
(platí od 13. 81. 7. 2017 do 2. 1. 201812. 8. 2017)

21/1992 Sb.
ZÁKON

ze dne 20. prosince 1991

o bankách

Ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb.,

zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998
Sb.,

zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., v úplném znění zákona č. 215/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,

zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
257/2004 Sb.,

zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.
57/2006 Sb.,

zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,

zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č.
215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č.
156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013
Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb., zákona č.
375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb.,

zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 204183/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

 

§ 1

(1)  Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie  1),  zároveň  navazuje  na  přímo  použitelný
předpis Evropské unie 27) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem
na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s
působením  zahraničních  bank  na  území České  republiky.  Bankami  se  rozumějí  akciové  společnosti  se  sídlem  v
České republice, které

a)   přijímají vklady od veřejnosti, a

b)   poskytují úvěry,

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") (§ 4).

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu;

b)   úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

(3) Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat  tyto další činnosti, máli  je
povoleny v jí udělené licenci,

a)   investování do cenných papírů na vlastní účet,

b)   finanční pronájem (finanční leasing),

c)   platební styk a zúčtování,

d)   vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,



e)   poskytování záruk,

f)    otvírání akreditivů,

g)   obstarávání inkasa,

h)     poskytování  investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,
 1b)

 s  tím,  že se v  licenci uvede,  které

hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu

ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu,
 1b)

i)        finanční makléřství;  spočíváli  finanční makléřství  ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, může banka

tuto činnost vykonávat pouze tehdy, jeli některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

j)    výkon funkce depozitáře,

k)   směnárenskou činnost,

l)    poskytování bankovních informací,

m)    obchodování  na  vlastní  účet  nebo  na  účet  klienta  s  devizovými  hodnotami,  které  nejsou  investičním

nástrojem, a se zlatem,

n)   pronájem bezpečnostních schránek,

o)   provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů, s tím, že se v licenci uvede, které

činnosti je banka oprávněna vykonávat a ve vztahu ke kterým fondům,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7b
Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu

k řešení krize
 

(1) Česká  národní  banka může  z moci  úřední  na  časově  omezenou dobu udělit  licenci  překlenovací  instituci

podle  zákona  upravujícího  ozdravné  postupy  a  řešení  krize  na  finančním  trhu,  přestoženesplňujeli  tato

instituce nesplňuje některou z podmínekpodmínky pro udělení licence podle § 4.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9
(1) Banka je povinna ve stanovách upravit také

a)   strukturu a organizaci banky,

b)   pravomoc a odpovědnost členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky,

c)      pravomoc a  odpovědnost  dalších  pracovníků  ústředí  a  poboček,  popřípadě  jiných  organizačních  jednotek

banky, oprávněných k provádění bankovních obchodů,

d)   organizační zajištění řídicího a kontrolního systému.

(2(2) Banka může ve stanovách upravit také pravomoc valné hromady

a)   stanovit ve smlouvě o výkonu funkce úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100

%, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho

celkové odměny, nebo

b)   dát pokyn dozorčí radě nebo správní radě, pokud schvaluje smlouvu o výkonu funkce, stanovit úroveň poměru

mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí

přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny.

(3) Ověřené kopie stanov a jejich změn musí být uloženy u České národní banky.

 

§ 9a
Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem

 

(1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které banka

určí postupem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014
 34)

 jako osobu nebo osoby,  jejichž



pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil banky (dále jen "osoba s rizikovým vlivem"), výši pevné složky

odměny, ledaže valná hromada banky rozhodne podle odstavce 2.

(2) Do působnosti valné hromady banky náleží rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny u osoby s

rizikovým  vlivem může  být  vyšší,  nejvýše  však  ve  výši  dvojnásobku  pevné  složky  odměny;  valná  hromada může

rozhodnout pouze na základě odůvodněného návrhu předloženého valné hromadě v závislosti  na vnitřní  struktuře

představenstvem nebo správní radou, který obsahuje alespoň

a)   navrhovanou výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny v procentním vyjádření,

b)   důvody pro schválení navrhovaného rozhodnutí a uvedení počtu osob s rizikovým vlivem, na které se rozhodnutí

použije, a uvedení funkce těchto osob,

c)   předpokládaný dopad rozhodnutí na dodržování požadavků na kapitál v objemu a struktuře podle tohoto zákona,

nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  575/2013
  27)

,  rozhodnutí  České  národní  banky  nebo  jiného

příslušného orgánu.

(3) K rozhodnutí valné hromady podle odstavce 2 se vyžaduje souhlas

a)   alespoň 66 % většiny hlasů přítomných společníků za podmínky, že na valné hromadě jsou přítomni společníci,

kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v bance, nebo

b)      alespoň  tříčtvrtinové  většiny  hlasů  přítomných  společníků,  pokud  nejsou  přítomni  společníci,  kteří  nakládají

alespoň polovinou hlasovacích práv v bance.

(4) Osoby s rizikovým vlivem, jichž se uvedená vyšší úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny

podle odstavce 1 přímo týká, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady

podle odstavce 2 hlasovací práva.

