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VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2010,

kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí
podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. i)
zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve
znění zákona č. 296/2007 Sb., k provedení § 58 odst. 3,
§ 61, § 63 odst. 2, § 65, § 66 odst. 3, § 67 odst. 2, § 68
odst. 2, § 71 odst. 4, § 72 odst. 2, § 96 odst. 2, § 100
odst. 3 a § 101 odst. 3 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílo-
hách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektiv-
ním investování, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „výpis z evidence
Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce; zahra-
niční fyzická osoba předloží též dokument obdobného
charakteru vydaný příslušným orgánem ve státě trva-
lého bydliště, ve státě, jehož je státním občanem, není-li
totožný se státem trvalého bydliště, jakož i ve státech,
ve kterých se tato“ nahrazují slovy „doklad obdobný
výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem,
jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická“.

2. V § 2 odst. 2 se písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 3 zrušuje.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b)
až h).

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slova „pro nedo-
statek majetku“ vkládají slova „nebo byl zamítnut in-
solvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka nebo
bylo ve věci posuzované osoby vydáno rozhodnutí
o úpadku“.

4. V § 2 odst. 3 se slovo „dozoru“ nahrazuje slo-
vem „dohledu“ na všech třech místech, slovo „dozor“
se nahrazuje slovem „dohled“ a slova „Komise pro
cenné papíry (dále jen „Komise“)“ se nahrazují slovy
„České národní banky“.

5. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 5
až 10.

6. V § 3 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „To
neplatí pro veřejnou listinu vydanou správním úřadem

cizího státu, se kterým má Česká národní banka uza-
vřenou dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uve-
řejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.“.

7. V § 3 odst. 8 se slovo „Komisi“ nahrazuje slovy
„České národní bance“.

8. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) návrh obchodní firmy investiční společnosti,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b)
až d).

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čistého obchod-
ního majetku“ nahrazují slovy „vlastního kapitálu“.

10. V § 5 odst. 1 písm. f) se za slova „kvalifikova-
nou účastí na investiční společnosti“ vkládají slova
„ , včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito
osobami,“.

11. V § 5 odst. 1 písm. g) se slovo „dozoru“ na-
hrazuje slovem „dohledu“.

12. V § 5 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky
pod čarou č. 8a zní:

„h) skutečně zamýšlený a realistický plán obchodní
činnosti na první 3 roky činnosti v rozsahu údajů
účetní závěrky podle jiného právního předpisu8a)
spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám,
který zejména obsahuje základní východiska, na
nichž je obchodní plán postaven,

8a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.“.

13. V § 5 odst. 1 písm. j) se slovo „předpisu“ na-
hrazuje slovem „předpisu8b)“.

Poznámka pod čarou č. 8b zní:

„8b) § 74 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investo-
vání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obe-
zřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu
investiční společnosti a investičního fondu.“.
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14. V § 5 odst. 3 písm. b) se za slovo „depozitá-
řem“ vkládají slova „ , včetně jeho písemného příslibu
k výkonu činnosti depozitáře,“.

15. V § 7 odst. 1 písm. e) se za slovo „investová-
ním“ vkládají slova „ , případně poskytovala služby
podle § 15 odst. 3 a 4 zákona,“.

16. V § 8 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e),
které zní:

„e) údaje5) o investiční společnosti, která bude obhos-
podařovat majetek investičního fondu, jedná-li se
o žádost o povolení k činnosti investičního fondu,
jehož majetek bude obhospodařován investiční
společností,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f)
a g).

17. V § 9 písm. e) se za slova „účast na investičním
fondu“ vkládají slova „ , včetně graficky znázorněných
vztahů mezi těmito osobami“.

18. V § 9 písm. f) se slovo „dozoru“ nahrazuje
slovem „dohledu“.

19. V § 9 písmeno g) zní:

„g) skutečně zamýšlený a realistický plán obchodní
činnosti investičního fondu na první 3 roky čin-
nosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného
právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho
jednotlivým položkám, který zejména obsahuje
základní východiska, na nichž je obchodní plán
postaven,“.

20. V § 9 písm. i) se slovo „předpisu“ nahrazuje
slovem „předpisu8b)“.

21. V § 9 písm. k) se za slovo „smlouvy“ vkládají
slova „spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít
tuto smlouvu“.

