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A. Návrhy rozpočtového výboru obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 331
z 25. schůze konané dne 10. února 2004 (tisk 525/1)
1. V § 17a odstavec 3 zní:
„(3) Finanční institucí se rozumí jiná osoba než banka podle tohoto zákona, která jako
svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách nebo
provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 tohoto zákona, a dále investiční
společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti
podle zvláštních zákonů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti.“
2. Bod 32.se vypouští.
3. V části čtvrté se za čl. VI doplňuje nový čl. VII, který zní:
„Čl. VII
Přechodná ustanovení
Osoba, která se v důsledku účinnosti tohoto zákona stane finanční holdingovou
společností, ačkoli jí podle dosavadní právní úpravy nebyla, a osoby náležející do skupiny
této finanční holdingové společnosti uvedou svou činnost do souladu s ustanoveními tohoto
zákona nebo vyhlášky České národní banky, upravujícími činnost finanční holdingové
společnosti a jejich skupiny, nejpozději do 31.12.2006.“.
Zbývající články se přečíslují.
4. V Čl. 1 se za bod 33 vložit nový bod 34, který zní:
„34. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.“.
Ostatní body se přečíslují.
5. V Čl. III v textu novelizačního bodu 33 se za slovem „depozitář“ slova „cenných papírů“
zrušují.
6. V Čl. III v textu novelizačního bodu 64 se za slovem „depozitář“ slova „cenných papírů“
zrušují a za slovem „depozitáře“ slova „cenných papírů“ zrušují.
7. V Čl. III v textu novelizačního bodu 65 se za slovem „depozitáři“ slova „cenných papírů“
zrušují.
8. V Čl. IV v textu novelizačního bodu 4 se slova „depozitář cenných papírů5)“ nahrazují
slovem „depozitář5)“.
9. V Čl. IV v bodě 11 v § 7a odst. 3 větě poslední se slova „cenných papírů“ zrušují.

-310. V Čl. IV bod 12 zní:
„12. § 8 zní:
„§ 8
(1) Komise je oprávněna
a) vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle tohoto nebo zvláštního
zákona podléhá jejímu dozoru,
b) vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti,
nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo
manipulace s trhem podle zvláštního zákona,
c) provést státní kontrolu podle zvláštního zákona u osoby, která podle tohoto nebo
zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě.
(2) Komise může uplatnit pravomoci podle odstavce 1 též, je-li to nutné ke zjištění
informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem a tyto informace mu lze
v souladu s § 26 poskytnout; pravomoc podle odstavce 1 písm. b) lze uplatnit, jsou-li tam
uvedené podmínky přiměřeně splněny u zahraničního orgánu dozoru nad finančním trhem.
(3) Osoba podléhající dozoru Komise podle tohoto nebo zvláštního zákona je povinna
v souvislosti s výkonem státní kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost, zejména na
žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Komise oprávněna
vyžadovat informace nebo podklady podle odstavce 1, je povinna poskytnout tyto informace
nebo podklady bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Komise lhůtu delší.
(4) Porušením povinnosti podle odstavce 3 se fyzická osoba dopustí přestupku
a právnická osoba jiného správního deliktu; k jejich projednání je příslušná Komise. Za
přestupek nebo jiný správní delikt podle věty první může Komise jejich pachateli uložit
opatření k nápravě nebo sankci podle tohoto zákona (§ 9); pokutu lze uložit do výše
5 000 000 Kč.
(5) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Komise ve vztahu k osobám podléhajícím
státnímu dozoru podle § 7 zahájit státní kontrolu i tím, že při oznámení o zahájení státní
kontroly současně provede první úkon státní kontroly. Při doručování oznámení o zahájení
kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3.
(6) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu
Komise provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas Komise, je Komise
oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se
takové činnosti.“.
11. V Čl. IV v bodě 21 v § 13 odst. 1 písm. q) se slova „cenných papírů“ zrušují.
12. V Čl. IV bod 29 zní:
„29. V § 21 odst. 2 písm. h) se slova „registrovaným cenným papírem, 24b)“ nahrazují slovy
„cenným papírem, 5)“, slova „o zákazu obchodů s určitým registrovaným cenným papírem
a plnění závazků z obchodu s určitým registrovaným cenným papírem” včetně poznámky pod
čarou č. 24c se zrušují a za slovo „předpisu“ se vkládají slova „, nejde-li o odnětí povolení na
žádost“.“.

