
 
ODŮVODNĚNÍ  

 
vyhlášky č. 171/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, 
schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti 
a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
Vyhláška č. 233/2009 Sb. o  žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné 
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 233/2009 Sb.) stanoví vzory tiskopisů a žádostí podle zákona o bankách 
(č. 21/1989 Sb.), zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (č. 87/1995 Sb.), zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu (č. 256/2004 Sb.), zákona o důchodovém spoření 
(č. 426/2012 Sb.) a zákona o doplňkovém penzijním spoření (č. 427/2012 Sb.).  

Předkládaná novela vyhlášky č. 233/2009 Sb. zohledňuje především zákon 135/2014 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Tímto 
zákonem se provádí transpozice směrnice CRD IV a adaptace nařízení CRR, Pokyny pro 
posuzování vhodnosti členů řídicího orgánu a osob v klíčové funkci (EBA/GL/2012/06) vydané 
Evropským orgánem pro bankovnictví1), Návrh nařízení Komise obsahující úplný seznam 
informací, které musí být poskytnuty k oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti 
na obchodníkovi s cennými papíry (ESMA/2013/1940) předložený Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy2), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 
1. ledna 2014 a zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
Novela vyhlášky č. 233/2009 Sb. je navrhována v mezích zákonného zmocnění podle 

• § 4 odst. 8 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů,  

• § 2a odst. 1 a § 2b odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 

1) Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders. 
    Obecné pokyny nabyly účinnosti 22. května 2013 a ČNB potvrdila v souladu s č. 16 odst. 3 nařízení 

č. 1093/2010 o EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit s tím, že je zavede nejpozději v souvislosti 
s transpozicí CRD IV/CRR. Pokyny stanoví kritéria pro posuzování zkušeností a dobré pověsti 
a dokumentační požadavky pro úvěrové instituce. .  

2) Draft technical standards under Article 10a(8) of MiFID on the assessment of acquisitions and increases in 
qualifying holdings in investment firms. ESMA  předložila návrh technického standardu se seznamem 
informací k vyhodnocení nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry Komisi 
v lednu 2014. Komise po schválení vydá technický standard formou nařízení. 

                                                 



č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

•  § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, k provedení § 7 odst. 2, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 tohoto 
zákona a 

• § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších 
předpisů, k provedení 44 odst. 1 tohoto zákona.  

Novela vyhlášky č. 233/2009 Sb. je navržena v kontextu právního řádu jako celku, respektuje 
význam právních pojmů, jednotlivé instituty soukromého a veřejného práva. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Novela vyhlášky není transpozičním předpisem, zohledňuje však  
• Návrh nařízení Komise obsahující úplný seznam informací, které musí být poskytnuty 

k oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými 
papíry (ESMA/2013/1940) a   

• Pokyny pro posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčové funkci 
(EBA/GL/2012/06).  

V  praxi to znamená, že žadatel o nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými 
papíry předkládá do doby nabytí účinnosti Nařízení Komise přílohy stanovené touto 
vyhláškou. Po nabytí účinnosti Nařízení Komise bude žadatel k žádosti přikládat přílohy 
stanovené již tímto Nařízením Komise. V případě posuzování vhodnosti členů řídicího orgánu 
a vhodnosti osoby v klíčové funkci vyhláška reaguje na příslušné pokyny a rozšiřuje výčet 
příloh nezbytných pro posouzení těchto osob.  

Novela vyhlášky č. 233/2009 Sb. je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Vyhláška č. 233/2009 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu o bankách, zákonu 
o spořitelních a úvěrních družstvech, zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, zákonu 
o doplňkovém spoření a zákonu o důchodovém spoření. Vyhláška stanoví vzory tiskopisů 
žádostí a obsah jejích příloh týkajících se žádostí o povolení k činnosti, předchozích souhlasů 
k výkonu funkce vedoucí osoby, nabývání kvalifikované účasti, povolení k přeměnám, 
registraci investičního zprostředkovatele, povolení k vytvoření účastnického fondu nebo 
důchodových fondů, schvalování statutu účastnického fondu nebo důchodového fondu, 
schválení depozitáře nebo odnětí povolení apod. 

