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O B S A H :

56. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách
a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách
a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 7,
§ 5 odst. 5, § 16 odst. 7, § 20 odst. 4 a § 26g zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších před-
pisů, a podle § 1 odst. 8, § 2a odst. 1, § 2b odst. 4,
§ 5a odst. 3 a § 13 odst. 6 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:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a někte-
rých informacích podle zákona o bankách a zákona
o spořitelních a úvěrních družstvech, se mění takto:

1. V úvodní větě se text „§ 4 odst. 8“ nahrazuje
textem „§ 4 odst. 7“.

2. V § 1 odst. 2 se za slovo „důvěryhodnost“
vkládají slova „ , odbornou způsobilost“.

3. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Tato vyhláška dále stanoví vzor tiskopisu
žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo
ke zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo druž-
stevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %,
30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí banky nebo
družstevní záložny a obsah příloh této žádosti.“.

4. Nadpis § 11 zní:

„Podklady k prokázání důvěryhodnosti,
odborné způsobilosti a zkušenosti vedoucí osoby
finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční

holdingové osoby

(K § 26g zákona o bankách)“.

5. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „smíšené“ vkládá slovo „finanční“ a za slovo
„důvěryhodnosti“ se vkládají slova „ , odborné způ-
sobilosti“.

6. V § 11 odst. 1 v písm. e) se slovo „pracovní“
zrušuje, slova „včetně její předpokládané“ se nahra-

zují slovy „a dále“ a na konci textu písmene e) se
doplňují slova „spojené s touto funkcí“.

7. V § 11 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahra-
zují slovy „odstavce 1“, slova „včetně působnosti“ se
nahrazují slovy „a dále působnost“ a slova „vyplý-
vající z této funkce“ se nahrazují slovy „spojené
s touto funkcí“.

8. V § 14 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) přehled funkcí v orgánech jiných právnických
osob, do kterých byla navrhovaná osoba zvo-
lena, jmenována nebo jinak povolána (dále jen
„volený orgán“), a dalších funkcí zastávaných
v těchto osobách, za období posledních 10 let,
a za každou z těchto právnických osob její iden-
tifikační údaje a předmět činnosti, označení vy-
konávané funkce a období výkonu funkce v této
právnické osobě,“.

9. V § 14 odstavec 4 zní:

„(4) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýše-
ním kvalifikované účasti na bance nebo družstevní
záložně nebo v souvislosti s ovládnutím banky nebo
družstevní záložny dojít ke změně člena statutárního
orgánu a v případě družstevní záložny také úvěrové
komise, který zastává v bance nebo družstevní zá-
ložně výkonné řídicí funkce, žadatel za osobu na-
vrhovanou za tohoto člena přiloží

a) identifikační údaje,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti,

c) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi,

d) přehled funkcí ve volených orgánech jiných
právnických osob a dalších funkcí zastávaných
v těchto osobách, za období posledních 10 let,
a za každou z těchto právnických osob její iden-
tifikační údaje a předmět činnosti, označení vy-
konávané funkce, uvedení, zda se v případě
členství ve voleném orgánu jedná o funkci vý-
konného nebo nevýkonného člena, a období
výkonu funkce v této právnické osobě a dále
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uvedení, zda navrhovaná osoba hodlá nadále
vykonávat v těchto právnických osobách uve-
dené funkce souběžně s výkonem funkce
v bance nebo družstevní záložně, do které je
tato osoba navrhována,

e) popis finančních a personálních vztahů navrho-
vané osoby k bance nebo družstevní záložně
a vedoucím osobám banky nebo družstevní zá-
ložny, mateřské a dceřiné společnosti banky
nebo družstevní záložny a vedoucím osobám
těchto společností a k akcionářům s kvalifikova-
nou účastí na bance nebo družstevní záložně,

f) funkci, kterou má navrhovaná osoba zastávat
v organizačním uspořádání banky nebo druž-
stevní záložny, a stručný popis výkonu této
funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpo-
vědností a

g) zprávu žadatele o výsledcích vyhodnocení
vhodnosti navrhované osoby pro výkon funkce,
kterou má navrhovaná osoba zastávat, z hlediska
splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné

způsobilosti a zkušenosti této osoby a z hlediska
kolektivní vhodnosti příslušného voleného
orgánu jako celku.“.

10. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „nebo má-li je Česká národní banka v aktuální
podobě k dispozici. Důvod nepředložení žadatel do-
loží České národní bance“.

11. V § 17 odst. 2 se text „a 14“ a slova „a k na-
bytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové
instituci“ zrušují.

12. Příloha č. 1 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vy-
hlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 12,
která nabývají účinnosti dnem 19. července 2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu

s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I body 5 až 11 a 13 až 15 správně znějí:

5. V příloze č. 1 v SVMe 1 v písmeni d) bod 3
včetně Technické poznámky zní:

„3. ,zbraňové podpěry‘,
Technická poznámka:
Pro účely bodu SVMe 1 d) 3. se ,zbraňovými podpě-
rami‘ rozumí upínací zařízení určené k upevnění
zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo“, plavidlo nebo
konstrukci.“.

6. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 pís-
meno d) včetně Technické poznámky zní:

„d) ,znehodnocené palné zbraně‘,
Technická poznámka:
‚Znehodnocená palná zbraň‘ je palná zbraň, která
byla znehodnocena postupy stanovenými státním
orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání
tak, že není schopna střelby. Tyto postupy nevratně
upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu
s národními právními a správními předpisy může být
znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením
vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno
na palné zbrani značkou na některé její základní
části.“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 1 v pís-
meni b) se za slovo „střel“ vkládají slova „nebo ra-
ket“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni a) se Tech-
nická poznámka zrušuje.

9. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni b) bodu 1
písmeno a) zní:

„a) byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály
nebo součástmi poskytujícími balistickou
ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985),
popřípadě „srovnatelné standardy“ nebo vyš-
ší,“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 10 v písmeni f) se
slova „ ,pozemní vybavení‘ “ nahrazují slovy „po-
zemní vybavení“ a Technická poznámka se zrušuje.

11. V příloze č. 1 v SVMe 10 se na konci do-
plňuje Poznámka 8, která zní:

„Poznámka 8: Bod SVMe 10 f) zahrnuje například
zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené
k usnadnění operací v omezených prostorech, včetně
zařízení umístěných na palubě lodi.“.

13. V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c) včetně
Odkazu zní:

„c) přilby a pro ně speciálně určené součásti a pří-
slušenství:

1. přilby vyrobené podle vojenských standardů
nebo specifikací nebo srovnatelných vnitro-
státních norem,

2. skořepiny, vnitřní vystýlky nebo vycpávky
speciálně určené pro přilby uvedené v bodě
SVMe 13 c) 1.,

3. prvky přídavné balistické ochrany speciál-
ně určené pro přilby uvedené v bodě
SVMe 13 c) 1.

Odkaz: Jiné součásti nebo příslušenství vojenských
přileb viz v příslušné položce SVMe.“.

14. V příloze č. 1 v SVMe 13 Poznámka 3 zní:

„Poznámka 3: Bod SVMe 13 c) se nevztahuje na
přilby, které splňují všechny tyto podmínky:

a) byly prvně vyrobeny před rokem 1970 a

b) nejsou konstruovány ani upraveny tak, aby
mohly nést položky uvedené ve Společném
vojenském seznamu EU nebo jimi byly přímo
vybaveny.“.

15. V příloze č. 1 v SVMe 18 v písmeni b) se za
slovo „vybavení,“ vkládají slova „neuvedené jinde,“.
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