodnutí, že část minimálního
požadavku musí osoba uvedená v odstavci 1
plnit prostřednictvím kapitálu, podřízených
způsobilých závazků nebo závazků vydaných

d) osoba podle odstavce 1 patří s ohledem na výši
požadavku na kapitál uloženého jí v návaznosti
na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6) mezi 20 % nejrizikovějších institucí, pro které Česká národní banka
stanoví minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek; počet institucí, které patří
mezi 20 % nejrizikovějších institucí, se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo.
(5) Osoba uvedená v odstavci 1 může k plnění
části minimálního požadavku podle odstavce 4 vyjádřené podle § 127a odst. 1 písm. b) využít i kmenový kapitál tier 1, který udržuje pro splnění kombinované kapitálové rezervy.
(6) Významnou osobou podléhající řešení krize
se pro účely tohoto zákona rozumí osoba podléhající
řešení krize, která není globálně systémově významnou institucí ani členem skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, a
a) je součástí skupiny podléhající řešení krize s celkovou výší aktiv odpovídající částce nejméně
100 000 000 000 EUR nebo
b) byla jako významná osoba podléhající řešení
krize určena rozhodnutím České národní banky
z důvodu, že by v případě svého selhání mohla
s přiměřenou pravděpodobností představovat
systémové riziko; při určení osoby jako významné osoby podléhající řešení krize Česká
národní banka přihlédne k
1. převaze vkladů a absenci dluhových nástrojů
v rámci jejího modelu financování,
2. rozsahu, v jakém je přístup k obchodování se
způsobilými závazky na kapitálovém trhu
omezen, a
3. rozsahu, v jakém dotčená osoba plní mini-
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mální požadavek prostřednictvím kmenového kapitálu tier 1.
§ 128d
Skutečnosti zohledňované při rozhodování
o požadavku na podřízenost
(1) Při přijímání rozhodnutí podle § 128b
odst. 1 a § 128c odst. 4 Česká národní banka
zohlední
a) hloubku trhu pro nástroje kmenového kapitálu
tier 1, odepisovatelné kapitálové nástroje a podřízené způsobilé závazky osoby podléhající řešení krize, způsob stanovení ceny těchto nástrojů a dobu potřebnou k provedení operací
nezbytných ke splnění povinností uložených
rozhodnutím,
b) celkovou hodnotu podřízených způsobilých
závazků se zbývající splatností kratší než
1 rok ke dni rozhodnutí,
c) dostupnost a výši nepodřízených způsobilých
závazků,
d) skutečnost, zda výše závazků splňujících výjimku podle § 122 a závazků, které mají být
vyloučené z odpisu nebo konverze podle
§ 123 a kterým podle insolvenčního zákona odpovídá pohledávka stejného nebo pozdějšího
pořadí jako nejdříve uspokojovaným pohledávkám odpovídajícím způsobilým závazkům, je ve
srovnání s kapitálem a způsobilými závazky
osoby podléhající řešení krize významná,
e) obchodní model, model financování, rizikový
profil a stabilitu osoby podléhající řešení krize
a její přínos pro hospodářství a
f) dopad nákladů případné restrukturalizace osoby podléhající řešení krize na její rekapitalizaci.

Částka 131

§ 129
Určení minimálního požadavku osobě
podléhající řešení krize, která je členem
evropské finanční skupiny
(1) Česká národní banka určí postupem podle
§ 132a osobě podléhající řešení krize, která je členem
evropské finanční skupiny, minimální požadavek vyjádřený podle § 127a odst. 1 písm. a) jako součet
částky
a) pro úhradu ztráty osoby podléhající řešení
krize, která odpovídá požadavku na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě na úrovni skupiny pro řešení
krize a požadavku na kapitál na konsolidovaném základě na úrovni skupiny pro řešení krize
uloženého osobě podléhající řešení krize v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě
podle jiného právního předpisu6), a
b) k rekapitalizaci, která umožní osobě podléhající
řešení krize, aby po uplatnění opatření k řešení
krize, které provádí upřednostňovanou strategii
řešení krize, plnila na konsolidovaném základě
na úrovni skupiny pro řešení krize požadavek
na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013 a současně požadavek na kapitál na konsolidovaném základě na úrovni skupiny pro řešení krize uložený osobě podléhající řešení
krize v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření
k nápravě podle jiného právního předpisu6).
(2) Česká národní banka určí postupem podle
§ 132a osobě podléhající řešení krize, která je členem
evropské finanční skupiny, minimální požadavek
podle § 127a odst. 1 písm. b) jako součet částky

(2) Za významnou výši podle odstavce 1
písm. d) se považuje, pokud výše závazků splňujících výjimku podle § 122 a vyloučených závazků
přesahuje 5 % výše kapitálu a způsobilých závazků
osoby podléhající řešení krize. Česká národní banka
vždy posoudí významnost výše nad tuto hodnotu.

a) pro úhradu ztráty osoby podléhající řešení
krize, která odpovídá požadavku na pákový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013 na konsolidovaném základě na úrovni
skupiny podléhající řešení krize, a

(3) Při zahrnutí závazků vyplývajících z derivátů do kapitálu a závazků osoby podléhající řešení
krize za účelem stanovení požadavku na podřízenost
se zohlední právo protistrany provést započtení
nebo závěrečné vyrovnání.

b) k rekapitalizaci umožňující osobě podléhající
řešení krize, aby po přijetí opatření k řešení
krize, které provádí upřednostňovanou strategii
řešení krize, plnila na konsolidovaném základě
na úrovni skupiny pro řešení krize požadavek
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na pákový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013.
(3) Při určování minimálního požadavku podle
odstavce 2 Česká národní banka zohlední podmínky
uvedené v § 125 odst. 1 a 2 a § 158 odst. 1 písm. d).
(4) Při určování částky k rekapitalizaci podle
odstavců 1 a 2 Česká národní banka použije poslední
vykázané hodnoty celkového objemu rizikové expozice a příslušné celkové míry expozic, které upraví
s ohledem na změny vyplývající z opatření k řešení
krize předvídaného v plánu řešení krize.
(5) Při určování částky k rekapitalizaci podle
odstavců 1 a 2 Česká národní banka s ohledem na
očekávaný dopad opatření k řešení krize, které je
předvídané v plánu řešení krize, upraví požadavek
na kapitál, který osoba podléhající řešení krize bude
udržovat v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo na základě opatření k nápravě
podle jiného právního předpisu6).
(6) Není-li osoba podléhající řešení krize povinna plnit požadavek na kapitál na konsolidovaném
základě na úrovni skupiny pro řešení krize uložený
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6), Česká národní banka
určí minimální požadavek podle odstavce 1 podle
pravidel stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie, kterým se provádí čl. 45c směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU.
(7) Při určování minimálního požadavku Česká
národní banka zohlední, zda se selhání ovládaných
osob se sídlem na území jiného než členského státu
má podle skupinového plánu řešení krize řešit odděleně.
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instituci v návaznosti na výsledky přezkumu
a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6), a
b) k rekapitalizaci, která umožní instituci, aby po
uplatnění opatření k řešení krize, které provádí upřednostňovanou strategii řešení krize,
plnila požadavek na kapitál podle čl. 92 odst. 1
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a současně požadavek na
kapitál uložený instituci v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného
právního předpisu6).
(2) Česká národní banka určí instituci se sídlem
na území České republiky, která není členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek podle
§ 127a odst. 1 písm. b) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na pákový poměr podle čl. 92 odst. 1
písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a
b) k rekapitalizaci umožňující instituci, aby po
uplatnění opatření k řešení krize, které provádí
upřednostňovanou strategii řešení krize, plnila
požadavek na pákový poměr podle čl. 92 odst. 1
písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Při určování minimálního požadavku podle
odstavce 2 písm. b) Česká národní banka zohlední
podmínky uvedené v § 125 odst. 1 a 2 a § 158 odst. 1
písm. d).
(4) Ustanovení § 129 odst. 4 a 5 se použije
obdobně.
§ 129b

§ 129a

Rezerva pro zajištění důvěry

Určení minimálního požadavku instituci
mimo evropskou finanční skupinu

(1) Rezervou pro zajištění důvěry se rozumí
částka rovnající se hodnotě kombinované kapitálové
rezervy snížené o hodnotu proticyklické kapitálové
rezervy, kterou by osoba podléhající řešení krize
měla plnit po uplatnění opatření k řešení krize.

(1) Česká národní banka určí instituci se sídlem
na území České republiky, která není členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek podle
§ 127a odst. 1 písm. a) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a požadavku na kapitál uloženého

(2) Česká národní banka může částku k rekapitalizaci podle § 129 odst. 1 písm. b) a § 129a odst. 1
písm. b) zvýšit o rezervu pro zajištění důvěry za
účelem zajištění dostatečné důvěry účastníků finančního trhu po dobu nepřesahující 1 rok v osobu
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podléhající řešení krize, vůči které bylo uplatněno
opatření pro řešení krize.
(3) Česká národní banka sníží rezervu pro zajištění důvěry, pokud nižší hodnota proveditelně
a věrohodně zajistí dostatečnou důvěru účastníků finančního trhu, zachování zásadních činností osoby
podléhající řešení krize a její přístup k financování bez potřeby poskytnutí veřejné podpory, vyjma
použití prostředků Fondu pro řešení krize, po uplatnění opatření k řešení krize.
(4) Česká národní banka zvýší rezervu pro zajištění důvěry, pokud je nedostatečná k zajištění důvěry účastníků finančního trhu, zachování zásadních
činností osoby podléhající řešení krize nebo zachování jejího přístupu k financování bez potřeby poskytnutí veřejné podpory, vyjma použití prostředků
Fondu pro řešení krize.
(5) Není-li osoba podléhající řešení krize povinna splňovat kombinovanou kapitálovou rezervu
na konsolidovaném základě na úrovni skupiny pro
řešení krize, Česká národní banka určí rezervu pro
zajištění důvěry v souladu s pravidly stanovenými
v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 45c směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU.
§ 129c
Určení minimálního požadavku významné osobě
podléhající řešení krize
(1) Minimální požadavek významné osoby
podléhající řešení krize nesmí být nižší než 13,5 %
celkového objemu rizikové expozice určeného podle
čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a 5 % celkového objemu expozice
určeného podle čl. 429 a 429a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Významná osoba podléhající řešení krize
plní požadavek na podřízenost ve výši alespoň
13,5 % celkového objemu rizikové expozice určeného podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a alespoň 5 %
celkového objemu expozice určeného podle čl. 429
a 429a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013. Ustanovení § 128b a 128c tím nejsou
dotčena.
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§ 129d
Určení minimálního požadavku
globálně systémově významné instituci
(1) Česká národní banka určí osobě podléhající
řešení krize, která je globálně systémově významnou
institucí nebo členem skupiny, která je globálně systémově významnou institucí, minimální požadavek
odpovídající součtu požadavku podle čl. 92a a 494
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a dodatečného minimálního požadavku.
(2) Česká národní banka určí osobě uvedené
v odstavci 1 dodatečný minimální požadavek tak,
aby celkový minimální požadavek splňoval podmínky uvedené v § 127a, 127b, 128c a 129 až 129b.
Pododdíl 3
Požadavky na kapitál a způsobilé závazky povinné
osoby jiné než osoby podléhající řešení krize
§ 130
Způsobilé závazky
ke splnění vnitřního minimálního požadavku
Za způsobilý závazek pro účely dodržování
vnitřního minimálního požadavku se považuje odepisovatelný závazek povinné osoby, která není osobou podléhající řešení krize, pokud
a) je věřitelem z pohledávky odpovídající odepisovatelnému závazku
1. osoba podléhající řešení krize přímo nebo
nepřímo prostřednictvím jí ovládaných osob
náležejících do stejné skupiny podléhající řešení krize, nebo
2. stávající společník povinné osoby, který nenáleží do téže skupiny podléhající řešení
krize, a to pokud výkon odpisu nebo konverze nemá vliv na ovládání povinné osoby
osobou podléhající řešení krize,
b) splňuje podmínky podle čl. 72a s výjimkou
čl. 72b odst. 2 písm. b), c), k), l) a m) a čl. 72b
odst. 3 až 5 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013,
c) má v řízení podle insolvenčního zákona pozdější pořadí než závazky, které nesplňují podmínku podle písmene a) a nejsou způsobilé pro
plnění požadavků na kapitál,
d) odpis nebo konverze takového odepisovatelného závazku je v souladu se strategií řešení
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krize dané skupiny podléhající řešení krize
a zejména neovlivní ovládání povinné osoby
osobou podléhající řešení krize,

a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6), a

e) nabytí způsobilého závazku není přímo ani nepřímo financováno povinnou osobou,

b) k rekapitalizaci, která umožní instituci, aby po
odpisu a konverzi kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků nebo po
uplatnění opatření k řešení krize na úrovni skupiny pro řešení krize plnila požadavek na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
a současně požadavek na kapitál uložený instituci v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření
k nápravě podle jiného právního předpisu6).

