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253
ZÁKON
ze dne 13. června 2012,
kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

§ 24a
(1) Na základě rozhodnutí ministra armáda zabezpečí leteckou dopravu nebo leteckou přepravu
a) materiální humanitární pomoci a potřebného vybavení pro pomoc při poskytování humanitární
pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22),

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/
/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

b) osob zapojených do poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22),

1. § 24 a 24a včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 22 znějí:

c) osob cizího státu, které spolupracují při poskytování této humanitární pomoci podle písmene b),

„Zabezpečování letecké dopravy a letecké přepravy

d) zdravotně postižených osob ze státu, v němž došlo
k mimořádné události, na území České republiky
a zpět, popřípadě na území třetího státu,

§ 24
(1) Na základě rozhodnutí ministra armáda
v rámci služební dopravy zabezpečí leteckou dopravu
a) jiných osob, než které jsou uvedeny v § 22 odst. 3,
které se podílejí na plnění úkolů ozbrojených sil
při mezinárodní spolupráci podle § 10 odst. 2
nebo poskytování humanitární pomoci podle zákona upravujícího zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí22) anebo na ochraně občanů České republiky v zahraničí,
b) osob cizího státu, které spolupracují při zabezpečení úkolů podle písmene a), nebo
c) osob cizího státu z důvodů zdravotních, humanitárních anebo sociálních.
(2) V rámci služební dopravy armáda zabezpečí
leteckou přepravu materiálu, který je nezbytný pro splnění úkolů podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 vydá ministr na základě žádosti ministra zahraničních věcí nebo
ministra vnitra.

e) občanů ze zahraničí, kteří se bez vlastního zavinění
nemohou dopravit zpět do České republiky,
f) osob a materiálního vybavení pro zabezpečení činnosti a ochrany zastupitelských úřadů v zahraničí,
g) příslušníků Policie České republiky a materiálního
vybavení pro zabezpečení činnosti Policie České
republiky ve vztahu k ochraně života, zdraví a majetku občanů České republiky nebo ve vztahu
k ochraně zájmů České republiky na území cizího
státu.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá ministr na
žádost ministra zahraničních věcí nebo ministra vnitra,
nebude-li tím ohroženo plnění úkolů armády.
(3) Letecká doprava osob nebo letecká přeprava
nezbytného materiálu podle odstavce 1 písm. a) až c)
se hradí z prostředků určených na financování humanitární pomoci poskytované do zahraničí22), leteckou
dopravu osob nebo leteckou přepravu nezbytného materiálu podle odstavce 1 písm. d) až g) hradí ten, kdo
o ni požádal, nerozhodne-li vláda jinak.
22

) Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci
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a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně
souvisejících zákonů.“.

2. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který zní:
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a) provoz elektronických komunikačních zařízení
a sítí,
b) poskytování služeb elektronických komunikací,
nebo

„§ 24b
(1) Na základě rozhodnutí vlády armáda zabezpečí leteckou dopravu nebo leteckou přepravu
a) osob z humanitárních důvodů nebo humanitární
anebo zdravotnickou pomoc, pokud nejde o leteckou dopravu nebo leteckou přepravu podle § 24
nebo § 24a,
b) sportovců nebo umělců reprezentujících Českou
republiku v zahraničí.
(2) Leteckou dopravu osob nebo leteckou přepravu materiálu podle odstavce 1 hradí ten, v jehož zájmu se tato uskuteční, nerozhodne-li vláda jinak.“.
3. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně
nadpisu zní:
„§ 24c
Zabezpečování kulturních, vzdělávacích,
sportovních a společenských akcí
Na základě rozhodnutí ministra armáda zajistí
kulturní, vzdělávací, sportovní a společenské akce sloužící k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, nebude-li tím omezeno plnění úkolů armády. K zabezpečení
těchto akcí může armáda použít vlastní leteckou dopravu nebo leteckou přepravu.“.
4. Za § 42a se vkládá nový § 42b, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:

c) provozování radiokomunikačních služeb;
o zahájení rušení informují Český telekomunikační
úřad (dále jen „Úřad“) a územně příslušné operační
a informační středisko Integrovaného záchranného systému (dále jen „Středisko“), a to neprodleně.
(2) Ozbrojené síly mohou provádět rušení podle
odstavce 1 rovněž při vojenském výcviku, přičemž
ohlásí Úřadu a Středisku toto rušení v přiměřené lhůtě
předem. Za účelem odstranění nebo zmírnění dopadů
ohlášeného rušení může Úřad stanovit podmínky tohoto rušení.
(3) Kontrolu rušení prováděného podle odstavců 1 a 2 vykonává Poslanecká sněmovna prostřednictvím kontrolního orgánu zřizovaného podle zákona
o Policii České republiky23).
(4) Kontrolu podle odstavce 3 provádí kontrolní
orgán v příslušných útvarech armády po předchozím
vyrozumění ministra. Ministr předkládá kontrolnímu
orgánu nejméně jednou ročně zprávu o rušení prováděném podle odstavců 1 a 2 a dále též na jeho žádost
informace o tomto rušení. Tím není dotčeno právo
kontrolního orgánu požadovat informace a účast na
jednání kontrolního orgánu od jiných osob.
23

) § 98 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.“.

„§ 42b
Rušení provozu elektronických komunikací

Čl. II

(1) Ozbrojené síly mohou při plnění svých úkolů,
popřípadě za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na
majetku, rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu

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

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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254
ZÁKON
ze dne 14. června 2012,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 264/1992 Sb., zákona č. 92/1993 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. 443/
/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009
Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/
/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 odst. 3 písm. m) se za slovo „hodnotami“
vkládají slova „ , které nejsou investičním nástrojem,“.
2. V § 1 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Pokud je k výkonu některé z činností uvedených v odstavci 3 třeba povolení České národní banky
podle zákonů upravujících regulaci poskytování některých finančních služeb a žadatel prokáže splnění všech
stanovených podmínek pro udělení takového povolení,

povolí Česká národní banka výkon této činnosti v licenci.
(6) Bankovní činnosti uvedené v odstavci 1
písm. a) a b) a v odstavci 3 může vykonávat na území
České republiky rovněž zahraniční banka prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční
banky“); zahraniční banka
a) se sídlem v členském státě Evropské unie nebo ve
státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský
stát“), která požívá výhody jednotné licence podle
práva Evropské unie (§ 5a), vykonává tyto činnosti
prostřednictvím pobočky této zahraniční banky
(dále jen „pobočka banky z členského státu“),
b) se sídlem v jiném než členském státě vykonává tyto
činnosti prostřednictvím pobočky této zahraniční
banky (dále jen „pobočka banky z jiného než členského státu“), pokud jí byla udělena Českou národní bankou licence (§ 5) a pouze v rozsahu udělené licence.“.
3. V § 1 odst. 7, § 11a odst. 10 větě poslední, § 12,
§ 19a odst. 4, § 19b odst. 4, § 34 odst. 2 písm. a)
a v § 35 odst. 4 se slovo „zahraniční“ zrušuje a za slovo
„banky“ se vkládají slova „z jiného než členského
státu“.
4. V § 4 odst. 1 se věty druhá a poslední zrušují.
5. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),“ zrušují.
6. V § 4 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou
„Osoba v minulosti pravomocně odsouzená pro trestný
čin majetkové povahy nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, anebo
pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním nesmí působit jako vedoucí zaměstnanec
banky.“.
7. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Žádost o licenci lze podat pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel přiloží doklady
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osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 5.
Vzor formuláře a obsah jeho příloh stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.
8. V § 5 odst. 2 se slovo „ze“ zrušuje a slovo „založit“ se nahrazuje slovem „zřídit“.
9. V § 5 odst. 4 písm. a) a b) se slovo „podnikání“
nahrazuje slovem „činností“.
10. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , přičemž minimální výše poskytnutých
finančních zdrojů činí 500 000 000 Kč“.
11. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
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týkajících se provádění měnové politiky a opravného
zúčtování bank (§ 20c) a § 41m.“.
15. V § 5a odst. 5, § 5n odst. 4, 5 a 7, § 8b odst. 6,
§ 11 odst. 4, § 11a odst. 2 úvodní části ustanovení
a § 11a odst. 5 až 7, 9 a 10, § 13 úvodní části ustanovení,
§ 14 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 2, § 34 odst. 1,
§ 38f odst. 2, § 41d odst. 1 a v § 41m odst. 2 větách
druhé až poslední se slovo „zahraniční“ zrušuje.
16. V § 5a odst. 5 větě první se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „z členského státu“ a ve větě
druhé se za slovo „banky“ vkládají slova „z členského
státu“.

„j) nad zahraniční bankou je vykonáván dohled, který
je srovnatelný s bankovním dohledem vykonávaným v členských státech,

17. V § 5a odst. 6 větě první se slova „tyto pobočky vztahují, jen pokud využijí“ nahrazují slovy
„pobočku banky z členského státu použijí jen, pokud
využije“.

k) právní řád země sídla zahraniční banky nestanoví
žádné překážky bránící efektivní výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu zahraniční banky.“.

18. V § 5a odst. 6 větě druhé se slova „pobočkám
zahraničních bank podle odstavce 1“ nahrazují slovy
„pobočce banky z členského státu“.

12. V § 5 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Žádost o licenci podle odstavce 1 lze podat
pouze na předepsaném formuláři, ke kterému žadatel
přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 4. Vzor formuláře a obsah jeho příloh
stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(6) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si
opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických
osob navrhovaných do vedení pobočky podle odstavce 1. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená
pro trestný čin majetkové povahy nebo pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s bankovními činnostmi, anebo pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním nesmí působit jako osoba ve vedení pobočky podle odstavce 1.
(7) Důvodem pro zamítnutí žádosti o licenci podle odstavce 1 nemůže být skutečnost, že právní forma
zahraniční banky neodpovídá právní formě akciové
společnosti.“.
13. V § 5a odst. 1 se věta druhá zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
14. V § 5a odstavec 4 zní:
„(4) Na činnost poboček bank z členského státu
se tento zákon nepoužije, s výjimkou § 3 odst. 3
písm. b), § 5n, 10, § 11 odst. 1 až 3 a 5, § 14 věta druhá,
§ 21, § 24 odst. 1 a 2, § 26bb, 29a, 37, povinnosti
poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 8, ustanovení

19. V § 5a odst. 6 větě třetí se slova „odst. 3 a 5“
nahrazují slovy „odst. 1 až 3 a 5“.
20. V § 5a odst. 7 větě první se slovo „zahraničních“ zrušuje a slova „ , které podle odstavce 1 mohou
na území České republiky vykonávat činnosti podle
tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance,“ nahrazují slovy „z členského státu“.
21. V § 5a odst. 7 větě druhé se slova „zahraniční
banky podle odstavce 1“ nahrazují slovy „banky z členského státu“.
22. V § 5e odst. 1 písm. c) se slovo „konsolidovaného“ zrušuje, za slovo „dohledu“ se vkládají slova „na
konsolidovaném základě“ a slova „podle § 5“ se nahrazují slovy „podle § 5c“.
23. V § 5n odst. 1 se slovo „zahraniční“ nahrazuje
slovem „pobočka“, slova „se sídlem na území členského státu“ nahrazují slovy „z členského státu“ a slova
„pobočka působí“ se nahrazují slovem „působí“.
24. V § 5n odst. 2 větě první se slova „pobočku
zahraniční banky“ nahrazují slovy „pobočku banky
z členského státu“.
25. V § 5n odst. 2 větě druhé se slova „zahraniční
banky“ zrušují.
26. V § 5n odst. 2 větě poslední se za slovo „pobočku“ vkládají slova „banky z členského státu“.
27. V § 5n odst. 3 úvodní části ustanovení se za
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slovo „pobočku“ vkládají slova „banky z členského
státu“.

bance, o složení jejích společníků a o její činnosti a finanční situaci.“.

28. V § 5n odst. 4, 5 a 7 se za slovo „banky“
vkládají slova „z členského státu“.

37. V § 11a odst. 4 písm. a) se slova „právnickou,
popřípadě fyzickou osobou vykonávající auditorskou
činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů3a)
(dále jen „auditor“),“ nahrazují slovy „auditorem podle
zákona upravujícího činnost statutárních auditorů a auditorských společností,“.

29. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Odstavec 2 se použije obdobně i při posuzování osoby ve vedení a zaměstnance pobočky banky
z jiného než členského státu.“.
30. V § 8a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Odstavec 1 se použije obdobně i na členy
statutárního orgánu zahraniční banky, která má na
území České republiky zřízenu pobočku podle § 5,
a pro osoby ve vedení této pobočky.“.

