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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 
                                                         zde dne  29. října  2004 

          
k ustanovení § 1 odst. 3 písm. i)  a  odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,  

ve znění pozdějších předpisů  
 
 
 

 Česká národní banka  k ustanovení § 1 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) sděluje: 
 
 
K § 1 odst. 3 písm. i) 
1) Finančním makléřstvím podle § 1 odst. 3 písm. i) zákona o bankách se rozumí 

zprostředkování finančních činností uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) a odst. 3  písm. a) až 
g) a k) až n) zákona o bankách. Pod pojem finančního makléřství lze podřadit 
i zprostředkování jiné činnosti finanční povahy za předpokladu, že tato  
zprostředkovatelská činnost zajišťovaná bankou  je prováděna jménem a na účet 
právnické osoby, která je oprávněna  příslušnou finanční činnost vykonávat podle 
zvláštních předpisů jako podnikatelskou činnost. Jde zejména o zprostředkování produktů 
stavebního spoření, popřípadě finančních produktů nabízených jinou bankou, penzijního 
připojištění,  činnost pojišťovacího zprostředkovatele a činnost investičního 
zprostředkovatele1. 

 
2) Uvedením činnosti finančního makléřství v licenci není dotčena povinnost  banky 

postupovat podle zvláštního zákona2, pokud tento zákon váže výkon některé ze 
zprostředkovatelských činností  na   rozhodnutí  správního úřadu,  např.  na  registraci.   

 
 
K § 1 odst. 4 
1) Vykonává-li banka  jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v bankovní 

licenci a nejedná-li se o činnost  podle § 1 odst. 4 druhé věty  zákona o bankách, činí tak 
v rozporu se zákonem o bankách. Takovou činnost musí banka  neprodleně ukončit.  

   
2) Na základě  § 1 odst. 4 druhé věty zákona o bankách může banka vykonávat pro jiného 

podnikatelské činnosti, které souvisejí se zajištěním jejího provozu, případně provozu 
jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž 
vykonává kontrolu. Slovy  "pro jiného" se rozumí jakákoliv právnická  nebo fyzická 
osoba. Činnosti poskytované bankou pro jiného však musí být v převažujícím podílu 

                                                           
1 § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
2 Například zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných   
    událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 

pojistných událostí), zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
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vykonávány pro vlastní potřeby banky. Banka nemusí tyto činnosti zároveň vykonávat pro 
jinou banku,  finanční instituci a podnik pomocných bankovních služeb, nad nimiž 
vykonává kontrolu. Tyto činnosti banka  vykonává na základě oprávnění vyplývajícího    
ze zákona o bankách, nikoliv na základě živnostenského nebo jiného oprávnění3. 

      
3) Zápis předmětu podnikání v obchodním rejstříku a stanovy banky musí být v souladu 

s bankovní licencí. Každá změna bankovní licence musí být bez zbytečného odkladu  
zapsána do obchodního rejstříku a stanov banky. Zápis činnosti podle § 1 odst. 4 zákona 
o bankách v obchodním rejstříku Česká národní banka nepožaduje. 

     
         Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá 
platnosti úřední sdělení České národní banky  č. 19/1999  k ustanovení § 1 odst. 3 zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené ve Věstníku České 
národní banky  částka 16/1999 ze dne 30. září 1999. 
 

 
 
 
 
Člen bankovní rady 

                                                         Ing. Racocha, MIA, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce bankovní regulace a  dohledu 
Odpovědný zaměstnanec: 
Ing. Snížková, tel. 224 412 117 

                                                           
3 Podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v znění 
pozdějších předpisů, živností není činnost bank. 