f) smluvní dokumentace ani jiná ustanovení, kterými se závazek řídí, výslovně ani implicitně
neuvádí, že by závazek mohl být povinnou osobou předčasně vypovězen, umořen, splacen
nebo zpětně odkoupen, vyjma případů prohlášení úpadku povinné osoby nebo jejího vstupu
do likvidace, a povinná osoba to ani jinak neuvádí nebo nenaznačuje,
g) smluvní dokumentace ani jiná ustanovení, kterými se závazek řídí, nedávají věřiteli právo na
urychlení splacení výnosů nebo jistiny závazku,
vyjma případů prohlášení úpadku povinné osoby nebo jejího vstupu do likvidace, a
h) výše výnosu ze závazku se nemění na základě
úvěrového hodnocení povinné osoby nebo její
ovládající osoby.
§ 130a

(2) Instituci, která je členem evropské finanční
skupiny a není osobou podléhající řešení krize, Česká národní banka určí vnitřní minimální požadavek
podle § 127a odst. 2 písm. b) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na pákový poměr instituce podle čl. 92
odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a

a) osobou náležející do stejné skupiny podléhající
řešení krize, nebo

b) k rekapitalizaci umožňující instituci, aby po výkonu odpisu a konverze kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků nebo
po přijetí opatření k řešení krize na úrovni
skupiny pro řešení krize plnila kapitálový
požadavek na pákový poměr podle čl. 92
odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

b) jinou osobou, pokud výkon odpisu nebo konverze nemá vliv na ovládání povinné osoby,
která nástroj kmenového kapitálu tier 1 nebo
odepisovatelný kapitálový nástroj vydala, osobou podléhající řešení krize.

(3) Při určování vnitřního minimálního požadavku podle odstavce 2 Česká národní banka zohlední podmínky uvedené v § 125 odst. 1 a 2
a v § 158 odst. 1 písm. d).

Pro účely udržování kapitálu a způsobilých závazků alespoň ve výši vnitřního minimálního požadavku se přihlédne k nástrojům kmenového kapitálu
tier 1 a k odepisovatelným kapitálovým nástrojům,
pouze pokud jsou nabyty

§ 131
Určení vnitřního minimálního požadavku
(1) Instituci, která je členem evropské finanční
skupiny a není osobou podléhající řešení krize, Česká národní banka určí vnitřní minimální požadavek
podle § 127a odst. 2 písm. a) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a požadavku na kapitál uloženého
instituci v návaznosti na výsledky přezkumu

(4) Evropské ovládající osobě, která není osobou podléhající řešení krize, Česká národní banka
určí vnitřní minimální požadavek podle odstavců 1
a 2 na konsolidovaném základě na úrovni evropské
finanční skupiny.
(5) Česká národní banka může určit povinné
osobě, která není institucí ani osobou podléhající řešení krize a je členem evropské finanční skupiny,
minimální vnitřní požadavek podle odstavců 1 a 2.
(6) Ustanovení § 129 odst. 4 a 5 a § 129b se
použijí obdobně.
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§ 131a
Výjimka z vnitřního minimálního požadavku
(1) Česká národní banka může rozhodnout, že
ovládané osobě neurčí vnitřní minimální požadavek,
jestliže
a) ovládaná osoba a osoba podléhající řešení krize
mají sídlo na území České republiky a patří do
stejné skupiny podléhající řešení krize,
b) osoba podléhající řešení krize udržuje kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku,
c) neexistuje ani se nepředpokládá podstatná faktická nebo právní překážka urychleného převodu kapitálu nebo splacení dluhů nebo pohledávek osobou podléhající řešení krize ovládané
osobě, u které jsou splněny podmínky pro odpis a konverzi kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků, zejména pokud by bylo vůči osobě podléhající řešení krize
uplatněno opatření k řešení krize,
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způsobilých závazků, zejména pokud by bylo
vůči ovládající osobě uplatněno opatření k řešení krize nebo odpis a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků,
d) ovládající osoba splňuje požadavky ohledně
obezřetného řízení ovládané osoby a se souhlasem České národní banky se zaváže, že ručí za
dluhy ovládané osoby, nebo jsou rizika ovládané osoby zanedbatelná,
e) postupy hodnocení, měření a kontroly rizik
používané ovládající osobou se vztahují i na
ovládanou osobu a
f) ovládající osoba disponuje více než 50 % hlasovacích práv v ovládané osobě nebo má právo
jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího
orgánu ovládané osoby.
§ 131b
Plnění vnitřního minimálního požadavku
prostřednictvím závazku k plnění

d) osoba podléhající řešení krize splňuje požadavky ohledně obezřetného řízení ovládané
osoby a se souhlasem České národní banky se
zaváže, že ručí za dluhy ovládané osoby, nebo
jsou rizika ovládané osoby zanedbatelná,

(1) Česká národní banka může ovládané osobě
povolit, aby vnitřní minimální požadavek plnila zcela
nebo zčásti prostřednictvím závazku k plnění osoby
podléhající řešení krize, pokud

e) postupy hodnocení, měření a kontroly rizik
používané osobou podléhající řešení krize se
vztahují i na ovládanou osobu a

a) ovládaná osoba a osoba podléhající řešení krize
mají sídlo na území České republiky a patří do
stejné skupiny podléhající řešení krize,

f) osoba podléhající řešení krize disponuje více
než 50 % hlasovacích práv v ovládané osobě
nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu
členů vedoucího orgánu ovládané osoby.

b) osoba podléhající řešení krize udržuje kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku,

(2) Česká národní banka může dále rozhodnout, že ovládané osobě neurčí vnitřní minimální
požadavek, jestliže
a) ovládaná a ovládající osoba mají sídlo na území
České republiky a patří do stejné skupiny podléhající řešení krize,
b) ovládající osoba udržuje kapitál a odepisovatelné
závazky na konsolidovaném základě alespoň ve
výši vnitřního minimálního požadavku,
c) neexistuje ani se nepředpokládá podstatná faktická nebo právní překážka urychleného převodu kapitálu nebo splacení dluhů nebo pohledávek ovládající osobou ovládané osobě, u které
jsou splněny podmínky pro odpis a konverzi
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových

c) závazek k plnění je poskytnut alespoň ve výši
odpovídající části vnitřního minimálního požadavku, který nahrazuje,
d) právo ovládané osoby na plnění a povinnost
osoby podléhající řešení krize plnit vznikne
v okamžiku, kdy ovládaná osoba není schopna
hradit své splatné dluhy nebo kdy splňuje podmínky pro uplatnění odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků, podle toho, která událost nastane
dříve,
e) alespoň do výše 50 % je závazek k plnění zajištěn finančním zajištěním,
f) finanční kolaterál plní požadavky podle čl. 197
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a je po přiměřeně konzervativní
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srážce dostatečný k zajištění části závazku podle
písmene e),

podmínky podle čl. 72c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a

g) finanční kolaterál není zatížen právy třetích
stran, zejména není použit k zajištění jiných závazků k plnění,

i) neexistují žádné právní, regulatorní ani provozní překážky, které by ovládané osobě bránily
uspokojit se z finančního kolaterálu, včetně situací, kdy by bylo vůči ovládající osobě přijato
opatření k řešení krize nebo uplatněn odpis
a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků.

h) sjednaná doba trvání finančního zajištění, jakož
i splatnost předmětu finančního zajištění splňuje
podmínky podle čl. 72c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
i) neexistují žádné právní, regulatorní ani provozní překážky, které by ovládané osobě bránily
uspokojit se z finančního kolaterálu, včetně
situací, kdy by bylo vůči osobě podléhající řešení krize přijato opatření k řešení krize.
(2) Česká národní banka může ovládané osobě
povolit, aby vnitřní minimální požadavek plnila zcela
nebo zčásti prostřednictvím závazku k plnění ovládající osoby, pokud
a) ovládaná osoba a ovládající osoba mají sídlo na
území České republiky a patří do stejné skupiny
podléhající řešení krize,
b) ovládající osoba udržuje kapitál a odepisovatelné
závazky na konsolidovaném základě alespoň ve
výši vnitřního minimálního požadavku,
c) závazek k plnění je poskytnut alespoň ve výši
odpovídající části vnitřního minimálního požadavku, který nahrazuje,
d) právo ovládané osoby na plnění a povinnost
ovládající osoby plnit vznikne v okamžiku,
kdy ovládaná osoba není schopna hradit své
splatné dluhy nebo kdy splňuje podmínky pro
uplatnění odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků, podle toho, která událost nastane dříve,
e) alespoň do výše 50 % je závazek k plnění zajištěn finančním zajištěním,
f) finanční kolaterál plní požadavky podle čl. 197
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a je po přiměřeně konzervativní
srážce dostatečný k zajištění části závazku podle
písmene e),
g) finanční kolaterál není zatížen právy třetích
stran, zejména není použit k zajištění jiných závazků k plnění,
h) sjednaná doba trvání finančního zajištění, jakož
i splatnost předmětu finančního zajištění splňuje

