Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2011

rozpočtový výbor
103
USNESENÍ
z 10. schůze dne 12. ledna 2011
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve
znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony (tisk 177)
Po úvodním slově náměstka ministerstva financí L. Minčiče zpravodajské zprávě posl.
M. Doktora a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem
zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona
č. 156/2010 Sb., a některé další zákony (sněmovní tisk 177)
v y s l o v i l a souhlas
s následujícími pozměňovacími návrhy:

1. V části první čl. I se za bod 128. vkládá nový bod 129., který zní:
„129. V § 111 se slova „a 110 se nepoužijí“ nahrazují slovy „se nepoužije“.“
Dosavadní body 129 až 178 se označují jako body 130 až 179.
2. V části první čl. I původní bod 174. § 136 odstavec 2 věta druhá se slova „a c)“
nahrazují slovy „až d)“ a slova „distribuovat elektronické peníze v jiném členském státě
nebo“ se zrušují.
3. V části čtvrté čl. VII se za bod 2. vkládají nové body 3. a 4., které znějí:
„3. V § 20c se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
4. V § 20c odst. 4 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.“
Dosavadní body 3. až 7. se označují jako body 5. až 9..

4. V části páté čl. VIII se doplňuje bod 4., který zní:
„4. V § 13b se odstavec 4 zrušuje.“.
5. V části šesté čl. IX bod 5. se na konci textu slovo „nebo“ zrušuje.
6. V části šesté čl. IX se za dosavadní bod 5. vkládá nový bod 6., který zní:
„6. V § 13 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)
platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak
než s využitím elektronických peněz, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250
EUR a současně je pro kalendářní rok stanoven celkový limit transakcí realizovaných z
jednoho telefonního čísla ve výši 2 500 EUR, nebo“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).“.
Dosavadní body 6. až 8. se označují jako body 7. až 9.
7. V části sedmé čl. X bod 4. zní:
„4. V § 44a odst. 1 se na konci textu věty první vkládají slova „při výkonu činnosti, kterou
tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky“.“.
8. V části sedmé čl. X se za bod 4. vkládá nový bod 5., který zní:
„5. V § 44a odst. 1 věta druhá zní „Česká národní banka je při výkonu dohledu oprávněna
vyžadovat od těchto osob potřebné informace a podklady.“.
Dosavadní body 5.a 6. se označují jako body 6. a 7.
9. V části sedmé čl. X se za dosavadní bod 5. (nově bod 6.) vkládá nový bod 7., který
zní:
„7. V § 46b odst. 1 se za číslovku „41“ vkládají slova „a 44a odst. 1“.“.
Dosavadní bod 5. (nově bod 6.) se označuje jako bod 7. (nově bod 8.).
10. V části třinácté čl. XVI bod 1. v úvodní části textu § 11a se slova „vydání cenného
papíru“ nahrazují slovy „dobu jeho platnosti“ a slovo „něho“ nahrazují slovy „cenného
papíru“.

11. V části čtrnácté článek XVII zní:
„Čl. XVII
V § 23 odst. 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.
36/2008 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se ve větě první slova „, jedná-li se o osoby, nad nimiž
vykonává dohled podle § 44 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona
upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto
osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky“ a věty
druhá a třetí se zrušují.“.

II.

zmocňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Michal DOKTOR v.r.
zpravodaj

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda

