Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
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 pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních 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 pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb.,
zákona č. 241/2013 Sb., zákona č.303/2013 Sb., a zákona č. …/2014 Sb.:
§3
Předmět podnikání družstevní záložny
(1) Družstevní záložna je oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat kromě
činností uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b) tyto další činnosti, má-li je uvedeny v uděleném
povolení:
a) finanční leasing pro členy,
b) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků3e) pro členy,
c) poskytování záruk ve formě ručení nebo finanční záruky za členy,
d) otvírání akreditivů pro členy,
e) obstarání inkasa pro členy,
f) nákup a prodej cizí měny pro členy,
g) pronájem bezpečnostních schránek členům.
(2) Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) je
družstevní záložna oprávněna
a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank,
b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c) nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním,
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za
účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle tohoto zákona“,
e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském
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regulovaném trhu,
f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které
převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy
vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo
Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které
je Česká republika členem,
g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České
národní banky.
(3) Jiný majetek, než který je družstevní záložna oprávněna nabýt podle odstavce 2,
může nabýt pouze v souvislosti se zajištěním své pohledávky, a to nejvýše po dobu 6 měsíců.
V tomto případě se ustanovení § 1 odst. 8 věta první nepoužije. Tato lhůta se nevztahuje na
majetek nabytý na základě zajišťovacího převodu práv podle občanského zákoníku nebo na
základě převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce finančního kolaterálu podle
zákona upravujícího finanční zajištění3g).
(4) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Souhrn zůstatků
vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek
souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského
vkladu. Smlouvy uzavřené při výkonu činností podle odstavců 1 až 3 a § 1 odst. 2 písm. a) a
b) musí mít písemnou formu.
(5) Výkon činnosti družstevní záložny podle odstavce 1 a § 1 odst. 2 písm. a) a b) pro
stát a jeho organizační složky, vyšší územní samosprávné celky a obce, právnické osoby jimi
zřízené, nebo ve kterých jsou stát, vyšší územní samosprávné celky nebo obce výlučnými
podílníky, a pro další veřejné instituce veřejnoprávní korporace hospodařící s veřejnými
prostředky není podmíněn jejich členstvím.
(5) Družstevní záložna může poskytnout jednomu členovi, členům, kteří jsou
ekonomicky spjatými osobami,45) nebo členům, kteří jsou osobami blízkými podle
občanského zákoníku46), úvěr do úhrnné výše 30 000 000 Kč.
____________________
3e) Zákon

č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a
platebních systémech (zákon o platebním styku).

3g) Zákon

č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

45)

Čl. 4 odst. 1 bod 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

46)

§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (ST č. 108)

§ 4b
Členský vklad
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(1) Členský vklad může být pouze peněžitý. Výše základního členského vkladu je pro
každého člena stejná. Základní členský vklad činí alespoň 1 000 Kč. Členství v družstevní
záložně vznikne nejdříve splacením základního členského vkladu.
(2) Připouští-li to stanovy a souhlasí-li s tím členská schůze, může člen vložit do
základního kapitálu družstevní záložny další členský vklad. Výše dalšího členského vkladu,
při jeho vložení do základního kapitálu družstevní záložny, musí být vždy celočíselným
pětinásobkem násobkem základního členského vkladu. Další členský vklad musí být splacen
jednorázově do 90 dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí, s výjimkou případů
uvedených v § 2b odst. 3.
(3) Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní
výše za každých 12 měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane
celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského
vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti družstevní
záložně.
(4) Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně
jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další
členský vklad snižuje. Pro výplatu majetkového vypořádání se § 4c odst. 2 použije
obdobně.
Celex: 32013R0575 (čl. 29, 77 a 78)