(3) Česká národní banka může požadovat, aby
jí osoba podléhající řešení krize, ovládající osoba
nebo ovládaná osoba předložila písemné, odůvodněné a nezávislé právní posouzení splnění podmínky
podle odstavce 1 písm. i) nebo odstavce 2 písm. i),
nebo aby jinak doložila splnění této podmínky.
§ 131c
Určení požadavku významné ovládané osobě,
která je povinnou osobou ovládanou globálně
systémově významnou institucí se sídlem
na území jiného než členského státu
Česká národní banka určí významné ovládané
osobě, která je povinnou osobou ovládanou globálně
systémově významnou institucí se sídlem na území
jiného než členského státu a současně není osobou
podléhající řešení krize, vnitřní minimální požadavek
odpovídající součtu požadavku podle čl. 92b a 494
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a dodatečného vnitřního minimálního
požadavku; § 128 odst. 2 a § 129d odst. 2 se použijí
obdobně.
Pododdíl 4
Postup při určování minimálního
požadavku a vnitřního
minimálního požadavku
§ 132
Určení minimálního požadavku
(1) Instituci, která není členem evropské finanční skupiny, určí minimální požadavek Česká národní banka.
(2) Osobě podléhající řešení krize, která je členem evropské finanční skupiny, určí minimální požadavek Česká národní banka, je-li orgánem příslušným k řešení krize všech členů této evropské finanční skupiny.
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Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize osoby podléhající řešení krize
§ 132a
(1) Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize osoby podléhající řešení krize, která je
součástí evropské finanční skupiny, vyvíjí úsilí
k tomu, aby bylo dosaženo dohody mezi ní, orgánem příslušným k řešení krize skupiny a orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů skupiny podléhající řešení krize ohledně určení minimálního požadavku osobě podléhající řešení krize a vnitřního
minimálního požadavku ostatním členům skupiny
podléhající řešení krize.
(2) Česká národní banka určí osobě podléhající
řešení krize minimální požadavek a ostatním členům
skupiny podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky vnitřní minimální požadavek v souladu s dohodou podle odstavce 1.
(3) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo
ve lhůtě 4 měsíců od sdělení jejího návrhu, Česká
národní banka určí osobě podléhající řešení krize
minimální požadavek a ostatním členům skupiny
podléhající řešení krize se sídlem na území České
republiky vnitřní minimální požadavek samostatně,
ledaže Česká národní banka nebo některý z orgánů
příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1
před uplynutím této lhůty požádá Evropský orgán
pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7). Při samostatném určení minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku přihlédne
Česká národní banka ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1.
(4) Požádá-li Česká národní banka nebo některý z orgánů příslušných k řešení krize uvedených
v odstavci 1 Evropský orgán pro bankovnictví
o urovnání sporu, Česká národní banka přeruší řízení o určení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku do vydání rozhodnutí
Evropského orgánu pro bankovnictví. Nevydá-li
Evropský orgán pro bankovnictví rozhodnutí do
1 měsíce ode dne, kdy byl o urovnání sporu požádán, Česká národní banka určí osobě podléhající řešení krize minimální požadavek a ostatním členům
skupiny podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky vnitřní minimální požadavek samo-
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statně. Přitom přihlédne ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1.
(5) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo
ve lhůtě 4 měsíců od sdělení jejího návrhu, může
Česká národní banka před uplynutím této lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání
sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7). Česká národní banka nepožádá
o urovnání sporu ohledně vnitřního minimálního
požadavku člena skupiny podléhající řešení krize,
splňuje-li vnitřní minimální požadavek určený dotčeným orgánem příslušným k řešení krize podmínky uvedené v § 131 a neliší se od minimálního
požadavku o více než 2 % celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013.
(6) Česká národní banka oznámí rozhodnutí
o minimálním požadavku evropské ovládající osobě.
§ 132b
(1) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize osoby podléhající řešení krize,
která je členem skupiny, která je globálně systémově
významnou institucí, pro kterou je určena nejméně
jedna další osoba podléhající řešení krize, vypočte ve
spolupráci s orgánem příslušným k řešení krize
evropské finanční skupiny a orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů skupiny podléhající řešení
krize
a) součet dodatečných minimálních požadavků
podle § 129d určených osobám podléhajícím
řešení krize, které jsou členy stejné skupiny,
která je globálně systémově významnou institucí, a
b) dodatečný minimální požadavek podle § 129d
pro evropskou ovládající osobu, jako by evropská ovládající osoba byla určena jedinou osobou
podléhající řešení krize ve skupině, která je globální systémově významnou institucí.
(2) Je-li rozdíl mezi součtem minimálních požadavků určených všem osobám podléhajícím řešení
krize, které jsou členy stejné skupiny, která je globálně systémově významnou institucí, a minimálním
požadavkem, který by byl určen evropské ovládající
osobě, pokud by byla určena jedinou osobou podléhající řešení krize ve skupině, která je globální sy-
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stémově významnou institucí, způsoben rozdíly ve
výpočtu celkového objemu rizikových expozic
v členských státech, upraví podle čl. 72e nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
Česká národní banka po dohodě s orgánem příslušným k řešení krize evropské finanční skupiny
a orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů
skupiny pro řešení krize minimální požadavek
určený osobě uvedené v odstavci 1. Úpravu minimálního požadavku Česká národní banka neuplatní za účelem odstranění rozdílů vyplývajících ze
vzájemných expozic mezi skupinami řešícími krizi
v rámci téže skupiny, která je globální systémově
významnou institucí.
(3) Součet minimálních požadavků určených
všem osobám podléhajícím řešení krize, které jsou
členy stejné skupiny, která je globálně systémově významnou institucí, nesmí být nižší než minimální
požadavek, který by byl určen evropské ovládající
osobě, pokud by byla určena jedinou osobou podléhající řešení krize ve skupině, která je globálně systémově významnou institucí.
§ 133
Česká národní banka jako orgán
příslušný k řešení krize osoby, která není osobou
podléhající řešení krize
(1) Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize osoby, která není osobou podléhající
řešení krize, vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo
dohody mezi ní, orgánem příslušným k řešení krize
skupiny, orgánem příslušným k řešení krize osoby
podléhající řešení krize a orgány příslušnými k řešení
krize ostatních členů skupiny podléhající řešení krize
ohledně určení minimálního požadavku osobě podléhající řešení krize a vnitřního minimálního požadavku ostatním členům skupiny podléhající řešení
krize.
(2) Česká národní banka určí členům skupiny
podléhající řešení krize se sídlem na území České
republiky vnitřní minimální požadavek v souladu
s dohodou podle odstavce 1.
(3) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo
ve lhůtě 4 měsíců od sdělení jejího návrhu, Česká
národní banka určí členům skupiny podléhající řešení krize se sídlem na území České republiky
vnitřní minimální požadavek samostatně, ledaže
Česká národní banka nebo některý z orgánů přísluš-
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ných k řešení krize uvedených v odstavci 1 před
uplynutím této lhůty požádá Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled
nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7). Při
samostatném určení vnitřního minimálního požadavku přihlédne Česká národní banka ke stanovisku
orgánů příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1.
(4) Požádá-li Česká národní banka nebo některý z orgánů příslušných k řešení krize uvedených
v odstavci 1 Evropský orgán pro bankovnictví
o urovnání sporu, Česká národní banka přeruší řízení o určení vnitřního minimálního požadavku do
vydání rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví. Nevydá-li Evropský orgán pro bankovnictví
rozhodnutí do 1 měsíce ode dne, kdy byl o urovnání
sporu požádán, Česká národní banka určí členům
skupiny podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky vnitřní minimální požadavek samostatně. Přitom přihlédne ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1.
(5) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo
ve lhůtě 4 měsíců od sdělení jejího návrhu, může
Česká národní banka před uplynutím této lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání
sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7).
§ 134
Rozhodnutí o určení minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku
(1) Česká národní banka vydá rozhodnutí
o určení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku v souvislosti s přípravou nebo
aktualizací plánu řešení krize.
(2) Rozhodnutí o určení minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku Česká
národní banka pravidelně přezkoumává a v případě
podstatné změny okolností vydá nové rozhodnutí.
§ 135
Určení odepisovatelného závazku z derivátu
(1) Pro účely určení hodnoty odepisovatelného
závazku z derivátu se u derivátu, který podléhá dohodě o vzájemném započtení pohledávek smluvních
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stran, určí odepisovatelné závazky povinné osoby
vyplývající z tohoto derivátu, jako by bylo provedeno toto započtení, a takto určený odepisovatelný
závazek povinné osoby je pak předmětem určení
hodnoty odepisovatelného závazku z takového derivátu.
(2) Česká národní banka nebo oceňovatel při
určení hodnoty odepisovatelného závazku vyplývajícího z derivátové smlouvy postupuje podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
provádí čl. 49 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/59/EU31), a použije vhodné postupy
pro
a) určení hodnoty odepisovatelného závazku vyplývajícího z dané třídy derivátů včetně derivátů
podléhajících dohodám o vzájemném započtení
pohledávek,
b) stanovení okamžiku, ke kterému je hodnota
odepisovatelného závazku povinné osoby vyplývajícího z derivátu zjišťována,
c) srovnání poklesu hodnoty pohledávek a dluhů
vyplývajících z derivátu, který by nastal v důsledku provedení vzájemného započtení pohledávek smluvních stran v souladu s ujednáním
o závěrečném vyrovnání a zahrnutí výsledného
odepisovatelného závazku do odpisu nebo konverze, s hodnotou, o kterou by byla snížena
ztráta, kdyby odepisovatelný závazek vyplývající z derivátu byl zahrnut do odpisu nebo konverze závazků.
Pododdíl 5
Podávání zpráv a informační povinnost
§ 136
Podávání zpráv pro účely dohledu
(1) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku, podává České
národní bance informace o
a) výši kapitálu a způsobilých závazků vyjádřené
v absolutních částkách a o výši kapitálu a způsobilých závazků vyjádřené podle § 127a,
po případném uplatnění odpočtů podle čl. 72e
až 72j nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, a
b) výši jiných odepisovatelných závazků.
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(2) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku, podává České národní bance informace o
a) výši kapitálu splňujícího podmínky podle
§ 130a a způsobilých závazků splňujících podmínky podle § 130, vyjádřené v absolutních
částkách, a o výši kapitálu a způsobilých závazků vyjádřené podle § 127a, a
b) výši jiných odepisovatelných závazků.
(3) Povinná osoba uvede u všech položek podle
odstavců 1 a 2 jejich složení včetně profilu splatnosti,
pořadí v řízení podle insolvenčního zákona a informace, zda se řídí právem jiného než členského státu.
Řídí-li se právem jiného než členského státu, uvede
také, zda jsou splněny požadavky na obsah smluvní
dokumentace podle § 74a, 148 a dále čl. 52 odst. 1
písm. p) a q) a čl. 63 písm. n) a o) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(4) Povinná osoba podává informace uvedené
v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2 písm. a) nejméně
jednou za 6 měsíců a informace uvedené v odstavci 1
písm. b), odstavci 2 písm. b) a odstavci 3 nejméně
jednou ročně. Česká národní banka může vyžadovat
častější podávání informací.
(5) Informaci o výši jiných odepisovatelných
závazků podle odstavce 1 nebo 2 nemusí podat povinná osoba, která ke dni vzniku povinnosti podat
informaci udržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši alespoň 150 % minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku vypočítané podle
odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a).
(6) Informaci podle odstavce 1 nebo 2 nemusí
podat povinná osoba, u které plán řešení krize stanoví, že její selhání bude řešeno likvidací nebo postupem podle insolvenčního zákona.
§ 136a
Povinnost uveřejňování
(1) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň jednou
ročně
a) výši kapitálu a způsobilých závazků,
b) složení položek uvedených v písmeni a) včetně
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jejich profilu splatnosti a pořadí v řízení podle
insolvenčního zákona a
c) minimální požadavek vyjádřený podle § 127a
odst. 1.
(2) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň jednou ročně
a) výši kapitálu splňujícího podmínky podle
§ 130a a způsobilých závazků splňujících podmínky podle § 130,
b) složení položek uvedených v písmeni a) včetně
jejich profilu splatnosti a pořadí v řízení podle
insolvenčního zákona a
c) vnitřní minimální požadavek vyjádřený podle
§ 127a odst. 2.
(3) Uveřejňovat informace podle odstavce 1
nebo 2 nemusí povinná osoba, u které plán řešení
krize stanoví, že její selhání bude řešeno likvidací
nebo postupem podle insolvenčního zákona.
(4) Pokud bylo provedeno opatření k řešení
krize nebo došlo k odpisu nebo konverzi podle části
páté, povinnost zveřejnit informace podle odstavce 1
nebo 2 vznikne uplynutím lhůty pro splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku.
§ 136b
Informační povinnost
Česká národní banka informuje Evropský
orgán pro bankovnictví o minimálním požadavku
nebo vnitřním minimálním požadavku, které určila
pro jednotlivé povinné osoby.
Pododdíl 6
Následky porušení minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku
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b) pravomoc uložit omezení podle § 26a,
c) opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6),
d) pravomoc uložit povinnost udržovat kapitál
nad rámec požadavku podle čl. 92 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/
/2013,
e) opatření včasného zásahu podle § 37, nebo
f) sankce nebo opatření k nápravě podle části jedenácté.
(2) Při porušení povinnosti podle odstavce 1
může Česká národní banka rovněž provést posouzení, zda povinná osoba selhává podle § 4.
Pododdíl 7
Přechodné období pro splnění minimálního
požadavku a vnitřního minimálního požadavku
§ 137a
(1) Významná osoba podléhající řešení krize
nemusí splňovat požadavek na podřízenost podle
§ 129c po dobu 2 let ode dne, kdy byl vůči ní uplatněn odpis nebo konverze odepisovatelných závazků
nebo odpis a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků.
(2) Povinná osoba nemusí plnit požadavky podle § 128c a 129c po dobu 3 let ode dne, kdy povinná
osoba nebo skupina, jejíž je povinná osoba členem,
byla určena globálně systémově významnou institucí
nebo se stala nebo byla určena významnou osobou.
(3) Česká národní banka stanoví povinné
osobě, vůči které bylo uplatněno opatření k řešení
krize nebo pravomoc k odpisu a konverzi podle § 60,
vhodné přechodné období pro splnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
a požadavku na podřízenost.