-413. V Čl. IV se za bod 36 se vkládají nové body 37 až 39, které znějí:
„37. V § 26 odst. 3 se slova „odpovídajícím rozsahu“ nahrazují slovy „srovnatelném
s rozsahem“.
38. V § 26 odst. 5 se slova „úřadem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „zahraničním úřadem, který působí při
výkonu dozoru nad finančním trhem,“.
39. V § 26 odstavec 7 zní:
„(7) Subjektu nebo úřadu, uvedenému v odstavci 2 písm. b), c) bodech 1 a 2, v
odstavci 2 písm. d) větě před středníkem a písm. f) větě před středníkem, ve státě, který není
členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, lze poskytovat
informace pro účely plnění jeho úkolů v oblasti finančního trhu na základě dohody, jestliže je
pro něj zaveden režim povinnosti zachovávat mlčenlivost alespoň srovnatelný s režimem
podle tohoto zákona.“.“.
Dosavadní bod 37 se zrušuje a dosavadní bod 38 se označuje jako bod 40.
14. V Čl. V za slovem „depozitář“ se slova „cenných papírů“ zrušují.
15. V Čl. VI bod 25 zní:
„25. V § 20a odstavec 8 zní:
„(8) Centrální depozitář1a) je povinen kdykoliv na žádost poskytnout České národní
bance výpis z emise akcií banky s uvedením všech vlastníků akcií banky, a to i tehdy, vede-li
centrální depozitář tyto akcie na účtu zákazníků.“.
16. V Čl. VIII v textu novelizačního bodu 1 se za slovem „depozitáře“ slova „cenných papírů“
zrušují.
17. V Čl. IX se za slovem „depozitáře“ slova „cenných papírů“ zrušují.
18. V Čl. X se za slovem „depozitář“ slova „cenných papírů“ zrušují.
19. V Čl. XIII v textu novelizačního bodu 1 se za slovem „depozitář“ slova „cenných papírů“
zrušují.
20. V Čl. XIV v textu novelizačního bodu 1 se za slovem „depozitář“ slova „cenných papírů“
zrušují.
21. V Čl. XIV v textu novelizačního bodu 2 se za slovem „depozitáře“ slova „cenných
papírů“ zrušují.
22. V Čl. XVI v textu novelizačního bodu 1 se za slovem „depozitář“ slova „cenných papírů“
zrušují.
23. V Čl. XVI v textu novelizačního bodu 2 se za slovem „depozitáři“ slova „cenných papírů“
zrušují.
24. V Čl. XXIII bod 2 zní:
„2. V § 11a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
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vedeném podle zvláštního právního předpisu upravujícího působnost a pravomoci
Komise pro cenné papíry, jestliže tato práva vznikla z jeho účasti v tomto systému,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
Legislativně technické návrhy:
1. V části první se do výčtu novelizací doplňuje „zákon č. 501/2001 Sb. a nález Ústavního
soudu zveřejněný pod č. 476/2002 Sb.“
2. Novelizační bod 18 zní:
"18. V § 20 větě první se slovo " listinný" zrušuje a slovo " majitelem" se nahrazuje slovem "
vlastníkem".

Návrhy přednesené ve II. čtení dne 18. února 2004
B. Poslanec Martin Kocourek:
Legislativně technické návrhy:
K části druhé
Do novelizací doplnit zákon č. 501/2001 Sb. a nález Ústavního soudu vyhlášený pod
č. 476/2002 Sb.
K části třetí
1. Do novelizací doplnit zákon č. 309/2002 Sb.
2. V čl. V do novelizací doplnit zákon č. 501/2001 Sb. a nález Ústavního soudu vyhlášený
pod č. 476/2002 Sb.
K části deváté
Do novelizací doplnit zákon č. 437/2003 Sb.
K části desáté
Do novelizací doplnit zákon č. 501/2001 Sb., nález Ústavního soudu vyhlášený pod
č. 476/2002 Sb., zákon č. 162/2003 Sb., zákon č. 224/2003 Sb., zákon č. 228/2003 Sb., zákon
č. 274/2003 Sb., zákon č. 354/2003 Sb. a zákon č. 438/2003 Sb. "
K části jedenácté
Do novelizací doplnit "a nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 210/2003 Sb.".
K části dvanácté
K zákonu č. 61/1996 Sb., je v současné době ve Poslanecké sněmovně tisk 260, vrácený do
druhého čtení.
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textem, do kterého by úpravy nešly zapracovat
Rovněž T 260 přinese zcela jiné značení poznámek pod čarou a jejich obsah.
Rovněž T 260 navrhuje zcela jiné znění § 8, do kterého by úpravy z tohoto tisku již nešly
zapracovat.
Rozhodující bude, který tisk bude dříve schválen ve třetím čtení. Bude-li to tisk 260, pak z
tohoto tisku v části dvanácté zůstanou pouze dva novel body, nyní označené jako č. 3 a 4.
K části třinácté
Do novelizací doplnit zákon č. 162/2003 Sb., zákon č. 438/2003 Sb. a zákon 362/2003 Sb.
K části patnácté
Do novelizací doplnit zákon č. /2004 (novela tisku 358, t.č. projednáván v Senátu)
K části dvacátépáté
V novelizacích
1. Opravit označení předpisů
zákon č. 31/1996 Sb., má být správně uveden jako nález Ústavního soudu vyhlášený
pod č. 31/1996 Sb.
zákon č. 269/1996 Sb., má být správně uveden jako nález Ústavního soudu vyhlášený
pod č. 269/1996 Sb.
zákon č. 2/2000 Sb., má být správně uveden jako nález Ústavního soudu vyhlášený
pod č. 2/2000 Sb.
zákon č. 276/2001 Sb., má být správně uveden jako nález Ústavního soudu vyhlášený
pod č. 276/2001 Sb.
2. Vypustit zákon č. 360/2000 Sb.
3. Doplnit novelizace o:
zákon č. 360/1999 Sb., zákon č. 501/2001 Sb., nález Ústavního soudu vyhlášený pod
č. 476/2000 Sb.

V Praze dne 19. února 2004
Ing. Martin K o c o u r e k v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

