Ročník 2010

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L IKA

Částka 145

Rozeslána dne 29. prosince 2010

Cena Kč 42,–

O B S A H:
406. Zák o n, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/
/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
407. Z ák o n , kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
408. Z ák o n o finančním zajištění
409. Zák o n o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
410. Z ák o n , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
411. Zák o n o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin
státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
412. Nař í zen í v l ád y o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
413. Nař í zen í vl ád y o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských
cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
414. Nař í z en í vl ád y, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
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406
ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu
na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁ S T P R V NÍ

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, se slova „ , čl. II bodu 1
poslední věty, čl. II bodu 2“ zrušují a slova „1. ledna
2011“ se nahrazují slovy „1. ledna 2016“.
Čl. II

Změna zákona č. 347/2009 Sb.

Přechodné ustanovení

Čl. I
V čl. V zákona č. 347/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového
poplatku na kalendářní rok 2015 nebo na jeden měsíc
nebo na deset dnů končí posledním dnem platnosti
kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2016.

Č Á S T D R U HÁ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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407
ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona
č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/
/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 301/
/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 37 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) se zákazem laserových zařízení,“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e)
až g).
2. V § 55b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) O každé letecké nehodě nebo incidentu, jejichž příčiny byly právnickou osobou určovány, zpracuje osoba podle odstavce 1 písm. a) bez zbytečného
odkladu zprávu, která, je-li to vhodné, obsahuje bezpečnostní doporučení. Na zveřejňování zprávy právnickou osobou se ustanovení § 55c odst. 4 použije přiměřeně.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.
3. V § 55b odst. 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

dává Ústav nebo osoba pověřená podle § 55b odst. 1“
a slova „se zasílají“ se nahrazují slovy „zasílá Ústav
nebo osoba pověřená podle § 55b odst. 1“.
6. V § 92 odst. 1 písm. e) se za slova „narušením
ochranného pásma letecké stavby“ vkládají slova „vyjma pásma se zákazem laserových zařízení“.
7. V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) umístí stavbu nebo zařízení v rozporu s § 41
odst. 1, nebo
f) ohrozí bezpečnost letového provozu narušením
ochranného pásma se zákazem laserových zařízení.“.
8. V § 92 odst. 3 se slova „odstavce 2 písm. a)
až d) 5 000 000 Kč.“ nahrazují slovy „odstavce 2
písm. a) až f) 5 000 000 Kč.“.
9. V § 93 odst. 1 písm. b) se za slova „narušením
ochranného pásma letecké stavby“ vkládají slova „vyjma pásma se zákazem laserových zařízení“.
10. V § 93 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:
„y) umístí stavbu nebo zařízení v rozporu s § 41
odst. 1, nebo
z) ohrozí bezpečnost letového provozu narušením
ochranného pásma se zákazem laserových zařízení.“.
11. V § 93 odst. 8 písm. e) se slova „w) nebo x),“
nahrazují slovy „w), x), y) nebo z),“.
12. V § 102 odst. 1 se slova „§ 55b odst. 7“ nahrazují slovy „§ 55b odst. 8“.
Čl. II

4. V § 55c odst. 4 se slova „podle tohoto zákona“
nahrazují slovem „Ústavem“.

Účinnost

5. V § 55d se slova „uváděné v § 55a odst. 1“
zrušují, slova „se předávají“ se nahrazují slovy „pře-

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února
2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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408
ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010
o finančním zajištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁ S T P R V NÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje postup při zajišťování pohledávek na základě smlouvy, kterou se sjednává finanční zajištění, osoby oprávněné sjednat finanční zajištění, jejich práva a povinnosti a některé další otázky
s finančním zajištěním související.

nástrojů se současně sjednaným zpětným prodejem,
c) finančním nástrojem investiční cenný papír, cenný
papír kolektivního investování nebo nástroj peněžního trhu,
d) pohledávkou na výplatu peněz pohledávka na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo
cizí měně nebo obdobná pohledávka na výplatu
peněžních prostředků,
e) úvěrovou pohledávkou pohledávka z úvěru, půjčky nebo srovnatelného závazkového vztahu na
vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků v české nebo cizí měně.
§3

§2

Účel finančního zajištění

Vymezení některých pojmů

Finanční zajištění slouží za podmínek stanovených
tímto zákonem k zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním,
nebo nastane jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou
se sjednává finanční zajištění, nebo dohodnutá v rámci
závěrečného vyrovnání4) s tím, že právo příjemce uspokojit se z finančního kolaterálu nepodléhá omezením
jinak plynoucím z obecné úpravy zástavního práva
a převodu věcí, práv a jiných majetkových hodnot ve
prospěch věřitele5).

V tomto zákoně se rozumí
a) pohledávkou finančního charakteru pohledávka
z obchodů, jejichž předmětem jsou peněžní prostředky, investiční nástroje, povolenky na emise
skleníkových plynů2) nebo komodity3), jakož
i práva a pohledávky s těmito obchody související,
b) repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou zpětnou koupí a koupě finančních

1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních
systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/
/44/ES.

2

) § 2 odst. 1 písm. f) a l) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů.

3

) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, ve znění opravy tohoto
nařízení ze dne 19. listopadu 2009.

4

) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.

5

) Například § 165a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 317/2001 Sb., § 553 zákona č. 40/
/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona
č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
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§4
Právní povaha finančního zajištění
(1) Finanční zajištění má povahu zástavního práva
k finančnímu kolaterálu nebo převodu finančního kolaterálu ve prospěch jeho příjemce.
(2) K převodu finančního kolaterálu dochází zpravidla na základě dohody o zpětném převodu finančního
kolaterálu po splnění závazku; v případě finančních nástrojů pak též v rámci repo obchodu. Pokud to povaha
finančního kolaterálu připouští a je-li to v souladu
s ujednáním smluvních stran, dochází k převodu vlastnického práva k finančnímu kolaterálu na jeho příjemce.

ČÁ S T D R U HÁ
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
HLA V A I
PŘEDMĚT FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ,
POHLEDÁVKA FINANČNÍHO CHARAKTERU
A OSOBY OPRÁVNĚNÉ SJEDNAT
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§5
Finanční kolaterál
(1) Předmětem finančního zajištění je finanční kolaterál, kterým může být pouze
a) finanční nástroj,
b) samostatně převoditelné právo jinak spojené s finančním nástrojem,
c) právo vyplývající ze zápisu finančního nástroje
v evidenci a umožňující oprávněnému přímo či nepřímo nakládat s finančním nástrojem alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,
d) peněžní prostředky připsané na účet v české nebo
cizí měně,
e) pohledávka na výplatu peněz, nebo
f) úvěrová pohledávka, pokud věřitelem je osoba
uvedená v § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo t) nebo
v § 7 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených
v § 7 odst. 1 písm. a) nebo b).
(2) Finančním kolaterálem může být i finanční nástroj nebo peněžní prostředky připsané na účet, k nimž
poskytovateli tohoto kolaterálu vznikne vlastnické
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právo teprve v budoucnu, právo uvedené v odstavci 1
písm. b) nebo c), které poskytovateli tohoto kolaterálu
vznikne teprve v budoucnu, anebo pohledávka na výplatu peněz nebo úvěrová pohledávka, která vznikne
poskytovateli finančního kolaterálu teprve v budoucnu.
(3) Finanční kolaterál může být určen jednotlivě
nebo i jiným způsobem tak, aby jej bylo možné určit
kdykoliv v době trvání finančního zajištění, například
jako soubor majetkových hodnot uvedených v odstavci 1, jehož složení se může v čase měnit.
(4) Pohledávka ze spotřebitelského úvěru nebo
obdobného úvěru podle zahraničního právního předpisu může být finančním kolaterálem pouze, je-li jeho
příjemcem i jeho poskytovatelem banka, spořitelní
a úvěrní družstvo nebo zahraniční osoba s obdobnou
činností jako banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo,
anebo je-li tímto příjemcem nebo tímto poskytovatelem
osoba uvedená v § 7 odst. 2 písm. d) až f).
(5) Je-li poskytovatelem finančního kolaterálu
(dále jen „poskytovatel“) fyzická osoba uvedená v § 7
odst. 4, finančním kolaterálem mohou být pouze
peněžní prostředky a finanční nástroje, které má příjemce finančního kolaterálu (dále jen „příjemce“) ve své
moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní
prostředky a finanční nástroje získané za tyto hodnoty
pro poskytovatele, přičemž nemůže jít o peněžní prostředky, o kterých příjemce, který je bankou nebo zahraniční osobou s obdobnou činností jako banka,
účtuje jako o vkladech.
§6
Pohledávka finančního charakteru
(1) Finančním zajištěním lze zajistit pouze pohledávku finančního charakteru, včetně jejího příslušenství, přičemž není rozhodné, zda jde o pohledávku za
poskytovatelem nebo za jinou osobou.
(2) Finanční zajištění lze sjednat pro pohledávku
podmíněnou nebo pohledávku, jež má vzniknout
teprve v budoucnu.
(3) Finanční zajištění lze sjednat i pro pohledávky
určitého druhu vznikající příjemci v určité době nebo
pro různé pohledávky vznikající příjemci z téhož právního důvodu.
§7
Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění
(1) Poskytovatelem a příjemcem může být pouze
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a) banka,