(1) Pokud povinná osoba neudržuje kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku nebo vnitřnímu minimálnímu
požadavku, Česká národní banka uplatní

(4) Česká národní banka sdělí povinné osobě
očekávání ohledně výše kapitálu a způsobilých závazků pro každé období v délce 1 roku v rámci přechodného období s cílem usnadnit postupné navyšování její schopnosti absorbovat ztráty a rekapitalizace.

a) opatření k odstranění překážek způsobilosti
k řešení krize podle § 23 až 26,

(5) Při určení přechodného období podle odstavce 3 Česká národní banka zohlední

§ 137
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a) převahu vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v modelu financování,
b) přístup na kapitálové trhy se způsobilými závazky a
c) rozsah, v jakém osoba podléhající řešení krize
závisí na kmenovém kapitálu tier 1 při plnění
minimálního požadavku.
(6) Pravomoc České národní banky následně
přezkoumat délku přechodného období nebo očekávání ohledně výše kapitálu a způsobilých závazků
ani pravomoc vydat v této věci nové rozhodnutí není
odstavci 1 až 5 dotčena.
31

) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/
/1401 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize
úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde
o regulační technické normy pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů, v platném
znění.“.

136. V § 148 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Česká národní banka může rozhodnutím
nebo opatřením obecné povahy určit, že odstavec 1
se neuplatní vůči povinným osobám, u nichž je minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek roven částce pro úhradu ztráty. Odepisovatelné
závazky, na jejichž smluvní dokumentaci by se jinak
vztahovala povinnost podle odstavce 1, nelze použít
pro plnění minimálního požadavku nebo vnitřního
minimálního požadavku.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
137. Za § 149 se vkládá nový § 149a, který zní:
„§ 149a
(1) Zjistí-li povinná osoba, že splnění požadavku podle § 148 odst. 1 je právně nebo fakticky
neuskutečnitelné, oznámí tuto skutečnost České národní bance včetně kategorie příslušného odepisovatelného závazku a odůvodnění neproveditelnosti; to
neplatí, jedná-li se o závazek, který vyplývá z dluhového nástroje nebo kterému odpovídá pohledávka,
která je v řízení podle insolvenčního zákona uspokojována v pozdějším pořadí, než v jakém jsou uspokojovány pohledávky ostatních nezajištěných věřitelů. Povinná osoba poskytne bez zbytečného od-
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kladu na žádost České národní banky veškeré informace potřebné k posouzení dopadů tohoto zjištění
na způsobilost k řešení krize podle § 22. Od okamžiku obdržení oznámení o neuskutečnitelnosti požadavku podle § 148 odst. 1 Českou národní bankou
se § 148 odst. 1 nepoužije ve vztahu k odepisovatelnému závazku, ohledně kterého bylo oznámení učiněno.
(2) Česká národní banka oznámení podle odstavce 1 posoudí bez zbytečného odkladu. Dojde-li
Česká národní banka k závěru, že splnění požadavku
podle § 148 odst. 1 je proveditelné, uloží povinné
osobě smluvní dokumentaci v přiměřené lhůtě doplnit o uznání skutečností podle § 148 odst. 1. Česká
národní banka může povinné osobě uložit změnu
postupů týkajících se uplatňování výjimek z požadavků podle § 148 odst. 1.
(3) Česká národní banka může opatřením obecné povahy v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie vydaný podle čl. 55 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU upřesnit kategorie závazků, u kterých může povinná osoba rozhodnout, že splnění požadavku podle § 148 odst. 1
je neuskutečnitelné.
(4) Pokud Česká národní banka při posuzování
způsobilosti k řešení krize povinné osoby zjistí, že
skupina odepisovatelných závazků povinné osoby je
tvořena v souhrnu z více než z 10 % závazky, které
nezahrnují smluvní podmínku podle § 148 odst. 1
nebo jsou vyloučeny z uplatnění pravomoci k odpisu
nebo konverzi odepisovatelných závazků podle
§ 122 nebo 123, vyhodnotí dopad této skutečnosti
na způsobilost k řešení krize povinné osoby včetně
posouzení možného dopadu na věřitele.
(5) Dojde-li Česká národní banka k závěru, že
závazky, které nezahrnují smluvní uznání skutečnosti podle § 148 odst. 1, tvoří podstatnou překážku
způsobilosti instituce k řešení krize, zahájí řízení
o opatřeních k odstranění překážek podle § 23.
(6) Závazky instituce, které nezahrnují smluvní
podmínku podle § 148 odst. 1 nebo na které se podle
tohoto ustanovení tato podmínka nevztahuje, se nezapočítávají do minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku.“.
138. V § 152 se na začátek odstavce 1 vkládá
věta „Česká národní banka plán reorganizace pod-
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nikatelské činnosti posoudí ve lhůtě 1 měsíce ode dne
jeho obdržení.“.
139. V § 164 písm. b) se slova „nebo oficiálním
trhu“ zrušují.
140. Za § 164 se vkládá nový § 164a, který zní:
„§ 164a
Česká národní banka může odložit nejdéle
o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných povinnou
osobou nebo odepisovatelných závazků povinné
osoby podle § 122, včetně splatnosti úroku sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem nebo závazkem, nebo změnit výši úroku sjednaného v souvislosti s takovými nástroji nebo závazky, je-li to nezbytné
k uplatnění opatření k řešení krize podle ustanovení
tohoto zákona o přechodu činnosti na soukromého
nabyvatele, přechodu činnosti na překlenovací instituci, osobě pro správu aktiv nebo o odpisu a konverzi
odepisovatelných závazků.“.
141. V § 165 písm. b) se text „§ 82a“ nahrazuje
textem „§ 83“.
142. V § 166 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
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slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „právních
předpisů“ a za slovo „krizím“ se vkládají slova
„ , opatření podle § 81a a 81b“.
147. V § 168 odst. 5 se slovo „zákona“ nahrazuje slovy „jiných právních předpisů“ a za slovo
„krizím“ se vkládají slova „ , opatření podle § 81a
a 81b“.
148. V § 169 odst. 1 se za slovo „ujednání“
vkládají slova „ani ustanovení jiných právních předpisů“ a za slovo „krizím“ se vkládají slova „ , opatření podle § 81a a 81b“.
149. V § 169 odst. 2 se text „§ 82a“ nahrazuje
slovy „§ 81a, 81b a 83“.
150. V § 171 odst. 4 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zajištění“.
151. V § 171 odst. 7 úvodní části ustanovení
a v § 171 odst. 7 písm. a) se text „až 3“ nahrazuje
textem „až 6“.
152. V § 172 písm. a) se číslo „68“ nahrazuje
číslem „115“.
153. V § 176 odst. 6 se číslo „136“ nahrazuje
číslem „127“.
154. V § 177 odst. 1 a 2 písm. b) se za slova
„kapitálových nástrojů“ vkládají slova „a vnitroskupinových způsobilých závazků,“.

„(3) Rozhodnutí orgánu příslušného k řešení
krize jiného členského státu o uložení povinnosti
poskytnout provozní služby nebo zařízení nezbytné
k provádění činnosti v souvislosti s předmětem přechodu povinné osobě nebo členovi skupiny povinné
osoby včetně těch, u kterých bylo uplatněno opatření k řešení krize nebo jejichž úpadek je řešen v řízení podle insolvenčního zákona, je v České republice vykonatelné, je-li vykonatelné podle práva tohoto jiného členského státu.“.

156. V § 183 odst. 1 větě první se za slova
„Mají-li instituce“ vkládají slova „nebo evropské
ovládající osoby“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

157. V § 183 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

143. V § 166 odst. 4 větě první se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „ , 2 nebo 3“ a ve větě druhé
se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

„(2) Při stanovení minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku zohledňují
členové evropského kolegia případnou globální strategii řešení krize přijatou orgány jiného než členského státu.

144. V § 167 odst. 1 písm. c) se číslo „165“ nahrazuje číslem „178“.
145. V § 168 odst. 1 a v § 168 odst. 3 úvodní
části ustanovení se za slovo „krize“ vkládají slova
„ , opatření podle § 81a a 81b“.
146. V § 168 odst. 4 úvodní části ustanovení se

155. V § 180 odst. 3 písm. i) se slova „minimálních požadavků na individuální a skupinové úrovni“
nahrazují slovy „minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku“.

(3) Pokud členové evropského kolegia souhlasí
s globální strategií řešení krize, podle které ovládaná
osoba se sídlem v členském státě nebo evropská ovládající osoba a jí ovládané osoby nejsou osobami podléhajícími řešení krize, splní ovládaná osoba se síd-
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lem v členském státě nebo na konsolidovaném základě evropská ovládající osoba ovládaná osobou se
sídlem na území jiného než členského státu vnitřní
minimální požadavek tím, že své ovládající osobě se
sídlem na území jiného než členského státu nebo jí
ovládaným osobám se sídlem na území stejného státu
nebo jiným osobám za podmínek stanovených
v § 130 odst. 1 a v § 130a písm. b) vydají kapitálové
nástroje a způsobilé závazky ke splnění vnitřního
minimálního požadavku.
(4) Česká národní banka předsedá evropskému
kolegiu, pokud všechny ovládané osoby se sídlem
v členském státě ovládané osobou se sídlem v jiném
než členském státě ovládá evropská ovládající osoba
se sídlem na území České republiky. Česká národní
banka předsedá evropskému kolegiu i tehdy, pokud
ovládané osoby se sídlem v členském státě ovládané
osobou se sídlem v jiném než členském státě ovládá
více než jedna evropská ovládající instituce a Česká
národní banka je orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby s nejvyšší bilanční sumou.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7.
158. V § 183 se odstavce 6 a 7 včetně poznámky
pod čarou č. 19 zrušují.
159. V § 188 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Není-li dosaženo dohody všemi dotčenými orgány
příslušnými k řešení krize, může Česká národní
banka uzavřít dohodu jen s orgány příslušnými k řešení krize, které s dohodou souhlasí.“.
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164. V § 221 odst. 3 se za slovo „vkladů“ vkládají slova „je placena v peněžních prostředcích a“
a za slovo „nelze“ se vkládá slovo „ji“.
165. V § 222 odst. 1 větě první se za slovo
„krize,“ vkládají slova „pozastavení plnění ze
smlouvy podle § 81a, pozastavení výkonu práva na
zajištění podle § 81b odst. 1, pozastavení práva na
ukončení závazku podle § 81b odst. 2,“.
166. V § 223 odst. 1 a 2 se text „82a“ nahrazuje
textem „81a“.
167. V § 223 odst. 1 větě první se slova „a 164“
nahrazují slovy „ , 164 a 164a“.
168. V § 224 odst. 2 větě první se text „§ 131
odst. 1, § 132 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 132a
odst. 2, § 133 odst. 2“.
169. V § 227 odst. 2 se text „§ 131 odst. 1, § 132
odst. 1“ nahrazuje textem „§ 132a odst. 1, § 133
odst. 1“.
170. V § 231 odst. 3 části věty za středníkem se
slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, slova „ , a to až na
dobu 5 let“ se nahrazují slovy „nebo jakékoli jiné
fyzické osobě, která neplní uvedené povinnosti“
a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , a to
až na dobu 5 let“.
171. V § 233 odst. 1 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b) které zní:
„b) v rozporu s § 127c odst. 2 prodává podřízené
způsobilé závazky neprofesionálním zákazníkům,“.

160. V § 189 se za slova „skupinové řešení
krize“ vkládají slova „nebo není-li dosaženo dohody
podle § 188 odst. 2“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

161. V § 196 odst. 2 se text „82a“ nahrazuje
číslem „83“.

172. V § 233 odst. 8 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce 1
písm. a) až f)“.

162. V § 197 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

173. V § 235 odst. 1 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„(2) Rozhodne-li Česká národní banka o uplatnění opatření k řešení krize ve vztahu k pobočce instituce se sídlem na území jiného než členského státu,
jejímž prostřednictvím instituce působí na území
České republiky, přihlédne k účelu řešení krize a postupuje přiměřeně podle zásad řešení krize.“.

„b) v rozporu s § 127c odst. 2 prodává podřízené
způsobilé závazky neprofesionálním zákazníkům,“.

163. V § 214 odst. 6 větě druhé se slova „a jiným účelům použití majetku Fondu pro řešení
krize“ zrušují.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
174. V § 235 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
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která může být prodávajícím podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu zákazníkovi, se dopustí přestupku tím, že nesplní v souvislosti s prodejem podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu zákazníkovi některou z povinností stanovených v § 127c odst. 3.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
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182. V § 237 odst. 2 písm. m) se text „23
odst. 5“ nahrazuje textem „23 odst. 7“.
183. V § 237 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena o) až q).
184. V § 237 odst. 5 písmeno e) zní:

175. V § 235 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce 1
písm. a) až f)“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou
a na konci textu písmene se doplňují slova „ , nebo
odstavce 8“.

