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279. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů

280. Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

281. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu

282. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních
družstev a obchodníků s cennými papíry

283. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace
vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

284. Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč

285. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje

286. Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004
o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov

287. Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné
vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích



279

VYHLÁŠKA

ze dne 5. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 58 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů Čes-
ké republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona
č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 118/
/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999
Sb. a zákona č. 109/2006 Sb., a podle § 127 odst. 1
písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/
/1992 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí Čes-
ké republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady
o působnosti orgánů České republiky v sociálním za-
bezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona
č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky
č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky
č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb., vyhlášky

č. 139/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 312/1998 Sb., vyhlášky č. 320/1999 Sb., vyhlášky
č. 73/2000 Sb., vyhlášky č. 72/2001 Sb., vyhlášky
č. 552/2002 Sb., vyhlášky č. 365/2004 Sb., vyhlášky
č. 506/2005 Sb., vyhlášky č. 506/2006 Sb. a vyhlášky
č. 339/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě první se slova „a tajemníky“
zrušují.

2. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a tajemníci“.

3. V § 35 odst. 3 větě druhé se slovo „jemu“ zru-
šuje.

4. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „blízké osoby“
nahrazují slovy „osoby blízké23)“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2008

o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

Česká národní banka stanoví podle § 30a písm. a)
až d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění
zákona č. 254/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) ve vztahu ke směnárenské činnosti

1. vymezení podstatných údajů uváděných v žá-
dosti o registraci ke směnárenské činnosti (dále
jen „registrace“), o jejichž změně je devizové
místo povinno Českou národní banku bez zby-
tečného odkladu informovat,

2. způsob informování klientů devizových míst
o podmínkách nákupu a prodeje cizí měny,
používaných nákupních a prodejních kurzech
a cenách poskytovaných služeb,

3. rozsah, období, způsob, lhůty plnění a struk-
turu údajů vykazovaných o množství hoto-
vostně nakoupených a prodaných cizích měn,

b) ve vztahu k bezhotovostním obchodům s cizí mě-
nou
1. vymezení podstatných údajů uváděných v žá-

dosti o devizovou licenci k bezhotovostním
obchodům s cizí měnou (dále jen „devizová
licence k bezhotovostním obchodům“), o jejichž
změně je devizové místo povinno Českou ná-
rodní banku bez zbytečného odkladu informo-
vat,

2. podmínky pro provádění bezhotovostních ob-
chodů s cizí měnou,

c) ve vztahu k poskytování peněžních služeb vyme-
zení podstatných údajů uváděných v žádosti o de-
vizovou licenci k poskytování peněžních služeb,
o jejichž změně je devizové místo povinno Českou
národní banku bez zbytečného odkladu informo-
vat.

Směnárenská činnost

§ 2

Podstatnými údaji podle § 3e písm. a) devizového
zákona jsou

a) v případě fyzické osoby informace uvedené v § 3
odst. 5 devizového zákona,

b) v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo
držitele registrace a informace uvedené v § 3
odst. 7 písm. b) až e) devizového zákona.

§ 3

Držitel registrace informuje o podmínkách nákupu
a prodeje cizí měny, o používaných nákupních a pro-
dejních kurzech a o cenách poskytovaných služeb
takto:

a) kurzovní lístek, ceník poskytovaných služeb, pře-
hled služeb souvisejících s nákupem a prodejem
cizí měny poskytovaných bezplatně, pokud takové
služby poskytuje1), a informaci o právu klienta na
vydání dokladu o poskytnutí služby s údaji podle
jiného právního předpisu2) uveřejňuje alespoň
v českém a anglickém jazyce před poskytnutím
služby společně a viditelně na místě, které je pří-
stupné klientovi, způsobem vylučujícím jakouko-
liv záměnu poskytovaných informací,

b) cenu účtovanou za poskytnutou službu může
uvést rovněž v procentech z kurzovní hodnoty,
případně s uvedením nejnižší a nejvyšší účtované
ceny podle prodávaného jednotkového množství,

c) použité kurzy na kurzovním lístku a ceny jednot-
livých služeb se vyjadřují arabskými číslicemi jed-
notné velikosti,

d) při sdělení informace o kurzu v reklamních a po-
dobných materiálech jasně rozlišuje, zda jde o kurz
nákupní nebo prodejní, a údaje o nákupním a pro-
dejním kurzu měny uvádí vždy společně.
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1) § 3e písm. g) zákona č. 219/1995 Sb.
§ 4 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.



§ 4

(1) Držitel registrace vykazuje České národní
bance souhrnné údaje o množství cizích měn v hoto-
vosti, které ve vykazovaném kalendářním čtvrtletí na-
koupil a prodal, a to souhrnně za všechny provozovny.
Tyto údaje držitel registrace vykazuje na formuláři, je-
hož vzor a postup k vyplňování je uveden v příloze této
vyhlášky. Vzor formuláře v podobě datového souboru
vhodného ke stažení uveřejňuje Česká národní banka
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vyplněný formulář držitel registrace zašle
České národní bance nejpozději do 15 dnů po ukončení
vykazovaného čtvrtletí, a to i v případě, že ve vykazo-
vaném období neprovedl žádný nákup nebo prodej cizí
měny.

(3) Pokud držitel registrace zjistí chybu v jím vy-
plněném formuláři, uvědomí o ní bez zbytečného od-
kladu Českou národní banku.

(4) Pokud je držitel registrace vyzván Českou ná-
rodní bankou k opravě údajů uvedených ve formuláři
zaslaném České národní bance podle odstavce 2, pro-
vede opravu údajů a formulář s opravenými údaji před-
loží České národní bance bez zbytečného odkladu, nej-
později však do 15 dnů.

(5) Formulář podle odstavce 1 držitel registrace
zasílá České národní bance

a) v listinné podobě opatřený podpisem osoby
oprávněné jednat jménem držitele registrace, nebo

b) v elektronické podobě ve formě datové zprávy
elektronickou poštou na adresu elektronické po-
datelny. Datová zpráva musí být opatřena zaruče-
ným elektronickým podpisem3) osoby pověřené
předáváním zpráv.

Bezhotovostní obchody s cizí měnou
a podmínky pro jejich provádění

§ 5

Podstatnými údaji podle § 3f odst. 2 písm. a) de-
vizového zákona jsou obchodní firma a sídlo držitele
devizové licence k bezhotovostním obchodům a infor-
mace uvedené v § 3b odst. 3 písm. a) a b), odst. 4
písm. c) až e), odst. 5 písm. a), c) až h) a písm. j) devi-
zového zákona.

§ 6

(1) Držitel devizové licence k bezhotovostním ob-
chodům upraví závazným vnitřním předpisem

a) organizační uspořádání, včetně organizačního
a personálního zabezpečení činností souvisejících
s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí mě-
nou, které zaručuje, že systém vnitřní kontroly je
účinný a přiměřený rozsahu poskytovaných bez-
hotovostních obchodů s cizí měnou,

b) postupy při sjednávání a vypořádání bezhotovost-
ních obchodů s cizí měnou,

c) způsoby zajištění proti rizikům a postupy jejich
měření, sledování a řízení,

d) postupy a kontrolní a bezpečnostní opatření pro
zpracování a evidenci dat a mechanismus vnitřní
kontroly těchto postupů a opatření,

e) systém vnitřní kontroly.

(2) Pravidla upravující systém vnitřní kontroly
obsahují zejména

a) povinnost osoby nebo orgánu, který plní kon-
trolní funkce v právnické osobě, pravidelně vy-
hodnocovat systém vnitřní kontroly,

b) povinnost každého zaměstnance a vedoucího za-
městnance provádět kontrolu v předem určeném
rozsahu,

c) povinnosti osoby pověřené výkonem funkce com-
pliance (§ 8),

d) postupy při řešení selhání systému vnitřní kon-
troly,

e) kontrolní prvky a opatření.