(5) Při dodržení podmínek stanovených tímto zákonem může člen nabýt více dalších
členských vkladů.
(6) Určují-li to stanovy, je osoba vkládající členský vklad po vzniku družstevní
záložny povinna uhradit spolu se základním členským vkladem nebo dalším členským
vkladem i ážio. Způsob stanovení ážia určují stanovy. Uhrazené ážio je součástí rizikového
fondu družstevní záložny.
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§ 4c
Vypořádací podíl
(1) Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení
dalšího členského vkladu tohoto člena v daném účetním období, kterému v daném účetním
období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských
vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného
účetního období a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů,
kterým v daném účetním období zaniklo členství. Takto získaný poměr se násobí výší
vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení
výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu a
rezervního fondu podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Vypořádací
podíl člena, který z družstevní záložny vystoupil, protože nesouhlasil se změnou právní formy
družstevní záložny, se určí z konečné, případně mezitímní účetní závěrky podle zákona
upravujícího přeměny obchodních společností a družstev.
(2) Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za
účetní období, v němž členství zaniklo. Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího
podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky38), zejména
s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata
odložena.
Celex: 32013R0575 (čl. 29, 77 a 78)

(3) Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke
schválení do 6 měsíců od posledního dne účetního období.

§8
(1) Kapitál družstevní záložny činí nejméně 35 000 000 Kč.
(2) Bilanční suma družstevní záložny nesmí překročit 5 000 000 000 Kč.
(3) Souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou
osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, nesmí překročit 5 000 000 000 Kč.
(2) Družstevní záložna průběžně na individuálním základě udržuje kapitál minimálně
ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik (dále jen
"kapitálová přiměřenost"). Družstevní záložna dále dodržuje pravidla pro převod rizik.
Kapitál družstevní záložny zároveň nesmí klesnout pod minimální výši kapitálu stanovenou
v odstavci 1.
(3) Družstevní záložna průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném
4