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.
38. V § 11a odst. 9 písm. c) se slova „písmen a)
a b)“ nahrazují slovy „písmene a) včetně údajů podle
odstavce 1 a podle písmene b)“.

31. V § 8b odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

39. V § 11a odst. 10 větě první a v § 12 odst. 2 větě
první se za slovo „Banka“ vkládají slova „a pobočka
banky z jiného než členského státu“.

„3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními předpisy,“.

40. V § 12 odst. 2 se slova „nápadně nevýhodných
podmínek pro banku,“ nahrazují slovy „podmínek,
které jsou pro ni nápadně nevýhodné,“.

32. V § 8b odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„a pobočka zahraniční banky, která nepožívá výhody
jednotné licence podle práva Evropské unie mají“ nahrazují slovem „má“.
33. V § 8b odst. 6, § 11a odst. 2, 5 až 7, 9 a 10, § 13
úvodní části ustanovení a v § 14 úvodní části ustanovení
se slova „ , která nepožívá výhody jednotné licence
podle práva Evropské unie,“ nahrazují slovy „z jiného
než členského státu“.
34. § 10 zní:
„§ 10
(1) Banky jsou povinny bez zbytečného odkladu
uložit u České národní banky výpis z obchodního rejstříku, jakož i všechny jeho změny.
(2) Zahraniční banky vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím pobočky jsou povinny bez zbytečného odkladu uložit
u České národní banky výpis z obchodního rejstříku,
jakož i všechny jeho změny.“.
35. V § 11 odst. 4 se slova „banky je“ nahrazují
slovy „banky z jiného než členského státu je“.
36. V § 11a odst. 1 se slova „a pobočka zahraniční
banky, která nepožívá výhody jednotné licence podle
práva Evropské unie,“ zrušují a na konci odstavce se
doplňuje věta „Pobočka banky z jiného než členského
státu uveřejňuje údaje o sobě a své činnosti, o zahraniční

41. V § 12a odstavec 1 zní:
„(1) Banka udržuje průběžně na individuálním základě kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu
jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik
(dále jen „kapitálová přiměřenost“). Pobočka banky
z jiného než členského státu dodržuje průběžně kapitálovou přiměřenost. Banka a pobočka banky z jiného
než členského státu dále dodržuje pravidla pro převod
rizik. Kapitál banky zároveň nesmí klesnout pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4
odst. 1; kapitál pobočky banky z jiného než členského
státu nesmí klesnout pod minimální výši finančních
zdrojů poskytnutých jí zahraniční bankou podle § 5
odst. 4 písm. a).“.
42. V § 12a odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „udržuje“ nahrazuje slovem „dodržuje“.
43. V § 12a odst. 3 a 4 větě první a poslední, § 12a
odst. 10 písm. a) a v § 12b odst. 1 se za slovo „banka“
vkládají slova „a pobočka banky z jiného než členského
státu“.
44. V § 12a odst. 4 větě druhé se slova „o žádosti
banky“ nahrazují slovy „o této žádosti“.
45. V § 12a odst. 8 se na konci textu věty první
doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 21.
46. V § 14 úvodní části ustanovení větě druhé se za
slovo „Banka“ vkládají slova „a pobočka zahraniční
banky“.
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47. V § 15 větě druhé se slova „pro banky a pobočky zahraničních bank“ zrušují.
48. V § 16 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „písmene b)“ nahrazují slovy „písmene c)“.
49. V § 16 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
50. V § 16 odstavec 4 zní:
„(4) Banka může převést svůj podnik pouze na
a) jinou banku,
b) banku se sídlem na území členského státu, která
působí na území České republiky prostřednictvím
své pobočky,
c) zahraniční banku vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5, pokud zahraniční banka prokáže, že systém pojištění pohledávek z vkladů, který se na vklady převáděné v rámci
prodeje podniku bude vztahovat, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany,
jaký požívaly podle tohoto zákona;
pro nájem podniku banky se použijí písmena a) až c)
obdobně.“.
51. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:
„§ 16b
(1) Zahraniční banka se sídlem na jiném území než
území členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, je povinna informovat Českou národní banku
bez zbytečného odkladu o
a) návrzích personálních změn osob ve vedení této
pobočky a k této informaci předložit podklady
nezbytné pro posouzení jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti,
b) všech změnách v údajích a skutečnostech uvedených v žádosti o licenci předložené v souvislosti se
zřízením této pobočky v České republice,
c) snížení finančních zdrojů poskytnutých této pobočce podle § 5 odst. 4 písm. a),
d) skutečnostech a rozhodnutích, které mají dopad na
činnost této pobočky nebo se jí přímo týkají, zejména o záměru zrušit tuto pobočku nebo prodat
část podniku, kterého je tato pobočka součástí,
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g) mimořádné situaci na finančním trhu země svého
sídla, včetně takového nepříznivého vývoje na
tomto trhu, v jehož důsledku by mohlo dojít
k ohrožení likvidity tohoto trhu nebo stability finančního systému.
(2) Zahraniční banka se sídlem na jiném území než
území členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, je povinna informovat o vydání rozhodnutí
o úpadku a o prohlášení konkursu na tuto pobočku
orgán dohledu země sídla zahraniční banky.“.
52. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Pobočka banky z jiného než členského státu nesmí
provádět s osobami, které k ní nebo k této zahraniční
bance mají zvláštní vztah (§ 19), obchody, které by
vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty.“.
53. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Pobočka banky z jiného než členského státu poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry nebo zajištění závazků, jen rozhodne-li o tom statutární orgán této zahraniční banky nebo jiný orgán nebo osoba, které tento
statutární orgán určil, na základě rozboru příslušného
bankovního obchodu a finanční situace žadatele.“.
54. V § 19 se na konci textu písmene b) doplňují
slova „a členové výboru pro audit25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 139/
/2011 Sb.“.

55. V § 19 písm. d) se za slovo „rady,“ vkládají
slova „výboru pro audit,“.
56. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Na zahraniční banku se sídlem na jiném
území než území členského státu, která vykonává bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a tuto pobočku se použije odstavec 1 přiměřeně. Za osobu mající k této pobočce
zvláštní vztah se pro účely tohoto zákona považují
i osoby ve vedení pobočky.“.

e) změně svých stanov,

57. V § 19b odst. 2 se za slovo „úvěrových“
vkládá slovo „obchodů“.

f) své nepříznivé finanční situaci, která by mohla
ovlivnit činnost této pobočky,

šují.

