Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2010

rozpočtový výbor
78
USNESENÍ
ze 7. schůze dne 24. listopadu 2010
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením
kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a
obchodníky s cennými papíry (sněmovní tisk 98)

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí K. Król, zpravodajské zprávě posl.
R. Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů
dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
s c h v á l i l a s těmito připomínkami:

1. V části první čl. I se za dosavadní bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí:
„2. V § 1 odst. 1 se slova „právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako
akciová společnost,“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1a nahrazují slovy „akciové
společnosti se sídlem v České republice,“. Poznámka pod čarou se zrušuje.
3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
„§ 4a
Licenci lze udělit též na žádost spořitelního a úvěrního družstva, pokud současně požádá
i o souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou
společnost. O obou žádostech se vede společné řízení podle zákona upravujícího správní
řízení. Návrh na zápis změny právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou
společnost do obchodního rejstříku lze podat poté, co nabylo právní moci udělení licence
i souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou
společnost. Právní účinky udělení licence nastávají ke dni zápisu změny právní formy
spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku.“.“
Zbývající body se přečíslují.
2. V části první čl. I se za bod 34 vkládá nový bod 35, který zní:

„35. V § 38d se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Česká národní banka předává Výboru informace, shromážděné za účelem srovnání
systémů odměňování a postupů zavedených ostatními bankami, o
a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur,
v členění podle oblastí činností banky,
b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové
období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).“.“
Zbývající body se přečíslují.
3. V části první čl. II zní:
„Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Jestliže lhůta stanovená v § 26k odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí
6 měsíců.
2. Banka zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku I bodě 8 ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona
upravujícími systém odměňování.“
4. V části druhé čl. III se za dosavadní bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí:
„2. V § 4 odst. 6 se za slova „o jiných významných majetkových dispozicích,“ vkládají
slova „o změně právní formy družstevní záložny (§ 13 odst. 5),“.
3. V § 4c se na konci odstavce 1 doplňuje věta:„Vypořádací podíl člena, který
z družstevní záložny vystoupil, protože nesouhlasil se změnou právní formy družstevní
záložny, se určí z konečné, případně mezitímní účetní závěrky podle zákona upravujícího
přeměny obchodních společností a družstev.“.“
Zbývající body se přečíslují.
5. V části druhé čl. III se za dosavadní bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:
„6. V § 13 se na konec odstavce 5 doplňuje věta: „To neplatí v případě změny právní
formy na akciovou společnost, pokud Česká národní banka udělila souhlas k takové
přeměně a současně rozhodla o udělení bankovní licence. Projekt změny právní formy
družstevní záložny nemusí obsahovat počet, podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu
akcií určených pro každého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního
rejstříku, pokud bude obsahovat způsob jejich určení.“.“
Zbývající body se přečíslují.
6. V části druhé čl. III se za dosavadní bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

„7. V § 22 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu
informace, shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených
ostatními družstevními záložnami, o
a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur,
v členění podle oblastí činností družstevní záložny,
b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové
období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).“.“
Zbývající body se přečíslují.
7. V části druhé bodu 20 v § 28 odst. 1 písm. a) se za doplněné body 10 až 12 doplňuje bod
13, který zní:
„13. použije zisk po zdanění přednostně ke zvýšení základního kapitálu.“
8. V části druhé čl. III se za dosavadní bod 21 vkládá nový bod 22, který zní:
„22. V § 28g se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„(4) Povolení zaniká též ke dni zápisu změny právní formy družstevní záložny na
akciovou společnost do obchodního rejstříku v souladu s § 13 odst. 5.“.“
Zbývající body se přečíslují.
9. V části druhé čl. IV zní:
„Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Jestliže lhůta stanovená v § 25k odst. 3 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 účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
2. Po dobu pěti let ode dne zápisu změny právní formy družstevní záložny na akciovou
společnost do obchodního rejstříku nelze použít postup podle § 183i až 183n obchodního
zákoníku.
3. Družstevní záložna zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku III bodě
2 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona
upravujícími systém odměňování.“
10. V části třetí čl. V se za dosavadní bod 2 vkládají nové body 3 a 4, které znějí:
„3. V § 8a odstavec 10 zní:

„(10) Na obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavcích 2 až 4 a 7 se nevztahuje
§ 9b. Na obchodníka s cennými papíry uvedeného v odstavcích 4 a 7 se dále nevztahují §
9 a 9a, § 12a odst. 3 a § 16a odst. 3 až 5.“
4. V § 9b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Obchodník s cennými papíry uvedený v § 8a odst. 1, nemusí dodržovat pravidla
angažovanosti podle odstavce 1, pokud
a) obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet za účelem provedení pokynu
zákazníka,
b) není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků,
c) je oprávněn pouze k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo f),
nebo
d) provádí pokyny zákazníků nebo obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji
přijatými k obchodování na trhu, kde je vypořádání obchodů s těmito investičními
nástroji zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu.“.“
Zbývající body se přečíslují.
11. V části třetí čl. V se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:
„8. V § 26 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu
informace, shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených
ostatními obchodníky s cennými papíry, o
a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur,
v členění podle oblastí činností obchodníka s cennými papíry,
b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové
období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a)“.“
Zbývající body se přečíslují.
12. V části třetí bodu 10 v § 136 odst. 2 se za doplněným písmenem h) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se další písmeno i), které zní:
„i) použít zisk po zdanění přednostně ke zvýšení základního kapitálu.“

13. V části třetí čl. VI zní:
„Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Jestliže lhůta stanovená v § 152b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet
do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.
2. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným
v článku III bodě 5 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními
tohoto zákona upravujícími systém odměňování.“
14. V části šesté čl. IX zní:
„ÚČINNOST
Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu
9, bodu 21, pokud jde o § 26 odst. 1 písm. a) bod 12, bodu 37, pokud jde o § 38j odst. 1
písm. h), čl. III bodu 3, bodu 21, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. a) bodu 10 a 13 a bodu
24, pokud jde o § 28i odst. 1 písm. f), a čl. V bodu 7 a bodu 13, pokud jde o § 136 odst. 2
písm. f) a i), která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2011.“

II.

z m o c ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Radim FIALA
zpravodaj

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda

v.r.