22. V § 9 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písme-
na l) a m).

23. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 9a

Přílohy žádosti o povolení k činnosti investičního
fondu, jehož majetek bude obhospodařován

investiční společností

(K § 65 zákona)

K žádosti podle § 8 žadatel připojí

a) přílohy podle § 9 písm. a) až c), j), k),

b) smlouvu o obhospodařování majetku investičního
fondu, uzavřenou podle § 17 zákona, nebo návrh
této smlouvy spolu s písemným příslibem investič-
ní společnosti uzavřít tuto smlouvu,

c) obchodní plán investiční společnosti zahrnující
stručný popis strategie na následující 3 roky,

d) skutečně zamýšlený a realistický obchodní plán
investičního fondu na první 3 roky jeho činnosti
v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného práv-
ního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jed-
notlivým položkám, který zejména obsahuje zá-
kladní východiska, na nichž je obchodní plán po-
staven,

e) seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji
o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí
a s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funk-
cemi spojeny,

f) potvrzení investiční společnosti, která bude maje-
tek investičního fondu obhospodařovat, že na-
vržené vedoucí osoby investičního fondu mají
znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné
pro vedení takového investičního fondu,

g) seznam osob s kvalifikovanou účastí na investič-
ním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů
mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách,

h) seznam osob, které budou úzce propojeny s inves-
tičním fondem, včetně údajů o těchto osobách, a

i) doklady o splnění věcných, personálních a organi-
začních předpokladů investiční společnosti pro
obhospodařování investičního fondu obdobně po-
dle § 5 odst. 1 písm. i) až k) a § 5 odst. 2 a 3.“.

24. V § 11 písm. d) se za slovo „orgánu“ vkládají
slova „nebo dozorčího orgánu nebo jako osoba opráv-
něná jednat za právnickou osobu na základě jiné sku-
tečnosti“.

25. V § 13 odst. 1 písm. e) se za slovo „kapitálu“
vkládají slova „nebo hodnoty majetku“.

26. V § 13 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) v případě žádosti o následný souhlas rovněž čestné
prohlášení o tom, že žadatel nevykonával hlasovací
práva spojená s cennými papíry, které nabyl bez
souhlasu České národní banky, ani jinak neuplat-
ňoval významný vliv na řízení investiční společ-
nosti nebo investičního fondu, a zdůvodnění, proč
žadatel nepožádal Českou národní banku o vydání
souhlasu předchozího, a“.

27. V § 13 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , a to za období posledních 10 let“.
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28. V § 13 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li žadatelem osoba, která žádá o nabytí
účasti z důvodu obhospodařování majetku zákazníka,
jehož součástí jsou investiční nástroje, není povinen do-
kládat přílohy podle odstavce 1 písm. e), f) a k).“.

29. § 14 a 15 včetně nadpisů a poznámek pod ča-
rou č. 12 a 13 znějí:

„§ 14

Náležitosti žádosti o povolení k fúzi nebo rozdělení
investiční společnosti nebo investičního fondu

(K § 96 odst. 2 zákona)

Náležitosti žádosti o povolení fúze nebo rozdělení
(dále jen „přeměna“) investiční společnosti nebo inves-
tičního fondu jsou

a) údaj o tom, jakým způsobem bude přeměna usku-
tečněna12) a jakou bude mít formu13),

b) údaje5) o zúčastněných společnostech a obchodní
firmě nástupnických společností,

c) rozhodný den přeměny,

d) zdůvodnění a zamýšlený časový harmonogram
přeměny,

e) v případě přeměny investiční společnosti údaje
o tom, která z nástupnických společností bude ob-
hospodařovat podílové fondy nebo investiční
fondy dosud obhospodařované zúčastněnou spo-
lečností, a také údaje o tom, která z nástupnických
společností bude poskytovat služby týkající se ma-
jetku svěřeného zákazníky zúčastněné společnosti,
a

g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žá-
dosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální
a úplné.

§ 15

Přílohy žádosti o povolení k přeměně investiční
společnosti nebo investičního fondu

(K § 96 odst. 2 zákona)

K žádosti podle § 14 žadatel připojí

a) projekt přeměny, obsahující zejména záměr žada-
tele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní
činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na vý-
kon činnosti kolektivního investování, případně
poskytování služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona,
popis začlenění organizačních útvarů a pracovních
zařazení do nové organizační struktury a popis
přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou

již obsaženy v jiných předkládaných dokumen-
tech,

b) společná zpráva nebo zprávy statutárních orgánů
zúčastněných společností o přeměně, případně
souhlasy s upuštěním od zpracování společné
zprávy nebo zpráv o přeměně,

c) znalecká zpráva nebo znalecké zprávy, případně
souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké
zprávy nebo znaleckých zpráv,

d) znalecký posudek nebo znalecké posudky, nejsou-
-li součástí znalecké zprávy nebo znaleckých
zpráv,

e) účetní závěrky zúčastněných společností za po-
slední 3 účetní období; je-li zúčastněná společnost
součástí konsolidačního celku, též konsolidovanou
účetní závěrku za stejné období; pokud mají být
tyto doklady podle jiného právního předpisu8a)
ověřeny auditorem, jsou předkládány ověřené au-
ditorem,

