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Částka 75 Rozeslána dne 22. června 2016 Cena Kč 73,–

O B S A H :

198. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních
konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.

199. Sdě lení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

200. Sdě lení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o cel-
kovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015

201. Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 4/14 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé
a odst. 5 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitel-
ství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech,

ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 34 zákona
č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad ban-
kami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťov-
nami a obchodníky s cennými papíry ve finančních
konglomerátech a o změně některých dalších zákonů
(zákon o finančních konglomerátech), ve znění zá-
kona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 228/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o finančních konglome-
rátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. se mění
takto:

1. V úvodní větě se slova „institucemi elektro-
nických peněz,“ zrušují.

2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1 a 13 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použi-
telné předpisy Evropské unie13) a upravuje

a) kritéria pro nezahrnutí osob do výpočtu do-
plňkového požadavku kapitálové přiměřenosti
a lhůty pro sestavování hlášení o doplňkovém
požadavku kapitálové přiměřenosti,

b) podklady pro posouzení důvěryhodnosti a způ-
sobilosti osob ve vedení smíšené finanční hol-
dingové osoby,

c) strukturu a lhůty předávání informací pro účely
doplňkového dohledu,

d) způsob, strukturu a lhůty uveřejňování infor-
mací o finančním konglomerátu.

1) Články 6 až 9 a přílohy I a II směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince

2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi,
pojišťovnami a investičními podniky ve finančním kong-
lomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/
/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/
/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/
/ES a 2000/12/ES, ve znění směrnic Evropského parla-
mentu a Rady 2010/78/EU a 2011/89/EU.

13) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/
/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
pokud jde o regulační technické normy pro používání
metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost
u finančních konglomerátů.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/
/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES,
pokud jde o regulační technické normy upřesňující de-
finice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací
rizik a transakcemi uvnitř skupiny.“.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Povinná osoba

Pro účely této vyhlášky se rozumí povinnou
osobou osoba, která je podle § 25 odst. 1 a 2 zákona
povinna sdělovat koordinátorovi informace potřebné
pro provádění doplňkového dohledu nad dodržová-
ním doplňkového požadavku kapitálové přiměře-
nosti, koncentrace rizik, operacemi v rámci skupiny
a nad dodržováním doplňkových požadavků na
vnitřní řídicí a kontrolní systém včetně systému ří-
zení rizik.“.

4. V části druhé se označení hlavy I včetně nad-
pisu zrušuje.

5. § 3 zní:

„§ 3

Povinná osoba provádí výpočet doplňkového
požadavku kapitálové přiměřenosti a sestavuje hlá-
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šení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměře-
nosti alespoň čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu,
k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci kalendářního
roku. Výpočet doplňkového požadavku kapitálové
přiměřenosti se provádí podle pravidel stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie upra-
vujícím používání metod výpočtu požadavků na ka-
pitálovou přiměřenost u finančních konglome-
rátů13).“.

6. § 5 až 7 se včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 7 až 9 zrušují.

7. V části druhé se hlavy II a III včetně nadpisů
a poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

8. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Způsob podávání hlášení podle odstavce 1
písm. a) a b) dohodne povinná osoba předem s koor-
dinátorem. Způsob podávání hlášení podle od-
stavce 1 písm. c) a d) je upraven přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím technické
normy v oblasti koncentrací rizik a operací v rámci
skupiny13).“.

9. § 19 a 20 se včetně nadpisů zrušují.

10. Přílohy č. 4 a 5 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2016.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér

Sbírka zákonů č. 198 / 2016Částka 75 Strana 3123



199

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 9. června 2016

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2016 ze dne 1. června 2016, kterým se mění cenové
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015 o regulovaných cenách
souvisejících s dodávkou plynu ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2016 ze
dne 29. února 2016.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 2/
/2016 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 1. června 2016, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá výše uvedené cenové rozhodnutí dnem 1. července
2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 9. června 2016

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Ener-
getického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2015 předaných provozovateli soustav operá-
torovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou
spotřebu plynu v České republice v roce 2015:

1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2015
činil 5 935 503.

2. Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2015 činila

80 890 931,494 MWh.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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