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VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2011

o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka
a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 11
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona
č. 156/2010 Sb., (dále jen „zákon o bankách“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu, strukturu a způsob
vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka
zahraniční banky (dále jen „banka“) povinna vést podle
§ 41c odst. 3 zákona o bankách (dále jen „údaje
o oprávněných osobách“) a poskytnout Fondu pojiště-
ní vkladů (dále jen „Fond“) v případě, kdy není
schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným oso-
bám, nebo v případě ověřování funkčnosti systému vy-
plácení náhrad Fondem.

§ 2

Způsob vedení údajů o oprávněných osobách

Banka vede údaje o oprávněných osobách tako-
vým způsobem, aby byla schopna poskytnout tyto
údaje Fondu ve formě, struktuře a způsobem stanove-
ným v § 3.

§ 3

Způsob poskytování údajů o oprávněných osobách

(1) V případech stanovených zákonem o bankách
banka poskytne Fondu v elektronické podobě údaje
o oprávněných osobách ve formě, struktuře a způsobem
upraveným v příloze k této vyhlášce. Údaje jsou Fondu
poskytovány ve formátu datového souboru CSV
zkomprimované do jednoho datového souboru ve for-
mátu ZIP a zašifrované symetrickým šifrovacím algo-
ritmem AES-256. Šifrovací hesla získá banka od Fondu.

(2) Banka poskytne Fondu údaje o oprávněných
osobách na optickém nosiči dat s minimální kapacitou
4 GB.

(3) Údaje o oprávněných osobách banka poskytne
Fondu v jedné nebo více dávkách. V případě ověřování
funkčnosti systému vyplácení náhrad poskytne banka
Fondu na požádání v jedné dávce všechny údaje

o oprávněných osobách uvedené v příloze jako první
dávka.

(4) Banka poskytne údaje o oprávněných osobách
Fondu prostřednictvím osoby nebo osob, jejichž
jméno, příjmení, adresu pracoviště, telefonní, faxové
číslo a adresu elektronické pošty sdělila Fondu. Banka
sdělí Fondu tyto kontaktní údaje nejpozději do 1 mě-
síce od vzniku účasti na systému pojištění pohledávek
z vkladů a bez zbytečného odkladu sdělí Fondu každou
změnu těchto kontaktních údajů.

§ 4

Oprava nesprávných a neúplných údajů
o oprávněných osobách

(1) Pokud banka zjistí, že údaje o oprávněných
osobách poskytnuté Fondu jsou nesprávné nebo neú-
plné, poskytne Fondu bez zbytečného odkladu opra-
vené údaje o oprávněných osobách způsobem stanove-
ným v § 3 a uvědomí Fond o obsahu a případně též
o důvodu opravy.

(2) Pokud Fond zjistí, že údaje o oprávněných
osobách poskytnuté bankou jsou nesprávné nebo neú-
plné, poskytne banka Fondu na jeho výzvu opravené
údaje o oprávněných osobách bez zbytečného odkladu
způsobem stanoveným v § 3.

(3) V případě, že banka není schopna dostát svým
závazkům vůči oprávněným osobám a jsou-li zjištěny
chyby v předávaných údajích o oprávněných osobách,
poskytne banka Fondu úplné údaje o oprávněné osobě,
které se upravený údaj týká.

(4) V případě ověřování funkčnosti systému vy-
plácení náhrad při zjištění chyb v předávaných údajích
o oprávněných osobách banka poskytne opětovně
všechny údaje o oprávněných osobách uvedené v pří-
loze jako první dávka.

§ 5

Přechodné ustanovení

Banka, která se ke dni nabytí účinnosti této vyhláš-
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ky účastní systému pojištění vkladů, sdělí Fondu kon-
taktní údaje o osobě nebo osobách, jejichž prostřednic-
tvím poskytne údaje o oprávněných osobách Fondu, do
jednoho měsíce od nabytí účinnosti vyhlášky.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2011.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 71/2011 Sb.
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72

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2011,

kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení
osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat

bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137
odst. 3 k provedení § 84 odst. 7 a § 85 odst. 7 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou
a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdra-
votní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb., se mění
takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„§ 1

Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské
unie1) a upravuje podrobnosti o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského
potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se
za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připou-
tat.

1) Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o ři-
dičských průkazech, ve znění směrnice Komise 2000/56/ES
ze dne 14. září 2000, kterou se mění směrnice Rady 91/439/
/EHS o řidičských průkazech.
Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbli-
žování právních předpisů členských států týkajících se po-
vinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech
s hmotností do 3,5 tuny, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kte-
rou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování práv-
ních předpisů členských států týkajících se povinného pou-
žívání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do
3,5 tuny.

Směrnice Komise 2009/112/ES ze dne 25. srpna 2009, kte-
rou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských prů-
kazech.
Směrnice Komise 2009/113/ES, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských
průkazech.“.

2. V § 4 odst. 1 se slova „ve vzorech posudků
uvedených v příloze“ nahrazují slovy „v posudku po-
dle přílohy“.

3. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

4. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo „ovlivňující“ na-
hrazuje slovem „ovlivňují“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

5. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) tečka
zrušuje a doplňují se slova „nejméně 1 za 5 let, nebo“.

6. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje písme-
no c), které zní:

„c) je-li v závěru odborného vyšetření podle § 6
odst. 2 písm. c) uveden dřívější termín, do kterého
se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbor-
nému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské
prohlídky.“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně po-
známek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„(4) Posudek podle této vyhlášky lze nahradit po-
sudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž
součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem
práce sjednaným v pracovní smlouvě, pokud vedle ná-
ležitostí stanovených právním předpisem upravujícím
obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace4) obsa-
huje i náležitosti podle odstavce 2, § 5 odst. 1 a rok
provedení dopravně psychologického vyšetření a vyše-
tření neurologického5).

Sbírka zákonů č. 72 / 2011Strana 766 Částka 28



4) Příloha č. 1 část 8 oddíl B vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdra-
votnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 64/2007 Sb.

5) § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb. a zákona
č. 274/2008 Sb.“.

8. V § 5 odst. 1 písm. b) se část věty za středníkem
včetně středníku a poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

9. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene b) do-
plňují slova „ , a to s cíleným zaměřením na zjištění
příznaků nemoci uvedené v příloze č. 3“.

10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) další potřebné odborné vyšetření lékařem přísluš-
né specializované způsobilosti (dále jen „odborné
vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v pří-
padě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit
podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci
uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by
mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel,“.

11. V § 6 odst. 1 písm. d) se za slova „pro nemoc“

vkládají slova „uvedenou v příloze č. 3 nebo jinou ne-
moc“.

12. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slova „ošetřujícím
lékařem neurologem“ vkládají slova „vyžádané posu-
zujícím lékařem“, slova „ , epileptickými syndromy“
zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova
„ , včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo
poruchy vědomí“.

13. V příloze č. 1 se za písmeno e) doplňuje pís-
meno f), které včetně vysvětlivky pod čarou č. 3 zní:

„f) období bez projevů nemoci, vady nebo stavu
trvá:3)………………………………………

3) Vyplní se v případě, kdy je tato skutečnost rozhodná pro
posouzení zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 277/
/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uvede se počet mě-
síců, popřípadě roků, kdy se nemoc nebo stav neprojeví.“.

14. Příloha č. 2 zní:
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„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

15. V úvodu přílohy č. 3 se za slova „A1 a B1“
vkládají slova „(§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.)“.

16. V příloze č. 3 část I zní:
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17. V příloze č. 3 části V až VII znějí:
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti
podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobi-
losti k řízení motorových vozidel, ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydán po-
sudek, postupuje se při posuzování zdravotní způsobi-
losti a vydání posudku podle vyhlášky č. 277/2004 Sb.,

o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna
2011.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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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.
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