f) konečné účetní závěrky zúčastněných společností,
zahajovací rozvaha rozdělované nebo nástupnické
společnosti, případně mezitímní účetní závěrky,
pokud konečná účetní závěrka byla sestavena
z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení návrhu
smlouvy o fúzi nebo smlouvy o rozdělení uply-
nulo více než 6 měsíců; pokud mají být tyto do-
klady podle jiného právního předpisu8a) ověřeny
auditorem, jsou předkládány ověřené auditorem,

g) seznam vedoucích osob zúčastněných a nástupnic-
kých investičních společností nebo investičních
fondů s uvedením jejich funkce a s přílohami podle
§ 11 za každou takovou osobu nebo v případě ve-
doucích osob investičního fondu, jehož majetek
bude obhospodařován investiční společností, po-
tvrzení investiční společnosti podle § 9a písm. f)
za každou takovou osobu; v případě, že jde o jiné
vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu
nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu
dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby sku-
tečně řídí tyto společnosti,

h) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními ná-
stupci osob zúčastněných na přeměně vznikne
v důsledku přeměny úzké propojení,

i) údaje o osobách5), které v důsledku přeměny na-
budou kvalifikovanou účast na právním nástupci
zúčastněných společností s uvedením výše podílu
nebo jiné formy účasti na žadateli včetně grafic-
kého znázornění vztahůmezi těmito osobami a do-
klady pro posouzení vhodnosti těchto osob z hle-
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diska zdravého a obezřetného vedení obdobně po-
dle § 13; doklady podle § 13 nedokládají osoby,
které v důsledku přeměny nabudou účast na inves-
tičním fondu, který má uzavřenou smlouvu o ob-
hospodařování,

j) stanovisko depozitáře fondu kolektivního investo-
vání k přeměně ve vztahu ke každému fondu ko-
lektivního investování, jenž bude dotčen přemě-
nou,

k) písemný souhlas s přeměnou udělený akcionáři in-
vestičního fondu, jedná-li se o fúzi investičního
fondu s osobou, která nemá povolení k činnosti
investičního fondu, a

l) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných po-
dle příloh vyžadovaných v § 5, případně § 9 nebo
9a, ke kterým dojde v důsledku přeměny, a přílohy
podle § 5, případně § 9 nebo 9a, které jsou dotčeny
změnami v souvislosti s přeměnou.

12) § 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních spo-
lečností a družstev, ve znění zákona č. 215/2009 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb.

13) § 60 a 243 zákona č. 125/2008 Sb.“.

30. V § 17 písmeno d) zní:

„d) doklady prokazující, že vlastní kapitál investiční
společnosti, která má obhospodařovat podílový

fond, odpovídá požadavkům na kapitálovou vyba-
venost14),“.

31. V § 17 se na konci textu písmene e) doplňují
slova „spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít
tuto smlouvu“.

32. V § 19 písmeno d) zní:

„d) počet podílníků a celkový počet podílových listů
jimi držených,“.

33. V § 23 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d)
až h).

34. V § 23 písm. g) se za slovo „splynutím“ do-
plňují slova „ , spolu s písemným příslibem depozitáře
uzavřít tuto smlouvu“.

35. V § 27 odst. 1 písm. f) se slova „dozorového
úřadu“ nahrazují slovy „orgánu dohledu“ a slovo
„úřad“ se nahrazuje slovem „orgán“.

36. V § 27 odst. 1 písm. i) se slovo „dozoru“ na-
hrazuje slovem „dohledu“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2010.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2010,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů
České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí,

ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací
a podkladů České národní bance osobami, které náleží
do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/
/2006 Sb. a vyhlášky č. 385/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „přímo použitelné předpisy
Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „přímo
použitelné předpisy Evropské unie1)“ a slova „práva
Evropských společenství2)“ se nahrazují slovy „práva
Evropské unie2)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
slova „Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/
/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv
účelových finančních společností zapojených do seku-
ritizačních transakcí (ECB/2008/30).“.

3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podo-
bě, které jsou připojeny k datové zprávě a které

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou
a umožňují její identifikaci prostřednictvím vy-
daného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě
pomocí prostředků pro vytváření bezpečnost-
ních značek, které označující osoba může
udržet pod svou výhradní kontrolou,

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, při-
pojeny takovým způsobem, že je možné zjistit
jakoukoli následnou změnu dat.“.

4. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně pozná-
mek pod čarou č. 4c a 4d zní:

„g) účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie4c)
nebo osoba, která podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové
finanční společnosti zapojené do sekuritizačních
transakcí odpovídá4d) (dále jen „účelová finanční
společnost pro sekuritizaci“).

4c) Článek 1 bod 1) nařízení Evropské centrální banky (ES)
č. 24/2009.

4d) Článek 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (ES)
č. 24/2009.“.

