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O B S A H:
224. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování
225. V y h lá š k a , 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
226. N ález Ústavního soudu ze dne 4. května 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
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224
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:

cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový 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

Čl. I
Vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „výpis z evidence
Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží též dokument obdobného
charakteru vydaný příslušným orgánem ve státě trvalého 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“.

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 obchodního majetku“ nahrazují slovy „vlastního kapitálu“.
10. V § 5 odst. 1 písm. f) se za slova „kvalifikovanou účastí na investiční společnosti“ vkládají slova
„ , včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito
osobami,“.
11. V § 5 odst. 1 písm. g) se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „dohledu“.

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

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

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

„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,

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

8a

4. V § 2 odst. 3 se slovo „dozoru“ nahrazuje slovem „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“.

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

13. V § 5 odst. 1 písm. j) se slovo „předpisu“ nahrazuje slovem „předpisu8b)“.
Poznámka pod čarou č. 8b zní:

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

„8b) § 74 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného 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 „depozitářem“ vkládají slova „ , včetně jeho písemného příslibu
k výkonu činnosti depozitáře,“.
15. V § 7 odst. 1 písm. e) se za slovo „investováním“ 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 obhospodařovat 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 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,“.
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 písmena l) a m).
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b) smlouvu o obhospodařování majetku investičního
fondu, uzavřenou podle § 17 zákona, nebo návrh
této smlouvy spolu s písemným příslibem investiční 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 právního předpisu8a) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
e) seznam vedoucích osob investičního fondu s údaji
o těchto osobách, s vymezením jejich funkcí
a s uvedením pravomocí, které jsou s těmito funkcemi spojeny,
f) potvrzení investiční společnosti, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, že navržené vedoucí osoby investičního fondu mají
znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné
pro vedení takového investičního fondu,
g) seznam osob s kvalifikovanou účastí na investičním fondu, včetně graficky znázorněných vztahů
mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách,
h) seznam osob, které budou úzce propojeny s investičním fondem, včetně údajů o těchto osobách, a
i) doklady o splnění věcných, personálních a organizačních předpokladů investiční společnosti pro
obhospodařování investičního fondu obdobně podle § 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 oprávněná jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti“.
25. V § 13 odst. 1 písm. e) se za slovo „kapitálu“
vkládají slova „nebo hodnoty majetku“.

26. V § 13 odst. 1 písmeno m) zní:
23. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nad„m) v případě žádosti o následný souhlas rovněž čestné
pisu zní:
prohlášení o tom, že žadatel nevykonával hlasovací
práva spojená s cennými papíry, které nabyl bez
„§ 9a
souhlasu České národní banky, ani jinak neuplatPřílohy žádosti o povolení k činnosti investičního
ňoval významný vliv na řízení investiční společfondu, jehož majetek bude obhospodařován
nosti nebo investičního fondu, a zdůvodnění, proč
investiční společností
žadatel nepožádal Českou národní banku o vydání
(K § 65 zákona)
souhlasu předchozího, a“.
K žádosti podle § 8 žadatel připojí
a) přílohy podle § 9 písm. a) až c), j), k),

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 dokládat přílohy podle odstavce 1 písm. e), f) a k).“.
29. § 14 a 15 včetně nadpisů a poznámek pod čarou 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 investičního fondu jsou
a) údaj o tom, jakým způsobem bude přeměna uskutečněna12) 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 obhospodařovat podílové fondy nebo investiční
fondy dosud obhospodařované zúčastněnou společností, a také údaje o tom, která z nástupnických
společností bude poskytovat služby týkající se majetku svěřeného zákazníky zúčastněné společnosti,
a
g) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti 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 žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní
činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon 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
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již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
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 poslední 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 auditorem,
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 uplynulo více než 6 měsíců; pokud mají být tyto doklady podle jiného právního předpisu8a) ověřeny
auditorem, jsou předkládány ověřené auditorem,
g) seznam vedoucích osob zúčastněných a nástupnických investičních společností nebo investičních
fondů s uvedením jejich funkce a s přílohami podle
§ 11 za každou takovou osobu nebo v případě vedoucích osob investičního fondu, jehož majetek
bude obhospodařován investiční společností, potvrzení 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 skutečně řídí tyto společnosti,
h) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne
v důsledku přeměny úzké propojení,
i) údaje o osobách5), které v důsledku přeměny nabudou kvalifikovanou účast na právním nástupci
zúčastněných společností s uvedením výše podílu
nebo jiné formy účasti na žadateli včetně grafického znázornění vztahů mezi těmito osobami a doklady pro posouzení vhodnosti těchto osob z hle-

Částka 77

Sbírka zákonů č. 224 / 2010

diska zdravého a obezřetného vedení obdobně podle § 13; doklady podle § 13 nedokládají osoby,
které v důsledku přeměny nabudou účast na investičním fondu, který má uzavřenou smlouvu o obhospodařování,
j) stanovisko depozitáře fondu kolektivního investování k přeměně ve vztahu ke každému fondu kolektivního investování, jenž bude dotčen přeměnou,
k) písemný souhlas s přeměnou udělený akcionáři investičního fondu, jedná-li se o fúzi investičního
fondu s osobou, která nemá povolení k činnosti
investičního fondu, a
l) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle 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.
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fond, odpovídá požadavkům na kapitálovou vybavenost14),“.
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“ doplňují 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“.

12

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

13

) § 60 a 243 zákona č. 125/2008 Sb.“.

Čl. II

30. V § 17 písmeno d) zní:

Účinnost

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

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

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2010.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc., v. r.
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225
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 sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).“.
3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou
a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě
pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může
udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny 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 poznámek 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 předpisu 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 „posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního
pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku“ nahrazují slovy „30 kalendářních dnů
následujících po skončení čtvrtletí“.
6. Za § 6b se vkládá nový § 6ba, který včetně nadpisu 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 kódem přiřazeného datového souboru RISIFI90,
b) OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených
cenných papírů účelové finanční společnosti pro
sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI91,
c) OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních
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transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“ s kódem přiřazeného datového souboru
TISIFI20.
(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční společnost 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 financování aktiv“ vkládají slova „a účelová finanční společnost pro sekuritizaci“ a dále slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.
9. V § 7 odst. 4 se slova „neprodleně po jejím zápisu do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „neprodleně po zahájení její činnosti na území České republiky“.
10. V § 12 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 1, § 6 odst. 1,
§ 6a odst. 1 a § 6b odst. 1“ nahrazují slovy „této vyhlášky“.
11. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:
„§ 15
(1) Vykazující subjekt předkládá výkazy České
národní bance v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro
sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která
je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
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 programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a)
a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb24a).
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(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové 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 podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 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 aplikace uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České 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 certifikátu vydaného těmto osobám k označování datových 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 uvedené v § 15 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na
požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací 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 předpisu Evropské unie27) před nabytím účinnosti této vyhlášky, při prvním vykazování údajů sestavuje a předkládá 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 uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010
datové zprávy opatřovat zabezpečovacím kódem založeným na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

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