Navrhovaná novela obsahuje změny některých ustanovení vyhlášky a jejích příloh, konkrétně 
změny  

• § 2 písm. h) a § 5 související s novelami zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona 
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a na ně navazující změny v oblasti 
posuzování vhodnosti vedoucích osob bank a spořitelních a úvěrních družstev včetně 
promítnutí Pokynů pro posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčové 
funkci,  

•  § 4 a § 19 a § 20, které promítají zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – 
nová terminologie a skutečnost, že tento zákon již nerozlišuje tzv. faktický a smluvní 
koncern a nepoužívá pojem ovládací smlouva,  
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• § 1, § 2 písm. g), § 8, § 18 a § 19 zohledňující připravované Nařízení Komise 
obsahující úplný seznam informací, které musí být poskytnuty k oznámení 
o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, 

• v přílohách č. 1 a č. 5 spočívající v doplnění nové činnosti, kterou mohou banky 
vykonávat v souvislosti se zákonem č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů 
v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání 
některých derivátů, a  

• v přílohách 3, 4 a 13 představující pouze formulační upřesnění stávajícího textu. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Předkládaná novela vyhlášky č. 233/2009 Sb. má převážně legislativně-technický charakter. 
Změny ve vyhlášce spojené s dokládáním informací spojených s posuzováním vhodnosti 
vedoucích osob a osob v klíčové funkci by neměly přinést pro žadatele nebo regulované 
subjekty významné dodatečné náklady. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro Českou národní banku.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé i osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by bylo diskriminační. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Nezbytnou podmínkou spojenou s udělením řady souhlasů a povolení vydávaných Českou 
národní bankou je prokázání důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů 
statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady, členů představenstva, kontrolní 
komise a úvěrové komise, ale též prokázání důvěryhodnosti právnické osoby. Pro posouzení, 
zda navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky, je nutné doložit řadu informací, které se 
mohou týkat soukromí a osobních údajů těchto osob. Obecně pak platí, že poskytnuté osobní 
údaje v tiskopisu žádosti a jeho přílohách jsou Českou národní bankou zpracovávány 
výhradně pro účely související s vedením konkrétního správního řízení a pro účely dohledu 
nad finančním trhem, a to po dobu trvání právního vztahu a 3 roky po jeho skončení, přičemž 
tyto údaje Česká národní banka nikomu nezpřístupňuje, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. 

Osobní údaje vedoucích osob jsou již obsaženy v platné vyhlášce č. 233/2009 Sb. 
a navrhovaná novela další osobní údaje nepožaduje. Navrhovaná právní úprava je v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Novela vyhlášky č. 233/2009  Sb. odpovídá rozsahu zmocnění a v žádném směru nepřesahuje 
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kompetence České národní banky. Česká národní banka vykonává v souladu se zákonem 
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, dohled nad bankami, 
spořitelními a úvěrními družstvy, obchodníky s cennými papíry, penzijními společnostmi, 
důchodovými fondy, účastnickými fondy a depozitáři těchto fondů a má dostatečné nástroje 
pro kontrolu dodržování zákonů a právních předpisů.  

Česká národní banka je správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které 
spadají do její působnosti. Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu 
jsou v České národní bance stanoveny vnitřním přepisem, organizační struktura České 
národní banky je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti 
České národní banky jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou 
pravidelně ověřovány a aktualizovány. Na internetových stránkách České národní banky lze 
rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se činností jednotlivých subjektů 
finančního trhu.  