základě, jestliže je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby
nebo odpovědnou družstevní záložnou ve skupině ovládající úvěrové instituce.
(4) Pro výpočet jednotlivých kapitálových požadavků družstevní záložna používá
základní nebo speciální přístupy.
(5) Jestliže družstevní záložna hodlá používat pro výpočet kapitálového požadavku
speciální přístup nebo používaný speciální přístup nebo podmínky jeho používání změnit, je
povinna požádat Českou národní banku o udělení předchozího souhlasu. Česká národní
banka rozhodne o žádosti družstevní záložny do 6 měsíců. Česká národní banka může v
rozhodnutí o udělení souhlasu stanovit závazné podmínky, za kterých je družstevní záložna
oprávněna speciální přístup používat.
(6) Družstevní záložna, která je členem skupiny evropské ovládající úvěrové instituce
[§ 1a odst. 1 písm. l)] nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 1a odst. 1 písm.
m)] nebo je ovládána evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry podle zvláštního
právního předpisu11), je oprávněna používat některé ze speciálních přístupů pro výpočet
kapitálového požadavku nebo takový již používaný přístup změnit také tehdy, pokud se
připojila ke společné žádosti evropské ovládající úvěrové instituce a jí ovládaných osob,
společné žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou nebo ke společné
žádosti evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry a jím ovládaných osob
o udělení předchozího souhlasu s používáním takového speciálního přístupu nebo změnou
takového používaného speciálního přístupu.
(7) Česká národní banka je příslušná rozhodnout o společné žádosti podle odstavce 6,
pokud vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské finanční
holdingové osoby (§ 25g). Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu,
který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem.
Družstevní záložna používá speciální přístup nebo používaný speciální přístup změní podle
rozhodnutí orgánu dohledu členského státu o společné žádosti o udělení předchozího
souhlasu s používáním speciálního přístupu nebo s jeho změnou, a to v souladu s podmínkami
uvedenými v tomto rozhodnutí.
(8) Česká národní banka rozhodne o společné žádosti podle odstavce 6 do 6 měsíců.
Česká národní banka zašle bez prodlení úplnou žádost orgánům dohledu nad členy
konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje
spolupráci s těmito orgány dohledu. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby rozhodnutí
bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu a dosažení dohody bylo řádně
uvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Jestliže nedojde k dohodě dotčených orgánů dohledu, aby
mohlo být rozhodnuto ve lhůtě uvedené ve větě první, Česká národní banka vezme při
rozhodování o společné žádosti v úvahu stanoviska a připomínky uplatněné dotčenými orgány
dohledu v této lhůtě. Česká národní banka může v rozhodnutí o udělení souhlasu stanovit
závazné podmínky, za kterých jsou družstevní záložna nebo jiný předkladatel společné žádosti
oprávněni speciální přístup používat. Rozhodnutí o udělení souhlasu odešle Česká národní
banka též všem dotčeným orgánům dohledu.
(9) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 8, může Česká národní banka
v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 8 požádat Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)30) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“)
o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad
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finančním trhem v oblasti bankovnictví31). Stejně postupuje i tehdy, nebylo-li dosaženo dohody
v případech, kdy Česká národní banka vykonává dohled nad členem skupiny evropské
ovládající úvěrové instituce [§ 1a odst. 1 písm. l)] nebo skupiny evropské finanční holdingové
osoby [§ 1a odst. 1 písm. m)] anebo nad družstevní záložnou, která je ovládána evropským
ovládajícím obchodníkem s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu11). Pokud Česká národní banka ani dotčené orgány dohledu nepožádají
Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, rozhodne Česká národní banka o
společné žádosti uvedené v odstavci 5 ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejího doručení.
(10) Pokud Česká národní banka nebo dotčené orgány dohledu požádají Evropský
orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 9 31), Česká národní banka přeruší
řízení o společné žádosti uvedené v odstavci 6 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro
bankovnictví.
(11) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, která zahrnují postupy, které družstevní
záložna uplatňuje při výpočtu kapitálové přiměřenosti, pravidla pro stanovení kapitálu,
určení jednotlivých kapitálových požadavků a vymezení přístupů pro jejich výpočet, včetně
stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových
požadavků, a pravidla pro převod rizik
b) určení speciálních přístupů, k jejichž používání a změně je potřeba souhlasu podle
odstavce 5 nebo 6,
c) náležitosti žádosti o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu a se změnou
používaného speciálního přístupu předkládané České národní bance.
(12) Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka
vydaného jinou osobou použije družstevní záložna toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato
jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní
bankou podle zákona upravujícího činnost bank, nebo pokud použití tohoto úvěrového
hodnocení zákon upravující činnost bank připouští12).
______________________________
11)

§ 151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
a zákona č. 57/2006 Sb.

12)

§ 12a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2007 Sb.

30)

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

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (ST č. 108)

§ 10
Fondy družstevní záložny
(1) Družstevní záložna zřizuje tyto fondy:
a) rizikový fond při svém vzniku ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk ve výši nejméně
10 % 20 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu dosáhne
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částky nejméně 20 % souhrnu 30 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých
družstevní záložnou,
b) rezervní fond. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku družstevní záložny, vytvoří se
ze zisku po zdanění vykázaného v řádné účetní závěrce za účetní období, v němž poprvé se
tento zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % ze zisku po zdanění. Tento fond se ročně
doplňuje o částku určenou ve stanovách, nejméně však o 10 % ze zisku po zdanění, a to až
do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne nejméně 20 % základního kapitálu.
(2) Stanovy mohou určit, že se vytváří vyšší rizikový fond a rezervní fond a že se
popřípadě zřizují další fondy.
§ 14
(1) Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů
podle části třinácté čtrnácté zákona o bankách17). Ustanovení zákona o bankách, která
upravují práva a povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění pohledávek z
vkladů, jakož i ustanovení upravující povinnosti likvidátorů, správců, insolvenčních správců a
Fondu pojištění vkladů při uplatňování tohoto systému se vztahují na družstevní záložny,
likvidátory a insolvenční správce obdobně, a to včetně ustanovení o odpovědnosti za jejich
porušení a uplatňování příslušných sankcí; procentní sazba příspěvku družstevní záložny
činí dvojnásobek procentní sazby příspěvku banky. Osoba, které svědčí pojištěná
pohledávka z vkladu vedeného u družstevní záložny, je oprávněnou osobou ve smyslu části
třinácté zákona o bankách.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (ST č. 108)