58. V § 20a odst. 2 větě druhé se slova „a 7“ zru-
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59. V § 22 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, slovo „zahraničních“ se zrušuje a na konci
textu odstavce se doplňují slova „z jiného než členského státu“.
60. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Vykáže-li banka ztrátu, je valná hromada povinna rozhodnout při schvalování účetní závěrky za
příslušné období o úhradě této ztráty z vlastních zdrojů
banky.“.

Částka 86

71. V § 26 se odstavce 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 7
až 9.
72. V § 26 odst. 8 se slovo „jiných“ nahrazuje
slovem „zvláštních“.
73. V § 26b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

61. V § 25 odst. 1 větě druhé se za slova „podléhá
dohledu“ vkládají slova „vykonávanému orgánem dohledu“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova
„ , včetně kontrol na místě“.

„(2) Pro zahraniční banku vykonávající bankovní
činnosti na území České republiky prostřednictvím své
pobočky na základě licence podle § 5 a pro její pobočku
se odstavec 1 použije obdobně; povinnost informovat
Českou národní banku mají osoby ve vedení této zahraniční banky i osoby ve vedení této pobočky.“.

62. V § 25 odst. 2 větě druhé se za slovo „sídla“
vkládá slovo „zahraniční“.

74. Nadpis části desáté zní: „ODNĚTÍ LICENCE NEBO SOUHLASU“.

63. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Česká národní banka za tímto účelem může uzavírat
s orgánem dohledu země sídla zahraniční banky nebo
finanční instituce písemná ujednání o koordinaci
a spolupráci.“.

75. V § 34 odst. 1 se slova „banky anebo“ nahrazují slovy „banky z jiného než členského státu, anebo“,
za slova „úpadku banky“ se vkládají slova „nebo pobočky banky z jiného než členského státu,“ a čárka za
slovem „banka“ se zrušuje.

64. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 6 se slovo
„banky“ zrušuje.
65. V § 26 odst. 1 písm. g) se za slovo „bance“
vkládají slova „nebo pobočce banky z jiného než členského státu“.
66. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „z členského státu a postup podle odstavce 1
písm. d) a f) nelze uplatnit vůči pobočce banky z jiného
než členského státu“.
67. V § 26 odst. 3 písm. d) se slova „nebo obchodů, převodu nebo převodů finančních prostředků
nebo jiné transakce či transakcí“ nahrazují slovy
„ , převodu finančních prostředků nebo jiné transakce“
a za slovo „který“ se vkládají slova „samostatně nebo
společně s jiným obchodem, převodem nebo jinou
transakcí“.
68. V § 26 odst. 3 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ , nebo pod minimální výši finančních
zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce
podle § 5 odst. 4 písm. a)“.
69. V § 26 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo dotčená zahraniční banka“.
70. V § 26 odst. 6 se za slovo „banka“ vkládají
slova „postupem podle správního řádu, nebo v naléhavých případech“.

76. V § 34 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) žadatel v žádosti o licenci uvedl nepravdivé údaje
nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti o udělení licence,“.
77. V § 34 se tečka na konci odstavce 2 nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) přetrvávají závažné nedostatky v činnosti zahraniční banky se sídlem na jiném území než území
členského státu, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své
pobočky, nebo došlo k jejímu úpadku.“.
78. V § 34 odst. 3 větě první se za slovo „základě“
vkládají slova „nebo kapitál pobočky banky z jiného
než členského státu“ a slovo „jejích“ se zrušuje.
79. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Česká národní banka může odejmout souhlas
udělený podle tohoto zákona, jestliže byl souhlas udělen na základě nepravdivých údajů nebo žadatel v žádosti o udělení souhlasu zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.“.
80. V § 35 odst. 1 se slova „ , u pobočky zahraniční banky se navíc oznámí orgánu pověřenému bankovním dohledem v příslušném státě“ nahrazují slovy
„ ; v případě pobočky banky z jiného než členského
státu Česká národní banka informuje o tomto rozhodnutí orgán dohledu země sídla zahraniční banky“.

Částka 86
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81. V § 37 odst. 1 větě první se za slovo „Banky“
vkládají slova „a pobočky zahraničních bank“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6
a 7.

82. V § 37 odst. 1 větě druhé se za slovo „banka“
vkládají slova „nebo pobočka zahraniční banky“.

93. V § 41 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , nejedná-li se o rozhodnutí o uložení
pokuty podle § 26 odst. 1 písm. e)“.

83. V § 38 odst. 3 se vkládá nové písmeno j), které
včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
„j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního
úkolu v oblasti potlačování financování terorismu26) v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy
se použijí ustanovení tohoto jiného právního předpisu,
26

) Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu
vyhlášená pod č. 18/2006 Sb. m. s.“.

84. V § 38 odst. 6 větě první se slova „nebo daňové exekuce“ zrušují.
85. V § 38 odstavec 9 zní:

94. V § 41a odst. 3 se slova „Všechny banky a“
nahrazují slovem „Banky,“ slovo „zahraničních“ se
zrušuje a za slovo „bank“ se vkládají slova „z členského
státu, které využily připojištění podle § 41m, a pobočky
bank z jiného než členského státu“.
95. V § 41a odst. 3 se věta druhá zrušuje.
96. V § 41d odst. 1 se slova „podle § 5a“ nahrazují
slovy „z členského státu“ a za slovo „neschopnosti“ se
vkládá slovo „zahraniční“.
97. § 41l se zrušuje.
98. V § 41m odst. 1 se slovo „zahraničních“ zrušuje a za slovo „bank“ vkládají slova „z členského
státu“.

„(9) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 obdobně a na pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11
obdobně.“.

99. V § 41m odst. 2 se za slovo „banky“ vkládají
slova „z členského státu vůči Fondu“ a slova „ , v případě pobočky zahraniční banky podle § 5a však“ se
nahrazují slovy „a to“.