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení povolení nebo 
předchozího souhlasu, ale je prakticky minimální s ohledem na nastavené kontrolní 
mechanismy v rámci České národní banky. Kritéria pro vydání povolení k činnosti jsou 
vymezena přímo příslušnými zákony, vyhláška pak upravuje pouze výčet příloh, kterými se 
splnění daného kritéria doloží. Při splnění těchto kritérií vzniká žadateli nárok na povolení 
nebo souhlas. Řízení ve věci žádosti o udělení povolení nebo souhlasu se řídí zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Neúspěšný žadatel má právo 
podat rozklad.  

Platná vyhláška č. 233/2009 Sb. odpovídá podobným úpravám v jiných prováděcích právních 
předpisech na finančním trhu týkajících se povolovací činnosti. Návrh novely vyhlášky pouze 
upřesňuje a doplňuje některé náležitosti žádostí vyvolané změnou příslušného zákona. 
Potenciální korupční riziko navrhované novely vyhlášky je nulové. 

U navrhované novely vyhlášky č. 233/2009 Sb. nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky 
CIA (Corruption Impact Assessment) korupční rizika zjištěna. 

9. Konzultace 
Návrh novely vyhlášky č. 233/2009 Sb. byl projednán v rámci České národní banky 
a konzultován s Ministerstvem financí, Českou bankovní asociací, Asociací družstevních 
záložen, Asociací pro kapitálový trh a Českou asociací obchodníků s cennými papíry.   

Meziresortní připomínkové řízení se uskutečnilo od 3. června do 24. června 2014. K návrhu 
novely vyhlášky č. 233/2009 Sb. byla uplatněn jedna zásadní připomínka Ministerstva 
financí, která směřovala do odůvodnění a platného znění vyhlášky s vyznačením změn, byla 
následně s předkladateli vysvětlena. Ostatní připomínky měly formu doporučení. Vypořádání 
připomínek bylo s připomínkovými místy odsouhlaseno. 

Návrh novely vyhlášky č. 233/2009 Sb. nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou 
podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních 
orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti. 

Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek na zbývající část roku 2014) rozhodl 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dne 15. května 2014 (č. j. 6482/2014-
OKL), že se u této vyhlášky neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
(RIA). 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K článku I: 
 
K  bodu 1 
V předmětu úpravy v § 1 odst. 1 písm. f) u souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované 
účasti na právnické osobě se vypouští pojem „regulovaná právnická osoba“, který byl 
původně zaveden jako legislativní zkratka pro banku, družstevní záložnu, obchodníka 
s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře, ústřední protistranu 
a penzijní společnosti v souvislosti s žádostí o nabytí kvalifikované účasti na těchto osobách 
nebo k jejich ovládnutí. Z hlediska výčtu předmětu úpravy je zavedení této zkratky v tomto 
ustanovení irelevantní. Uvedená legislativní zkratka je nově zavedena až v § 18, ale nebude se 
již týkat obchodníků s cennými papíry. V návaznosti na Nařízení Komise obsahující úplný 
seznam informací, které musí být poskytnuty k oznámení o navrhovaném nabytí 
kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, se totiž na žadatele bude vztahovat 
tento přímo použitelný předpis Evropské unie. Na tuto skutečnost reaguje vyhláška v novém 
§ 19, který se týká pouze žádosti k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými 
papíry.  

Uvedené Nařízení Komise má dopad i na § 20, který upravuje zvláštní případy pro nabývání 
kvalifikované účasti a ovládání směřující k určitým úlevám při opakovaných žádostech či 
žádostem žadatelů, kteří již byli dříve prověřeni.  Žadatelé o souhlas k nabytí účasti nebo 
k ovládnutí obchodníka s cennými papíry nemohou využít tyto výhody, protože se v této 
oblasti budou řídit přímo použitelným předpisem Evropské unie. Rovněž z tohoto důvodu 
bylo nutné z pojmu regulovaná právnická osoba vyloučit obchodníky s cennými papíry.  
 