5. V § 6a odst. 1 a v § 6b odst. 1 se slova „posled-
ního pracovního dne měsíce následujícího po skonče-
ní 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního
pracovního dne měsíce února následujícího kalendář-
ního roku“ nahrazují slovy „30 kalendářních dnů
následujících po skončení čtvrtletí“.

6. Za § 6b se vkládá nový § 6ba, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6ba

Výkaz účelové finanční společnosti
pro sekuritizaci

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci
ke konci každého čtvrtletí sestavuje výkaz

a) OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv
účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kó-
dem přiřazeného datového souboru RISIFI90,

b) OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených
cenných papírů účelové finanční společnosti pro
sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového sou-
boru RISIFI91,

c) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních
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transakcích účelové finanční společnosti pro seku-
ritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru
TISIFI20.

(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční spo-
lečnost pro sekuritizaci předkládá České národní bance
vždy do 25 kalendářních dnů následujících po skončení
čtvrtletí.

(3) Charakteristika struktury a obsahové náplně
výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 6 k této
vyhlášce.“.

7. V § 6c odst. 1 se slova „(§ 6 odst. 1, § 6a odst. 1
a § 6b odst. 1)“ zrušují.

8. V § 7 odst. 3 se za slova „Zprostředkovatel fi-
nancování aktiv“ vkládají slova „a účelová finanční spo-
lečnost pro sekuritizaci“ a dále slovo „jeho“ se nahra-
zuje slovem „jejich“.

9. V § 7 odst. 4 se slova „neprodleně po jejím zá-
pisu do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „nepro-
dleně po zahájení její činnosti na území České repu-
bliky“.

10. V § 12 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 1, § 6 odst. 1,
§ 6a odst. 1 a § 6b odst. 1“ nahrazují slovy „této vy-
hlášky“.

11. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:

„§ 15

(1) Vykazující subjekt předkládá výkazy České
národní bance v elektronické podobě ve formě dato-
vých zpráv prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro
sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která
je dostupná způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup,

b) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu
umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu
používající pro předání výkazu webové služby
České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-
gramových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a)
a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vy-
daném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb24a).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-
gramové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří
vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou
na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

24a) § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém pod-
pisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektro-
nickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.“.

12. V § 16 odst. 1 a 2 se slova „aplikace pro sběr
dat“ nahrazují slovy „programové aplikace uvedené
v § 15 odst. 1“.

13. § 17 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„§ 17

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá
výkazy České národní bance pomocí programové apli-
kace uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí Čes-
ké národní bance

a) jména a příjmení nejméně 2 osob, které jménem
vykazujícího subjektu předkládají výkazy České
národní bance,

b) základní kontaktní údaje těchto osob nezbytné pro
automatizovaný provoz programové aplikace
(adresa pracoviště, telefonní a faxové číslo a adresa
elektronické pošty) a

c) základní identifikační údaje (obchodní firma nebo
identifikační číslo) akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb26) a číslo kvalifikovaného cer-
tifikátu vydaného těmto osobám k označování da-
tových zpráv zaručeným elektronickým podpisem
podle § 15 odst. 2.

(2) Vykazující subjekt sdělí České národní bance
bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle
odstavce 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány
České národní bance pomocí programové aplikace uve-
dené v § 15 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na
požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpe-
čovací značky uvedené v § 15 odst. 3.

26) § 2 písm. j) a l) a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění
zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.“.

14. Za přílohu č. 5 se doplňuje příloha č. 6, která
zní:
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„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci,
která zahájila činnost podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie27) před nabytím účinnosti této vy-
hlášky, při prvním vykazování údajů sestavuje a před-
kládá České národní bance pouze výkazy podle § 6ba
odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) V případě použití programové aplikace uve-
dené v § 15 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010
datové zprávy opatřovat zabezpečovacím kódem zalo-
ženým na certifikátu vydaném Českou národní ban-
kou.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 225 / 2010Strana 2970 Částka 77

27) Článek 1 bod 10) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.



226

Sbírka zákonů č. 226 / 2010Částka 77 Strana 2971



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Strana 2972 Částka 77



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Částka 77 Strana 2973



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Strana 2974 Částka 77



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Částka 77 Strana 2975



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Strana 2976 Částka 77



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Částka 77 Strana 2977



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Strana 2978 Částka 77



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Částka 77 Strana 2979



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Strana 2980 Částka 77



Sbírka zákonů č. 226 / 2010Částka 77 Strana 2981



Sbírka zákonů 2010Strana 2982 Částka 77



Sbírka zákonů 2010Částka 77 Strana 2983



Sbírka zákonů 2010

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku
z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Deniso-
va č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 2984 Částka 77

8591449 077019

10

ISSN 1211-1244