„e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost navrhnout
České národní bance opatření zajišťující splnění
minimálního požadavku, vnitřního minimálního požadavku nebo kombinované kapitálové
rezervy podle § 24a odst. 2, nebo“.

176. V § 237 odst. 1 písm. a) se za číslo „3,“
vkládá text „§ 26a odst. 1, § 136,“.

185. V § 237 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

177. V § 237 odst. 1 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:
„b) neuveřejní údaje podle § 136a,“.
Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písme–
na c) až w).
178. V § 237 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.

„a) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu,
jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud neoprávněný
prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého
ročního obratu ovládající osoby vyplývajícího
z její konsolidované účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období, nebo

„o) nesplní v souvislosti s prodejem podřízeného
způsobilého závazku neprofesionálnímu zákazníkovi některou z povinností stanovených
v § 127c odst. 3,“.

b) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu,
jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho osoba neuvedená v písmeni a); pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do
výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého
danou osobou za bezprostředně předcházející
účetní období.“.

180. V § 237 odst. 2 se za písmeno h) vkládají
nová písmena i) až k), která znějí:

186. Za § 237 se vkládají nové § 237a a 237b,
které včetně nadpisů znějí:

„i) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost navrhnout
České národní bance opatření k odstranění překážek způsobilosti podle § 23 odst. 1,

„§ 237a

Dosavadní písmena p) až w) se označují jako písmena o) až v).
179. V § 237 odst. 1 písmeno o) zní:

j) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost navrhnout
České národní bance opatření, která povedou
ke splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku a kombinované
kapitálové rezervy, a časový harmonogram pro
jejich uplatnění podle § 23 odst. 2,
k) neuplatní opatření uložená Českou národní
bankou podle § 23 odst. 4,“.
Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena l) až r).
181. V § 237 odst. 2 písm. l) se text „23 odst. 3“
nahrazuje textem „23 odst. 5“.

Přestupky povinné osoby související s porušením
minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku
(1) Instituce se sídlem v České republice, která
není členem evropské finanční skupiny, se dopustí
přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím České
národní banky neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku
podle § 127 odst. 1.
(2) Osoba podléhající řešení krize, která je členem evropské finanční skupiny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím České národní
banky neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve výši
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odpovídající minimálnímu požadavku na konsolidované úrovni podle § 127 odst. 2.
(3) Instituce se sídlem v České republice, která
je členem evropské finanční skupiny a není osobou
podléhající řešení krize, se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s rozhodnutím České národní banky neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku
a) podle § 127 odst. 3, nebo
b) na konsolidovaném základě podle § 127 odst. 6.
(4) Povinná osoba, která není osobou podléhající řešení krize ani institucí a je ovládána osobou
podléhající řešení krize, se dopustí přestupku tím,
že v rozporu s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku
a) podle § 127 odst. 4, nebo
b) na konsolidovaném základě podle § 127 odst. 6.
(5) Evropská ovládající osoba, která není osobou podléhající řešení krize a jejíž ovládající osoba
má sídlo na území jiného než členského státu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím
České národní banky neudržuje kapitál a způsobilé
závazky ve výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku na konsolidované úrovni podle
§ 127 odst. 5.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu,
jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud neoprávněný
prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého
ročního obratu ovládající osoby vyplývajícího
z její konsolidované účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu,
jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho osoba neuvedená v písmeni a); pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do
výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého
danou osobou za bezprostředně předcházející
účetní období.
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§ 237b
Přestupky osoby podléhající řešení krize související
s porušením požadavku na podřízenost
(1) Osoba podléhající řešení krize, která je globálně systémově významnou institucí, členem skupiny, která je globálně systémově významnou institucí, nebo významnou osobou podléhající řešení
krize, se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 128c odst. 1 nebo s rozhodnutím České národní
banky podle § 128c odst. 2, 3 nebo 4 neplní požadavek na podřízenost.
(2) Osoba podléhající řešení krize neuvedená
v odstavci 1 se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky podle § 128b
odst. 1 neplní požadavek na podřízenost.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit
pokutu do dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do
výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého osobou podléhající řešení krize za bezprostředně předcházející účetní období.“.
187. V § 241 větě první se slova „povinným
osobám“ zrušují, text „§ 237“ se nahrazuje slovy
„§ 233 až 237b“ a ve větě druhé se slova „povinným
osobám“ zrušují a text „§ 233“ se nahrazuje slovy
„tohoto zákona“.
188. V § 244 odst. 1 písm. h) se za slovo „nabyvatelé,“ vkládají slova „které oslovila instituce za
účelem řešení krize podle § 5 odst. 6 nebo“.
189. V § 250 odst. 1 se slova „změnách výše“
nahrazují slovem „výši“ a na konci textu odstavce se
doplňují slova „a jejích změnách“.
190. V příloze č. 1 se v písmeni e) slovo „odepisovatelných“ nahrazuje slovem „způsobilých“.
191. V příloze č. 2 se v bodě 1 písm. q) slovo
„odepisovatelných“ nahrazuje slovem „způsobilých“.
192. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které znějí:
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„Příloha č. 3 k zákonu č. 374/2015 Sb.
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Příloha č. 4 k zákonu č. 374/2015 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 81c zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na finanční smlouvu uzavřenou
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
po tomto dni došlo k její podstatné změně.
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§ 127a odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a požadavku na podřízenost podle § 128b nebo 128c zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které musí povinná
osoba splnit do 1. ledna 2022.

2. Ustanovení § 127c zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na prodej podřízených způsobilých závazků vydaných před 28. prosincem 2020.

6. Stanoví-li Česká národní banka povinné
osobě přechodné období podle bodu 4, které končí
po 1. lednu 2024, nemusí povinná osoba do konce
přechodného období uveřejňovat informace podle
§ 136a zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Česká národní banka stanoví povinné osobě
vhodné přechodné období pro splnění minimálního
požadavku podle § 127a odst. 1 zákona č. 374/2015
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vnitřního minimálního požadavku podle § 127a odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a požadavku na podřízenost podle § 128b
nebo 128c zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to tak,
aby skončilo nejpozději 31. prosince 2023.

7. Česká národní banka sdělí povinné osobě
plánovaný minimální požadavek podle § 127a odst.
1 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vnitřní minimální požadavek podle § 127a odst. 2 zákona č. 374/
/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro každé období 1 roku
v rámci přechodného období stanoveného podle
bodu 3 nebo 4 s cílem usnadnit postupné navyšování
její schopnosti absorbovat ztráty a schopnosti rekapitalizace.

4. Delší přechodné období pro splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku a požadavku na podřízenost, než je uvedeno
v bodě 3, může Česká národní banka povinné osobě
stanovit, je-li to vhodné s ohledem na převahu
vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v modelu
financování povinné osoby, její přístup na kapitálové
trhy se způsobilými závazky a rozsah, v jakém osoba
podléhající řešení krize závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění minimálního požadavku; přitom
vezme v úvahu

8. Při určení přechodného období podle bodu 3
nebo 4 Česká národní banka zohlední

a) vývoj finanční situace povinné osoby,
b) pravděpodobnost, že povinná osoba bude v přiměřené lhůtě schopna plnit minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek a požadavek na podřízenost, a
c) skutečnost, zda je povinná osoba schopna nahradit závazky, které přestaly splňovat kritéria
způsobilosti nebo splatnosti stanovená v čl. 72b
a 72c nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a § 128 nebo 130 zákona
č. 374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pokud není, zda
je tato okolnost individuální povahy nebo je
způsobena narušením na úrovni celého trhu.
5. Česká národní banka stanoví mezitímní cílovou úroveň pro splnění minimálního požadavku podle § 127a odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nebo vnitřního minimálního požadavku podle

a) převahu vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v modelu financování,
b) přístup na kapitálové trhy se způsobilými závazky a
c) rozsah, v jakém osoba podléhající řešení krize
závisí na kmenovém kapitálu tier 1 při plnění
minimálního požadavku.
9. Česká národní banka může kdykoli následně
přezkoumat přechodné období stanovené podle
bodu 3 nebo 4, jakož i jakýkoli plánovaný minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek, který
povinné osobě sdělila podle bodu 7.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III
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
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č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009
č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009
č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010
č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011
č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012
č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013
č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014
č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017
č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019
č. 204/2019 Sb. a zákona č. 119/2020
takto:

Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., zákona
Sb., se mění
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/
/201216)“.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/
/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.“.

3. V § 111 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové
písmeno m), které zní:
„m) člen ústřední protistrany, která získala povolení
k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,“.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).

1. V § 83 písmeno c) zní:
„c) ústřední protistranou ústřední protistrana podle
čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 648/2012,“.

Změna insolvenčního zákona

2. V § 83 písm. d) a e) se text „m“ nahrazuje
textem „n“.

Čl. V

3. V § 84 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které zní:
„l) člen ústřední protistrany, která získala povolení
k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Za § 374b zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění zákona č. 307/2018 Sb., se vkládá nový
§ 374c, který včetně nadpisu zní:
„§ 374c

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena m) a n).
4. V § 84 odst. 1 písm. n) se text „l)“ nahrazuje
textem „m)“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o platebním styku

Pohledávky z odepisovatelných
kapitálových nástrojů
Pohledávky z odepisovatelných kapitálových
nástrojů podle § 2 odst. 2 písm. l) zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním
trhu jsou uspokojovány po ostatních podřízených
pohledávkách.“.

Čl. IV

ČÁST PÁTÁ

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve
znění zákona č. 5/2019 Sb., se mění takto:

ÚČINNOST

1. V § 2 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Čl. VI

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
2. V § 111 odst. 1 písm. j) se za slovo „protistrana“ vkládají slova „podle čl. 2 bodu 1 nařízení

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po
dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
čl. I bodu 135, pokud jde o § 136a, které nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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299
ZÁKON
ze dne 21. července 2021,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech
Čl. I
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona
č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění
takto:
1. V nadpisu zákona se slova „pomocných
rostlinných přípravcích“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantech“.
2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení
(ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES
č. 2003/2003, v platném znění.“.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „pomocných
rostlinných přípravků“ nahrazují slovy „rostlinných
biostimulantů“.
4. V § 1 odst. 2 písm. a) a b), § 1 odst. 4 a v § 3
odst. 3 se slova „pomocné rostlinné přípravky“ nahrazují slovy „rostlinné biostimulanty“.
5. V § 1 odst. 5 se slova „Na hnojiva ES se
použijí ustanovení přímo použitelného předpisu
Evropské unie o hnojivech2)“ nahrazují slovy „Na
hnojivé výrobky EU se použijí ustanovení přímo