K bodům 2 až 5 a 9 
§ 2 písm. g) obsahuje vymezení pojmu „strategický záměr“ žadatele o souhlas k nabytí nebo 
zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí. Vzhledem k tomu, 
že byla v § 1 odst. 1 písm. f) vypuštěna legislativní zkratka „regulovaná právnická osoba“, byl 
tento pojem z této definice pojmu vypuštěn a nahrazen pouze slovy „právnická osoba“. 
Z hlediska vymezení skutečností, které by měl obsahovat strategický záměr, stačí uvést pouze, 
že jde o právnickou osobu.  

Dále došlo v § 2 písm. g)  k úpravě bodu 1 tak, aby bylo zcela zřejmé, že i v případě, kdy 
dochází k ovládnutí, musí žadatel doložit, po jakou dobu má být společnost ovládána.  

V návaznosti na zrušení původního § 19, který obsahoval ustanovení týkající se ovládnutí na 
základě ovládací smlouvy, se § 2 písm. g) bod 6 upravuje tak, aby bylo zřejmé, že i v případě 
ovládnutí musí osoba doložit své záměry v oblasti rozvoje činnosti právnické osoby ve vztahu 
ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně 
dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje právnické osoby, řídicího 
a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje 
právnické osoby. 

K bodu 6 
V souladu s obecnými pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posuzování vhodnosti 
členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích úvěrové instituce, k jejichž zavedení se 
Česká národní banka zavázala, byl pojem „údaje o odborné praxi“ doplněn o rozsah 
pravomocí a odpovědností spojených s dříve vykonávanou funkcí a informaci o počtu 
řízených osob. 
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K bodu 7 
Změna navrhovaná v § 4 odst. 1 písm. a) odráží novou terminologii v zákonu č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, kde se již pojem zakladatelské dokumenty nepoužívá. Tento pojem 
byl nahrazen společenskou smlouvou, zakladatelskou smlouva nebo stanovami. Případné 
ponechání stávajícího pojmu by mohlo vyvolávat nejasnosti, jaké dokumenty Česká národní 
banka požaduje. Navržená formulace tak zahrnuje všechna právní jednání, jimiž lze založit 
obchodní korporaci.   
 
K bodu 8 
Jde pouze o opravu odkazu v důsledku vypuštění úpravy kolektivního investování z vyhlášky 
v rámci její předchozí novely. 
 
K bodu 10 
Změna navrhovaná v § 4 odst. 3 písm. i) reaguje na skutečnost, že zákon o obchodních 
korporacích opouští dosavadní pojetí rozlišování mezi tzv. faktickým koncernem a smluvním 
koncernem. Ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu zisku již nově zákon o obchodních 
korporacích neupravuje. Účinnost ovládacích smluv uzavřených před účinností tohoto zákona 
zaniká nejpozději posledním dnem účetního období závazného pro řídící osobu, který 
následuje bezprostředně po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.  
 
K bodům 11 a 12 
Navrhovaná změna souvisí s obecnými pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví 
k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích. Na základě těchto 
pokynů je nutné k zajištění efektivního řízení a omezení rizik posoudit finanční a personální 
propojení posuzované osoby a osob jí blízkých, a to k vedoucím osobám samotné banky nebo 
družstevní záložny, ale též finanční a personální propojení právnické osoby, která banku nebo 
družstevní záložnu ovládá, nebo právnické osoby, kterou banka ovládá (družstevní záložna 
nesmí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nabýt přímý nebo nepřímý podíl na 
základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické 
osoby, či jiným způsobem nabývat vliv na řízení právnické osoby - § 1 odst. 8 zákona 
č. 87/1995 Sb.).  

Česká národní banka k posouzení, zda jsou dodrženy požadavky podle § 8 zákona o bankách 
a § 7aa zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, potřebuje mít přehled funkcí, které hodlá 
vedoucí osoba (legislativní zkratka) vykonávat souběžně s výkonem vedoucí funkce v bance 
nebo družstevní záložně, s uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, ve které 
má být funkce vykonávána, identifikačního čísla osoby a názvu funkce včetně uvedení, zda se 
jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena. 