g) organizátor regulovaného trhu,

b) spořitelní a úvěrní družstvo,

h) ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová
instituce podle zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu,

c) osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří
1. poskytování hypotečních, spotřebitelských nebo
jiných úvěrů,
2. finanční pronájem (finanční leasing),
3. poskytování platebních služeb,
4. vydávání elektronických peněz,
5. provádění sekuritizace,
6. vydávání záruk či sjednávání závazků spočívajících v tom, že uspokojí věřitele do výše určité
peněžní částky, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné
podmínky,
7. směnárenská činnost,
8. poskytování poradenské činnosti týkající se
struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím
souvisejících otázek, přeměn společností nebo
převodů podniků,
9. obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho
součástí investiční nástroj, na základě volné
úvahy v rámci smluvního ujednání, nebo
10. úschova nebo správa cenných papírů,
d) osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří obchodování na vlastní nebo cizí účet s
1. platebními nástroji,
2. nástroji peněžního trhu,
3. devizovými hodnotami,
4. investičními cennými papíry,
5. opcemi,
6. futures, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu
nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu,
finančním indexům či finančním kvantitativně
vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá
právo na vypořádání v penězích nebo právo na
dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje, nebo
7. finančními rozdílovými smlouvami,

i) právnická osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů,
j) pojišťovna,
k) zajišťovna,
l) investiční společnost,
m) investiční fond,
n) penzijní fond,
o) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet
s investičními nástroji za účelem snížení rizika
(hedging) z obchodů s investičními nástroji, které
nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří
mezi její rozhodující činnosti,
p) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet
s komoditami3) nebo investičními nástroji, které
nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří
mezi její rozhodující činnosti,
q) právnická osoba, která je tvůrcem trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
r) ratingová agentura,
s) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá
z osob uvedených v písmenech a) až r) a
t) právnická osoba se zvláštním statutem vyňatá z působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující činnost úvěrových institucí6).
(2) Poskytovatelem a příjemcem může být dále
a) stát nebo členský stát federace,
b) územní samosprávný celek státu,
c) veřejnoprávní korporace nebo jiná právnická
osoba zřízená zákonem, která zabezpečuje správu
a splácení státního či veřejného dluhu nebo vykonává činnost s takovou správou a splácením spojenou,
d) centrální banka členského státu Evropské unie
nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

e) ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová
instituce podle zákona upravujícího platební styk,

e) centrální banka státu neuvedeného v písmeni d)
nebo Evropská centrální banka a