§ 7

Držitel devizové licence k bezhotovostním obcho-
dům zajistí, aby zaměstnanci pověřeni sjednáváním ob-
chodů, vypořádáním obchodů, výkonem funkce com-
pliance a vedením účetnictví vykonávali činnost v sou-
ladu s vnitřními předpisy, devizovými právními před-
pisy a právními předpisy, které upravují opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti, a předpisy týkají-
cími se provádění mezinárodních sankcí4).
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3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
4) Například zákon č. 253/2008 Sb., zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, vyhláška č. 281/2008 Sb.,

o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, nařízení Rady (ES) č. 423/2007 ze dne 19. dubna 2007 o omezujících opatřeních vůči
Íránu, nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické
republice, nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatření vůči Libanonu.



§ 8

(1) Výkon funkce compliance držitele devizové li-
cence k bezhotovostním obchodům zahrnuje zejména

a) soustavnou kontrolu souladu vnitřních předpisů
s právními předpisy,

b) soustavnou kontrolu vzájemného souladu vnitř-
ních předpisů,

c) koordinaci zajištění souladu činností,
d) kontrolu dodržování vnitřních předpisů, a to ale-

spoň
1. dodržování stanového způsobu zajištění proti

rizikům,
2. vedení a archivace samostatné evidence a do-

kladů o bezhotovostních obchodech s cizí mě-
nou,

3. dodržování pravidel o obchodech zaměstnanců
uzavíraných na jejich vlastní účet nebo na účet
osob jim blízkých,

4. kontrolu souladu navržených opatření s práv-
ními předpisy.

(2) Držitel devizové licence k bezhotovostním ob-
chodům pověří výkonem funkce compliance alespoň
jednu osobu.

§ 9

(1) Držitel devizové licence k bezhotovostním ob-
chodům v dokladu o sjednání bezhotovostního ob-
chodu uvede:

a) evidenční číslo sjednaného obchodu,
b) označení požadované měny kódy ISO, jejich

množství, kurz,
c) kurzovní hodnotu,
d) cenu služby, není-li poskytována bezplatně,
e) datum sjednání a lhůtu vypořádání obchodu do-

hodnutou s klientem,
f) informace potřebné pro převod peněžních pro-

středků,
g) datum a místo vystavení dokladu.

(2) Držitel devizové licence k bezhotovostním ob-
chodům vede o bezhotovostních obchodech s cizí mě-
nou samostatnou evidenci ve formě denních záznamů.
Záznam o každém bezhotovostním obchodu s cizí mě-
nou držitel devizové licence k bezhotovostním obcho-
dům vytvoří neprodleně po jeho sjednání. Tento zá-
znam obsahuje alespoň tyto údaje:

a) pořadové číslo záznamu v nepřerušené číselné
řadě,

b) evidenční číslo sjednaného obchodu,
c) údaje identifikující jednotlivé účastníky obchodu,

d) označení požadované měny kódy ISO, jejich
množství, kurz,

e) kurzovní hodnotu,
f) cenu služby, není-li poskytována bezplatně,
g) datum sjednání a lhůtu vypořádání obchodu do-

hodnutou s klientem,
h) informace potřebné pro převod peněžních pro-

středků.

(3) Držitel devizové licence k bezhotovostním ob-
chodům v dokladu o vypořádání bezhotovostního ob-
chodu uvede:

a) údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f),
b) datum splatnosti příkazu k úhradě peněžních pro-

středků ve prospěch klienta,
c) datum a místo vystavení dokladu.

(4) Držitel devizové licence k bezhotovostním ob-
chodům na všech listinách, které se vztahují k bezhoto-
vostnímu obchodu s cizí měnou, uvede také adresu
provozovny, v níž k provedení obchodu došlo, a jméno
a příjmení osoby, která provedení obchodu zabezpečo-
vala, a originál opatří jejím podpisem.

(5) Na dokladu o zrušení bezhotovostního ob-
chodu s cizí měnou držitel devizové licence k bezhoto-
vostním obchodům uvede slovo „storno“, evidenční
číslo sjednaného obchodu a datum a místo vystavení
dokladu.

§ 10

(1) Záznamy a doklady o bezhotovostních obcho-
dech s cizí měnou vede držitel devizové licence k bez-
hotovostním obchodům za každou provozovnu samo-
statně a uchovává je po dobu 10 let následujících po
roce, k němuž se vztahují, z toho nejméně 3 měsíce
v provozovně, v níž byly vystaveny.

(2) Záznamy a doklady o bezhotovostních obcho-
dech s cizí měnou mohou mít pro účely evidence a ar-
chivace

a) listinnou podobu, nebo
b) elektronickou podobu, pokud informační systém,

ve kterém je záznam veden, automaticky zazname-
nává čas vložení údajů spolu s identifikací osoby,
která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identi-
fikací osoby, která změnu provedla.

§ 11

Držitel devizové licence k bezhotovostním obcho-
dům může vyjádřit cenu účtovanou za poskytnutý bez-
hotovostní obchod také v procentech z kurzovní hod-
noty popřípadě s uvedením nejnižší a nejvyšší účtované
ceny podle prodávaného jednotkového množství.
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Peněžní služby

§ 12

Podstatnými údaji podle § 3g odst. 2 písm. a) de-
vizového zákona jsou

a) v případě fyzické osoby informace uvedené v § 3c
odst. 2 písm. a) až d) devizového zákona,

b) v případě právnické osoby obchodní firma, sídlo
držitele devizové licence k poskytování peněžních
služeb a informace uvedené v § 3c odst. 3 písm. b)
až e) devizového zákona.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Vyhláška České národní banky č. 434/2002 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové
licence, předpoklady a podmínky pro provádění někte-
rých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro
nakládání s padělanými nebo pozměněnými pro-
středky, se zrušuje.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Sbírka zákonů č. 280 / 2008Strana 4358 Částka 95



Příloha k vyhlášce č. 280/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 280 / 2008Částka 95 Strana 4359



Sbírka zákonů č. 280 / 2008Strana 4360 Částka 95



281

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2008

o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Česká národní banka stanoví podle § 56 zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále
jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení
a uplatňování

a) postupů pro provádění kontroly klienta a stanovo-
vání rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku
legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního
vztahu, produktu nebo obchodu a

b) metod a postupů pro posuzování rizik, řízení ri-
zik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad
dodržováním povinností stanovených zákonem,

uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, po-
stupů a kontrolních opatření osobami uvedenými
v § 2, vůči nimž vykonává Česká národní banka do-
hled1).

§ 2

Osobní působnost

(1) Požadavky stanovené touto vyhláškou se vzta-
hují na úvěrovou nebo finanční instituci (dále jen „in-
stituce“), která je

a) bankou,

b) spořitelním a úvěrním družstvem,

c) institucí elektronických peněz,

d) organizátorem trhu s investičními nástroji,

e) osobou s povolením k poskytování investičních

služeb2) s výjimkou investičního zprostředkova-
tele3),

f) investiční společností,

g) investičním fondem,

h) penzijním fondem,

i) pojišťovnou, a to při výkonu činností souvisejících
s provozováním životního pojištění4),

j) zajišťovnou, a to při výkonu činností souvisejících
s provozováním životního pojištění4),

k) pojišťovacím zprostředkovatelem, a to při výkonu
činností souvisejících s provozováním životního
pojištění4), s výjimkou pojišťovacího zprostředko-
vatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za
škodu způsobenou jeho činností,

l) samostatným likvidátorem pojistných událostí,
a to při výkonu činností souvisejících s provozová-
ním životního pojištění4),

m) osobou oprávněnou k bezhotovostním obchodům
s cizí měnou, nebo k poskytování peněžních slu-
žeb, podle devizového zákona, nebo

n) osobou oprávněnou ke směnárenské činnosti po-
dle devizového zákona.

(2) Požadavky stanovené touto vyhláškou se vzta-
hují rovněž na zahraniční právnickou nebo fyzickou
osobu uvedenou v odstavci 1, která na území České
republiky působí prostřednictvím své pobočky, organi-
zační složky nebo provozovny, a to v rozsahu činnosti
touto pobočkou, organizační složkou nebo provozov-
nou vykonávané.

§ 3
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy
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1. z výpisu z obchodního rejstříku, jiné obdobné
evidence země sídla zahraniční osoby, která
není zapsána do obchodního rejstříku v České
republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční
osoby taková evidence, pak z úředně ověřené
společenské smlouvy, nebo

2. z jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba za-
ložena a která obsahuje všechny její změny,
anebo

3. z důvěryhodného zdroje, na který se instituce
důvodně spoléhá,

nelze zjistit, kdo je skutečným majitelem klienta;
o neprůhlednou vlastnickou strukturu se nejedná,
pokud jsou akcie klienta kótované podle jiného
právního předpisu5) nebo pokud se jedná o zahra-
niční akciovou společnost, jejíž akcie jsou přijaty
k obchodování na veřejném trhu,

b) zemí původu stát,
1. jehož je fyzická osoba státním příslušníkem,
2. ve kterém je fyzická osoba přihlášena k dlouho-

dobému nebo trvalému pobytu, nebo
3. ve kterém má právnická osoba své sídlo, po-

bočku, organizační složku nebo provozovnu.

§ 4

(1) Instituce při řízení rizik uplatňuje přístup za-
ložený na posouzení rizika legalizace výnosů z trestné
činnosti nebo financování terorismu.

(2) Při zavedení a uplatňování systému vnitřních
zásad, postupů a kontrolních opatření instituce přihlíží
k uznávaným a osvědčeným principům a postupům
v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu (dále jen „uznávané stan-
dardy“). Přehled vybraných uznávaných standardů
uveřejňuje Česká národní banka.

(3) Instituce uvedená v § 2 odst. 1 písm. l) a n)
nemusí naplňovat požadavky podle § 5 odst. 1 až 4
a § 6 odst. 1 písm. c).

§ 5
Pravidla přijatelnosti klienta

(1) Instituce v rámci systému řízení rizik souvise-

jících s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo finan-
cováním terorismu zavede a uplatňuje pravidla přijatel-
nosti klienta, podle kterých s ohledem na rizikový pro-
fil klienta

a) provádí kategorizaci klientů,

b) stanoví podmínky, při jejichž splnění neuzavře
s klientem obchodní vztah nebo již existující ob-
chodní vztah s klientem ukončí,

c) stanoví postupy pro zjišťování rizikových faktorů
uvedených v odstavci 2 u nových klientů a pro
průběžné zjišťování rizikových faktorů během
trvání obchodního vztahu s klientem a

d) stanoví postupy uplatňované vůči klientům,
u nichž byl zjištěn rizikový faktor (dále jen „rizi-
kový klient“).

(2) Rizikový profil klienta instituce sestaví a hod-
notí vždy s ohledem na tyto rizikové faktory:

a) skutečnost, že některá ze zemí původu klienta
nebo zemí původu skutečného majitele klienta, je
státem, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, nebo státem, který insti-
tuce na základě svého hodnocení považuje za rizi-
kový,

b) skutečnost, že některá ze zemí původu osoby,
s níž klient uskutečňuje obchod, je státem, který
nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu, nebo je státem, který instituce na
základě svého hodnocení považuje za rizikový,

c) zápis klienta, skutečného majitele klienta nebo
osoby, s níž klient uskutečňuje obchod, na se-
znamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována
sankční opatření v souladu s jinými právními před-
pisy6),

d) neprůhledná vlastnická struktura klienta,

e) nejasný původ peněžních prostředků klienta,

f) skutečnosti vzbuzující podezření, že klient nejedná
na svůj účet nebo že zastírá, že plní pokyn třetí
osoby,

g) neobvyklý způsob uskutečnění obchodu, zejména
s ohledem na typ klienta, předmět, výši a způsob
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5) Zákon č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004.



vypořádání obchodu, účel zřízení účtu a předmět
činnosti klienta a

h) skutečnosti nasvědčující tomu, že klient uskuteč-
ňuje podezřelý obchod.

(3) Při vzniku obchodního vztahu s klientem, ja-
kož i v jeho průběhu, instituce

a) zjišťuje a uchovává o klientovi takové informace,
které jí umožní vyhodnocovat, zda se jedná o rizi-
kového klienta,

b) kontroluje platnost a úplnost údajů o klientovi
a provádí jejich aktualizaci a

c) věnuje zvýšenou pozornost obchodům

1. při kterých zjistí skutečnosti nasvědčující tomu,
že klient uskutečňuje podezřelý obchod,

2. prováděným s fyzickými osobami v rámci slu-
žeb založených na individuálním přístupu ke
klientovi, přičemž tyto služby instituce posky-
tuje pouze takovým klientům, kteří splňují
zvláštní, institucí stanovené podmínky, nebo

3. politicky exponovaných osob.

(4) Při poskytování služeb založených na indivi-
duálním přístupu ke klientovi podle odstavce 3 písm. c)
bodu 2 podléhá uzavření obchodního vztahu s novým
klientem předchozímu schválení alespoň jedním za-
městnancem instituce, jehož funkční zařazení je o úro-
veň vyšší, než je funkční zařazení zaměstnance nebo
zaměstnanců instituce navrhujících uzavření smlouvy
s klientem. Není-li to s ohledem na velikost, způsob
řízení nebo počet zaměstnanců instituce, která je práv-
nickou osobou, možné, schvaluje uzavření takovéhoto
obchodního vztahu statutární orgán instituce.

(5) Při uskutečňování obchodu s využitím pro-
středků komunikace na dálku instituce vytvoří a uplat-
ňuje takové postupy, které ověří, zda se obchod usku-
tečňuje s již identifikovaným klientem.

§ 6

(1) Při zjišťování a vyhodnocování podezřelého
obchodu instituce přihlíží k

a) charakteru obchodu a okolnostem jeho uskuteč-
nění,

b) charakteru a objemu obvyklých obchodů klienta a

c) rizikovému profilu klienta.

(2) Instituce zajistí, aby osoba, která podezřelý
obchod vyhodnocuje, měla přístup k informacím ob-
saženým v informačním systému instituce umožňujícím

rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování
potřebných informací.

§ 7

Veškeré schvalovací a rozhodovací procesy a kon-
trolní činnosti v rámci systému vnitřních zásad, po-
stupů a kontrolních opatření, včetně souvisejících od-
povědností, pravomocí a podkladů, musí být možné
zpětně rekonstruovat. K zabezpečení tohoto poža-
davku instituce zavede a udržuje odpovídající systém
uchování informací.

§ 8

Hodnotící zpráva

(1) Instituce v rámci vnitřních kontrolních čin-
ností nejméně jednou ročně vypracuje zprávu hodnotící
činnost instituce v oblasti předcházení legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
„hodnotící zpráva“), v níž zhodnotí, zda

a) postupy a opatření, které instituce uplatňuje v ob-
lasti předcházení legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu, jsou dostatečně
účinné,

b) byly v systému vnitřních zásad, postupů a kontrol-
ních opatření instituce v uplynulém období zjiště-
ny nedostatky, a jaká rizika z toho mohou pro
instituci plynout.

(2) Hodnotící zprávu vypracuje rovněž na území
České republiky působící pobočka, organizační složka
nebo provozovna instituce podle § 2 odst. 2.

(3) Instituce v hodnotící zprávě uvede statistické
údaje o oznámeních o podezřelých obchodech za uply-
nulé období. Tyto údaje rozčlení podle organizačního
uspořádání nebo podle obchodních činností instituce.

(4) V případě zjištění nedostatků v oblasti před-
cházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financo-
vání terorismu instituce v hodnotící zprávě uvede návrh
na jejich odstranění.

(5) Má-li instituce statutární orgán, hodnotící
zprávu projedná statutární orgán instituce; má-li insti-
tuce dozorčí radu nebo kontrolní komisi (dále jen „do-
zorčí orgán“), projedná hodnotící zprávu také dozorčí
orgán. V případě pobočky, organizační složky nebo
provozovny instituce podle § 2 odst. 2 bude hodnotící
zpráva předložena vedoucímu této pobočky, organi-
zační složky nebo provozovny.

(6) Hodnotící zprávu instituce uschovává nejméně
po dobu 5 let.
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§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se sta-
noví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém
bank a spořitelních a úvěrních družstev.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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282

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5,
§ 11a odst. 9, § 12a odst. 8, § 15 a § 24 odst. 1 zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007
Sb., podle § 7a odst. 5, § 7b odst. 9, § 8 odst. 9, § 11
odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitel-
ních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
č. 120/2007 Sb., a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/
/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
zákona č. 230/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřet-
ného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev
a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) obchodníkem s cennými papíry obchodník s cen-
nými papíry, který splňuje podmínky uvedené
v § 8a odst. 1, 2, nebo 3 zákona o podnikání na
kapitálovém trhu,“.

2. V § 2 odst. 6 písmeno d) zní:

„d) uznanou burzou osoba organizující trh uznaný
příslušnými orgány, který funguje pravidelně, má
pravidla vydaná nebo schválená příslušnými
orgány státu sídla této osoby, která vymezují pod-
mínky, za nichž trh působí, podmínky přístupu na
trh a podmínky, které musí splňovat nástroj, aby
bylo možné s ním na trhu obchodovat. V případě
derivátového trhu clearingový mechanismus to-
hoto trhu stanoví, že deriváty podléhají denní ak-
tualizaci marží poskytujících podle názoru přísluš-
ných orgánů vhodnou ochranu účastníků trhu,“.

3. V § 38 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „g)“.

4. V § 65 písm. c) se na konci textu bodu 3 do-
plňují slova „ ; nerozdělený zisk lze v průběhu roku
zvýšit o dividendy vyplacené v témže roce ovládanou
osobou v regulovaném konsolidačním celku povinné
osobě nebo finanční holdingové osobě“.

5. V § 73 odst. 1 se slovo „individuálním“ nahra-
zuje slovem „konsolidovaném“.

6. V § 103 nadpis zní: „Předpoklady uznatelnosti
technik“.

7. V § 109 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) kvalifikovaným právním rozborem je doloženo, že
původce a ani jeho věřitelé nemají žádná práva
týkající se sekuritizovaných expozic, a to i v případě
vydání rozhodnutí o úpadku kterékoli z těchto
osob,“.

8. V § 110 odst. 1 písm. d) se slovo „názorem“
nahrazuje slovem „rozborem“.

9. V § 128 odst. 4 písm. a) se slova „příloh č. 15
a 16“ nahrazují slovy „přílohy č. 16“.

10. V § 128 odst. 5 se slova „regulovaném trhu“
nahrazují slovy „uznané burze“.

11. V § 139 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému ri-
ziku likviditní facility bez externího ratingu nesmí být
nižší než kapitálový požadavek k úvěrovému riziku
tohoto nástroje v případě jeho zařazení do investičního
portfolia.“.

12. § 140 zní:

„§ 140

(1) Při výpočtu kapitálového požadavku ke speci-
fickému úrokovému riziku lze kompenzovat pozice
v obchodním portfoliu zajištěné úvěrovým derivátem.

(2) Plná kompenzace je možná, pokud se hodnota
zajišťovaného a zajišťovacího nástroje vždy pohybuje
v opačném směru a ve zhruba stejném rozsahu s tím, že

a) obě části se skládají ze zcela identických nástrojů,
nebo

b) zajišťovaný nástroj je zajišťován swapem veške-
rých výnosů a existuje přesný soulad mezi refe-
renčním a zajišťovaným nástrojem, přičemž splat-
nost samotného swapu může být odlišná od splat-
nosti zajišťovaného nástroje.

(3) Kapitálový požadavek ke specifickému úroko-
vému riziku se v případě postupu podle odstavce 2 k za-
jišťovanému ani k zajišťovacímu nástroji nestanovuje.
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(4) Kompenzace ve výši 80 % je možná, pokud

a) hodnota zajišťovaného a zajišťovacího nástroje se
vždy pohybuje v opačném směru, nikoliv však
v obdobném rozsahu,

b) existuje přesný soulad mezi zajišťovaným nástro-
jem a referenčním nástrojem včetně splatnosti úvě-
rového derivátu,

c) smlouva o úvěrovém derivátu neobsahuje taková
ustanovení, v jejichž důsledku by se cenový pohyb
úvěrového derivátu podstatně lišil od cenových
pohybů hotovostní pozice.

Kompenzace ve výši 80 % se použije na tu část trans-
akce, která má vyšší kapitálový požadavek, zatímco ka-
pitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
druhé části transakce je nulový; je však nutné zohlednit
rozsah, v jakém transakce riziko skutečně přenesla.

(5) Částečná kompenzace je možná, pokud se
hodnota obou částí transakce obvykle pohybuje v opač-
ném směru s tím, že

a) jsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b),
avšak existuje nesoulad mezi referenčním a zajišťo-
vaným nástrojem. Platí však, že

1. referenční nástroj je postaven na roveň (pari
passu), anebo je podřízen zajišťovanému nástroji,

2. referenční a zajišťovaný nástroj jsou vydány
stejným dlužníkem a jsou opatřeny právně vy-
mahatelnou doložkou křížového selhání nebo
doložkou křížového urychlení,

b) jsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. a),
anebo odstavce 4, avšak existuje nesoulad měn
nebo splatností mezi zajišťovaným nástrojem
a úvěrovým derivátem, nebo

c) jsou splněny podmínky podle odstavce 4, avšak
existuje nesoulad mezi zajišťovaným nástrojem
a úvěrovým derivátem, přičemž zajišťovaný nástroj
náleží mezi splnitelné závazky (deliverable obliga-
tions) z úvěrového derivátu.

(6) Kapitálový požadavek ke specifickému úroko-
vému riziku se v případě postupu podle odstavce 5 sta-
novuje pouze k té části transakce, která představuje
vyšší hodnotu kapitálového požadavku. Kapitálový po-
žadavek ke specifickému úrokovému riziku druhé části
transakce se nestanovuje, rovná se tedy nule.

(7) V případech, které nejsou uvedeny v odstav-
cích 2 až 6, se stanovuje kapitálový požadavek ke spe-
cifickému úrokovému riziku zajišťovacího nástroje a ka-
pitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku
zajišťovaného nástroje.“.

13. V § 148 odst. 1 se slova „uvedené v tabulce č. 5
v příloze č. 20 této vyhlášky“ zrušují.

14. V § 150 odst. 2 písm. b) se slova „regulovaném
trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

15. V § 181 odst. 2 písm. a) závěrečné části usta-
novení se slovo „Zároveň“ nahrazuje slovy „Vyloučení
lze provést, pokud“.

16. V § 187 odstavec 2 zní:

„(2) Pro určení, zda je třeba počítat kapitálový
požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfo-
lia, se dlouhé a krátké pozice obchodního portfolia vůči
osobě definované v § 186 odst. 2 sečtou. Koeficientem
0,2 lze násobit tento součet pouze v případě instituce,
jejíž pohledávky by obdržely rizikovou váhu nejvýše
20 % podle standardizovaného přístupu. Je-li tento
součet menší než zbytková angažovanost vůči osobě,
kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchod-
ního portfolia se rovná nule. V opačném případě se
počítá kapitálový požadavek k riziku angažovanosti
obchodního portfolia podle postupu uvedeného v od-
stavcích 3 až 5 a § 188 odst. 1 a 2.“.

17. V § 187 odstavec 4 zní:

„(4) Koeficientem 0,2 lze násobit pozice podle od-
stavce 3 pouze v případě instituce, jejíž pohledávky by
obdržely rizikovou váhu nejvýše 20 % podle standar-
dizovaného přístupu.“.

18. V § 187 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou
„Koeficientem 0,2 lze násobit tento součet pouze v pří-
padě instituce, jejíž pohledávky by obdržely rizikovou
váhu nejvýše 20 % podle standardizovaného pří-
stupu.“.

19. V § 187 odst. 6 se první věta nahrazuje větou
„Postupně se kompenzuje zbytková angažovanost vůči
osobě podle odstavce 1 se zbývajícími dlouhými pozi-
cemi podle odstavce 5 s tím, že se postupuje od pozic
s nejnižším koeficientem.“.

20. V § 197 odstavec 4 zní:

„(4) Pohledávka se považuje za ztrátovou, pokud
její úplné splacení je zejména s ohledem na finanční
a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Předpokládá
se, že tato pohledávka nebude uspokojena nebo bude
uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, aniž
by banka nebo družstevní záložna přistoupila k uspo-
kojení svého nároku ze zajištění. Pohledávka se pova-
žuje za ztrátovou také tehdy, pokud jsou splátky jistiny
nebo příslušenství po splatnosti déle než 360 dnů. Za
ztrátovou se také považuje pohledávka za dlužníkem,
na jehož majetek byl prohlášen konkurs, ledaže jde
o pohledávku za majetkovou podstatou vzniklou po
prohlášení konkursu.“.

Sbírka zákonů č. 282 / 2008Strana 4366 Částka 95



21. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova
,,Systém pro provádění úvěrových obchodů“ nahra-
zují slovy „I. Systém pro provádění úvěrových
obchodů“.

22. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova
„IV. Systém měření a sledování úvěrového rizika“
nahrazují slovy „II. Systém měření a sledování úvě-
rového rizika“.

23. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova
„V. Limity pro řízení úvěrového rizika“ nahrazují
slovy „III. Limity pro řízení úvěrového rizika“.

24. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova
„VI. Analýzy a stresové testování úvěrového portfo-
lia“ nahrazují slovy „IV. Analýzy a stresové testování
úvěrového portfolia“.

25. V příloze č. 4 bodě 6 písm. a) se za slova
„expozic vůči institucím“ doplňují slova „ , uznaným
burzám, clearingovým centrům“.

26. V příloze č. 4 bodě 6 písm. m) bodě 2 se slova
„povolení vyrovnání“ nahrazují slovy „přijetí reorgani-
začních opatření podle příslušného předpisu Evrop-
ských společenství25a)“.

Poznámka pod čarou č. 25a zní:

„25a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES
ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových
institucí.“.

27. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 6 pod-
bodě 6.2 se slova „hodnota zajištěného nároku z úvěrů,
pokud ze zástavního práva vyplývá přednostní právo
na uspokojení“ nahrazují slovy „hodnota pohledávky
nebo hodnota části pohledávky ze zajištěných úvěrů
s přednostním zástavním právem k nemovitosti“.

28. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 7 pod-
bodě 7.2 se slova „hodnota zajištěného nároku z úvěrů,
pokud ze zástavního práva vyplývá přednostní právo
na uspokojení“ nahrazují slovy „hodnota pohledávky
nebo hodnota části pohledávky ze zajištěných úvěrů
s přednostním zástavním právem k nemovitosti“.

29. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 7 pod-
bodě 7.3 závěrečná část ustanovení zní: „Pro tyto účely
lze využít i úvěry zajištěné nebytovými nemovitostmi
s poměrem úvěru k hodnotě nemovitosti (Loan to Value
ratio) vyšším než 60 %, nepřesahujícím však 70 %,
pokud hodnota celkových aktiv krytí, tj. jistina včetně
příslušenství, převyšuje alespoň o 10 % celkový objem
jmenovité hodnoty nesplacených krytých dluhopisů
v oběhu. Nároky držitelů dluhopisů zároveň splňují
požadavky na právní jistotu v souladu s technikami
snižování úvěrového rizika podle § 102 až 107 a přílohy
č. 15 písm. A. bod I.2 písm. e) této vyhlášky a jsou
přednostní vůči ostatním nárokům na zajištění; nebo“.

30. V příloze č. 8 bodě I.3 v písm. h) se slovo
„bance“ nahrazuje slovy „povinné osobě“.

31. V příloze č. 8 bodě III.3 písm. a) bodech 1 a 2
se slova „vyrovnání nebo“ nahrazují slovy „reorgani-
zace nebo oddlužení, anebo v případě“.

32. V příloze č. 8 bodě III.3 písm. a) bod 5 zní:

„5. dohoda o započtení se považuje za uznanou,
pokud byla předložena České národní bance
spolu s kvalifikovaným právním rozborem,
kterým je doloženo, že v případě selhání proti-
strany dojde k započtení, ledaže Česká ná-
rodní banka ve lhůtě 1 měsíce od předložení
dohodu odmítne, anebo v této lhůtě povinnou
osobu informuje, že si vyhrazuje právo odmít-
nout dohodu ve lhůtě prodloužené nejdéle
o další měsíc, a v této lhůtě dohodu odmítne,“.

33. V příloze č. 8 bodě IV se na konci textu bodu 5
doplňuje věta „V případě úvěrového derivátu n-tého
selhání se konverzní faktor rovná 0,05, pokud refe-
renční nástroj n-té nejnižší úvěrové kvality je kvalifiko-
vaným nástrojem, a v ostatních případech se konverzní
faktor rovná 0,1.“.

34. V příloze č. 8 bodě IV.6 se slova „či vyrov-
nání“ nahrazují slovy „ , reorganizace nebo oddlužení“.

35. V příloze č. 8 bodě VI.7 se za slova „označuje
skutečnou“ doplňuje slovo „očekávanou“.

36. V příloze č. 8 bodě VI.8 se první věta nahra-
zuje větou „Skutečná EPE je průměrem skutečné oče-
kávané expozice (effective EE) během prvního roku
budoucí expozice.“.

37. V příloze č. 8 bodě VI.8 druhé větě se slovo
„skutečná“ zrušuje.

38. V příloze č. 10 písm. A. bodě 2 písm. b) se
věta poslední nahrazuje větou „Používá-li povinná
osoba externí rating jako primární faktor určující při-
řazení interního ratingového stupně, ujistí se, že interní
rating bere v úvahu i ostatní související informace.“.

39. V příloze č. 10 písm. A. bodě 5 písm. a) bo-
dě 3 se slova „na místě“ zrušují.

40. V příloze č. 10 písm. B.r) bodě 1 větě druhé se
slovo „termínů“ nahrazuje slovem „podmínek“.

41. V příloze č. 10 písm. B.r) bod 2.5 zní:

„2.5 zajišťuje si od obsluhovatele doručování včas-
ných a dostatečně detailních zpráv o stárnutí
a rozmělňování pohledávek, aby vyhověla in-
terním kritériím uznatelnosti a pravidlům pro
správu pohledávek nabytých za úplatu a aby
získala účinný prostředek ke sledování a po-
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tvrzování podmínek prodeje a rozmělnění
u prodejců.“.