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU2)“.
6. V § 2 písmeno j) zní:
„j) rostlinným biostimulantem látka podle čl. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009,“.
7. V § 2 písm. l) se slova „pomocných rostlinných přípravků“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů“.
8. V § 2 písm. p) se slova „pomocný rostlinný
přípravek“ nahrazují slovy „rostlinný biostimulant“.
9. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena q) až s), která znějí:
„q) technologickými vodami samostatně skladované
a používané pomocné půdní látky, které vznikají při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku,
r) digestátem organické hnojivo vzniklé anaerobní
fermentací při výrobě bioplynu,
s) příkrmištěm část hospodářství na zemědělské
půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.“.
10. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a hnojiva
ES“ zrušují.
11. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „[odstavec 2
písm. c)]“ zrušují.
12. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje.
13. V § 3 odst. 2 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) obsahující přípravek na ochranu rostlin21).“.
14. V § 3 odst. 3 se slova „(dále jen „pomocné
látky“)“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta
„Technologické vody, které vznikají při jednodu-
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chém zpracování rostlinných produktů, nesmí obsahovat žádné přidané látky kromě základní suroviny
a vody.“.
15. V § 3 odst. 4, § 3a odst. 1, § 3a odst. 2
písm. b) a v § 3a odst. 4 písm. a) se slova „nebo
pomocné látky“ nahrazují slovy „ , pomocné půdní
látky, rostlinného biostimulantu nebo substrátu“.
16. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový
obsah živin nesmí být překročeny.“.
17. V § 3 odst. 5, § 7 odst. 7 a 8 a v § 9 odst. 10
písm. a) a c) se slova „a pomocných látek“ nahrazují
slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.
18. V nadpisech § 3a a 7 se slova „a pomocných
látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.
19. V § 3a odst. 1, § 3a odst. 2 písm. c), § 3a
odst. 3, § 3a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 3b
odst. 1 a v § 14a odst. 2 písm. a) až f) se slova „nebo
pomocnou látku“ nahrazují slovy „ , pomocnou
půdní látku, rostlinný biostimulant nebo substrát“.
20. V § 3a odst. 2 písm. d) se slova „nebo pomocná látka“ nahrazují slovy „ , pomocná půdní
látka, rostlinný biostimulant nebo substrát“.
21. V § 3b odst. 1 a v § 8 odst. 1 písm. d) se
slova „nebo pomocných látek“ nahrazují slovy
„ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů nebo substrátů“.
22. V § 4 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se
tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) provozní řád, je-li žadatelem provozovatel zařízení na využívání odpadů podle zákona o odpadech.“.
23. V § 4 odst. 8, § 5 odst. 8, § 6 odst. 4, § 7
odst. 6, § 12 odst. 2 a v § 13 odst. 5 se slova „pomocné látky“ nahrazují slovy „pomocné půdní
látky, rostlinné biostimulanty a substráty“.
24. V § 4 odstavec 9 zní:
„(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou typy hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, závazné postupy pro odběr vzorků
hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, a pro provádění chemických
rozborů, biologických zkoušek a testů.“.
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25. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Registrovaná, ohlášená a ohlášená vzájemně uznaná hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty se zapisují do registru hnojiv (dále jen „registr“), který vede ústav.“.
26. V § 7 odst. 1 písm. c) se za slovo „chemické“ vkládá slovo „ , biologické“ a za slovo „jejich“ se vkládají slova „obsah v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné místo,“.
27. V § 7 odst. 2 se za slovo „označující“ vkládají slova „nebo propagující“.
28. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Balená hnojiva uváděná do oběhu musí mít
označení uvedené na obalu nebo s obalem spojené.
Hnojiva, která mohou být uváděna do oběhu z bezpečnostních důvodů pouze balená, stanoví vyhláška.
U volně ložených hnojiv a velkých balení nad 50 kg
může být stanovené označení uvedeno jen v průvodní dokumentaci.“.
29. V § 7 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou
„Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv
a musí být uzavřen tak, aby otevřením byl obal nebo
uzávěr obalu neopravitelně poškozen.“.
30. V § 8 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Zemědělský podnikatel11), výrobce3a), dovozce ) nebo dodavatel, který skladuje hnojiva, popřípadě pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty
nebo substráty, je povinen hnojiva, pomocné půdní
látky, rostlinné biostimulanty a substráty“.
3a

31. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny činit
opatření k zabránění úniku tekutých hnojiv. Ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se nevztahuje na statková hnojiva a organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu.“.
32. V § 8 odst. 4 se za slovo „skladována“ vkládají slova „a příkrmiště musí být provozováno“.
33. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Tuhé organické hnojivo kompost, separát
digestátu a statkové hnojivo, včetně separátu kejdy,
mohou být uloženy na zemědělské půdě nejdéle
24 měsíců na místech vhodných k jejich uložení
schválených v havarijním plánu podle vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit
opakovaně nejdříve po 3 letech.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
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34. V § 8 odstavec 6 zní:
„(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob
skladování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, kapacitu skladovacích prostor a podmínky pro provozování příkrmiště.“.
35. V nadpisu § 9 se slova „pomocných látek“
nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.
36. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Zemědělští podnikatelé11) jsou povinni
používat hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné
biostimulanty, substráty, upravené kaly a sedimenty
způsobem stanoveným tímto zákonem, zákonem
o odpadech a zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu12b). Hnojivy, pomocnými půdními
látkami, rostlinnými biostimulanty, substráty a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny
do půdy rizikové prvky nebo rizikové látky v množství, které pro hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem a pro upravené kaly stanoví zvláštní právní předpis12c). Hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty, upravené kaly a sedimenty musí být používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod, k jejich
přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek. Pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami. Sedimenty nesmějí být používány, pokud obsah rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě,
na kterou mají být použity, a další vlastnosti sedimentu překročí limity stanovené prováděcím právním předpisem.“.
37. V § 9 odst. 2 a 6 se slova „a pomocné látky“
nahrazují slovy „ , pomocné půdní látky, rostlinné
biostimulanty a substráty“.
38. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slovo „použití“
vkládají slova „není v souladu s údaji uvedenými
v jejich označení nebo“.
39. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Zemědělský podnikatel musí používat sedimenty
v souladu se souhlasem o použití sedimentů na zemědělské půdě uděleným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního
předpisu24).“.
Poznámka pod čarou č. 24 zní:
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„24) § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.“.

40. V § 9 odst. 4 a v § 14a odst. 2 písm. g) a h)
se slova „nebo pomocné látky“ nahrazují slovy
„ , pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty
nebo substráty“.
41. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené
kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni
zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím
hlášení podle prováděcího právního předpisu.“.
42. V § 9 odstavec 5 zní:
„(5) Digestáty smějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích pouze, pokud jsou
registrovány podle tohoto zákona; to neplatí, jsou-li vyrobeny výhradně ze statkových hnojiv nebo
krmiv.“.
43. V § 9 odstavce 7 a 8 znějí:
„(7) Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést
evidenci o
a) hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých
na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato
povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších
produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy,
b) upravených kalech a sedimentech použitých na
zemědělské půdě a
c) výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů
podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
Tato evidence se vede o množství, druhu a době jejich použití podle jednotlivých pozemků, plodin a let
a uchovává se nejméně 7 let. Na požádání ústavu
jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů.
(8) Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci podle odstavce 7 v elektronické formě a do
konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat
ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu.“.
44. V § 9 odst. 9 se slova „pomocné látky“ nahrazují slovy „pomocné půdní látky, rostlinného
biostimulantu, substrátu“.
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45. V § 9 odst. 10 písm. b) a v § 10 odst. 1
písm. a) se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy
„pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.
46. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) způsob vedení evidence o výnosu sklizeného
hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech
a způsob a formu elektronického předávání evidence a
e) limity pro vnos rizikových prvků hnojivy, pomocnými půdními látkami, rostlinnými biostimulanty a substráty při jejich použití na zemědělské půdě.“.
47. V § 9 odst. 11 se za slova „o použití sedimentů,“ vkládají slova „způsob hlášení o používání
sedimentů,“.
48. Poznámka pod čarou č. 12d zní:
„12d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva
a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na
ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES)
č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012,
(EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031,
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/
/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/
/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/
/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/
/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

49. V § 11 odst. 3, § 14 odst. 2 a v § 14a odst. 1
písm. d) se slova „nebo podnájemce“ nahrazují slovy
„ , podnájemce nebo pachtýř“.
50. V § 11 odst. 4 se slova „nebo podnájemce“
nahrazují slovy „ , podnájemce nebo pachtýře“
a slova „nebo podnájmu“ se nahrazují slovy „ , podnájmu nebo pachtu“.
51. V § 12 odst. 1 písm. c) se text „§ 3 odst. 6“
nahrazuje textem „§ 3a“.
52. V poznámce pod čarou č. 16b se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/
/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném
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znění.“ nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví
pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh
a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/
/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003, v platném
znění.“.
53. Nadpis nad označením § 14 se zrušuje.
54. V § 14a odst. 1 písm. a) se slova „pomocné
látky“ nahrazují slovy „pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo prováděcím právním
předpisem vydaným na základě § 9 odst. 10 nebo 11“.
55. V § 14a odst. 1 písmeno b) zní:
„b) v rozporu s § 9 odst. 7 a 8 nevede, nepředloží na
požádání ústavu nebo po dobu 7 let neuchovává
evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů, upravených kalů a sedimentů nebo evidenci o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu podle jednotlivých
pozemků, plodin a let,“.
56. V § 14a odst. 1 písm. c) a e) se za slovo
„vlastník“ vkládají slova „ , nájemce, podnájemce
nebo pachtýř“.
57. V § 14a odst. 1 písm. d) se slova „vlastností,
nebo“ nahrazují slovem „vlastností,“.
58. V § 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která
znějí:
„f) neohlásí ústavu použití upravených kalů nebo
sedimentů podle § 9 odst. 4,
g) nepředá ústavu evidenci podle § 9 odst. 7 ve
lhůtě a způsobem stanoveným v § 9 odst. 8,
nebo
h) neprovede záznam o použití hnojiva, pomocné
půdní látky, rostlinného biostimulantu nebo
substrátu, upraveného kalu nebo sedimentu ve
lhůtě stanovené v § 9 odst. 9.“.
59. V § 14a odst. 2 písm. a) se za slovo „registrovány“ vkládá slovo „ , ohlášeny“.
60. V § 14a odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:
„g) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. e) uvede do oběhu
hnojivo, pomocnou půdní látku, rostlinný biostimulant nebo substrát, které obsahují přípravek na ochranu rostlin21),“.
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Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU18).

61. V § 14a odst. 2 písm. i) se za slovo „substráty“ vkládají slova „ , nebo provozuje příkrmiště“.

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU na
jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je
tímto jazykem v České republice český jazyk.

62. V § 14a odst. 3 písm. a) se slova „c) nebo d)“
nahrazují slovy „až d) nebo f) až h)“.
63. V § 14a odst. 3 písm. b) se slova „h) nebo j)“
nahrazují textem „k)“.
64. V § 14a odst. 3 písm. c) se slova „ , g), i) nebo j)“ nahrazují slovy „až j) nebo k)“.

18

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení
ES č. 2003/2003.“.

65. V § 14a odst. 3 písm. d) se slova „nebo j)“
nahrazují slovy „nebo k)“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. II
Přechodné ustanovení

Čl. IV

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 156/
/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

V § 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 185/2016 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb. a zákona č. 229/2019 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh

„(3) Státní pozemkový úřad pořizuje výstavbou nebo nabytím do majetku státu hlavní závlahová zařízení, hlavní odvodňovací zařízení a stavby
k ochraně pozemků před erozní činností vody. S majetkem státu podle věty první je Státní pozemkový
úřad příslušný hospodařit.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

Čl. III
V části druhé hlavě I zákona č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
dodávání na trh, ve znění zákona č. 265/2017 Sb.
a zákona č. 526/2020 Sb., se za oddíl 5 vkládá nový
oddíl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 18 zní:
„Oddíl 6
Hnojivé výrobky EU

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení

§ 27e

a) části první čl. I bodu 43, pokud jde o § 9 odst. 7
písm. c) a § 9 odst. 8, která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2022, a