f) obchodník s cennými papíry,

f) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evrop-

6

) Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí
a o jejím výkonu (přepracované znění), ve znění směrnic Komise 2007/18/ES a 2010/16/EU.
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ská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.
(3) Za podmínky, že příjemcem nebo poskytovatelem je některá z osob uvedených v odstavci 1 nebo 2,
může být poskytovatelem nebo příjemcem také
a) jiná právnická osoba,
b) jiná zahraniční osoba než osoba fyzická a
c) podnikající fyzická osoba, jestliže je s přihlédnutím
ke všem okolnostem zřejmé, že se finanční zajištění sjednává v souvislosti s její podnikatelskou činností.
(4) Poskytovatelem může být též jiná fyzická
osoba, jestliže
a) je příjemcem banka, která má povolení poskytovat
investiční služby, obchodník s cennými papíry
nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako
banka nebo obchodník s cennými papíry a povolením k poskytování investičních služeb,
b) je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že
se finanční zajištění sjednává v souvislosti s poskytnutím úvěru nebo půjčky poskytovateli jako zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se příjemce jako úvěrující
nebo půjčovatel podílí,
c) bylo výslovně sjednáno, že jde o finanční zajištění,
d) smlouva, jíž se finanční zajištění sjednalo, má písemnou formu a
e) příjemce před jejím uzavřením informoval poskytovatele o hlavních charakteristikách právní úpravy finančního zajištění a o tom, jak se právní
úprava finančního zajištění liší od obecné úpravy
zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných
majetkových hodnot ve prospěch věřitele.
HLA V A II
SJEDNÁNÍ A VZNIK FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ
§8
Sjednání finančního zajištění
(1) Smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem,
kterou se sjednává finanční zajištění, nevyžaduje písemnou ani jinou zvláštní formu.
(2) Má-li právní úkon znaky finančního zajištění
podle tohoto zákona, jedná se o finanční zajištění, nebylo-li sjednáno, že o finanční zajištění nejde; tím není
dotčen § 7 odst. 4 písm. c).
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§9
Vznik finančního zajištění
(1) Ke vzniku finančního zajištění je zapotřebí,
aby byl finanční kolaterál odevzdán příjemci, připsán
na určený účet příjemce nebo poskytnut jiným způsobem, kterým se umožňuje příjemci nebo osobě jednající
na jeho účet jej držet nebo jinak právně nebo fakticky
ovládat, nebo aby bylo zástavní právo k němu zapsáno
do evidence investičních nástrojů ve prospěch příjemce.
(2) Skutečnost, že došlo ke vzniku finančního zajištění, musí být možné prokázat písemně, jinak se o finanční zajištění nejedná. Písemná forma je zachována,
je-li vznik finančního zajištění zachycen záznamem,
který vznik finančního zajištění dokládá a umožňuje
reprodukci v nezměněné podobě.
§ 10
Seznam úvěrových pohledávek
(1) V případě úvěrových pohledávek je podmínka
prokázání vzniku finančního zajištění splněna také
předáním seznamu úvěrových pohledávek (dále jen „seznam“) v písemné formě příjemci. Seznam zachycuje
úvěrové pohledávky, které náleží do finančního kolaterálu.
(2) Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že
úvěrovou pohledávku zapsanou na seznam postoupil
poskytovatel příjemci s odkládací podmínkou, že dojde
k prodlení s plněním zajištěné pohledávky finančního
charakteru nebo že nastane jiná skutečnost určená ve
smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo jiná
skutečnost dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání4)
s tím, že právní účinky postoupení nastanou jen u těch
úvěrových pohledávek, které si příjemce výkonem
práva na uspokojení vybere ze seznamu.
(3) Jakmile je seznam odevzdán příjemci, nemůže poskytovatel s úvěrovou pohledávkou zapsanou na
seznam nakládat.
(4) Zápis úvěrové pohledávky na seznam není příjemce ani poskytovatel povinen oznámit dlužníkovi,
jehož závazek této úvěrové pohledávce odpovídá.
HLA V A III
NAKLÁDÁNÍ SE ZASTAVENÝM
FINANČNÍM KOLATERÁLEM
§ 11
Základní ustanovení
Nakládat se zastaveným finančním kolaterálem,
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zejména jej převést, zastavit, užívat nebo umožnit jeho
užití jiným, přisvojovat si jeho přírůstky nebo užitky,
může příjemce jen, určuje-li tak smlouva. Nakládání se
zastaveným finančním kolaterálem nelze sjednat, pokud se jedná o úvěrovou pohledávku; § 16 tím není
dotčen.
§ 12
Zástavní právo při nakládání
se zastaveným finančním kolaterálem
Nakládá-li příjemce se zastaveným finančním kolaterálem, jeho zástavní právo k finančnímu kolaterálu
zaniká.
§ 13
Nahrazení zastaveného finančního kolaterálu
(1) Příjemce, který se zastaveným finančním kolaterálem nakládal, jej nahradí nejpozději v okamžiku,
kdy se zajištěná pohledávka stane splatnou, a to pokud
byly finančním kolaterálem
a) peněžní prostředky stejnou výší peněžních prostředků v téže měně,
b) finanční nástroje stejným množstvím zastupitelných finančních nástrojů a pokud byla finančním
kolaterálem práva uvedená v § 5 odst. 1 písm. c),
stejným množstvím zastupitelných práv; smlouva,
jíž se finanční zajištění v těchto případech sjednalo,
však může určit, za jakých podmínek se nahradí
jinou majetkovou hodnotou, a
c) samostatně převoditelná práva jinak spojená s finančním nástrojem tím, co bylo ujednáno.
Zastavený finanční kolaterál, s nímž příjemce nakládal,
lze nahradit pouze majetkovou hodnotou, která může
být finančním kolaterálem.
(2) Určuje-li tak smlouva, může příjemce, který se
zastaveným finančním kolaterálem nakládal, namísto
jeho nahrazení podle odstavce 1, započíst svou pohledávku zajištěnou finančním zajištěním, která je splatná,
a to i v rámci jejího zahrnutí do závěrečného vyrovnání4), proti hodnotě finančního kolaterálu.
(3) Není-li plnění vzájemných pohledávek příjemce a poskytovatele stejného druhu, je započtení podle odstavce 2 přípustné, dojde-li před započtením
vzájemných pohledávek k jejich ocenění a následné
změně obsahu jim odpovídajících závazků tak, aby novým vzájemným závazkům odpovídaly peněžité pohledávky ve stejné měně a ve výši určené podle tohoto
ocenění; nebylo-li dohodnuto jinak, ocení se způso-
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bem, který odpovídá zvyklostem na příslušném finančním trhu.
(4) Nakládání se zastaveným finančním kolaterálem ani jeho nahrazení podle odstavce 1 nemá vliv na
vznik a trvání finančního zajištění.
(5) Má-li být zastavený finanční kolaterál nahrazen podle odstavce 1 majetkovou hodnotou, vzniká zástavní právo příjemce ve stejném rozsahu k majetkové
hodnotě, jíž byl finanční kolaterál nahrazen.
HLA V A IV
VÝMĚNA POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO
KOLATERÁLU, OMEZENÍ ROZSAHU
ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NĚMU, VRÁCENÍ
JEHO ČÁSTI A DOPLNĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 14
(1) Smlouva může určit, že poskytovatel má
v době trvání finančního zajištění právo
a) vyměnit poskytnutý finanční kolaterál za jiný finanční kolaterál srovnatelné hodnoty,
b) požadovat vrácení části finančního kolaterálu nebo
omezení rozsahu zástavního práva k finančnímu
kolaterálu, a to v rozsahu převyšujícím výši zajištěné pohledávky.
(2) Stane-li se zajištění pohledávky příjemce nedostatečným, zejména v důsledku změny hodnoty finančního kolaterálu, výše zajištěné pohledávky nebo bonity
poskytovatele nebo dlužníka zajištěné pohledávky,
může příjemce žádat jeho přiměřené doplnění, neurčí-li smlouva jinak.
(3) Výměna nebo vrácení části kolaterálu anebo
omezení rozsahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu podle odstavce 1, jakož i doplnění zajištění podle
odstavce 2, nemají vliv na vznik a trvání finančního
zajištění.
HLA V A V
ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
§ 15
Smluvní ujednání pro účely zajištění
jiných pohledávek finančního charakteru
Určuje-li tak smlouva, je příjemce oprávněn ponechat si poskytnutý finanční kolaterál i po splnění závazku, který odpovídá zajištěné pohledávce finančního
charakteru, pro účely zajištění jiných pohledávek fi-
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nančního charakteru. Obsahem takového ujednání
může být rovněž dohoda stran, že po dobu, po kterou
je příjemce oprávněn ponechat si poskytnutý finanční
kolaterál, není povinen podle § 13 nahrazovat zastavený finanční kolaterál, se kterým nakládal.
§ 16
Smluvní ujednání v případě plnění dluhu
ve splátkách
(1) Náleží-li do finančního kolaterálu úvěrová pohledávka, která byla zastavena nebo postoupena příjemci a která je plněna ve splátkách, plní dlužník jednotlivé splátky dluhu včetně příslušenství po dobu
trvání finančního zajištění nadále poskytovateli.
(2) Smlouva, kterou se finanční zajištění sjednalo,
může však v takových případech určit, že dlužník plní
jednotlivé splátky dluhu včetně příslušenství po dohodnutou dobu příjemci; o takovém ujednání je poskytovatel povinen podat zprávu dlužníkovi. Dokud toto
ujednání není poskytovatelem oznámeno dlužníkovi, nebo dokud příjemce takové ujednání dlužníkovi
neprokáže, plní dlužník jednotlivé splátky dluhu poskytovateli. Pokud není dohodnuto jinak, hledí se na
splátky dluhu přijaté příjemcem jako na doplnění zajištění.
(3) O uplynutí doby, po kterou měl dlužník na
základě ujednání podle odstavce 2 plnit jednotlivé
splátky dluhu včetně příslušenství příjemci, je příjemce
povinen podat zprávu dlužníkovi. Dokud tato skutečnost není příjemcem oznámena dlužníkovi, nebo dokud poskytovatel tuto skutečnost dlužníkovi neprokáže, plní dlužník jednotlivé splátky dluhu nadále příjemci.
HLA V A V I
VÝKON PRÁVA NA USPOKOJENÍ
Z FINANČNÍHO KOLATERÁLU
§ 17
Způsob výkonu práva na uspokojení
z finančního kolaterálu
(1) Dojde-li k prodlení s plněním zajištěné pohledávky finančního charakteru, nebo nastane-li jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční
zajištění, nebo dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání4), může se příjemce uspokojit způsobem, o němž
se dohodl s poskytovatelem; v ostatních případech se
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uspokojí, s ohledem na právní povahu finančního zajištění,
a) z výtěžku zpeněžení finančního kolaterálu; neurčuje-li způsob zpeněžení smlouva, zpeněží se
způsobem, který odpovídá zvyklostem na příslušném finančním trhu, nebo
b) započtením hodnoty finančního kolaterálu proti
své pohledávce, kterou má vůči poskytovateli,
a to i v rámci zahrnutí takové hodnoty do závěrečného vyrovnání4).
(2) Ponecháním či propadnutím zastaveného finančního kolaterálu se může příjemce uspokojit pouze,
pokud byl tento způsob ujednán a pokud byla zároveň
dohodnuta cena za ponechání nebo propadnutí anebo
dohodnut způsob jejího určení, přičemž způsob určení
ceny musí odpovídat zvyklostem na příslušném finančním trhu.
(3) Pokud příjemce vybral k uspokojení zajištěné
pohledávky finančního charakteru pouze některé úvěrové pohledávky zapsané na seznam a zbývající úvěrové pohledávky již nezajišťují žádnou další pohledávku finančního charakteru, seznam se ruší; § 15 tím
není dotčen.
(4) Pokud v důsledku výkonu práva na uspokojení z finančního kolaterálu příjemce nabude pohledávku na výplatu peněz nebo úvěrovou pohledávku,
je poskytovatel povinen o této skutečnosti podat
zprávu dlužníkovi, jehož závazek takové pohledávce
odpovídá. Oznamuje-li dlužníkovi tuto skutečnost příjemce, který pohledávku nabyl, je dlužník oprávněn
požadovat, aby mu nabytí pohledávky prokázal.
§ 18
Použití jiných právních předpisů k výkonu práva
na uspokojení z finančního kolaterálu
Neurčí-li smlouva jinak, na vykonání práva na
uspokojení z finančního kolaterálu se nepoužijí právní
předpisy, pokud stanoví, aby
a) příjemce předem oznámil zpeněžení finančního
kolaterálu poskytovateli nebo jiné osobě,
b) výkon práva na uspokojení z finančního kolaterálu
povolil soud, správní orgán nebo jiná osoba,
c) finanční kolaterál byl zpeněžen ve veřejné dražbě
nebo jiným stanoveným způsobem, nebo
d) před vykonáním práva na uspokojení z finančního
kolaterálu uplynula určitá lhůta.