(2) Osobami, které ve smyslu zákona upravujícího činnost bank nemají nárok na
poskytnutí náhrady za pohledávku z vkladů z Fondu pojištění vkladů z důvodu jejich
zvláštního vztahu k bance17a), jsou
a) členové voleného orgánu družstevní záložny a řídící osoby,
b) osoby ovládající družstevní záložnu, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách
a členové vedení těchto osob,
c) osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku členům volených orgánů družstevní záložny,
řídícím osobám a osobám ovládajícím družstevní záložnu,
d) osoby s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a osoby jimi ovládané,
e) členové bankovní rady České národní banky,
f) osoby ovládané družstevní záložnou.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (ST č. 108)

___________________
17)

§ 41a až 41o zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995
Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 285/2008 Sb. a zákona č. 156/2010 Sb.

17a)

§ 41g odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb.
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§ 28g
(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti družstevní záložny Česká národní
banka povolení odejme.
(2) Povolení může být dále odňato, jestliže
a) družstevní záložna nezačala podnikat do 12 měsíců ode dne udělení povolení nebo po dobu
6 měsíců nepřijímá vklady od členů nebo jim neposkytuje úvěry, nebo
b) v činnosti družstevní záložny byl zjištěn nedostatek v činnosti, který by současně mohl
naplnit znaky správního deliktu podle § 27b odst. 2 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m),
o), p), q) nebo § 27c odst. 1 písm. e),
b) c) žadatel v žádosti o povolení uvedl nepravdivé údaje nebo zamlčel podstatné údaje
nezbytné pro posouzení této žádosti.,
d) proti družstevní záložně bylo vydáno pravomocné rozhodnutí pro závažné porušení zákona
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
nebo
e) družstevní záložna nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, § 28 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 28
odst. 2 písm. c).
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (ST č. 108)

(3) Česká národní banka odejme též povolení, jestliže zjistí, že kapitálová přiměřenost
družstevní záložny je menší než jedna třetina součtu jejích jednotlivých kapitálových
požadavků.
(3) Česká národní banka odejme povolení, jestliže zjistí, že celkový kapitálový poměr
družstevní záložny na individuálním základě je menší než jedna třetina celkového
kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (ST č. 108)

(4) Pokud Česká národní banka zjistí, že bilanční suma družstevní záložny
překročila 5 000 000 000 Kč, uloží záložně opatření k nápravě a poskytne přiměřenou
lhůtu ke zjednání nápravy, a to nejvýše 1 rok. Nezjedná-li družstevní záložna v této
lhůtě nápravu, Česká národní banka jí odejme povolení.
(5) Pokud Česká národní banka zjistí, že souhrnná bilanční suma družstevních
záložen uvedených v § 8 odst. 3 překročila 5 000 000 000 Kč, uloží těmto družstevním
záložnám opatření k nápravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, a to
nejvýše 1 rok. Nezjednají-li dotčené družstevní záložny v této lhůtě nápravu, Česká
národní banka odejme povolení všem družstevním záložnám uvedeným v § 8 odst. 3.
(6) V době řízení o žádosti družstevní záložny o souhlas se změnou právní formy
na akciovou společnost a řízení o udělení bankovní licence podle zákona upravujícího
činnost bank se neuplatní postupy uvedené v odstavcích 4 a 5.
(4) (7) Povolení zaniká též ke dni zápisu změny právní formy družstevní záložny
na akciovou společnost do obchodního rejstříku v souladu s § 13 odst. 5.
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(5) (8) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona,
jestliže byl souhlas udělen na základě nepravdivých údajů nebo žadatel v žádosti o udělení
souhlasu zamlčel podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.
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