42. V příloze č. 10 písm. D.c) bodě 2 větě druhé se
za slova „vhodnost vstupů“ doplňují slova „a vý-
sledků“.

43. V příloze č. 11 bodě 2 písm. a) bodě 1 se za
slovo „institucemi“ doplňují slova „ , uznanými bur-
zami a clearingovými centry“.

44. V příloze č. 11 bodě 2 písm. b) bodě 1 se za
slovo „institucím“ doplňují slova „ , uznaným burzám
a clearingovým centrům“.

45. V příloze č. 11 bodě 3 písm. d) se za slova
„retailových expozic“ doplňují slova „ , kategorie ak-
ciových expozic“.

46. V příloze č. 12 bodě 4 písm. a) bod 3 zní:

„3. U akciové expozice lze zohlednit osobní zajiš-
tění, a to za předpokladu, že je v souladu
s technikami snižování úvěrového rizika podle
§ 102 až 107 a příloh č. 15 a 16 této vyhláš-
ky.“.

47. V příloze č. 12 bodě 5 se slova „označuje počet
let, na něž je sjednán leasing,“ nahrazují slovy „ozna-
čuje větší z hodnot: 1 nebo zbývající počet let, na něž je
sjednán leasing,“.

48. V příloze č. 13 bodě III.1 písm. b) bodě 6 se
slova „souboru transakcí k započtení, které mají splat-
nost kratší než 1 rok, platí pro soubory transakcí k za-
počtení“ nahrazují slovy „ustanovení bodů 7 a 8 platí
pro skupiny transakcí se započtením“.

49. V příloze č. 15 písm. A.a) bodě 1 se slova „a
metod“ zrušují.

50. V příloze č. 15 písm. A.b) úvodní části usta-
novení se slova „a metod“ zrušují.

51. V příloze č. 15 písm. A. nadpis bodu I zní:
„Majetkové zajištění uznatelné v rámci všech pří-
stupů“.

52. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.1 písm. d)
bodě 1 a písm. f) bodech 1 a 2 se slova „vyrovnání
nebo“ nahrazují slovy „reorganizace nebo oddlužení,
anebo v případě“.

53. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.1 písmeno g)
zní:
„g) Rámcová dohoda o započtení se považuje za uzna-

nou, pokud byla předložena České národní bance
spolu s kvalifikovaným právním rozborem, kte-
rým je doloženo, že v případě selhání protistrany
dojde k započtení, ledaže Česká národní banka ve
lhůtě 1 měsíce od předložení dohodu odmítne,

anebo v této lhůtě povinnou osobu informuje, že
si vyhrazuje právo odmítnout dohodu ve lhůtě
prodloužené nejdéle o další měsíc, a v této lhůtě
dohodu odmítne.“.

54. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b)
bodě 4 se slova „nebo exportní úvěrové agentury“ zru-
šují.

55. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b)
bodě 7 podbodě 7.1 se slova „regulovaném trhu“ na-
hrazují slovy „uznané burze“.

56. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. d)
bodě 1 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy
„uznané burze“.

57. V příloze č. 15 písm. A. bodě II úvodní části
ustanovení se slova „a metod“ zrušují.

58. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.1 písm. b)
bod 3 zní:

„3. zajištění je právně účinné a vymahatelné ve
všech příslušných právních řádech a v přimě-
řené době rovněž i zpeněžitelné;“.

59. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.1 písm. b)
bod 6 zní:

„6. povinná osoba ověřuje, že nemovitost je řádně
pojištěna proti škodám.“.

60. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.2 písm. b)
bodě 1 se slova „věřitele na uspokojení se“ nahrazují
slovy „povinné osoby na uspokojení pohledávky“.

61. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.2 písm. b)
bodě 5 se za slovo „zastavených“ vkládají slova „nebo
postoupených“.

62. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.3 písm. b)
bod 1 zní:

„1. zajištění je právně účinné a vymahatelné ve
všech příslušných právních řádech a v přimě-
řené době rovněž i zpeněžitelné. Nárok po-
vinné osoby na uspokojení pohledávky z to-
hoto zajištění je prvním v pořadí; za porušení
této podmínky se nepovažuje, pokud nároku
povinné osoby nebo osoby v regulovaném
konsolidačním celku předcházejí nároky urči-
tých přednostních věřitelů vyplývající z práv-
ních předpisů;“.

63. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.3 písm. b)
bod 8 zní:

„8. povinná osoba ověřuje, že věc je řádně pojiš-
těna proti škodám.“.

64. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. b) bod 4
zní:
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„4. záruka je právně účinná a vymahatelná ve
všech příslušných právních řádech,“.

65. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. c) bod 1
zní:

„1. v případě prodlení dlužníka s plněním jakékoli
částky má věřitel právo požadovat včasné
plnění od poskytovatele zajištění; toto plnění
není podmíněno povinností věřitele vymáhat
svůj nárok nejprve po dlužníkovi.
V případě záruky poskytnuté osobou, která je
uznatelným poskytovatelem protizáruk podle
písmene d), se má za to, že tato podmínka je
splněna, pokud je povinná osoba schopna pro-
kázat, že ochranný účinek záruky před ztrá-
tami, včetně ztrát vyplývajících z neplacení ji-
ných druhů plateb, ke kterým je dlužník za-
vázán, opravňuje k takovému postupu, nebo
pokud má povinná osoba právo obdržet včas
od poskytovatele zajištění předběžné plnění.
Výše tohoto plnění se stanoví jako spolehlivý
odhad výše ekonomické ztráty včetně ztrát
vyplývajících z neplacení příslušenství a jiných
druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán,
a kterou věřitel pravděpodobně utrpí poměrně
k výši krytí poskytnutého zárukou. Obdobně
se postupuje u záruk v rámci uznaného ruči-
telského systému (mutual guarantee schemes)
a u protizáruk. V případě úvěrů zajištěných
obytnou nemovitostí je jako osobní zajištění
uznatelná i záruka, která splňuje podmínky
uvedené v tomto odstavci a podmínku, že zá-
ruka neobsahuje ustanovení, jehož splnění by
bylo mimo přímou kontrolu věřitele a které by
poskytovateli zajištění umožňovalo zbavit se
povinnosti platit včas v případě, že původní
dlužník nezaplatil jakoukoli splatnou částku
v celkové lhůtě 24 měsíců;“.

66. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. d) pod-
bodě 3 se za slovo „zajištění“ doplňuje slovo „expo-
zice“.

67. V příloze č. 15 písm. B. bodě 2 písm. c) bo-
dě 1. podbodě 1.2 se slova „vyrovnání nebo“ nahrazují
slovy „reorganizace nebo oddlužení anebo“.

68. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. h) bodě 3 se
slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané
burze“.

69. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. h) tabulce č. 3
se slova „regulovaného trhu“ nahrazují slovy „uznané
burzy“.

70. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. h) tabulce č. 3
se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané
burze“.

71. V příloze č. 16 bodě II.4 písm. a) bod 3 včetně
poznámky pod čarou č. 28 zní:

„3. pokud nezávislý odhadce stanovuje hodnotu
zastavené nemovitosti, zejména pro účely hy-
potečních zástavních listů, hodnota nemovi-
tosti nepřevyšuje zástavní hodnotu zastavené
nemovitosti28). Zástavní hodnota nemovitosti
je doložena zřejmým a jednoznačným způso-
bem;

28) § 29 zákona o dluhopisech.“.

72. V příloze č. 16 bodě III.3 písm. c) bodě 2.
podbodě 2.1 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují
slovy „uznané burze“.

