Příloha k usnesení č. 207

Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy,
institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry
ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních
konglomerátech)

1. V § 20 odst. 3 slova „§ 26“ nahradit slovy „§ 25“.
2. V § 26 odst. 3 slova „§ 26“ nahradit slovy „§ 25“.
3. V § 28 slova „§ 28“ nahradit slovy „§ 27“.
4. V § 30 odst. 1 písm. a) v bodě 1 slova „§ 28“ nahradit slovy „§ 27“ a v bodě 2 slova „§
24“ nahradit slovy „§ 23“.
5. V § 30 odst. 2 písm. a) v bodě 1 slova „§ 28“ nahradit slovy „§ 27“ a v bodě 2 slova „§
24“ nahradit slovy „23“.
6. Za § 46 vložit nový § 47, který včetně nadpisu nad paragrafem zní:
“Přechodné ustanovení
§ 47
Byla-li přede dnem nabytí účinnosti této části zákona svolána valná hromada za účelem
rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře a má-li se valná
hromada uskutečnit do 40 dnů ode dne účinnosti této části zákona, dokončí se výkup těchto
cenných papírů podle dosavadních právních předpisů.“.
Dosavadní § 47 až 73 označit jako § 48 až 74.
7. Část dvacátou sedmou vypustit.
Dosavadní část dvacátou osmou až část třicátou čtvrtou označit jako část dvacátou
sedmou až část třicátou třetí a § 68 (dosavadní § 67) až 74 (dosavadní § 73) označit
jako § 67 až § 73.
8. V § 70 v bodu 35 v uvozovací větě slova „ , 44d a 44f“ nahradit slovy „a 44d“.
9. V § 70 v bodu 35 v § 57 odst.1 písm. a) za slova „základních uměleckých školách“ vložit
slova „a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve
školském rejstříku42)“ a na konci písmene a) odkaz na poznámku pod čarou č. 42 nahradit
odkazem na poznámku pod čarou č. 43.

10. V § 70 v bodu 35 v § 57 odst. 1 písm. b) slova „rejstříku43)“nahradit slovy „rejstříku42)“.
11. V § 70 v bodu 35 v § 57 odst. 1 písm. f) upravit takto:
„f) studium absolventů středních škol a konzervatoří, kteří úspěšně vykonali první
maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém
zahajují studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou organizovaných
právnickými a fyzickými osobami uvedenými v příloze vyhlášky, kterou se stanoví,
které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory
a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách,".
12. V § 70 v bodu 35 v § 57 odst. 1 písm. g) slova „ , kterým jsou na tyto činnosti
poskytovány prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků,
státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona nebo ze zdrojů Evropské
unie“ vypustit.
13. V § 70 v bodu 36 v § 61 písm. b) za slova „souvisejícího s ochranou“ vložit slova
„a výchovou“.
14. Část třicátou druhou (dosavadní část třicátá třetí) vypustit.
Část třicátou třetí (dosavadní část třicátou čtvrtou) označit jako část třicátou druhou a § 73
označit jako § 72.
15. V části třicáté druhé (dosavadní část třicátá čtvrtá) v § 72 (dosavadní § 73) slova „části
třicáté první a části třicáté druhé“ nahradit slovy „části třicáté a části třicáté první“ a
slova „části třicáté druhé“ nahradit slovy „části třicáté první“.