(1) Úřad je v České republice orgánem odpovědným za oznámené subjekty ve smyslu přímo

b) části první čl. I bodů 2, 5 a 52, která nabývají
účinnosti dnem 16. července 2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 22. července 2021,
kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna notářského řádu
Čl. I
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb.,
zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 202/2012, zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/
/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/
/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019
Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb.,
zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se
mění takto:
1. Na konci textu § 4 se doplňují slova „ ; to
platí i pro provádění zápisů do evidence podle
zvláštního právního předpisu“.
2. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Notářské listiny podle tohoto zákona se

sepisují v listinné podobě; stanoví-li tak tento zákon,
lze je sepsat také v elektronické podobě. Veřejné listiny sepisované notářem podle zvláštního právního
předpisu lze sepsat v listinné nebo elektronické podobě, s výjimkou sepisování veřejných listin podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.
3. V § 11 písm. h) se za slovo „slibu“ vkládají
slova „nebo ode dne jeho jmenování, složil-li slib
před svým jmenováním,“.
4. V § 14 odst. 1 se slova „příslušná notářská
komora“ nahrazují slovy „notářská komora, jejímž
je členem,“ a slova „jeho podílu“ se nahrazují slovy
„podílu zástupce“.
5. V § 14 odstavce 2 až 5 znějí:
„(2) Notářská komora ustanoví zástupce z řad
kandidátů v pracovním poměru u notáře, nejsou-li,
z řad notářů se sídlem v rámci obvodu okresního
soudu, v jehož obvodu je sídlo notáře, jemuž je zástupce ustanovován, nebo kandidátů u nich v pracovním poměru, a nejsou-li, anebo nesouhlasí-li se svým
ustanovením žádný z nich nebo není souhlas podle
věty třetí k ustanovení žádného kandidáta, tak z řad
jiných notářů, kteří jsou členy notářské komory.
K ustanovení zástupce je třeba jeho písemného souhlasu. K ustanovení zástupce z řad kandidátů je třeba
také písemného souhlasu notáře, u něhož je kandidát
v pracovním poměru.
(3) Notářská komora ustanoví notáři zástupce
bez zbytečného odkladu na jeho návrh, je-li podán
před uplynutím doby podle odstavce 1; není-li
podán, tak bez návrhu, jakmile se dozví, že notář
činnost notáře po dobu podle odstavce 1 nevykonává.
(4) Jestliže notář zemřel nebo byl odvolán, notářská komora, jejímž byl členem, nebo Komora
v případě postupu podle odstavce 5 ustanoví na
dobu, kdy je notářský úřad uvolněn, náhradníka no-
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táře (dále jen „náhradník“). Náhradník se ustanoví
obdobně na dobu pozastavení výkonu činnosti notáře podle § 10. K ustanovení náhradníka je třeba
jeho písemného souhlasu.
(5) Náhradníka ustanoví notářská komora z řad
notářů se sídlem v rámci obvodu okresního soudu,
v jehož obvodu je sídlo uvolněného notářského
úřadu; nejsou-li nebo nesouhlasí-li se svým ustanovením žádný z nich, z řad jiných notářů, kteří jsou
jejími členy. Nesouhlasí-li se svým ustanovením žádný takový notář, ustanoví náhradníkem kteréhokoli
notáře Komora.“.
6. V § 14 se odstavce 6 a 7 zrušují.
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a) postup a způsob zápisu údajů,
b) postup a způsob nahlížení do evidence.
(11) V předpisu o Sbírce dokumentů Komora
stanoví zejména
a) postup a způsob založení dokumentu a zápisu,
změny nebo výmazu údajů o dokumentu,
b) jaké další údaje kromě údajů stanovených
v tomto zákoně se o dokumentu evidují,
c) kdo zapisuje údaje podle písmen a) a b) do
Sbírky dokumentů,
d) postup a způsob nahlížení do Sbírky dokumentů,

7. V § 35a odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „zástav“ vkládají slova „ , Sbírku dokumentů“.

e) postup a způsob uchovávání vymazaných
údajů.“.

8. V § 35a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 12 až 14.

„e) Evidenci ověřených podpisů.“.

13. V § 35a odst. 12 se za slovo „zástav“ vkládají slova „ , Sbírce dokumentů“, slova „uvedeném
v § 35a odst. 1 písm. a) a d)“ se nahrazují slovy „uvedených v odstavci 1 písm. a), d) a e)“ a slova „uvedeného v § 35a odst. 1“ se nahrazují slovy „uvedené
v odstavci 1“.

9. V § 35a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Při zápisu, změně nebo výmazu údajů
do Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí
a seznamů podle odstavce 1 Komora a notáři využívají údaje vedené v základních registrech, popřípadě
údaje vedené v agendových informačních systémech.
S výjimkou údajů zapsaných ve Sbírce dokumentů
a Evidenci ověřených podpisů vede Komora zapsané
údaje aktualizované podle stavu vedeného v základních registrech.
(3) Údaje ze základních registrů a údaje z agendových informačních systémů mohou notáři využívat také prostřednictvím informačního systému,
který vede, spravuje a provozuje Komora.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12.
10. V § 35a odst. 4 se za slova „Rejstřík zástav,“
vkládají slova „Sbírku dokumentů,“.
11. V § 35a odst. 4 a odst. 11 a § 109i odst. 1 se
slova „seznamu nebo Rejstříku zástav“ nahrazují
slovy „seznamu, Rejstříku zástav a Sbírky dokumentů“.
12. V § 35a se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:
„(10) V předpisu o Evidenci ověřených podpisů
Komora stanoví zejména

14. V § 35e odst. 2 se slovo „bydliště“ nahrazuje slovy „adresa místa pobytu7), není-li, tak bydliště (dále jen „pobyt“)“.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.“.

15. V § 35f odst. 1 písm. c), § 80b odst. 1
písm. g), § 80ga odst. 2 písm. f) a § 94c odst. 1
písm. d) se slovo „bydliště“ nahrazuje slovem „pobytu“.
16. V § 35j odst. 3 písm. a), § 63 odst. 1
písm. c), § 80b odst. 1 písm. f), § 80ga odst. 2
písm. e), § 80gc odst. 2 písm. e), § 80gd odst. 2
písm. f), § 82 odst. 1 písm. b), § 83 odst. 1 písm. a),
§ 84 odst. 2 písm. b), § 86 odst. 1 písm. a), § 94c
odst. 1 písm. b) a c) a § 94d odst. 1 písm. b) a c)
bodech 1, 2 a 4 se slovo „bydliště“ nahrazuje slovem
„pobyt“.
17. Za § 35l se vkládají nové § 35m až 35o,
které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8
znějí:
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„Evidence ověřených podpisů

Sbírka dokumentů

§ 35m

§ 35n

(1) Jde-li o legalizaci vlastnoručního podpisu,
jsou v Evidenci ověřených podpisů evidovány tyto
údaje:
a) pořadové číslo přidělené evidencí,
b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt osoby, jejíž podpis byl legalizován,
c) číslo a druh průkazu, kterým byla prokázána
totožnost osoby uvedené v písmenu b), nebo
jiný způsob, jak byla prokázána její totožnost,
d) údaj o tom, že osoba uvedená v písmenu b)
listinu před notářem vlastnoručně podepsala
nebo že uznala podpis na listině za vlastní,
e) stručné označení listiny s legalizovaným podpisem nebo podpisy, včetně počtu vyhotovení takové listiny, případně počtu legalizovaných
podpisů stejné osoby na jedné listině,
f) datum legalizace,
g) jméno, příjmení a funkce ověřujícího.
(2) Jde-li o uznání elektronického podpisu za
vlastní, jsou v Evidenci ověřených podpisů evidovány tyto údaje:
a) pořadové číslo přidělené evidencí,
b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt osoby, jejíž podpis byl legalizován,
c) číslo a druh průkazu, kterým byla prokázána
totožnost osoby uvedené v písmenu b), nebo
jiný způsob, jak byla prokázána její totožnost,
d) údaj o tom, že osoba uvedená v písmenu b) prohlásila, že dokument sama podepsala k němu
připojeným elektronickým podpisem, který
uznává za vlastní,
e) stručné označení dokumentu, na němž došlo
k legalizaci podpisu,
f) datum legalizace,
g) jméno, příjmení a funkce ověřujícího.
(3) Každý si po zadání pořadového čísla evidence, jména a příjmení a data narození osoby, jejíž
podpis byl legalizován, může prostřednictvím dálkového přístupu ověřit, který notář v České republice
legalizaci provedl a označení listiny nebo jiného dokumentu s legalizovaným podpisem nebo podpisy.
Pro ověření lze použít i kód rychlé reakce (QR kód),
pokud jej ověřovací doložka obsahuje.

(1) Ve Sbírce dokumentů se evidují a ukládají
a) dokumenty vzniklé převedením notářských zápisů sepsaných v listinné podobě do elektronické podoby, opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem notáře, který notářský zápis sepsal,
b) notářské zápisy sepsané v elektronické podobě,
(dále jen „uložené dokumenty“).
(2) Každému uloženému dokumentu je v okamžiku jeho uložení přiděleno pořadové číslo, toto
číslo se vyznačí na notářském zápisu.
(3) Uložené dokumenty jsou ve Sbírce dokumentů uchovávány tak, aby byla zajištěna jejich integrita, autenticita, neměnnost, pravost a důvěryhodnost po celou dobu jejich uchování. Sbírka dokumentů je vedena a provozována tak, aby byla zachována důkazní hodnota v ní uložených dokumentů
bez toho, aby bylo vyžadováno obnovení podpisu
správcem.
(4) Dokument podle odstavce 1 písm. a) se
ukládá do Sbírky dokumentů převedený do elektronické podoby prostřednictvím skenovacího zařízení
a ve strojově čitelné podobě pro textové části notářského zápisu.
(5) Dokument podle odstavce 1 písm. a) uložený ve Sbírce dokumentů a zobrazující vyhotovený
notářský zápis se považuje za veřejnou listinu a je
rovnocenný s notářským zápisem vyhotoveným
v listinné podobě. V případě rozporu mezi obsahem
notářského zápisu sepsaného v listinné podobě a obsahem dokumentu podle odstavce 1 písm. a) uloženého ve Sbírce dokumentů platí, že rozhodující je
obsah notářského zápisu sepsaného v listinné podobě. Byl-li notářský zápis sepsaný v listinné podobě
vybrán za archiválii nebo byl-li na základě provedeného výběru archiválií zničen podle zvláštního právního předpisu8), je rozhodující obsah dokumentu
uloženého ve Sbírce dokumentů. Byl-li namítnut
nebo zjištěn rozpor podle věty druhé před zničením
notářského zápisu sepsaného v listinné podobě, nelze zničení provést.
(6) Sbírka dokumentů obsahuje také rejstřík
o uložených dokumentech. Notář v den sepsání notářského zápisu uloží do Sbírky dokumentů doku-
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ment podle odstavce 1 písm. a) nebo notářský zápis
podle odstavce 1 písm. b) a zapíše o něm do rejstříku
tyto údaje:
a) údaje o účastníkovi uvedené v § 63 odst. 1
písm. c), a není-li ho, tytéž údaje o žadateli,
b) datum sepsání notářského zápisu,
c) předmět úkonu.
(7) Uložení dokumentu do Sbírky dokumentů
a zápis údajů do rejstříku podle odstavce 6 se provádí elektronickým přenosem dat, a to zabezpečenou
komunikací.
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19. V § 37 odst. 4 se text „u)“ nahrazuje textem „x)“.
20. V § 45 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a podle § 35o“.
21. V § 51a odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slova „a financování“ vkládá slovo „terorismu“
22. V § 59 odst. 2 se za slovo „lhůt“ vkládají
slova „k plnění“.
23. V § 59 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; tím není dotčeno ustanovení § 61a
odst. 2 a 3“.

(8) Každý si po zadání pořadového čísla sbírky
a data sepsání notářského zápisu může prostřednictvím dálkového přístupu vyhledat, který notář v České republice notářský zápis sepsal a údaje uvedené
v odstavci 6, nejde-li o notářský zápis o právních
jednáních evidovaných v Evidenci právních jednání
pro případ smrti. Pro ověření lze použít i kód rychlé
reakce (QR kód), pokud jej stejnopis notářského zápisu obsahuje.

24. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně
poznámky pod čarou č. 9 zní:

Ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině

(2) Notářský zápis sepsaný v elektronické podobě obsahuje údaj o tom, že byl sepsán v elektronické podobě, a dále:

§ 35o
(1) Veřejné listiny vydávané nebo ověřované
notáři ověřuje Komora postupem podle Úmluvy
o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných
listin.
(2) Komora provádí činnost uvedenou v odstavci 1 ve svém sídle a v sídlech notářských komor
uvedených v § 29 odst. 1.
(3) Komoře náleží za činnost uvedenou v odstavci 1 odměna. Výši odměny stanoví ministerstvo
vyhláškou.

„§ 61a
(1) Pro notářské zápisy sepsané v elektronické
podobě a jejich náležitosti se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující notářské zápisy
sepsané v listinné podobě, není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak.

a) namísto vlastnoručního podpisu notáře jeho
kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikované elektronické časové razítko,
b) namísto vlastnoručních podpisů účastníků nebo
jejich zástupců, svědků, důvěrníků, tlumočníků
a dalších osob, které podle ustanovení tohoto
zákona notářský zápis podepisují, jejich uznávané elektronické podpisy9).
(3) Je-li notářský zápis sepsán v elektronické
podobě, nevyžaduje se otisk úředního razítka notáře
a tlumočníka.