86. V § 38a odst. 6 se za slovo „banky“ vkládají
slova „nebo pobočky zahraniční banky“.

100. V § 41m odst. 2 větách třetí a poslední se za
slovo „banky“ vkládají slova „z členského státu“.

87. V § 38d odst. 1 písm. a), e) a f) a v § 38e
písm. d) a e) se slova „uvedené v § 5a odst. 1“ nahrazují
slovy „banky z členského státu“.
88. V § 38f odst. 1 se věta poslední zrušuje.
89. V § 38f odst. 2 se slova „se sídlem mimo území
členských států“ nahrazují slovy „z jiného než členského státu“.
90. V § 38f se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Česká národní banka před rozhodnutím
o změně nebo odnětí licence pobočce banky z jiného
než členského státu usiluje o koordinaci svého postupu
s orgány bankovního dohledu členských států, ve kterých má zahraniční banka pobočky. Nesnese-li věc odkladu, Česká národní banka tyto orgány dohledu informuje o svém záměru licenci změnit nebo odebrat.“.
91. V § 39 odst. 1 větě první se za slova „Zaměstnanci banky“ vkládají slova „ , statutární orgán nebo
členové statutárního orgánu banky“ a za slovo „rady“
se vkládá slovo „banky“.
92. V § 40 se odstavec 6 zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Banka nebo pobočka banky, prostřednictvím
které vykonává na území České republiky bankovní
činnosti zahraniční banka se sídlem v jiném státě než
v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, které byly oprávněny vykonávat činnosti
uvedené v § 1 odst. 3 písm. m) zákona č. 21/1992 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí výkon těchto činností ve vztahu k investičním nástrojům, pokud nemají nebo do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nezískají oprávnění
k výkonu činnosti podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona
č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o udělení povolení podle § 1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, která nebyla do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. III
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb.,
zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/
/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/
/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011
Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Povolení působit jako družstevní záložna
(dále jen „povolení“) uděluje Česká národní banka
(§ 2a) družstvu se sídlem v České republice k výkonu
následujících činností
a) přijímání vkladů od svých členů a
b) poskytování úvěrů svým členům.“.
2. V § 1 odst. 5 písm. a) se za slovo „rozsahu“
vkládá slovo „uděleného“ a slova „působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen „povolení“)“ se zrušují.
3. V § 2a odst. 5 písm. a) se slovo „jiný“ zrušuje
a na konci textu písmene a) se doplňují slova „spáchaný
v souvislosti s podnikáním“.
4. V § 3 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého
podnikání vykonávat kromě činností uvedených v § 1
odst. 2 písm. a) a b) tyto další činnosti, má-li je uvedeny v uděleném povolení:“.
5. V § 3 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a)
až g).
6. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 3
odst. 5 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova
„a § 1 odst. 2 písm. a) a b)“.
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7. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „majetek“
vkládají slova „pro účely zajištění vlastního provozu“.
8. V § 3 odst. 2 písm. d) se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „tohoto zákona“.
9. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „registrovanými“
zrušuje a slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak“ se
nahrazují slovy „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.
10. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž
emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka
tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku
členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou
investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu
a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu
a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí,
které je Česká republika členem,
g) provádět obchody s Českou národní bankou podle
zákona upravujícího činnost České národní
banky.“.
11. V § 3 odst. 4 se za číslo „3“ vkládají slova
„a § 1 odst. 2 písm. a) a b)“.
12. V § 7 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Povinnost žádat o posouzení podmínek pro výkon
funkce družstevní záložna nemá, jde-li o člena výboru
pro audit37).“.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:
„37) § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 139/
/2011 Sb.“.

13. V § 7a odst. 1 písm. a) bod 3 zní:
„3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními předpisy,“.
14. V § 7b odst. 1 písm. a) se slova „právnickou,
popřípadě fyzickou osobou vykonávající auditorskou
činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů10a)
(dále jen „auditor“)“ nahrazují slovy „auditorem podle
zákona upravujícího činnost statutárních auditorů a auditorských společností“.
Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje.
15. V § 9 odstavec 2 zní:
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„(2) Vykáže-li družstevní záložna ztrátu, je členská schůze povinna rozhodnout při schvalování účetní
závěrky za příslušné období o úhradě této ztráty z rizikového fondu, rezervního fondu a nerozděleného zisku
minulých let družstevní záložny.“.
16. Za § 11 se vkládá nový § 12, který zní:
„§ 12
Družstevní záložna je povinna zavést účinný postup pro vyřizování stížností klientů a o tomto postupu
srozumitelně, písemně a v úředním jazyce, popřípadě
jazycích státu, na jehož území působí, informovat ve
svých provozních prostorách.“.
17. V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„bankovního dohledu“ nahrazují slovy „dohledu nad
družstevními záložnami“ a slovo „tohoto“ se zrušuje.
18. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova „Notářsky
ověřené stanovy“ nahrazují slovy „Ověřené kopie stanov“.
19. V § 27b odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a g) až i)“.
20. V § 27b odst. 1 písm. l) se slova „§ 3 odst. 3“
nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 a 3“.
21. V § 27b odst. 2 písm. b) se slova „členům volených orgánů družstevní záložny nebo svým členům,
kteří v ní mají pracovní poměr, nebo osobám jim blízkým“ nahrazují slovy „osobám uvedeným v § 7
odst. 1“.
22. V § 27b odst. 2 písm. c) se slova „členům volených orgánů družstevní záložny, členům družstevní
záložny, kteří v ní mají pracovní poměr, a osobám jim
blízkým“ nahrazují slovy „osobám uvedeným v § 7
odst. 1“.
23. V § 27b odst. 2 písm. l) se slova „v souladu
s opatřením České národní banky vydaným“ zrušují,
za slova „podle § 27 odst. 1 nebo“ se vkládají slova
„2 nebo informace a podklady“ a číslo „2“ se nahrazuje
číslem „3“.
24. V § 28 odst. 1 a 3 a v § 28g odst. 1 se slovo
„podnikání“ nahrazuje slovem „činnosti“.
25. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „ , a to“ zrušují
a bod 1 zní:
„1. omezí některé povolené činnosti, ukončí nepovolené činnosti nebo nebude provádět některé obchody, převody finančních prostředků
nebo jiné transakce,“.
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26. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 7 se za slovo
„přijme“ vkládají slova „přísnější pravidla likvidity,“.
27. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 9 se slovo „udrží“
nahrazuje slovy „bude udržovat“.
28. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 13 se za slovo
„přednostně“ vkládají slova „k doplnění fondů podle
§ 10 odst. 1 nebo“.
29. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami,
které jsou spjaty úzkým propojením s družstevní
záložnou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako družstevní záložna nebo mají
k družstevní záložně zvláštní vztah,
i) požadovat zvýšení likvidních prostředků družstevní záložny alespoň na výši stanovenou Českou
národní bankou.“.
30. V § 28 odst. 3 písm. b) se slova „vydaných
podle tohoto zákona“ zrušují.
31. V § 28 odst. 3 písm. c) se slova „provádění
obchodů“ nahrazují slovy „provedení nebo rozhodnutí
o provedení obchodu, převodu finančních prostředků
nebo jiné transakce“ a za slovo „který“ se vkládají slova
„samostatně nebo společně s jiným obchodem, převodem nebo jinou transakcí“.
32. V § 28 odst. 6 se slovo „buď“ zrušuje a slova
„řádu nebo“ se nahrazují slovy „řádu, nebo v naléhavých případech“.
33. V § 28 odst. 7 se slova „proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) a d)“ zrušují.
34. V § 28 se odstavce 8 a 10 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 a 11 se označují jako odstavce 8
a 9.
35. Na konci nadpisu nad § 28g se doplňují slova
„nebo souhlasu“.
36. V § 28g odst. 2 písmeno b) zní:
„b) žadatel v žádosti o povolení uvedl nepravdivé
údaje nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné pro
posouzení této žádosti.“.
37. V § 28g se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Česká národní banka může odejmout souhlas
udělený podle tohoto zákona, jestliže byl souhlas udělen na základě nepravdivých údajů nebo žadatel v žádosti o udělení souhlasu zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.“.
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Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Spořitelní a úvěrní družstvo, kterému bylo uděleno povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za
spořitelní a úvěrní družstvo podle § 1 odst. 2 zákona
č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Povolení k činnostem podle § 3 odst. 1 písm. a)
a b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení k činnostem podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona
č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povolení k činnostem podle § 3
odst. 1 písm. c) až i) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považují za povolení k činnostem podle § 3 odst. 1
písm. a) až g) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/
/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008
Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/
/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:
„(3) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie o prodeji na
krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání42) (dále jen „nařízení o prodeji na krátko“) působnost České národní banky a Ministerstva financí
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(dále jen „ministerstvo“) a správní delikty v oblasti vymezené tímto nařízením.
42

