
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., 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 
 

 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., 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, (dále jen „návrh 
vyhlášky“) je zejména provedení potřebných úprav v souvislosti se změnou systému, 
prostřednictvím kterého Garanční systém finančního trhu provádí výplatu náhrad vkladů. 
Potřeba úpravy systému vyplynula zejména ze změn, které byly provedeny v zákoně 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), 
v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 
16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (dále jen „směrnice DGSD“).  

Transpozicí směrnice DGSD došlo mimo jiné ke změně a rozdělení termínů pro předávání 
klientských dat, zahájení výplat ve vztahu k různým typům náhrad pohledávek z vkladů 
a k zavedení tzv. přeshraničních výplat náhrad pohledávek z vkladů prostřednictvím 
jednotlivých systémů pojištění vkladů v rámci EU. Dále bylo třeba v návrhu vyhlášky 
zohlednit transformaci Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu (dále jen 
„GSFT“), která byla provedena zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu. V neposlední řadě se ukázala potřeba zpřesnit formát předávaných 
dat u vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, u kterých se náhrada nevyplácí přímo 
oprávněným osobám, ale příslušným institucím, kterými jsou platební instituce, poskytovatelé 
platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických 
peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry a soudní exekutoři. Z těchto důvodů je 
nezbytné provést potřebné úpravy vyhlášky. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem o bankách a se zmocněním k vydání 
vyhlášky podle § 41c odst. 10 tohoto zákona, podle kterého Ministerstvo financí stanoví 
vyhláškou formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka 
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banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout GSFT 
v případech a lhůtách stanovených zákonem o bankách. Stejnou povinnost mají v souladu 
s § 14 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, také družstevní záložny. 

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Platnou vyhlášku č. 71/2011 Sb. 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, je třeba upravit zejména v souvislosti se změnami provedenými v zákoně 
o bankách v souvislosti s transpozicí směrnice DGSD. 

Vyhláška vyžaduje zejména následující úpravy: 

- změnu terminologie v důsledku transformace Fondu pojištění vkladů na GSFT; 

- úpravu předávání údajů o oprávněných osobách v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 
zákona o bankách. 

Kromě toho je vhodné rozšířit také možnosti šifrování souborů předávaných mezi vyplácenou 
bankou a GSFT. Důvodem pro tuto úpravu je rozšíření asymetrického šifrování pomocí 
soukromých a veřejných klíčů, vzhledem ke kterému není v budoucnu vyloučena náhrada 
zastaralého a placeného programu Aplkrypt (měsíční servisní poplatky) modernějším 
univerzálním způsobem šifrování, které bude používáno i při přeshraniční výměně dat v rámci 
EFDI (European Forum of Deposit Insurers). Dále byly provedeny další úpravy směřující 
ke zkvalitnění a zefektivnění výměny relevantních dat mezi bankou, pobočkou banky z jiného 
než členského státu nebo družstevní záložnou (dále jen „úvěrová instituce) a GSFT. 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná úprava nemá žádný dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Navrhovaná úprava má dopad na podnikatelské prostředí úvěrových institucí, které budou 
muset provést potřebné úpravy informačních systémů, aby byly schopné dostát všem svým 
povinnostem podle návrhu vyhlášky. Povinné osoby budou muset upravit výstupní soubory 
a rozdělit je na dávky v souladu s vyhláškou. Způsob předávání dat však bude nadále 
vycházet z již v minulosti nastavených a z pohledu funkčnosti úspěšně ověřených procesů. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné sociální dopady ani dopady na specifické skupiny 
obyvatel, jako jsou osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, ani dopady na životní prostředí. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
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6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Z navrhované úpravy nevyplývají dopady ve vztahu k ochraně osobních údajů.  