Sbírka zákonů č. 408 / 2010

Strana 5426

Č Á S T TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 19
Účinky nabytí pohledávky příjemcem
na závazek dlužníka
Pokud příjemce prokáže dlužníkovi, jehož závazek odpovídá úvěrové pohledávce nebo pohledávce na
výplatu peněz nabytí této pohledávky, zprostí se dlužník závazku pouze plněním příjemci. Postačuje, jestliže
příjemce dlužníkovi prokáže, že daná úvěrová pohledávka byla zapsána na seznam.
§ 20
Vzdání se práva na započtení
Dlužník, jehož závazek odpovídá dané úvěrové
pohledávce, kdy věřitelem je osoba uvedená v § 7
odst. 1 písm. a), b) nebo t) nebo v § 7 odst. 2 písm. d),
anebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v § 7 odst. 1 písm. a ) nebo b),
může prohlásit, že se proti této úvěrové pohledávce
vzdává práva na započtení jakékoliv pohledávky, kterou má nebo bude mít vůči věřiteli a každému pozdějšímu oprávněnému, který úvěrovou pohledávku získá
postoupením nebo z jiného právního důvodu; tohoto
práva se může dlužník vzdát ještě před vznikem nároku
na započtení.
§ 21
Vyloučení účinků některých úkonů soudu
nebo správního orgánu
(1) Rozhodnutí nebo jiný úkon soudu nebo
správního orgánu, který se dotýká práv třetích osob
a byl učiněn za účelem udržení nebo ozdravení finanční
situace poskytovatele nebo příjemce, popřípadě zákazu
nebo omezení provedení určitých obchodů nebo převodu finančních prostředků poskytovatelem nebo příjemcem7), nemá vliv na výkon práv a splnění povinností
vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených tímto zákonem nebo srovnatelných
podmínek zahraničního právního předpisu, zejména na
právo příjemce dosáhnout uspokojení z finančního ko-

7
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laterálu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před přijetím rozhodnutí nebo provedením jiného úkonu. To platí i v případě, že finanční zajištění
bylo sjednáno nebo vzniklo v den přijetí rozhodnutí
nebo provedení jiného úkonu soudu nebo správního
orgánu, avšak finanční zajištění bylo sjednáno nebo
vzniklo až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl
a mohl.
(2) Odstavec 1 se neuplatí pro účinky úkonů spojených se zahájením insolvenčního řízení, výkonem
rozhodnutí, exekučním řízením, vstupem do likvidace nebo zavedením nucené správy poskytovatele
nebo příjemce; vyloučení těchto účinků upravují jiné
zákony.
§ 22
Vztah k některým ustanovením předpisů
občanského a obchodního práva
Právní účinky převodu finančního kolaterálu se
řídí ustanoveními tohoto zákona a v jeho mezích ujednáními o finančním zajištění bez ohledu na obecnou
úpravu zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele. Ustanoveními tohoto zákona se také bez ohledu na obecnou
právní úpravu řídí právní vztahy související s použitím
seznamu a s právem vzdání se práva na započtení. Nedotčena zůstávají ostatní ustanovení občanského zákoníku upravující podmínky účinnosti postoupení nebo
zastavení pohledávky vůči dlužníkovi a zachování námitek proti pohledávce, které dlužník mohl uplatnit
v době jejího postoupení.
§ 23
Ochrana právního postavení dlužníka
pro případ úvěrové pohledávky
zahrnuté do finančního kolaterálu
V důsledku zahrnutí úvěrové pohledávky do finančního kolaterálu nesmí dojít ke zhoršení právního
postavení dlužníka, jehož závazek této úvěrové pohledávce odpovídá.

) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních
s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., § 43
odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.
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ních vztahů, jakož i nároky z finančního zajištění, které
trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se však
posuzují podle dosavadní právní úpravy.

§ 24

§ 25

Přechodné ustanovení
Tímto zákonem se řídí i právní vztahy vzniklé
přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto práv-

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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Částka 145

409
ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁ S T P R V NÍ
Změna zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním
Čl. I
V zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním, ve znění zákona č. 377/2005
Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., § 11e včetně nadpisu
a poznámky pod čarou č. 4 zní:
„§ 11e
Finanční zajištění
(1) Jsou-li jako předmět finančního zajištění poskytnuty investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu,
k nimž se vlastnické nebo jiné věcné právo dokládá
zápisem do evidence, anebo jsou-li jako předmět finančního zajištění poskytnuta práva vyplývající ze zápisu investičního cenného papíru, cenného papíru kolektivního investování nebo nástroje peněžního trhu,
do evidence, která umožňují oprávněnému s takovým
cenným papírem nebo nástrojem přímo nebo nepřímo
nakládat alespoň obdobným způsobem jako oprávněný
držitel, řídí se právním řádem státu, v němž je vedena
tato evidence,
a) právní povaha předmětu finančního zajištění a věcněprávní účinky tohoto finančního zajištění,
b) podmínky vyžadované pro vznik finančního zajištění, pro poskytnutí takového předmětu finančního zajištění, jakož i další podmínky pro to, aby
finanční zajištění nabylo účinků vůči třetím osobám,
c) pořadí vlastnických nebo jiných práv k předmětu
finančního zajištění vyplývajících z jejich zápisu
do evidence a podmínky nabytí od osoby, která
není vlastníkem,
d) podmínky a způsob uspokojení z předmětu fi-

nančního zajištění, nastane-li rozhodná skutečnost4).
(2) Volba jiného práva a zpětný a další odkaz jsou
vyloučeny.
4