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012
ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých
aspektech swapů úvěrového selhání.“.

2. V § 26 odst. 2 se slova „Ministerstvu financí
(dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.
3. V § 135 odst. 1 se na konci písmene y) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:
„z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o prodeji na krátko.“.
4. V § 164 odst. 1 se na konci písmene i) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle nařízení o prodeji na krátko.“.
5. V § 164 odst. 3 se slova „h) nebo i)“ nahrazují
slovy „h), i) nebo k)“.
6. V § 166 odst. 1 se na konci písmene h) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci písmene i) se tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle nařízení o prodeji na krátko.“.
7. V § 166 odst. 3 se slova „g) nebo h)“ nahrazují
slovy „g), h) nebo j)“.
8. Za § 192 se vkládá nová část jedenáctá, která
včetně nadpisu části zní:
„ČÁST JEDENÁCTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ
O PRODEJI NA KRÁTKO
§ 192a
(1) Příslušným orgánem podle nařízení o prodeji
na krátko je v České republice Česká národní banka.
(2) Ve vztahu ke státním dluhopisům vydaným
Českou republikou a swapům úvěrového selhání na
tyto dluhopisy se k uplatnění pravomocí České národní
banky podle čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 2 a čl. 20 až 24
nařízení o prodeji na krátko vyžaduje předchozí souhlas ministerstva.“.
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Dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako
část dvanáctá a třináctá.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky
Čl. VI
V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008
Sb., zákona č. 218/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
za § 11 vkládá nový § 11a, který včetně poznámek pod
čarou č. 6 a 7 zní:
„§ 11a
(1) Pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti v oblasti potlačování financování terorismu6) jsou
zpravodajské služby oprávněny písemně žádat od bank
a poboček zahraničních bank poskytnutí zprávy o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem
bankovního tajemství, nebo poskytování takovýchto
zpráv v budoucím období, a to za předpokladu, že by
získání požadovaných údajů jiným způsobem bylo neúčinné nebo podstatně ztížené nebo v daném případě
nemožné.
(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny požadovat poskytnutí zprávy nebo poskytování zpráv podle
odstavce 1 pouze po předchozím povolení předsedy
senátu Vrchního soudu v Praze (dále jen „soudce“).
(3) Soudce rozhodne o poskytnutí zprávy nebo
poskytování zpráv bezodkladně na základě písemné žádosti zpravodajské služby, která obsahuje základní
identifikační údaje o klientovi banky nebo pobočky zahraniční banky, na jejichž základě lze takového klienta
jednoznačně ztotožnit (dále jen „základní identifikační
údaje“), důvody pro poskytnutí zprávy a informace
o jakékoli předchozí žádosti o poskytnutí zprávy
včetně informace, jak bylo o této žádosti rozhodnuto.
(4) Rozhodnutí o poskytnutí zprávy nebo o poskytování zpráv obsahuje základní identifikační údaje,
vymezení období, za které má být zpráva poskytnuta
nebo za které mají být zprávy poskytovány, a odůvodnění. Poskytování zpráv v budoucím období může být
povoleno jen na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na
3 měsíce. Soudce může toto období na základě nové
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žádosti prodloužit, a to i opakovaně, vždy však nejvýše
o další 3 měsíce.
(5) Jestliže soudce žádosti vyhoví, vydá zpravodajské službě současně výpis z tohoto rozhodnutí,
který obsahuje základní identifikační údaje a vymezení
období, za které má být zpráva poskytnuta, nebo za
které mají být zprávy poskytovány; výpis neobsahuje
odůvodnění. Bance nebo pobočce zahraniční banky,
které je rozhodnutím uložena povinnost zprávu poskytnout nebo zprávy poskytovat, se spolu s písemnou
žádostí podle odstavce 1 předkládá pouze tento výpis
v listinné podobě, a to buď jako originál nebo ověřená
kopie originálu7), přičemž banka si pro své vnitřní potřeby ponechá prostou kopii tohoto výpisu.
(6) Vztahuje-li se rozhodnutí na budoucí období,
je zpravodajská služba povinna informovat průběžně
soudce o tom, zda důvody pro poskytování zpráv
trvají. Soudce je oprávněn si tyto podklady vyžádat.
Zároveň je oprávněn povolení k poskytování zpráv
kdykoli odebrat.
(7) Proti rozhodnutí soudce
opravný prostředek.

není přípustný

6

) Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu
vyhlášená pod č. 18/2006 Sb. m. s.