Návrhem vyhlášky nedochází ke změně rozsahu údajů, které je úvěrová instituce povinna 
poskytovat GSFT podle § 41d odst. 4 a § 41n. Nedochází k zásahu do ochrany osobních údajů 
ani nevzniká potenciální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů 
oproti současnému stavu. 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava byla posuzována v souladu se schválenou vládní metodikou 
na hodnocení korupčních rizik (CIA – Corrupt Impact Assessment). V rámci postupu CIA 
(vč. jejich skrytých forem) zpracovatelé návrhu dospěli k závěru, že právní úprava žádným 
způsobem neusnadňuje korupční jednání a ani neznesnadňuje jeho odhalování. 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost ani obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (nadpis vyhlášky) 
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s transpozicí směrnice DGSD do zákona o bankách došlo 
k transformaci Fondu pojištění vkladů na GSFT, byla provedena odpovídající terminologická 
úprava také v názvu vyhlášky, která zákon o bankách provádí. Zároveň dochází k upřesnění 
názvu vyhlášky s cílem vyjasnit, že vyhláška se vztahuje pouze na pobočky bank z jiného než 
členského státu, nikoliv pobočky z členského státu. 

K bodu 2 (§ 1) 
V návaznosti na změnu textu zmocnění pro vydání vyhlášky v zákoně o bankách dochází 
ke zpřesnění případů, kdy úvěrová instituce poskytuje požadované údaje GSFT, resp. ke 
zpřesnění předmětu úpravy ve vyhlášce. Zároveň se upřesňuje, že vyhláška se vztahuje pouze 
na pobočky bank z jiného než členského státu, nikoliv pobočky z členského státu. V důsledku 
transformace Fondu pojištění vkladů na GSFT je pak provedena odpovídající úprava 
terminologie. 

K bodům 3, 4 a 9 (§ 2 až 4) 
Jedná se o terminologickou změnu v důsledku transformace Fondu pojištění vkladů na GSFT. 

K bodu 5 (§ 3 odst. 1) 
Dochází k rozšíření možností pro šifrování dat, která úvěrová instituce poskytuje GSFT. Nově 
je možno vedle šifrovacího algoritmu AES-256 použít i asymetrické šifrování minimálně 
stejné bezpečnosti (PGP). Důvodem pro tuto úpravu je rozšíření asymetrického šifrování 
pomocí soukromých a veřejných klíčů, vzhledem k čemuž není v budoucnu vyloučena 
náhrada zastaralého a placeného programu Aplkrypt modernějším univerzálním způsobem 
šifrování, které bude používáno i při přeshraniční výměně dat v rámci EFDI (European Forum 
of Deposit Insurers). 

K bodu 6 (§ 3 odst. 2) 
Došlo k upřesnění, že optickým nosičem dat se rozumí CD či DVD. 

K bodu 7 (§ 3 odst. 3) 
V odstavci 3 bylo provedeno upřesnění účelu, pro který úvěrová instituce poskytuje relevantní 
údaje GSFT a kterým je výplata náhrad pohledávek z vkladů, ověřování funkčnosti systému, 
nebo provádění zátěžového testu.  

K bodu 8 (§ 3 odst. 4) 
Jedná se o nové ustanovení, které upravuje způsob poskytování údajů o oprávněných osobách 
v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách. Tato úprava dosud ve vyhlášce 
chyběla. S ohledem na to, že v budoucnu může nastat situace, kdy bude třeba vyplácet 
náhrady z vkladů vedených podle § 41f odst. 7 a 8, se jeví jako nezbytné upravit tyto situace 
ve vyhlášce, aby byl GSFT schopen splnit podmínky výplaty náhrad podle zákona o bankách. 

Dále se zakotvuje povinnost, že v případě, kdy úvěrová instituce eviduje vklady vedené 
u zahraniční pobočky, jsou údaje o oprávněných osobách Garančnímu systému předávány 
v rozdělených dávkách podle jednotlivých zemí, ve kterých jsou vklady vedeny. 
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K bodu 9 (§ 3 odst. 5) 
V novém odstavci 5 je stanoveno, že termíny dodání dávek s údaji o oprávněných osobách 
odpovídají termínům stanoveným v zákoně o bankách. 
 