73. V příloze č. 16 bodě III.4 písm. d) se slovo
„písmene“ nahrazuje slovy „bodu 1 písm.“.

74. V příloze č. 18 bod 3 zní:

„3. Pokud povinná osoba není původcem nebo
sponzorem, může se souhlasem oprávněného
orgánu dohledu používat metodu regulator-
ního vzorce.“.

75. V příloze č. 18 bodě 15 se věta „Česká národní
banka může povinné osobě pro účely sekuritizace za-
hrnující retailové expozice umožnit používat metodu
regulatorního vzorce s využitím zjednodušení

h = 0 a v = 0.“

nahrazuje větou „Se souhlasem oprávněného orgánu
dohledu může povinná osoba pro účely sekuritizace
zahrnující retailové expozice používat metodu regula-
torního vzorce s využitím zjednodušení

h = 0 a v = 0.“.

76. V příloze č. 18 bod 20 zní:

„20. Pokud není účelné, aby povinná osoba počí-
tala hodnoty rizikově vážených sekuritizova-
ných expozic, jako by sekuritizovány nebyly,
může se souhlasem oprávněného orgánu do-
hledu ve výjimečných případech použít tento
postup při výpočtu hodnot rizikově váže-
ných expozic pro sekuritizovanou pozici
bez ratingu, která představuje přípustnou lik-
viditní facilitu:
a) nejvyšší riziková váha, která by byla po-

užita na kteroukoliv ze sekuritizovaných
expozic za situace, kdyby nebyly sekuri-
tizovány, může být použita pro sekuriti-
zovanou pozici představovanou likviditní
facilitou,

b) pokud má tato facilita původní splatnost
menší nebo rovnou než 1 rok, vynásobí se
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její jmenovitá hodnota konverzním fakto-
rem 50 %,

c) splňuje-li likviditní facilita podmínky sta-
novené pro likviditní facilitu, která může
být čerpána pouze v případě celkového
narušení trhu, lze použít konverzní fak-

tor 20 %. V ostatních případech se použí-
vá konverzní faktor 100 %.“.

77. V příloze č. 19 bodě 1 písm. a) se slovo
„bance“ nahrazuje slovem „instituci“.

78. V příloze č. 20 písm. B. tabulka č. 2 zní:
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79. V příloze č. 21 bodě III.4 se slovo „riziko-
vého“ nahrazuje slovem „plus“.

80. V příloze č. 22 bodě IV písm. d) bodě 2. pod-
bodě 2.4 se slova „správci konkursní podstaty“ nahra-
zují slovy „insolvenčnímu správci“.

81. V příloze č. 24 bodě 5 písm. g) bodě 3 se slovo
„vlastního“ nahrazuje slovem „původního“.

82. V příloze č. 24 bodě 5 písm. h) bodě 5 se slovo
„vlastního“ nahrazuje slovem „původního“.

83. V příloze č. 25 bod 2 zní:

„2. Údaje o kapitálu
a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních cha-

rakteristikách kapitálu a jeho složek,

b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1),
výše jednotlivých kladných složek a výše jednot-
livých záporných položek,

c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2),

d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika
(složka tier 3),

e) souhrnná výše odčitatelných položek od původ-
ního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné
uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedo-
statku v krytí očekávaných úvěrových ztrát,

f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatel-
ných položek od původního a dodatkového kapi-
tálu a stanovených limitů položek kapitálu.“.

84. V příloze č. 25 bodě 8 úvodní ustanovení zní:
„Doplňující údaje o tržním riziku při použití vlast-
ních modelů pro výpočet kapitálových požadavků
k tržnímu riziku“.

85. V příloze č. 27 bod 1 zní:

„1. Údaje o kapitálu
a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních cha-

rakteristikách kapitálu a jeho složek,

b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1),
výše jednotlivých kladných složek a výše jednot-
livých záporných položek,

c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka
tier 2),

d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika
(složka tier 3),

e) souhrnná výše odčitatelných položek od původ-
ního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné
uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedo-
statku v krytí očekávaných úvěrových ztrát,

f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatel-

ných položek od původního a dodatkového kapi-
tálu a stanovených limitů položek kapitálu.“.

86. V příloze č. 30 bod 1 zní:

„1. Údaje o kapitálu
a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních cha-

rakteristikách kapitálu a jeho složek,

b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1),
výše jednotlivých kladných složek a záporných
položek,

c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka
tier 2),

d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika
(složka tier 3),

e) souhrnná výše odčitatelných položek od původ-
ního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné
uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedo-
statku v krytí očekávaných úvěrových ztrát,

f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatel-
ných položek od původního a dodatkového kapi-
tálu a stanovených limitů položek kapitálu.“.

87. V příloze č. 30 bod 3 zní:

„3. Poměrové ukazatele
a) U banky a družstevní záložny se uvádí

1. ukazatel kapitálové přiměřenosti,

2. rentabilita průměrných aktiv (ROAA),

3. rentabilita průměrného původního kapitálu
(ROAE),

4. aktiva na jednoho zaměstnance,

5. správní náklady na jednoho zaměstnance,

6. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměst-
nance.

b) U obchodníka s cennými papíry se uvádí

1. ukazatel kapitálové přiměřenosti,

2. zadluženost I (celkový dluh bez majetku zá-
kazníků/aktiva bez majetku zákazníků),

3. zadluženost II (celkový dluh bez majetku zá-
kazníků/vlastní kapitál),

4. rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva
bez majetku zákazníků),

5. rentabilita průměrného původního kapitálu
(ROAE),

6. rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z in-
vestičních služeb),

7. správní náklady na jednoho zaměstnance.“.

88. V příloze č. 32 tabulce č. 1 v řádku odpovída-
jícímu rizikové váze 1,00 bod 3 zní:
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„3. pohledávky za úvěrovými institucemi se síd-
lem ve státech zóny A a obchodníky s cennými
papíry se sídlem ve státech zóny A, u kterých
byl prohlášen konkurs nebo byla odebrána li-
cence nebo byla povolena reorganizace nebo
byla přijata reorganizační opatření podle pří-
slušného předpisu Evropských společen-
ství25a) nebo jsou v likvidaci nebo u kterých
byla zavedena nucená správa. To neplatí v pří-
padě pohledávek, které jsou odečitatelnou po-
ložkou;“.

89. V příloze č. 32 tabulce č. 1 v řádku odpovída-
jícímu rizikové váze 1,00 se v bodě 8 slova „povoleno
vyrovnání“ nahrazují slovy „přijata reorganizační opa-
tření podle příslušného předpisu Evropských společen-
ství25a)“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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283

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání
a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. h)
zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve
znění zákona č. 230/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravi-
del obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitř-
ního provozu investiční společnosti a investičního
fondu, se mění takto:

1. § 2 zní:

„§ 2

(1) Investiční společnost nebo investiční fond při-
jme organizační řád, ve kterém přiměřeně k rozsahu
prováděné činnosti upraví organizační uspořádání spo-
lečnosti, oprávnění, povinnosti a funkční náplň vedou-
cích zaměstnanců společnosti a ostatních zaměstnanců
společnosti, kteří zajišťují

a) propagaci služeb společnosti a nabízených pro-
duktů,

b) vydávání, evidenci nebo uložení, správu a zpětné
odkupování cenných papírů fondu kolektivního
investování,

c) výkon analytické činnosti,
d) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet

společnosti,
e) obchodování s majetkem fondu kolektivního

investování včetně řízení rizik,
f) vypořádání obchodů, oceňování obhospodařova-

ného majetku,
g) vedení účetnictví,
h) právní služby,
i) správu informačního systému,
j) výkon interního auditu,

k) komunikaci s osobami mimo společnost, na které
byla některá činnost delegována,

l) činnost compliance.