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

(4) Bylo-li při sepisování notářského zápisu
v elektronické podobě postupováno podle § 64a
odst. 1 a 2, uvede se tato skutečnost v notářském
zápisu a notářský zápis v tomto případě neobsahuje:

18. V § 37 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až x), která
znějí:

a) údaj o místu právního jednání, jde-li o notářský
zápis o právním jednání, nebo

8

„v) přijímá předpis o Evidenci ověřených podpisů,
w) přijímá předpis o Sbírce dokumentů,
x) přijímá předpis o ověřování veřejných listin ve
vztahu k cizině.“.

b) údaj o místu sepsání notářského zápisu, jde-li
o notářský zápis sepsaný podle ustanovení části
šesté oddílu druhého.
(5) Pro notářské zápisy sepsané v elektronické
podobě je vyloučen postup podle § 62 odst. 2.
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(6) Pro veřejné listiny sepisované notářem podle zvláštního právního předpisu, jsou-li sepsány
v elektronické podobě, platí odstavce 2 a 3 obdobně.
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tronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu.
11

) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

12
9

) § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.“.

25. V § 63 odst. 1 písm. d) se za slovo „účastníků,“ vkládají slova „kteří jsou fyzickými osobami,“.
26. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně
poznámek pod čarou č. 10 až 12 zní:
„§ 64a

) § 38ac zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 49/2020 Sb.“.

27. V § 65 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V případě notářského zápisu sepisovaného v elektronické podobě se schopností vlastnoručně se podepsat rozumí schopnost připojit k dokumentu svůj
uznávaný elektronický podpis9).“.
28. V § 70 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis do veřejného rejstříku,
lze jej sepsat i v elektronické podobě.“.

(1) Prokázání totožnosti účastníků, svědků
úkonu, důvěrníků nebo tlumočníků a zjištění obsahu
projevu vůle o tom, co má být pojato do notářského
zápisu, lze provést i bez jejich fyzické přítomnosti,
a to spojením prostřednictvím videokonference se
současným využitím prostředků pro elektronickou
identifikaci.

29. V § 70a odst. 1 písm. b) se slovo „ , nebo“
nahrazuje slovem „a“.

(2) Při postupu podle odstavce 1 lze použít
pouze takový prostředek pro elektronickou identifikaci, který splňuje

31. V § 74 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; tím není dotčen postup podle
§ 74a“.

a) technické specifikace, normy a postupy pro vysokou úroveň záruky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
minimální technické specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci10) a který je vydáván
a používán v rámci kvalifikovaného systému
podle zákona o elektronické identifikaci11),
nebo
b) podmínky, za kterých lze použít prostředek pro
elektronickou identifikaci pro účely prokázání
totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo
výkon působnosti, mimo rámec kvalifikovaného systému podle zákona upravujícího činnost bank12).
(3) Prokázání totožnosti svědky totožnosti postupem podle § 64 odst. 1 věty první a odst. 2 se
vylučuje.
10

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne
8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro
elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elek-

30. V nadpisu § 74 se za slovo „pravosti“
vkládá slovo „vlastnoručního“.

32. V § 74 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) pořadové číslo přidělené Evidencí ověřených
podpisů,
b) jméno, příjmení, datum narození a pobyt osoby, u níž je prováděna legalizace,“.
33. V § 74 odst. 2 písm. c) se slova „byla totožnost žadatele“ nahrazují slovy „totožnost osoby
uvedené v písmenu b) byla“.
34. V § 74 odst. 2 písm. d) se slova „uvedená
osoba“ nahrazují slovy „osoba uvedená v písmenu b)“.
35. V § 74 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„(3) Na žádost osoby, jejíž podpis je legalizován, ověřovací doložka obsahuje také údaj o tom, že
tato osoba je ke dni vyhotovení ověřovací doložky
zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob podle zvláštního právního předpisu13)
jako člen statutárního orgánu právnické osoby
oprávněný právnickou osobu zastupovat, a také způsob jeho jednání za právnickou osobu zapsaný v ta-
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kovém veřejném rejstříku. O právnické osobě se
uvedou údaje podle § 63 odst. 1 písm. c).
13

) § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
36. V § 74 odst. 5 se slova „Neovládá-li notář“
nahrazují slovy „Neovládá-li notář nebo jeho pracovník“.
37. V § 74 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Na žádost osoby, jejíž podpis je legalizován, notář vyhotoví ověřovací doložku také v některém z úředních jazyků členského státu Evropské
unie, pokud takový jazyk notář nebo jeho pracovník
ovládá.“.
38. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 74a
Ověřování pravosti elektronického podpisu
(1) Legalizovat lze také elektronický podpis.
V takovém případě se ověřovací doložka vyhotoví
v elektronické podobě, otisk úředního razítka se nevyžaduje. Ověřovací doložka se opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem ověřujícího a s elektronicky podepsaným dokumentem se spojí tak, aby
nedošlo k porušení integrity dokumentu, na němž
je elektronický podpis legalizován. Pro postup při
prokazování totožnosti osoby, jejíž elektronický
podpis je legalizován, platí § 64 odst. 1 a 3 a § 64a
obdobně.
(2) Osoba, jejíž podpis je legalizován podle odstavce 1, před připojením ověřovací doložky prohlásí, že dokument sama podepsala k němu připojeným elektronickým podpisem, který uznává za
vlastní. Ověřovací doložka obsahuje údaj, že prohlášení podle věty první bylo učiněno. Ustanovení § 74
odst. 2 písm. a), b), c) a e) a odst. 3 až 6 se použijí
obdobně.
(3) Ověření pravosti elektronického podpisu se
neprovede, pokud notář nebude moci obsah elektronicky podepsaného dokumentu zobrazit v důsledku
poškození dokumentu, technické nekompatibility
nebo absence příslušného software.
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(4) Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci, a postup
při provádění legalizace na dokumentu v elektronické
podobě stanoví prováděcí právní předpis.“.
39. V § 80a se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Notářský zápis lze sepsat i v elektronické podobě.“.
40. V § 80b odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , případně údaj o tom, že bylo hlasováno orgánem právnické osoby s využitím technických prostředků“.
41. V § 80b odst. 1 písm. j) se slovo „rozhodného“ a slovo „rozhodný“ zrušují.
42. V § 80ga se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Notářský zápis o souhlasu s navrhovaným
rozhodnutím uděleném mimo zasedání orgánu právnické osoby lze sepsat i v elektronické podobě.“.
43. V § 80gc se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Notářský zápis o návrhu rozhodnutí lze
sepsat i v elektronické podobě.“.
44. V § 80gd se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Notářský zápis o rozhodování per rollam
lze sepsat i v elektronické podobě.“.
45. V § 80h se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Notářský zápis o osvědčení pro zápis do
veřejného rejstříku lze sepsat i v elektronické podobě.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
46. V § 80h se na konci odstavce 5 doplňuje
věta „Notářský zápis o osvědčení požadavků
pro zápis do evidence svěřenských fondů lze sepsat
i v elektronické podobě.“.
47. V § 86 odst. 1 písm. a) se za slovo „číslo“
vkládají slova „právnické osoby“.
48. V § 90 odst. 2 se text „§ 35a“ nahrazuje
textem „§ 35b“.
49. V § 90 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; to neplatí v případě notářského zápisu sepsaného v elektronické podobě“.
50. V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jde-li o stejnopis notářského zápisu sepsaného v elektronické podobě, obsahuje doložka také
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údaje o jménu a příjmení osob, které notářský zápis
elektronicky podepsaly.“.

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající
fyzické osoby nebo zahraniční fyzické osoby,

51. V § 101 odst. 1 se slova „závěti nebo o dovětku“ nahrazují slovy „právním jednání pro případ
smrti uvedeném v § 35b odst. 1 písm. a), s výjimkou
dědické smlouvy, a v písm. b) a c)“.

b) adresu místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické
osoby nebo zahraniční fyzické osoby.“.

52. V § 101 odst. 3 písm. f) se za slovo „zákoníku“ vkládají slova „právní jednání pro případ
smrti“ a slova „závěť nebo dovětek v jeho formě
pořízené“ se zrušují.
53. V § 101 odst. 6 se slova „údajů o závěti
nebo dovětku a o pořizovateli“ nahrazují slovy
„všech údajů o této listině“ a část věty za středníkem
včetně středníku se zrušuje.
54. V § 104 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „Ustanovení § 14 odst. 5 se použije obdobně.“.
55. V části desáté v nadpisu oddílu 1 se slova
„základního registru obyvatel“ nahrazují slovy „základních registrů“.
56. V § 109a úvodní části ustanovení a § 109b
odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „využívá“
nahrazuje slovy „a notář nebo Komora pro potřeby
zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle
§ 35a odst. 1 využívají“.
57. V § 109a se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , rodné příjmení“.
58. V § 109a se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která
znějí:
„g) omezení svéprávnosti,
h) rodinný stav nebo registrované partnerství,
i) sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.“.
59. Za § 109a se vkládá nový § 109aa, který zní:
„§ 109aa
Notář pro potřeby úkonů, které vykonává z pověření soudu podle jiného právního předpisu2) nebo
pro notářskou činnost, a notář nebo Komora pro
potřeby zápisu, změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů
podle § 35a odst. 1 využívají z registru právnických
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci tyto referenční údaje:

60. V § 109b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Notář nebo Komora pro potřeby zápisu,
změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav,
Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a
odst. 1 využívají z informačního systému evidence
obyvatel údaje podle odstavce 1 písm. a) až h) a j)
až l).“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
61. V § 109c odst. 1 se za písmeno e) vkládá
nové písmeno f), které zní:
„f) obrazový záznam,“.
Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).
62. V § 109c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Notář nebo Komora pro potřeby zápisu,
změny nebo výmazu údajů z Rejstříku zástav,
Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a
odst. 1 využívají z informačního systému cizinců
údaje podle odstavce 1 písm. a) až e) a g) až i). Komora dále využívá údaj podle odstavce 1 písm. f) při
postupu podle § 35a odst. 3.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
63. V § 109d úvodní části ustanovení a § 109e
úvodní části ustanovení se slova „nebo pro notářkou
činnost“ nahrazují slovy „pro notářskou činnost
nebo pro potřeby zápisu, změny nebo výmazu
údajů z Rejstříku zástav, Sbírky dokumentů, evidencí a seznamů podle § 35a odst. 1“.
64. V § 109d se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) digitální zpracování podoby občana,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
65. V § 109d a 109e se dosavadní text označuje
jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
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„(2) Komora využívá údaj podle odstavce 1
písm. h) při postupu podle § 35a odst. 3.“.
66. V § 109e odst. 1 se za písmeno g) vkládá
nové písmeno h), které zní:
„h) digitální zpracování fotografie držitele,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
Čl. II
Přechodné ustanovení
Notářská komora České republiky zajistí aktualizaci údajů vedených do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona v Evidenci právních jednání pro případ smrti,
Evidenci listin o manželském majetkovém režimu,
Seznamu prohlášení o určení opatrovníka a Seznamu
listin o manželském majetkovém režimu ke stavu vedenému v základních registrech do 12 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a dále zajistí
aktualizaci údajů vedených do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona v Rejstříku zástav k zástavnímu právu
ke stavu vedenému v základních registrech při provádění změny takovéhoto zástavního práva.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
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č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona
č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/
/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/
/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/
/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/
/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/
/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/
/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/
/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/
/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/
/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/
/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/
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/2016
/2016
/2016
/2016
/2016
/2017
/2017
/2017
/2017
/2017
/2017
/2017
/2017
/2017
/2018
/2018
/2019
/2019
/2019
/2020
/2020
/2020
/2020
/2021
/2021
/2021
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Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/
Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/
Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/
Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/
Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/
Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/
Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/
Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/
Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/
Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/
Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/
Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/
Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/
Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/
Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/
Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/
Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/
Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/
Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/
Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 119/
Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 337/
Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/
Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/
Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/
Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/
Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění takto:

1. V Položce 5 písm. b) se částka „100“ nahrazuje částkou „300“.
2. V Položce 5 se doplňuje písmeno d), které
zní:
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„d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo
na jejím stejnopisu za účelem jejího
použití v zahraničí
Kč 100
za každý podpis nebo otisk razítka“.
3. V části Osvobození u Položky 5 se v bodech 1, 2 a 3 za text „a)“ vkládá text „a d)“.
4. V Položce 5 se slovo „Poznámka:“ nahrazuje slovem „Poznámky“.
5. V části Poznámky u Položky 5 se dosavadní
text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který
zní:
„2. Zahrnuje-li úkon uvedený v písmenech a), c)
a d) současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.“.
6. V Položce 150 písm. e) se částka „100“ nahrazuje částkou „300“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti dnem 1. února
2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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