K bodům 10 a 11 (§ 4 odst. 4) 
V daném ustanovení bylo provedeno upřesnění, že v případě ověřování funkčnosti systému 
vyplácení náhrad při zjištění chyb v předávaných údajích o oprávněných osobách úvěrová 
instituce poskytne opětovně všechny údaje o oprávněných osobách jak v případě první, tak 
i případné další dávky. Tato legislativně technická změna vyplývá ze změn provedených 
v ustanovení § 3 odst. 3. 

K bodu 12 (Příloha) 
V příloze vyhlášky byly provedeny některé nezbytné úpravy, které jsou odůvodněny níže. 

V části 1. 1. 1 bylo doplněno, že jméno přenášeného souboru nově obsahuje vedle tříznakové 
zkratky, čtyřznakového čísla úvěrové instituce a pětiznakové extenze (sufixu) také 
dvouznakový kód země zahraniční pobočky. Toto doplnění bylo doplněno v souladu s § 41e 
odst. 1 zákona o bankách, podle kterého se náhrada pohledávky z vkladu vyplácí v měně 
státu, v němž se nachází daný účet. Z tohoto důvodu potřebuje GSFT klienty s těmito účty 
jasně a nezaměnitelně identifikovat. Toho se docílí předáním informací o těchto klientech 
v samostatné dávce, kde ve jménu souborů je dvouznakový kód země, ve které působí 
pobočka vyplácené úvěrové instituce. 

V části 1. 1. 2 byly do výčtu přenášených souborů nově doplněny soubory DII, které slouží 
k výměně informací o institucionálních účtech, které představují účty ve speciálním režimu 
a kterými jsou účty platebních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, 
institucí elektronických peněz nebo vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, 
na nichž jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili 
k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze 
(§ 41f odst. 7 zákona o bankách) nebo účty obchodníků s cennými papíry, na nichž jsou 
evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu nebo účty soudních exekutorů, na nichž jsou deponovány prostředky pro 
oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu (§ 41f odst. 8 zákona o bankách). Tato 
varianta výplat pohledávek z vkladů na institucionálních účtech nebyla v minulosti 
v softwarovém vybavení implementována, je však vhodné i tuto variantu zahrnout 
do systému, aby případná budoucí výplata byla funkční. 

V části 1. 1. 6 byly v souvislosti s komprimací datových dávek algoritmem ZIP z vyhlášky 
vypuštěny konkrétní metody komprimace, protože současné programy pracují univerzálně 
a není třeba způsob komprimace omezovat a zužovat okruh použitelných metod. Dále byla 
vedle stávající možnosti šifrování symetrickým algoritmem AES-256 doplněna možnost 
použít také asymetrické šifrování minimálně stejné bezpečnosti (PGP). Důvodem pro tuto 
úpravu je rozšíření asymetrického šifrování pomocí soukromých a veřejných klíčů, vzhledem 
ke kterému není v budoucnu vyloučena náhrada zastaralého a placeného programu Aplkrypt 
(měsíční servisní poplatky) modernějším univerzálním způsobem šifrování, které bude 
používáno i při přeshraniční výměně dat v rámci EFDI (European Forum of Deposit Insurers). 

V části 1. 2 jsou do kategorie souborů označených DIL vedle společných účtů nově zahrnuty 
také účty svěřenecké, kdy je skutečný vlastník peněžních prostředků odlišný od majitele účtu. 
V těchto případech se náhrada z GSFT poskytne skutečným vlastníkům finančních 
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prostředků, kteří jsou jednoznačně definováni v souboru DIL. Přestože v tomto ohledu 
nedošlo v textu zákona o bankách (§ 41f) ke změně a tzv. svěřenecké účty existovaly i podle 
předcházející úpravy, datová struktura týkající se uvedených zvláštních účtů nebyla v původní 
vyhlášce upravena a řešila se manuálem k software o evidenci náhrad pohledávek z vkladů. 
Z tohoto důvodu je příslušná datová struktura (soubor DIL) nově zahrnuta do vyhlášky. 