(2) Organizační řád stanoví, že činnosti podle od-
stavce 1 písm. a) až j) lze delegovat za podmínek sta-
novených zákonem na třetí osobu s tím, že pokud do-
jde k delegaci všech těchto činností, zajistí výkon podle

odstavce 1 písm. k) a l) vedoucí osoby investiční spo-
lečnosti nebo investičního fondu.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „nebo majetku
zákazníka podle § 15 odst. 3 a 4 zákona“ zrušují.

3. V § 3 odst. 3 se na konci písmene e) čárka na-
hrazuje slovem „a“, na konci písmene f) se čárka na-
hrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

,,2) Vyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povin-
ností depozitáře fondu kolektivního investování.“.

5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.

6. V § 5 odst. 2 písm. g) se čárka za slovy „v po-
dílových fondech“ nahrazuje slovem „a“ a slova
„a s majetkem zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona“
se zrušují.

7. V § 5 odst. 2 písm. h) se slova „nebo majetku
zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona“ zrušují a slova
„podle § 2 odst. 1 písm. a) až m)“ se nahrazují slovy
„podle § 2 odst. 1 písm. a) až j)“.

8. V § 7 odst. 2 písm. e) se slovo „Komise“ na-
hrazuje slovy „České národní banky“.

9. V § 7 odst. 2 písm. i) se slova „nebo poskyto-
vání služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona“ zrušují.

10. V § 7 odst. 6 písm. c) se slova „podle § 2
odst. 1 písm. a) až m)“ nahrazují slovy „podle § 2
odst. 1 písm. a) až j)“.

11. V § 8 odst. 3 se slova „nebo jiných zákazníků“
zrušují.

12. V § 8 odst. 6 písm. b) se slova „podle § 2
odst. 1 písm. a) až m)“ nahrazují slovy „podle § 2
odst. 1 písm. a) až j)“.

13. V § 8 odst. 7 písm. c) se slova „podle § 2
odst. 1 písm. a) až m)“ nahrazují slovy „podle § 2
odst. 1 písm. a) až j)“.

14. V § 9 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

15. V § 9 odst. 6 se na konci písmene d) čárka
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nahrazuje slovem „a“, na konci písmene e) se čárka
a slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

16. V § 9 odst. 8 písm. c) se slova „nebo majetku
zákazníka“ a „nebo pro zákazníka“ zrušují.

17. V § 9 odst. 9 písm. a) se slova „nebo majetkem
zákazníka“ zrušují.

18. V § 9 odst. 9 písm. d) se slova „nebo obhos-
podařováním majetku zákazníka“ a „nebo zákazníka“
zrušují.

19. V § 9 odst. 9 písm. e) se slova „nebo obhospo-
dařováním majetku zákazníků“ zrušují.

20. V § 9 odst. 9 písm. f) se slova „nebo obhospo-
dařováním majetku zákazníka“ zrušují.

21. V § 9 odst. 9 písm. g) se slova „nebo zákaz-
níka“ zrušují a na konci písmene g) se čárka nahrazuje
slovem „a“.

22. V § 9 odst. 9 se písmeno h) včetně poznámky
pod čarou č. 6 zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

23. V § 9 odst. 9 písm. h) se slova „nebo obhos-
podařováním individuálních portfolií zákazníků“ zru-
šují.

24. V § 9 odst. 10 písm. c) se slova „nebo zákaz-
níky“ zrušují.

25. V § 9 odst. 11 písm. a) se slova „nebo poskyt-
nutí služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona“ zrušují.

26. V § 9 odst. 11 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c)
až e).

27. V § 9 odst. 11 písm. c) se slova „nebo posky-
tování služby podle § 15 odst. 3 a 4 zákona“ zrušují
a na konci písmene c) se čárka nahrazuje slovem „a“.

28. V § 9 odst. 11 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

29. V § 9 se odstavce 12 a 13 zrušují.

Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 12.

30. V § 9 odst. 12 se slova „odstavců 4 až 6 a 8
až 13“ nahrazují slovy „odstavců 4 až 6 a 8 až 11“.

31. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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284

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2008

o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 8. října 2008 se v rámci cyklu „Kulturní
památky technického dědictví“ vydávají zlaté mince
„Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč (dále
jen „mince“). Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 7,78 g,
její průměr 22 mm a síla 1,6 mm. Hrana mince v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním
provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném prove-
dení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka
v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je
přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata
odchylka nahoru 0,01 %.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je kompozice stylizo-
vaných heraldických zvířat z velkého státního znaku.
Uprostřed je český lev, napravo je slezská orlice a na-

levo je moravská orlice. Pod kompozicí heraldických
zvířat jsou ve výřezu vyobrazeny pivovarské varné
pánve. Při levém, horním a pravém okraji mince je v ne-
uzavřeném opisu název cyklu „KULTURNÍ PAMÁT-
KY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Název cyklu je
na začátku a na konci ohraničen tečkami. Mezi kompo-
zicí heraldických zvířat a vyobrazením varných pánví je
název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Název státu je na
začátku a na konci ohraničen tečkami. Při spodním
okraji mince je označení nominální hodnoty se zkrat-
kou peněžní jednotky „2500 Kč“, které je po stranách
a dole ohraničeno tečkami. Značka mincovny, která
minci razila, je umístěna v pravém dolním rohu výřezu
s vyobrazením varných pánví.

(2) Na rubové straně mince jsou právovárečná
vrata měšťanského pivovaru v Plzni, za nimiž je prů-
hled do areálu pivovaru. Pod právovárečnými vraty je
ve výřezu řada pivovarských sudů. Při levém a pravém
okraji mince je neuzavřený opis „PIVOVAR
V PLZNI“, který je rozdělen letopočtem ražby
„2008“. Opis i letopočet ražby jsou ohraničeny teč-
kami. U pravého okraje mince jsou umístěny iniciály
autora výtvarného návrhu mince, akademického so-
chaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny propojenými
písmeny „FZ“. Iniciály jsou ohraničeny tečkami.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 284/2008 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Technická památka pivovar v Plzni“

(lícní a rubová strana)
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285

VYHLÁŠKA

ze dne 31. července 2008

o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Ke 100. výročí založení Českého svazu led-
ního hokeje se vydávají pamětní stříbrné dvousetko-
runy (dále jen „dvousetkoruna“). Vyobrazení dvouset-
koruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).

(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provede-
ní se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů
mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr
31 mm a síla 2,5 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve
zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁ-
RODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Při ražbě
dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je pří-
pustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm.
V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v ob-
sahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

§ 2

(1) Na líc i dvousetkoruny je postava hokejisty.
Při levém a pravém okraji dvousetkoruny je v neuzavře-
ném opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“.
Označení nominální hodnoty mince se zkratkou pe-
něžní jednotky „200 Kč“ je při spodním okraji dvou-
setkoruny. Značka mincovny, která dvousetkorunu ra-
zila, je při levém okraji dvousetkoruny vedle brusle
hokejisty a je od názvu státu oddělena tečkou.

(2) Na rubu dvousetkoruny je stylizované vy-
obrazení poháru mistrů světa v ledním hokeji, do něhož
je vloženo logo Českého svazu ledního hokeje. Neu-
zavřený opis „ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE“
je součástí loga. Při spodním okraji dvousetkoruny jsou
ve dvou řádcích letopočty „1908 – 2008“, které jsou od
sebe oddělené částí podstavce poháru mistrů světa v led-
ním hokeji. Nad letopočtem „1908“ jsou umístěny ini-
ciály autora dvousetkoruny, akademického sochaře
Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny spojenými písmeny
„FZ“.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. srpna
2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 285/2008 Sb.

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje

(lícní a rubová strana)
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