7

) § 72 odst. 1 písm. a) a § 72 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. VII
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí
a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 36 odst. 1 a odst. 4 se slova „nejpozději do
12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 24 měsíců“.
2. V § 33 odst. 1 se slova „jakož i poskytovatel
služby nebo zboží, vyplácí-li zákazníkovi bankovky
nebo mince nad rámec placení za zboží nebo službu
(cashback),“ zrušují.
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ČÁST ŠESTÁ

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. VIII

Čl. IX

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační
službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona
č. 21/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 274/
/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 19 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 8, 9 a 10 znějí:
„e) počet případů, ve kterých byla podána žádost o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta,
které jsou předmětem bankovního tajemství8), ve
kterých je Bezpečnostní informační služba činná9)
s uvedením jednotlivých oblastí působnosti bezpečnostní informační služby,
f) zprávu o využívání žádostí o poskytnutí zprávy
bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem
bankovního tajemství10), a to pouze ve věcech
a případech, ve kterých Bezpečnostní informační
služba svou činnost již ukončila.

„d) počet případů, ve kterých byla podána žádost o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta,
které jsou předmětem bankovního tajemství18),
e) zprávu o využívání žádostí o poskytnutí zprávy
bankou nebo pobočkou zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem
bankovního tajemství18), a to pouze ve věcech
a případech, ve kterých Vojenské zpravodajství
svou činnost již ukončilo.
18

) § 11a zákona č. 153/1994 Sb.“.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. X

8

) § 11a zákona č. 153/1994 Sb.

9

) § 5 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb.

10

V § 22 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se na konci
odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 18
znějí:

) § 72 odst. 1 písm. a) a § 72 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části
třetí, čl. V, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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255
ZÁKON
ze dne 14. června 2012
o kontrole (kontrolní řád)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
KONTROLNÍ ŘÁD

ním kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu.
(2) O úkonech podle odstavce 1 se pořídí záznam.
Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit
skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní
zjištění.

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA III
§1

PRŮBĚH KONTROLY

Působnost zákona
(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných
orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen
„kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci
výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen
„kontrolovaná osoba“).
(2) Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále
při kontrole činnosti právnických osob založených
nebo zřízených státem nebo územním samosprávným
celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických
osob upravenou předpisy soukromého práva.

§4
Pověření ke kontrole
(1) Kontrolu vykonává fyzická osoba, kterou
kontrolní orgán k tomu pověřil (dále jen „kontrolující“).
(2) Pověření ke kontrole vydává vedoucí kontrolního orgánu, anebo osoba k tomu pověřená vedoucím
kontrolního orgánu (dále jen „nadřízená osoba kontrolujícího“). Je-li při jednotlivé kontrole kontrolujících
více, určí nadřízená osoba kontrolujícího jednoho
z nich vedoucím kontrolní skupiny.
(3) Pověření ke kontrole má formu
a) písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo
b) průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

§2
Kontrola

§5

Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných
právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

Zahájení kontroly

HLAVA II
ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE
§3
Úkony předcházející kontrole
(1) Kontrolní orgán může provádět před zaháje-

(1) Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci
úřední.
(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je
a) předložení pověření ke kontrole kontrolované
osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě
dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala
či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí
poskytuje nebo poskytovala služby nebo její
služby využívala či využívá, případně se na této
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činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná
osoba“), jež je přítomna na místě kontroly,
b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření
ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo
c) první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly
třeba.
(3) Je-li kontrola zahájena podle odstavce 2
písm. a) nebo c) bez přítomnosti kontrolované osoby,
informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení
kontroly dodatečně.
§6
Přizvané osoby
(1) Kontrolní orgán může k účasti na kontrole
v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu
(dále jen „přizvaná osoba“).
(2) Kontrolní orgán vystaví přizvané osobě pověření a poučí přizvanou osobu o jejích právech a povinnostech při účasti na kontrole.
(3) Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby vůči přizvané osobě se řídí přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech
kontrolované osoby a povinné osoby vůči kontrolujícímu.
§7
Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly
oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků,
na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež
vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak
přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li
to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané
k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu
kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor
jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.

Částka 86

§8
Další práva kontrolujícího
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly
dále oprávněn
a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež
je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která
plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která
může přispět ke splnění účelu kontroly,
b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky
a zkoušky,
c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí
vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“);
v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,
d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po
předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.
§9
Povinnosti kontrolujícího
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly
povinen
a) zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení
účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly
doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,
b) šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby,
c) předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě
pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou
v pověření ke kontrole,
d) vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,
e) umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
f) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.
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§ 10

§ 12

Práva a povinnosti kontrolované osoby
a povinné osoby

Protokol o kontrole

(1) Kontrolovaná osoba je oprávněna
a) požadovat po kontrolujícím předložení pověření
ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá,
že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
b) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané
osoby,
c) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.
(2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu
výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem
a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat
ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.
(3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.
§ 11
Odebrané vzorky
(1) Kontrolující může odebírat pouze nezbytně
nutné množství vzorku; o odběru vzorku vydá potvrzení. Kontrolní orgán odebraný vzorek vrátí, je-li
to možné.
(2) Za odebraný vzorek zaplatí kontrolní orgán
osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny,
za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně
na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu
ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu
ve výši účelně vynaložených nákladů.
(3) Nárok na náhradu podle odstavce 2 nevzniká,
pokud
a) byl vzorek vrácen, anebo osoba, jíž byl vzorek
odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila,
že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo
b) odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené
jinými právními předpisy anebo rozhodnutím
nebo opatřením příslušného orgánu.

(1) Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti
vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje
alespoň
a) označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
b) označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
c) označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího
přizvání,
d) označení kontrolované osoby,
e) označení předmětu kontroly,
f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena,
a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení
protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci
s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
i) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky
s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,
j) datum vyhotovení,
k) podpis kontrolujícího.
(2) Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě
30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního
úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.
(3) Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě.
§ 13
Námitky
(1) Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná
osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena
v protokolu o kontrole lhůta delší.
(2) Námitky se podávají písemně, musí z nich být
zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,
a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
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§ 14

§ 16

Vyřizování námitek

Správní delikty

(1) Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich
doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve
lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví,
částečně vyhoví, nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém
případu se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou osobou kontrolujícího prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty nadřízená osoba kontrolujícího kontrolovanou osobu předem vyrozumí.