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

Č Á S T D R U HÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb.,
zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona
č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/
/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995
Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/
/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/
/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000
Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/
/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001
Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/
/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001
Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona
č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/
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/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/
/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005
Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/
/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006
Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006
Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/
/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona
č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 písm. p) se za slovo „sporech“
vkládají slova „z finančního zajištění a sporech“.
2. V § 317 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 85a zní:
„(3) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon
rozhodnutí nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za
podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční
zajištění85a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo
sjednáno a vzniklo před podáním návrhu na výkon
rozhodnutí. To platí i v případě, že finanční zajištění
bylo sjednáno nebo vzniklo v den podání návrhu na
výkon rozhodnutí, avšak až poté, co tato skutečnost
nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové
skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl.
85a

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

Poznámka pod čarou č. 85b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 328a odst. 3 se slova „kolaterál85a) podle
zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „kolaterál podle zákona upravujícího finanční zajištění85a)“.
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Č Á S T T ŘETÍ
Změna obchodního zákoníku
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb.,
zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/
/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997
Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/
/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/
/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/
/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb.,
zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/
/2009 Sb. a zákona č. 152/2010 Sb., se mění takto:
1. Za § 75b se vkládá nový § 75c, který včetně
poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:
„§ 75c
Ustanovení tohoto zákona upravující vstup do likvidace nemají vliv na výkon práv a splnění povinností
vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění19) nebo srovnatelných podmínek zahraničního
právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před vstupem do likvidace. To platí
i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo
vzniklo v den vstupu do likvidace, avšak až poté, co
tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního ko-
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laterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl
a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující vstup
do likvidace nemají vliv také na splnění závěrečného
vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu20), jestliže závěrečné vyrovnání bylo
uzavřeno před vstupem do likvidace.
19

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

20

) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.“.

2. V § 161b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) jako finanční kolaterál nebo z důvodu výkonu
práva na uspokojení z finančního kolaterálu.“.
3. V § 161b odst. 3 a § 161g odst. 1 se slovo „d)“
nahrazuje slovem „e)“.
4. V § 261 odst. 3 písm. h) se slova „zajištění
(§ 323a)“ nahrazují slovem „zajištění19)“.
5. V části třetí hlavě první dílu šestém se oddíl
šestý včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6c
až 17 zrušuje.

Č Á S T Č TV R TÁ
Změna zákona o bankách
Čl. IV
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/
/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/
/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb.,
zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009
Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.
a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:
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1. V § 29 odst. 3 se věta druhá a třetí včetně
poznámek pod čarou č. 6f a 6g zrušují.
2. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně
poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní:
„§ 33a
Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv na výkon práv a splnění
povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím
finanční zajištění15) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění
bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy.
To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno
nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až
poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět
měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv také na splnění
závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu16), jestliže závěrečné
vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené
správy.
15

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

16

) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.“.

ČÁ S T P Á TÁ
Změna zákona o cenných papírech
Čl. V
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb.,
zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona
č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/
/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000
Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb.,
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/
/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 42 odst. 1 se slova „na účet“ nahrazují slovy
„k tíži účtu“.
2. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:
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„§ 42a
Zástavní právo k účtu cenných papírů
(1) K účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů vzniká zástavní právo zápisem u příslušného účtu
v evidenci cenných papírů. Pro zápis a výmaz zástavního práva se použije § 42 obdobně.
(2) Zástavní právo k účtu vlastníka zaknihovaných
cenných papírů se vztahuje na všechny cenné papíry,
které jsou na účtu zapsány při vzniku zástavního práva,
i na cenné papíry převedené na zastavený účet po dobu
trvání zástavního práva. Ustanovení upravující zástavní
právo k jednotlivým cenným papírům platí pro cenné
papíry zapsané na zastaveném účtu obdobně.
(3) Dojde-li k převodu cenného papíru ze zastaveného účtu s předchozím souhlasem zástavního věřitele, zanikne převodem i zástavní právo k tomuto cennému papíru.“.
ČÁ S T Š ES TÁ
Změna zákona o penzijním připojištění
se státním příspěvkem
Čl. VI
V § 43 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona
č. 377/2005 Sb., se odstavec 3 včetně poznámek pod
čarou č. 13c až 13e zrušuje.
Č Á S T S ED MÁ
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1. V § 3 odst. 3 větě poslední se slova „zajišťovacího převodu finančního nástroje3g) podle obchodního
zákoníku“ nahrazují slovy „převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního kolaterálu podle
zákona upravujícího finanční zajištění3g)“.
Poznámka pod čarou č. 3g zní:
„3g) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

2. V § 28 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 18b a 18d zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3
až 11.
Č Á S T OS MÁ
Změna exekučního řádu
Čl. VIII
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/
/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/
/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006
Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb. a zákona č. 301/
/2008 Sb., se mění takto:

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

1. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který včetně
poznámky pod čarou č. 24 zní:

Čl. VII

„§ 59a

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb.,
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákon č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.
a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

Ustanovení této hlavy upravující způsob provádění exekučního řízení nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním
zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění24) nebo srovnatelných podmínek
zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před podáním návrhu na
zahájení exekučního řízení. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den podání návrhu na zahájení exekučního řízení, avšak až
poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět
měl a mohl.
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24

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

2. § 67 se včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b
zrušuje.
ČÁ S T D EV Á TÁ
Změna zákona o kolektivním investování
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č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010
Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(3) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie, pokud jde o závěrečné vyrovnání,
a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání24).

Čl. IX
V § 109 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním
investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 8a a 8b zní:
„(7) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění
za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění8a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění
bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy.
To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno
nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až
poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět
měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nemají vliv také na splnění závěrečného
vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8b), jestliže závěrečné vyrovnání bylo
uzavřeno před zavedením nucené správy.
8a

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

8b

) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.“.

Č Á S T D ES Á TÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. X
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

24

) Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES
ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových
institucí.
Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/
/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. k) se slova „ , nejsou určené
pro obchodní účely“ zrušují.
3. V § 94 odst. 1 se ruší členění na pododstavce
a doplňuje se věta „Pro jednu osobu může být vedeno
více majetkových účtů.“.
4. V § 104 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „včetně způsobu zakládání více majetkových účtů pro tutéž osobu,“.
5. V § 104 odst. 1 písm. c) se za slovo „způsob“
vkládají slova „záznamu vzniku a zániku zástavního
práva k cenným papírům a k účtu cenných papírů
a způsob“.
6. V § 127d odstavec 1 zní:
„(1) Česká národní banka povolí výjimku z plnění
povinností stanovených v § 118 až 119a, § 120a odst. 1
písm. a), § 120c odst. 1 nebo v § 122 odst. 15 nebo 16
emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským
státem Evropské unie a který podle právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná
osoba České národní bance prokáže, že povinnost podle právního řádu státu, který není členským státem
Evropské unie, je srovnatelná s povinností stanovenou
v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c odst. 1
nebo v § 122 odst. 15 nebo 16. Případy, kdy je povinnost podle právního řádu státu, který není členským
státem Evropské unie, srovnatelná s povinností stanovenou v § 118 až 119a, § 120a odst. 1 písm. a), § 120c
odst. 1 nebo v § 122 odst. 15 nebo 16, stanoví v návaznosti na právo Evropské unie prováděcí právní předpis.“.
7. V § 138 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 25 zní:
„(3) Ustanovení tohoto zákona upravující zave-
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dení nucené správy obchodníka s cennými papíry,
který není bankou, nemají vliv na výkon práv a splnění
povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím
finanční zajištění25) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění
bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy.
To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno
nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až
poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět
měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry,
který není bankou, nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání (§ 193), jestliže závěrečné vyrovnání
bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.
25

) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

8. Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá,
která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26 a 27
zní:
„ ČÁ S T JED ENÁ C TÁ
ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ
§ 193
(1) Závěrečné vyrovnání je ujednání smlouvy sjednané podle českého nebo zahraničního práva,
a) které lze doložit písemně, popřípadě záznamem,
který umožňuje reprodukci v nezměněné podobě,
b) které se vztahuje na pohledávky smluvních stran,
včetně příslušenství těchto pohledávek, které lze
zajistit finančním zajištěním podle zákona upravujícího finanční zajištění26), a na pohledávky, včetně
příslušenství těchto pohledávek, z finančního zajištění nebo z obdobného právního vztahu podle
zahraniční právní úpravy a
c) podle kterého v případě, že nastane dohodnutá
skutečnost, dojde k zániku a nahrazení závazků,
které odpovídají pohledávkám uvedeným v písmenu b), nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných, pohledávek podle písmene b)
tak, že výsledkem bude jediná pohledávka jedné
smluvní strany a jí odpovídající závazek druhé
smluvní strany uhradit výslednou částku.
(2) Způsob ocenění pohledávek podle odstavce 1
písm. b), okamžik, ke kterému musí být toto ocenění
provedeno, a způsob a doba plnění výsledné jediné pohledávky musí být obsahem závěrečného vyrovnání
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a nesmí být v rozporu se zvyklostmi na příslušném
finančním trhu.
(3) Rozhodnutí nebo jiný úkon soudu nebo
správního orgánu, které se dotýká práv třetích osob
a bylo přijato za účelem udržení nebo ozdravení finanční situace některé ze smluvních stran, popřípadě
zákazu nebo omezení provedení určitých obchodů
nebo převodu finančních prostředků některou ze
smluvních stran27), nemá vliv na závěrečné vyrovnání,
jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před přijetím rozhodnutí nebo provedením jiného úkonu.
(4) Odstavec 3 se neuplatní pro účinky úkonů
spojených se zahájením insolvenčního řízení, vstupem
do likvidace nebo zavedením nucené správy; vyloučení
těchto účinků upravují jiné zákony.
26

) § 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním
zajištění.

27

) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních
s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/
/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb.,
§ 43 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění
se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb.,
zákona č. 36/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.“.

Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá.
9. § 197 se zrušuje.
Čl. XI
Přechodné ustanovení
Centrální depozitář uvede provozní řád do souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. března
2011.
Č Á S T J ED ENÁ C TÁ
Změna insolvenčního zákona
Čl. XII
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006
Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 163/
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ČÁ S T D V A NÁ C T Á

/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 366 odst. 1 písm. d) se slova „zvláštního
právního předpisu nebo podle obdobného právního
vztahu podle zahraniční právní úpravy“ nahrazují
slovy „zákona upravujícího finanční zajištění nebo
srovnatelného zahraničního právního předpisu, jestliže
finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zahájením insolvenčního řízení, a to i v případě, že finanční
zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zahájení
insolvenčního řízení, avšak až poté, co tato skutečnost
nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové
skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl; skutečnost, že
zahájení insolvenčního řízení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, sama o sobě neznamená, že o zahájení insolvenčního řízení příjemce finančního kolaterálu
věděl nebo vědět měl a mohl“.
2. V § 366 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu50)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu50), jestliže závěrečné
vyrovnání bylo uzavřeno před zahájením insolvenčního
řízení“.
Poznámka pod čarou č. 50 zní:

„50) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.“.

Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XIII
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se mění
takto:
1. V § 99 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou
č. 8 a 38 zní:
„(5) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají vliv na výkon
práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem
upravujícím finanční zajištění38) nebo srovnatelných
podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční
zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení
nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové
skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení
tohoto zákona upravující zavedení nucené správy pojišťovny nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno
před zavedením nucené správy.
8

38

3. V § 366 se doplňuje odstavec 3, který zní:
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) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.
) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.“.

„(3) Odstavcem 1 písm. d) a odstavcem 2 nejsou
dotčena ustanovení tohoto zákona o neplatnosti právních úkonů a o neúčinnosti právních úkonů bez přiměřeného protiplnění, právních úkonů úmyslně zkracujících, právních úkonů zvýhodňujících a právních
úkonů dlužníka, které učinil v rozporu s omezeními
stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.“.

20. V § 112 odst. 3 se věta třetí a čtvrtá zrušují.
Č Á S T TŘINÁ C TÁ
ÚČINNOST
Čl. XIV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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410
ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/
/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004
Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 230/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července
1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních
účetních závěrkách určitých forem společností, ve znění
směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/
/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES a 2009/49/ES.
Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983,
založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách, ve znění směrnic Rady 89/666/
/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2001/65/ES a 2009/49/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002
ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních
účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

doplňují slova „ , nenaplní-li tuto povinnost vybraná
účetní jednotka v jiné účetní knize“.
6. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně
předcházející účetní období splní obě kritéria uvedená
v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2“.
7. V § 19 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta
„Povinnost použít ustanovení § 25 odst. 3 a ostatní
ustanovení týkající se použití účetních metod k rozvahovému dni při sestavování mezitímní účetní závěrky
se na vybrané účetní jednotky nevztahuje.“.
8. V § 19 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 11e zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9
a 10.
9. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:
„§ 19a
Použití mezinárodních účetních standardů
pro účtování a sestavení účetní závěrky
(1) Účetní jednotka, která je obchodní společností
a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování
na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem
Evropské unie35) (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).

4. V § 9 odst. 2 se slova „§ 19 odst. 9 a § 23a“
nahrazují slovy „§ 19a a 23a“.

(2) Pokud došlo k přijetí cenných papírů emitovaných účetní jednotkou podle odstavce 1 k obchodování
na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá mezinárodní účetní standardy, rozhodne o jejich použití již od
počátku účetního období, v němž k přijetí cenného papíru k takovému obchodování došlo, nebo od počátku
účetního období následujícího po účetním období,
v němž byly cenné papíry k takovému obchodování
přijaty.

5. V § 13 odst. 2 se na konci textu písmene b)

(3) Pokud cenné papíry emitované účetní jednot-

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční
fyzické osoby.“.
3. V § 6 odst. 4 a v § 23b odst. 1 se za číslo „22“
vkládají slova „až 22b“.

Strana 5436

Sbírka zákonů č. 410 / 2010

kou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě
Evropské unie a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období,
účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních
účetních standardů až do konce účetního období,
v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány,
nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu
dni účetního období předcházejícího účetnímu období,
v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány.
(4) Postup podle odstavců 2 a 3 se použije, pokud
to neodporuje přímo použitelnému předpisu Evropské
unie nebo zvláštnímu právnímu předpisu.
(5) Pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě
Evropské unie a nejvyšší orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž cenné papíry
přestaly být takto obchodovány, o záměru požádat nejdéle do tří let od okamžiku, kdy cenné papíry přestaly
být takto obchodovány, o přijetí nového cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem
v členském státě Evropské unie, může účetní jednotka
rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, ve kterém má dojít
k přijetí tohoto cenného papíru k obchodování.
(6) Pokud nejpozději k poslednímu dni účetního
období, ve kterém skončí tříletá lhůta podle odstavce 5,
účetní jednotka požádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském
státě Evropské unie, může prodloužit používání mezinárodních účetních standardů ještě o jedno účetní období. Pokud v tomto účetním období k přijetí cenného
papíru k takovému obchodování nedojde, nepoužije
účetní jednotka od následujícího účetního období pro
účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní
standardy.
(7) Pokud lze předpokládat, že k rozvahovému
dni bude účetní jednotka uvedená v § 22 odst. 3 písm. a)
nebo b) povinna podrobit se sestavení konsolidované
účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních
účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní
závěrky k uvedenému rozvahovému dni. Rozhodnutí
o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního
období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky.
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(8) Pokud lze předpokládat, že k rozvahovému
dni bude účetní jednotka uvedená v § 22 odst. 2 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout
o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni. Rozhodnutí o použití mezinárodních
účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou
mezinárodní účetní standardy používány, podléhá
schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky.
(9) Využije-li účetní jednotka možnosti podle odstavců 7 nebo 8 a dojde ke změně původního předpokladu, a to i v průběhu účetního období, nepoužije
účetní jednotka pro účtování a sestavení účetní závěrky
mezinárodní účetní standardy od počátku účetního období, ve kterém došlo ke změně původního předpokladu, případně od počátku účetního období, které
bylo stanoveno rozhodnutím nejvyššího orgánu účetní
jednotky, nebo od následujícího účetního období. Jsou-li však k prvnímu dni následujícího účetního období
důvody pro další použití mezinárodních účetních standardů, uvedené v odstavcích 1 až 8, použije účetní jednotka pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy v souladu s ustanoveními těchto
odstavců.
35

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008,
kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1606/2002.“.