Nově bude banka nebo družstevní záložna předkládat za každou vedoucí osobu zprávu, jejímž 
obsahem je popis výsledku vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce, do níž je 
navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti 
této osoby. Toto interní hodnocení banky nebo družstevní záložny musí být provedeno 
v souladu s vnitřním předpisem upravujícím výběr vhodnosti osob pro určitou konkrétní 
funkci. 
 
K bodům 13 až 24 
Navrhované úpravy souvisejí s připravovaným Nařízením Komise (viz bod 1) a změnami 
zákona o obchodních korporacích v oblasti ovládacích smluv (viz bod 8). Na základě toho 
dochází k úpravě § 8 odst. 1 a 4 a § 18 až § 20. 
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Do nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie obsahujícího úplný seznam 
informací, které musí být poskytnuty k oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti 
na obchodníkovi s cennými papíry, předkládá žadatel v případech, kdy je posuzována 
kvalifikovaná účast na obchodníkovi s cennými papíry, přílohy podle vyhlášky (č. 233/2009 
Sb.). Po nabytí účinnosti tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie bude žadatel 
přikládat přílohy již podle tohoto přímo použitelného předpisu. Návrh technického standardu 
týkajícího se dané problematiky vypracovala ESMA a předložila jej Komisi ke schválení. 
Komise po schválení vydá technický standard formou nařízení (ESMA/2013/1940). Účinnost 
Nařízení Komise je navrhována dvacet dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU. 
S ohledem na stále probíhající legislativní proces nelze zcela vyloučit, že název nařízení bude 
mírně upraven a bude tudíž jiný, než jak je uváděn v poznámce pod čarou. 

V důsledku zrušení původního § 19 byl upraven § 18 odst. 2 tak, aby se týkal i případů, kdy 
dochází k ovládnutí. V souvislosti se zrušením původního § 19 musel být upraven i § 20, 
který se na § 19 odvolával.  
 
K bodům 25 až 27 
V návaznosti na novelu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách provedenou zákonem 
č. 241/2013 Sb. se v příloze č. 1 (Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu) 
a v příloze č. 5 (Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu) doplňuje 
tabulka obsahující výčet činností, které může banka nebo pobočka zahraniční banky z jiného 
než členského státu vykonávat, o činnost „provádění administrace investičních fondů 
a zahraničních fondů“. Současně bylo nutné v posledním řádku této tabulky upravit odkaz na 
činnosti uvedené v zákoně o bankách související s provedenou změnou v § 1 odst. 3 zákona 
o bankách.  

Úpravy v přílohách 3 a 4 jsou vyvolány praktickými zkušenostmi, které ukazují, že stávající 
text vyvolává u osob, jichž se příslušný dotazník týká, pochybnosti, zda mají být uvedeny 
i případy, kdy posuzovaná osoba byla pravomocně odsouzena, ale odsouzení bylo následně 
zahlazeno. Navrhuje se proto upřesnění textu tak, aby byly tyto pochybnosti odstraněny a aby 
nedocházelo ke zbytečnému protahování řízení a doplňování žádosti z titulu její neúplnosti.  

Ze stejného důvodu uvedeného výše dochází k upřesnění textu v uvedených přílohách 
u dotazu souvisejícího s trestním stíháním, kdy je slovo „zahájeno“ nahrazeno slovem 
„vedeno“, které více vystihuje sledovaný záměr postihnout zahájená, ukončená i nedokončená 
trestní stíhání.  

Dále se navrhuje nový název přílohy č. 13 k vyhlášce tak, aby lépe odpovídal jejímu obsahu. 

K článku II: 
Datum nabytí účinnosti novely vyhlášky je 1. září 2014. Pokud jde o nabývání kvalifikované 
účasti na obchodníkovi s cennými papíry, bude žadatel do doby nabytí účinnosti Nařízení 
Komise předkládat informace a doklady stanovené touto vyhláškou. 
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