Dále došlo k doplnění procesu poskytování dat v případě, kdy úvěrová instituce eviduje 
pohledávky z vkladů podle § 41f odst. 7 nebo 8 zákona o bankách. Při procesu testování 
úvěrových institucí v souladu s § 41n zákona o bankách GSFT nejdříve testuje údaje vedené 
podle § 41c odst. 3 a § 41f odst. 2 až 5 zákona o bankách (první dávka) a po ukončení testu 
musí být tato data ze systému GSFT bezpečně smazána (povinnost GSFT smazat data vyplývá 
i ze stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů). Pokud vede úvěrová instituce navíc 
i údaje podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách (druhá dávka), pak jsou tyto údaje testovány 
s odstupem několika dní. A protože je nutno v rámci prováděných kontrol ověřit návaznost 
druhé dávky na první dávku, je nutno při testování druhé dávky nejdříve opětovně načíst 
dávku první. 

V části 1. 2. 4 byla ve vztahu ke struktuře souboru DIL vyhláška doplněna o upřesnění, že 
věta pro majitele společného resp. svěřeneckého účtu musí být uvedena v souboru DIA 
společně s celkovým zůstatkem společného resp. svěřeneckého účtu a pokud má společný 
resp. svěřenecký účet více majitelů, musí být pro každého majitele v souboru DIA uvedena 
jedna věta. Dále bylo doplněno, že v souboru DIC musí být uvedeny údaje o majitelích účtu 
i v případě, že je podíl jejich prostředků na účtu nulový. Toto upřesnění, jak má úvěrová 
instituce správně vyplňovat data, je zásadní pro správnou interpretaci dat a dříve bylo 
komunikováno mimo vyhlášku. Existence majitele účtu v souboru DIC, třeba i s nulovým 
zůstatkem, je pro GSFT důležitá především při řešení dotazů nebo reklamací spojených 
s takovýmto účtem, ať už ve vztahu k majiteli účtu, či ve vztahu ke skutečným vlastníkům 
peněžních prostředků nacházejících se v souboru DIL. 

Do vyhlášky byla dále doplněna nová část 1. 2. 5. Varianta výplat pohledávek z vkladů 
na institucionálních účtech nebyla v minulosti v softwarovém vybavení implementována. 
Jedná se o obdobu souboru DIL, kdy v souborech DII jsou vedeny informace o skutečných 
vlastnících peněžních prostředků využívajících služeb dle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách. 
Po zkušenostech s prací se soubory DIL v případě dříve již provedených testů byla z hlediska 
minimalizace úprav SW na straně úvěrových institucí (časové a finanční úspory) použita 
stejná datová struktura i pro soubory DII. Vyhláška v této souvislosti nově upravuje metodiku 
uplatnění podílu. 

V části 2. Seznam řídících zpráv byly vypuštěny příkazy Reklamace, Přijetí Reklamace 
a Zamítnutí Reklamace, které nikdy v minulosti nebyly v praxi během skutečných výplat 
náhrad pohledávek z vkladů využívány. Institut řešení reklamací mezi GSFT a vyplácenou 
úvěrovou institucí (ve spolupráci s vyplácející bankou) byl postupně založen na jednodušších 
a operativnějších postupech, které nepoužívají datové struktury definované v původní 
vyhlášce. Nově se reklamace budou evidovat a vyřizovat v SW aplikaci spisové služby 
a s novým IT systémem pro výplatu náhrad pohledávek z vkladů budou provázány odkazem. 

K čl. II (účinnost) 
Účinnost se navrhuje dnem 1. 1. 2017. Vzhledem k tomu, že je nutné ponechat úvěrovým 
institucím určitý časový prostor pro adaptaci svých systémů na novou vyhlášku, je vhodné 
stanovit účinnost na pozdější datum než dnem vyhlášení. 
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