10. V § 21 odst. 4 se slova „a zprávu o auditu“
nahrazují slovy „podle § 18, 19a, 22 a 23a a zprávu
auditora“.
11. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„§ 22
(1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí
účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky se použijí i pro konsolidovanou účetní závěrku.
(2) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má, za podmínek stanovených tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy, účetní jednotka,
která je obchodní společností a je ovládající osobou20),
s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají spo-
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lečný vliv podle odstavce 4 (dále jen „konsolidující
účetní jednotka“).

na základě svých posledních řádných účetních závěrek,
nesplnily alespoň dvě z těchto kritérií:

(3) Povinnost podrobit se sestavení konsolidované
účetní závěrky má, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, osoba bez
ohledu na její sídlo, pokud je

a) aktiva celkem činí více než 350 000 000 Kč; aktivy
celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn
zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3,
b) roční úhrn čistého obratu činí více než
700 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu
se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů
snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně
případů pracovního vztahu člena k družstvu, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního
právního předpisu, činí v průběhu účetního období více než 250.

a) ovládanou osobou20), s výjimkou ovládaných
osob, ve kterých je vykonáván společný vliv podle
odstavce 4 (dále jen „konsolidovaná účetní jednotka“),
b) osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná
účetní jednotka vykonává společný vliv (dále jen
„účetní jednotka pod společným vlivem“), nebo
c) osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv (dále jen „účetní jednotka
přidružená“).
(4) Společným vlivem se pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky rozumí takový vliv, kdy
osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více
osobami nezahrnutými do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemž osoba vykonávající společný
vliv samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné
osobě.
(5) Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle
zvláštního právního předpisu, jenž není rozhodující20)
ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za
podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích
práv.
(6) Konsolidační celek tvoří účetní jednotky uvedené v odstavcích 2 a 3 písm. a), a to za podmínek
stanovených § 22a a prováděcími právními předpisy.
(7) Konsolidovaná účetní závěrka musí být sestavena tak, aby podávala věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společných vlivem a účetních jednotek přidružených.
20

) § 66a obchodního zákoníku.“.

12. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které
znějí:
„§ 22a
(1) Konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud ke konci
rozvahového dne účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, konsolidující účetní
jednotka a konsolidované účetní jednotky společně,

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u účetních
jednotek, které jsou bankami nebo provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost podle jiných právních
předpisů, nebo jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie.
(3) Konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud k podání
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku postačuje účetní
závěrka konsolidující účetní jednotky, protože konsolidující účetní jednotka ovládá pouze konsolidované
účetní jednotky, jež jsou jednotlivě i v úhrnu nevýznamné.
§ 22b
(1) Konsolidující účetní jednotka je povinna včas
sdělit účetním jednotkám uvedeným v § 22 odst. 3, že
budou konsolidovány. Současně jim sdělí informaci
o vymezení konsolidačního celku a určí, které účetní
záznamy a ostatní dokumenty jsou povinny tyto účetní
jednotky poskytnout konsolidující účetní jednotce pro
sestavení konsolidované účetní závěrky.
(2) Konsolidující účetní jednotka je povinna vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu. Povinnosti
podle § 22 odst. 2 a 3 a podle odstavce 1 platí obdobně
v souvislosti s povinností vyhotovit konsolidovanou
výroční zprávu. Konsolidovanou výroční zprávou se
rozumí výroční zpráva, která obsahuje informace
o konsolidačním celku, účetních jednotkách pod společným vlivem a účetních jednotkách přidružených.
Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které
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musí obsahovat výroční zpráva, nemusí tato konsolidující účetní jednotka vyhotovovat výroční zprávu. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se výroční zprávy se použijí i pro konsolidovanou
výroční zprávu.“.
13. V § 23 odst. 3 větách první a druhé se slova „zahrnutých do konsolidačního celku“ nahrazují
slovy „a účetních jednotek pod společným vlivem“.
14. V § 23 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou
„Dojde-li v průběhu účetního období ke změnám ve
vymezení účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky podle
§ 22 odst. 3, musí být tato informace uvedena v příloze
v konsolidované účetní závěrce.“.
15. V nadpisu § 23a se slovo „Mezinárodních“ nahrazuje slovem „mezinárodních“.
16. V § 23a odstavec 1 zní:
„(1) Konsolidující účetní jednotka, která je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské
unie, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.“.
17. V § 23a odst. 2 se slova „a vyhotovení výroční
zprávy použít Mezinárodní účetní standardy podle odstavce 1“ nahrazují slovy „použít mezinárodní účetní
standardy“.
18. V § 24 odst. 7 se věta čtvrtá zrušuje.
19. V § 24 odst. 8 větě druhé se slova „Českou
konsolidační agenturu,20i)“ včetně poznámky pod čarou č. 20i zrušují.
20. V § 24 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje
kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka
pro její přepočet
a) kurs mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD
nebo EUR a kurs devizového trhu vyhlášený
Českou národní bankou pro USD nebo EUR ke
stejnému dni, nebo
b) poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný
Českou národní bankou; tento postup nepoužijí
účetní jednotky, na které se nevztahuje ustanovení
odstavce 7.“.
21. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „s výjimkou zásob“.
22. V § 30 se doplňuje odstavec 8, který zní:
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„(8) Ustanovení týkající se inventarizace majetku
a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv
a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize
podrozvahových účtů.“.
23. V § 33 odst. 7 větě druhé se slova „§ 37
odst. 3“ nahrazují slovy „§ 32 odst. 1“.
24. V § 33a odst. 2 se slova „až d)“ nahrazují slovy „a c)“.
25. V § 33a odst. 3 se věty první a poslední zrušují.
26. V § 33a odst. 7 se slova „písm. d)“ nahrazují
slovy „písm. c)“.
27. § 37 a 37a včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 34 znějí:
„Správní delikty
§ 37
(1) Účetní jednotka, která není podnikatelem, se
dopustí přestupku tím, že
a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 2 až 6,
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4, nebo
nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému
v § 19 odst. 1, nebo nevyhotoví výroční zprávu
podle § 21 odst. 1 až 5,
c) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,
d) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
e) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,
f) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s § 21 odst. 6
nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,
g) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu
podle § 21a, nebo
h) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do výše
a) 6 % hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1
písm. a) bodu 1, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) 3 % hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1
písm. a) bodu 1, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až h).
§ 37a
(1) Účetní jednotka neuvedená v § 37 se dopustí
správního deliktu tím, že
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a) nevede účetnictví podle § 4 odst. 1,
b) nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4, nebo
nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému
v § 19 odst. 1, nebo nevyhotoví výroční zprávu
podle § 21 odst. 1 až 5,
c) vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2,
d) vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2,
e) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2,
f) v rozporu s § 19a odst. 1 nepoužije pro účtování
a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní
standardy,
g) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s § 21 odst. 6
nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,
h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu
podle § 21a,
i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek
státu nebo účetní výkazy za Českou republiku, ač
je k tomu povinna podle § 23b,
j) v rozporu s § 31 neuschová účetní záznamy, nebo
k) nepředá účetní záznam do centrálního systému
účetních informací státu způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 4 odst. 8 a § 23b odst. 534).
(2) Konsolidující účetní jednotka se dopustí
správního deliktu tím, že
a) nesestaví konsolidovanou účetní závěrku podle § 6
odst. 4, nebo nesestaví konsolidovanou účetní závěrku ke dni stanovenému v § 23 odst. 2, nebo
nevyhotoví konsolidovanou výroční zprávu podle
§ 22b odst. 2,
b) jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti podle § 18 odst. 1
nebo 2,
c) v rozporu s § 20 odst. 1 nemá konsolidovanou
účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s § 21 odst. 6 nemá konsolidovanou výroční
zprávu ověřenou auditorem,
d) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu
podle § 21a, nebo
e) v rozporu s § 23a odst. 1 nepoužije pro sestavení
konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní
standardy.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do výše
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a) 6 % hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1
písm. a) bodu 1, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) a f),
b) 3 % hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1
písm. a) bodu 1, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až e) a g) až j),
c) 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem podle
§ 22a odst. 1 bodu 1, jde-li o správní delikt podle
odstavce 2,
d) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. k) a není-li dále stanoveno jinak.
34

) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické
formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do
centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická
vyhláška o účetních záznamech).“.

28. Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.
29. Za § 37a se vkládají nové § 37aa a 37ab, které
včetně nadpisu znějí:
„§ 37aa
(1) Hodnota aktiv celkem uvedená v § 37 odst. 2
a v § 37a odst. 3 se zjistí z účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky účetní jednotky sestavené za
účetní období, ve kterém nebo za které k porušení povinnosti došlo.
(2) Pokud hodnota aktiv celkem zjištěná podle
odstavce 1 neodpovídá aktivům celkem zjištěným v řízení o uložení pokuty, použije se pro účely § 37 odst. 2
a § 37a odst. 3 tato zjištěná výše aktiv neupravená o položky podle § 26 odst. 3. Obdobně se postupuje, pokud
účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka nebyla za dané účetní období sestavena.
(3) Nelze-li skutečnou výši aktiv zjistit postupem
podle odstavce 2, stanoví hodnotu aktiv celkem orgán,
který porušení právních povinností projednává, kvalifikovaným odhadem.
(4) V případě, že rozsah a obsah účetních případů
v účetním období, ve kterém nebo za které k porušení
povinnosti došlo, je srovnatelný s rozsahem a obsahem
účetních případů bezprostředně předcházejícího účetního období, kvalifikovaným odhadem pro účely odstavce 3 se rozumí hodnota aktiv celkem zjištěná
z účetní závěrky sestavené za toto předcházející účetní
období.
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2011 nebo později, pokud není v bodech 2 nebo 3 stanoveno jinak.

§ 37ab
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní
bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání
a okolnostem, za kterých byl spáchán. Od uložení pokuty za správní delikt podle § 37a odst. 1 písm. k) lze
upustit.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby, nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.“.
Čl. II

2. Ustanovení § 18 zákona č. 563/1991 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
použijí organizační složky státu, státní fondy podle
rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky
obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové
organizace a zdravotní pojišťovny pro sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu poprvé za účetní období, které započalo
v roce 2010 nebo později.
3. Ustanovení § 22 až 23 zákona č. 563/1991 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí při sestavení konsolidované
účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy za
účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
4. Řízení o uložení pokuty podle zákona o účetnictví, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva
a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona
č. 563/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li právní úprava uvedená
v zákoně č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pro účetní jednotku
výhodnější.

Přechodná ustanovení
1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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411
ZÁ K ON
ze dne 9. prosince 2010
o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012
a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

(3) Maximální rozsah státního dluhopisového
programu je 274 611 760 464 Kč.

§1

(4) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního
dluhopisového programu budou splaceny nejpozději
uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(1) Účelem státního dluhopisového programu je
úhrada jistin
a) státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012,
b) státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než
1 rok, odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012.
(2) Státní dluhopisy uvedené v odstavci 1 písm. b)
mohou být odkoupeny z trhu v každém uvedeném roce
až do výše 30 000 000 000 Kč.

§2
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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412
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 14. prosince 2010
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb.,
zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.
a zákona č. 326/2009 Sb.:

popřípadě zvýšený podle dřívějších právních předpisů2), se zvyšuje o 3,9 %.
§2
Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na služebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po 31. prosinci 2010, průměrný služební příjem
rozhodný pro výpočet náhrad podle § 1 se nezvyšuje.
§3

§1
Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na
služebním příjmu“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů1), se
upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých,

Úprava podle § 1 se provede bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých; na žádost příslušníka se provede v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním
příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.
§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. John v. r.

1

) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů.
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
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413
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 14. prosince 2010
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení,
o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo
při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 220/1999 Sb.,
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008
Sb., a podle § 127 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:
§1
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za
ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu
služby nebo při uznání invalidity vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na
výživu pozůstalých (dále jen „náhrada“), příslušející

vojákovi podle jiného právního předpisu1), se upravuje
tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle jiného právního předpisu2), se zvyšuje o 3,9 %.
§2
Vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci 2010,
průměrný výdělek se podle § 1 nezvyšuje.
§3
Úprava podle § 1 se provede bez žádosti vojáka
nebo pozůstalých; na žádost se provede v případech,
kdy mu náhrada nepříslušela pouze v důsledku zvýšení
invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.

1

) § 62 a 67 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních
poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
§ 118 a 123 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

2

) Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
Nařízení vlády č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při
invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku
vojáků).
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§4

§5

Náhrada upravená podle tohoto nařízení přísluší
od 1. ledna 2011.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr obrany:
RNDr. Vondra v. r.

Částka 145

Sbírka zákonů č. 414 / 2010

Strana 5445

414
NA ŘÍZ ENÍ V LÁ D Y
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006
Sb., (dále jen „zákon“):
§1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle
§ 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Kč

jedna

1 568

dvě

2 145

tři

2 805

čtyři a více

3 383

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní
měsíc:
Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Kč

jedna

637

dvě

872

tři

1 140

čtyři a více

1 409
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§2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha

více než
100 000

50 000 –
99 999

10 000 –
49 999

do 9 999

jedna

6 363

5 117

4 863

4 406

4 293

dvě

9 183

7 478

7 130

6 505

6 350

tři

12 557

10 328

9 872

9 056

8 852

čtyři a více

15 744

13 055

12 506

11 521

11 276

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha

více než
100 000

50 000 –
99 999

10 000 –
49 999

do 9 999

jedna

3 723

3 723

3 723

3 723

3 723

dvě

5 584

5 584

5 584

5 584

5 584

tři

7 818

7 818

7 818

7 818

7 818

čtyři a více

9 950

9 950

9 950

9 950

9 950

§3
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se
stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení
za leden 2011.
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. 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 2010 činí 6 000,– Kč, druhá záloha činí 1 500,– Kč) – Vychází
podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky
jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moravia-press.cz,
zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231;
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; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav
Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc:
ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14,
SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské
závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8;
Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů,
Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail:
tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,
Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA,
Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4;
Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek
zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec:
Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, 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.