(5)  Zrušíli  valná  hromada  rozhodnutí  přijaté  podle  odstavce  2  nebo  jej  změní  tak,  že  určí  nižší  výši  poměru

pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny, uvede banka odměňování osob s rizikovým vlivem do souladu s

novým rozhodnutím valné hromady do prvního dne roku následujícího po roce, v němž bylo přijato toto rozhodnutí.

(6) Vznikloli právo na pohyblivou složku odměny podle původního rozhodnutí valné hromady, zaniká právo na

její  výplatu  v  rozsahu,  v  jakém  pohyblivá  složka  odměny  přesahuje  výši  pohyblivé  složky  vyplývající  z  nového

rozhodnutí valné hromady, a to dnem nabytí účinnosti nového rozhodnutí valné hromady.

(7)  Banka  neprodleně  uvědomí  Českou  národní  banku  o  svém  doporučení  společníkům  i  o  navrhovaném

vyšším  maximálním  poměru  pevné  a  pohyblivé  složky  celkové  odměny  a  jeho  odůvodnění  a  na  žádost  České

národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr není v rozporu s  jejími povinnostmi podle tohoto zákona nebo

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.

(8) Banka může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit diskontní sazbu až do 25 % celkového

objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů,

z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 let.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.

 

 

 

 

 

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů,

ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES a 2009/14/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4.  dubna 2001 o  reorganizaci  a  likvidaci

úvěrových institucí.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/109/ES  ze  dne  15.  prosince  2004  o  harmonizaci

požadavků  na  průhlednost  týkajících  se  informací  o  emitentech,  jejichž  cenné  papíry  jsou  přijaty  k

obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES.

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým

ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci  požadavků na průhlednost  týkajících  se  informací  o

emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady
92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla
a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16.  září 2009,  kterou se mění  směrnice
2006/48/ES,  2006/49/ES  a  2007/64/ES,  pokud  jde  o  banky  přidružené  k  ústředním  institucím,  některé
položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2010/76/EU  ze  dne  24.  listopadu  2010,  kterou  se  mění
směrnice  2006/48/ES  a  2006/49/ES,  pokud  jde  o  kapitálové  požadavky  na  obchodní  portfolio  a
resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2010/78/EU  ze  dne  24.  listopadu  2010,  kterou  se  mění
směrnice  98/26/ES,  2002/87/ES,  2003/6/ES,  2003/41/ES,  2003/71/ES,  2004/39/ES,  2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry
a trhy).

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2013/36/EU  ze  dne  26.  června  2013  o  přístupu  k  činnosti
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

1a)      Obchodní zákoník

1b)      Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2)        Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.

3c)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1060/2009  ze  dne  16.  září  2009  o  ratingových
agenturách.

4)        Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

4a)      Zákon č. 189/2004 Sb.

4b)      § 4 odst. 2 písm. g) a h) a § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

4d)      Zákon č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5a)      § 14 a 15 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

          § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

5b)      § 66b obchodního zákoníku

6)        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

6c)      § 15 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

6d)      Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi
elektronických  peněz,  pojišťovnami  a  obchodníky  s  cennými  papíry  ve  finančních  konglomerátech  a  o
změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.

6h)      Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

7b)      Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.

7d)      § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

7e)      § 27 zákona č. 101/2000 Sb.

8)        Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9)        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

9a)      Např. zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b)      Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů.

9c)      Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

10)      § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

10a)    § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

10b)       Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

10c)    Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

11)      Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).



12a)        Čl.  7  odst.  7  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  94/19/ES  ve  znění  směrnice  Evropského
parlamentu a Rady 2009/14/ES.

13)      § 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

14)            §  2  odst.  1  písm.  h)  zákona  č.  256/2004 Sb.,  o  podnikání  na  kapitálovém  trhu,  ve  znění  zákona  č.
120/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.

16)      § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.

17)      Čl. 115 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

Čl.  28 nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) č. 1093/2010 ze dne 24.  listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a
o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

18)      Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným  úředním  postupem  a  o  změně  zákona České  národní  rady  č.  358/1992  Sb.,  o  notářích  a
jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

19)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1093/2010  ze  dne  24.  listopadu  2010  o  zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a
o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.

22)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1092/2010  ze  dne  24.  listopadu  2010  o
makroobezřetnostním  dohledu  nad  finančním  systémem na  úrovni  Evropské  unie  a  o  zřízení Evropské
rady pro systémová rizika.

23)      Čl. 112 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

24)      Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

27)      Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů.

28)      Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.

29)      Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

31)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1094/2010  ze  dne  24.  listopadu  2010  o  zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o
změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.

32)      Čl. 50 a 117 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.

33)      Článek 336 odst. 1 tabulka č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

34)            Nařízení  Komise  v  přenesené  pravomoci  (EU)  č.  604/2014  ze  dne  4.  března  2014,  kterým  se  doplňuje
směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2013/36/EU,  pokud  jde  o  regulační  technické  normy  týkající  se
kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají
podstatný vliv na rizikový profil instituce.