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že

(2) Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž
chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího
zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.
(3) Jestliže je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce
nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu o kontrole, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky vyřídit
v rámci tohoto správního řízení; je-li ke správnímu řízení příslušný jiný správní orgán než kontrolní orgán,
který kontrolu vykonal, lze se souhlasem nadřízené
osoby kontrolujícího námitky předat tomuto správnímu orgánu. O předání námitek kontrolní orgán kontrolovanou osobu vyrozumí. Jestliže je však správní
řízení zahájeno v přímé souvislosti pouze s některými
skutečnostmi obsaženými v protokolu o kontrole, které
lze od ostatních skutečností v daném protokolu o kontrole oddělit, postupuje se podle věty první pouze
ohledně námitek, které se týkají skutečností, k nimž
je správní řízení zahájeno. Vyřízení námitek se uvede
v odůvodnění rozhodnutí vydaného v rámci tohoto
správního řízení.

a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,
b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10
odst. 3.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se
uloží pokuta do 500 000 Kč a za správní delikt podle
odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 200 000 Kč.
§ 17
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení
do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se použijí ustanovení o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(5) Správní delikty podle § 15 a 16 pojednává
v prvním stupni kontrolní orgán, který je příslušný
k provedení kontroly, v souvislosti s níž byl správní
delikt spáchán.

§ 15
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,
b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10
odst. 3.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze
uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 18
Ukončení kontroly
Kontrola je ukončena
a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek
nebo vzdáním se práva podat námitky,
b) dnem doručení vyřízení námitek kontrolované
osobě, nebo
c) dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení
správnímu orgánu (§ 14 odst. 3).
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§ 19
Kontrola výkonu státní správy
(1) Při kontrole výkonu státní správy je kontrolující dále oprávněn ukládat opatření k odstranění nebo
prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.
(2) Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou se uvede v protokolu
o kontrole.

HLAVA IV
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nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby,
která podala podnět ke kontrole.
§ 23
Náklady kontroly
(1) Náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolní orgán.
(2) Náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou
tyto osoby.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 24

§ 20

Převzetí výkonu kontroly nadřízeným
správním orgánem

Povinnost mlčenlivosti
(1) Kontrolující nebo přizvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o kterých se dozvěděla v souvislosti s kontrolou nebo
s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto
získaných informací.
(2) Povinnost mlčenlivosti kontrolujícího nebo
přizvané osoby trvá i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu.
(3) Kontrolujícího nebo přizvanou osobu může
povinnosti mlčenlivosti zprostit ten, v jehož zájmu tuto
povinnost kontrolující nebo přizvaná osoba má, anebo
ve veřejném zájmu nadřízená osoba kontrolujícího.
§ 21
Oprava nesprávností a došetření věci
(1) Nesprávnosti v protokolu o kontrole opraví
kontrolní orgán z moci úřední formou dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolované osobě a přiloží k protokolu o kontrole.
(2) Je-li to na základě podaných námitek nebo
k opravě zjištěných nesprávností v protokolu o kontrole
zapotřebí, provede kontrolující došetření věci. Výsledek došetření věci se zaznamená v dodatku k protokolu
o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolované
osobě a přiloží k protokolu o kontrole.
(3) Při došetření věci se použijí ustanovení § 6
až 11, § 13 až 17 a § 20 obdobně.
§ 22
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu
Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty

(1) Výkon kontroly může v odůvodněných případech převzít nadřízený správní orgán kontrolního
orgánu. O této skutečnosti vyrozumí nadřízený správní
orgán kontrolní orgán, který je jinak k výkonu takové
kontroly příslušný.
(2) Převezme-li nadřízený správní orgán výkon
kontroly podle odstavce 1, nemůže tutéž kontrolu vykonat kontrolní orgán, který je jinak k výkonu takové
kontroly příslušný. Nadřízený správní orgán jej však
bez zbytečného odkladu o výsledku kontroly informuje.
§ 25
Spolupráce kontrolních orgánů
(1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy
vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly.
(2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán
nebo další orgán veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních podkladů potřebných
k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je
má k dispozici a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti.
(3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky
kontrol jinému kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech jsou
povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost;
§ 20 se použije obdobně.
(4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své pů-
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sobnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo
ukládat sankce za zjištěné nedostatky.

trolním úřadu, se za slovo „neplatí“ vkládají slova „zákon o kontrole a“.

§ 26

ČÁST TŘETÍ

Zveřejňování informací o kontrolách

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně,
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

§ 32

Vztah ke správnímu řádu

V zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných
skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/
/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 190/
/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 220/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona
č. 41/2009 Sb., se v části třetí hlava třetí zrušuje.

Nestanoví-li zákon jinak, postupuje se při kontrole podle správního řádu.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 27
Plánování kontrol
Kontrolní orgán zpracuje plán kontrol, nebrání-li
tomu jejich povaha nebo účel. Kontrolní orgán koordinuje obsah plánu kontrol s ostatními kontrolními
orgány, je-li to v zájmu ochrany práv kontrolovaných
osob a nebrání-li tomu účel kontrol.
§ 28

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem
o obcích, zákonem o okresních úřadech
a zákonem o hlavním městě Praze

§ 29

§ 33

HLAVA V

Přechodná ustanovení
(1) Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
(2) Obsahují-li dosavadní pověření ke kontrole ve
formě průkazu odkaz na zákon o státní kontrole, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 2017.
§ 30
Zrušovací ustanovení
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se zru-

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/
/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona
č. 456/2011 Sb., se část třináctá zrušuje.

šuje.
ČÁST PÁTÁ
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Změna zákona, kterým se mění některé zákony na
úseku ochrany veřejného zdraví

§ 31

§ 34

V § 31 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kon-

V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé
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zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění
zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 378/
/2007 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se část desátá zrušuje.

č. 138/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 89/2012
Sb., se část desátá zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím správního řádu

Změna zákona č. 230/2006 Sb.
§ 38

§ 35
V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 329/2011 Sb., se část dvacátá pátá zrušuje.

V zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona
č. 17/2012 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část šestá
zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 392/2005 Sb.

ČÁST DESÁTÁ

§ 36

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím daňového řádu

V zákoně č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

§ 39

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o změně zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 456/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se část desátá
zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

§ 37
V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona

§ 40
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
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