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VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2020,

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

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8,
§ 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle
§ 2a odst. 1 a 5 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 č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a podle § 170 k provedení § 33 odst. 3,
§ 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1,
§ 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97
odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113
odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém pen-
zijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalo-
vání osob a způsobu prokazování odborné způsobi-
losti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění
vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb.,
vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb.,
vyhlášky č. 171/2014 Sb., vyhlášky č. 158/2016 Sb.
a vyhlášky č. 402/2017 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

„§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje vzory formulářů
a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud ža-
datel žádá o

a) licenci pro banku,

b) licenci pro zahraniční banku z jiného než člen-
ského státu, která hodlá zřídit pobočku na
území České republiky (dále jen „licence pro
pobočku banky z jiného než členského státu“),

c) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního
a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro
družstevní záložnu“),

d) souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvý-

šení kvalifikované účasti na právnické osobě,
která je bankou nebo družstevní záložnou,
tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo
50 %, anebo k ovládnutí této osoby.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkuše-
nost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,

b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné
způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené
do funkce členů představenstva, kontrolní a úvě-
rové komise.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „č. 513/
/1991 Sb., obchodní zákoník“ nahrazují slovy
„č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“.

3. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „§ 3
písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém pen-
zijním spoření.“ zrušují.

4. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační
složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.

5. V § 2 písm. j) se na konci bodu 1 čárka na-
hrazuje slovem „a“ a body 3 a 4 se zrušují.

6. Nadpis části druhé zní:

„VSTUP DO SEKTORU“.

7. V části druhé se označení hlav I, II, IV,
V a VI včetně nadpisů zrušují.

8. Nadpis nad § 3 včetně odkazu na paragraf
zákona zní:

„Licence pro banku a povolení
pro družstevní záložnu

(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 a 5
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

9. § 3 zní:
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„§ 3

Žádost o licenci pro banku a o povolení pro
družstevní záložnu se předkládá na formuláři, jehož
vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, ke
kterému žadatel přiloží přílohy podle § 4 a 5.“.

10. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „podle pří-
lohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3
odst. 2, nebo“ a text „odst. 1“ zrušují.

11. V § 4 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „a“
nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka na-
hrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která
znějí:

„d) za každou vedoucí osobu dále

1. přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a funkcí v jiných právnických oso-
bách, do kterých byla vedoucí osoba jmeno-
vána nebo jinak povolána, za období posled-
ních 10 let, a za každou z těchto právnických
osob obchodní firma nebo název právnické
osoby, její předmět činnosti, označení vyko-
návané funkce, období jejího výkonu a dále
uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat
v této právnické osobě uvedenou funkci sou-
běžně s výkonem funkce vedoucí osoby ža-
datele a zda se jedná o funkci výkonného
nebo nevýkonného člena,

2. popis finančních a personálních vztahů ve-
doucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím
osobám žadatele, ovládající osobě žadatele
a k žadateli ovládané osobě a vedoucím oso-
bám těchto osob, jde-li o právnické osoby,
a k akcionářůmnebo členům s kvalifikovanou
účastí na žadateli a

3. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organi-
začním uspořádání žadatele a stručný popis
výkonu této funkce z hlediska svěřených
pravomocí a odpovědností a

e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení
vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce,
do níž je navrhována, z hlediska splnění poža-
davků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti
a zkušenosti této osoby.“.

12. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova „účast
na žadateli,“ vkládají slova „nebo případně 20 nej-
větších akcionářů banky“.

13. Nadpis § 5 a text pod nadpisem se zrušují.

14. V § 5 úvodní část ustanovení zní: „K žá-
dosti o licenci pro banku nebo o povolení pro druž-
stevní záložnu žadatel dále přiloží přílohy obsahující
informace související s výkonem činnosti, kterými
jsou“.

15. V § 5 se na konci písmene d) doplňuje slo-
vo „a“ a písmena e) až g) se zrušují.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno e).

16. V § 5 písm. e) se slova „výpočetní systém,“
zrušují a za slova „informační systém6)“ se vkládají
slova „zabezpečující získávání, zpracování, přenos,
sdílení a uchovávání informací pomocí informačních
technologií“.

17. Poznámky pod čarou č. 5 až 7 znějí:

„5) § 17a odst. 4 zákona o bankách.
§ 2b odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

6) Příloha č. 6 bod 14 písm. a) vyhlášky č. 163/2014 Sb.,
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev
a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky
č. 392/2017 Sb.

7) Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních
družstev a obchodníků s cennými papíry.“.

18. V § 6 odst. 5 se na konci písmene c) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se
tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písme-
no e), které zní:

„e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení
vhodnosti vedoucí osoby pobočky pro výkon
funkce z hlediska splnění požadavků důvěry-
hodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti
této osoby.“.

19. § 14a, 15 a 17 se včetně nadpisů a textů pod
nadpisy zrušují.

20. Nadpis § 18 včetně textu pod nadpisem zní:

„Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
účasti na bance nebo družstevní záložně

nebo k jejich ovládnutí

(K § 20 odst. 3 a 4 zákona o bankách a § 2b odst. 3
a 4 zákona o spořitelních o úvěrních družstvech)“.

21. V § 18 odst. 1 se slova „ , družstevní zálož-
nou, penzijní společností“ nahrazují slovy „nebo
družstevní záložnou“.

22. Části třetí až šestá se včetně nadpisů zrušují.

23. V příloze č. 7 text pod názvem zní:
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„podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 87/1995 Sb., o spo-
řitelních a úvěrních družstvech a některých opatře-
ních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších před-
pisů“.

24. V příloze č. 7 bod 4 zní:

25. Přílohy č. 2b, 3, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 15, 16,
18 a 19 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.

viceguvernér
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