
IV. 
 

Ministerstvo financí ČR 
Odbor 27 Finanční trhy I 

Oddělení Bankovnictví 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 2016 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAENK9SBL)



Shrnutí závěrečné zprávy RIA  

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  
Návrh 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Ing. Dušan Hradil 

Mgr. Ing. Jaroslav Křemen 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  
1. 1. 2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu je provést potřebné úpravy ve vyhlášce v souvislosti se změnou terminologie v zákoně 
o bankách a se změnou systému, prostřednictvím kterého provádí Garanční systém finančního trhu výplatu 
náhrad vkladů.  

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Předpokládá se dopad na podnikatelské prostředí bank, poboček bank z jiného než členského státu 
a spořitelních a úvěrních družstev vzhledem k nutnosti provést dílčí změny v informačních systémech. 
Bude třeba upravit výstupní soubory a rozdělit je na dávky v souladu s vyhláškou. Způsob předávání dat 
bude nadále vycházet z již v minulosti nastavených a z pohledu funkčnosti úspěšně ověřených procesů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Návrh vyhlášky nemá sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Návrh vyhlášky zajistí aktuálnost technických parametrů dat, která budou banky, pobočky bank z jiného 
než členského státu a spořitelní a úvěrní družstva zasílat Garančnímu systému finančního trhu, čímž bude 
splněn jeden z předpokladů fungování systému pojištění vkladů a tedy i zajištění výplaty náhrad vkladů 
v zákonem stanoveném rozsahu a lhůtách. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na životní prostředí. 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh 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“). 

1.2. Definice problému 

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“) byly v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) provedeny změny, na které bylo třeba reagovat 
změnou systému, prostřednictvím kterého Garanční systém finančního trhu provádí výplatu náhrad vkladů 
a testování připravenosti bank. 

Transpozicí směrnice DGSD došlo mimo jiné ke stanovení 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. 
V souvislosti s tím 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 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 také jen „vyhláška“). 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Předávání údajů mezi úvěrovými institucemi a GSFT upravuje vyhláška Ministerstva financí. Ta však 
vyžaduje úpravy v souvislosti s transpozicí směrnice DGSD do zákona o bankách zákonem 
č. 375/2015 Sb., které zatím nemohly být provedeny, protože bylo třeba, aby GSFT nejprve připravil 
adekvátní úpravy vlastního informačního systému, prostřednictvím kterého provádí výplatu náhrad vkladů. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Při hodnocení dopadů návrhu vyhlášky bylo zjištěno, že dotčenými subjekty jsou: 
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Tabulka 1: Identifikace dotčených subjektů 

Subjekt Důvod 

Úvěrové 
instituce 

Změna informačních systémů jednotlivých institucí zapojených do systému pojištění vkladů v ČR 
v důsledku technických úprav vyhlášky. 

GSFT Změna informačního systému v důsledku technických úprav vyhlášky. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je upravit terminologii a technické parametry vyhlášky tak, aby byla v souladu 
s novým informačním systémem, prostřednictvím kterého GSFT provádí výplatu náhrad vkladů. 

Cíle: 

• změna terminologie v důsledku transformace FPV na GSFT; 
• úprava předávání údajů o oprávněných osobách v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona 

o bankách, která ve vyhlášce doposud chybí; 
• další technické úpravy, mezi které patří rozšíření možnosti šifrování souborů předávaných mezi 

vyplácenou úvěrovou institucí a GSFT. 

1.6. Zhodnocení rizika 

Pokud by zůstalo zachováno současné znění vyhlášky, neodpovídalo by novému informačnímu systému, 
prostřednictvím kterého GSFT provádí výplatu náhrad vkladů, a nereagovalo by ani na změny právní 
úpravy systému pojištění vkladů v ČR. 

V případě nečinnosti nehrozí riziko zahájení řízení o porušení práva EU ze strany Evropské komise, neboť 
nejde o implementaci evropských právních předpisů. 
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2. Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich přínosů 

2.1 Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Varianta 0 by znamenala zachování současného stavu. Vyhláška by tak ani terminologicky, ani technicky 
neodpovídala úpravě v zákoně o bankách a novému informačnímu systému, prostřednictvím kterého GSFT 
provádí výplatu náhrad vkladů a testování připravenosti bank. Mohlo by tak docházet k chybám při 
předávání dat mezi úvěrovými institucemi a GSFT, což by v konečném důsledku mohlo znamenat 
i potenciální ohrožení, případně chyby při výplatě náhrad vkladů. 

2.2 Varianta 1 – Úprava vyhlášky 

Varianta 1 by spočívala v provedení změn ve vyhlášce, které by zohlednily změny provedené v zákoně 
o bankách transpozicí směrnice DGSD a nastavení nového informačního systému, prostřednictvím kterého 
GSFT provádí výplatu náhrad vkladů. Realizací varianty 1 by tak byla zajištěna plná funkčnost výměny 
relevantních dat mezi úvěrovými institucemi a GSFT a minimalizovaly by se potenciální chyby. Realizace 
varianty 1 vyvolá náklady na přizpůsobení u bank, poboček bank z jiného než členského státu 
a spořitelních a úvěrních družstev vzhledem k nutnosti provést dílčí změny v informačních systémech, kdy 
bude třeba upravit výstupní soubory a rozdělit je na dávky v souladu s vyhláškou. Zde je však třeba vzít 
v úvahu fakt, že tyto změny jsou nutné vzhledem k úpravám v systému pro výplatu náhrad vkladů dle 
zákona o bankách, a to v souladu s evropskou právní úpravou dle směrnice DGSD.  

Tabulka 2: Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

Dopady Dotčené subjekty Varianta 0 Varianta 1 

Zajištění souladu vyhlášky se zákonnou 
úpravou. GSFT, úvěrové instituce 0 + 

Zajištění souladu vyhlášky s novým 
informačním systémem GSFT jako jeden 
z předpokladů fungování systému pojištění 
vkladů a tedy i zajištění výplaty náhrad 
vkladů v zákonem stanoveném rozsahu a 
lhůtách. 

GSFT, úvěrové instituce, 
vkladatelé - + 

Implementační náklady. úvěrové instituce 0 - 

Pozn.: Hodnocení „0“ znamená neutrální nebo žádný vztah, „+“ znamená pozitivní působení, „-“ znamená negativní působení. 

3. Návrh řešení 

Nulovou variantu spočívající v zachování stávajícího právního stavu nelze považovat za žádoucí, neboť by 
nadále přetrvával terminologický nesoulad mezi zákonem o bankách a vyhláškou a vyhláška by nebyla 
technicky přizpůsobena novému systému pro výplatu náhrad vkladů. Varianta 1 tyto nedostatky odstraňuje, 
a tím povede k zajištění efektivní výměny relevantních dat mezi GSFT a úvěrovými institucemi. Z těchto 
důvodů se navrhuje k implementaci varianta 1, na základě které budou provedeny potřebné 
legislativní úpravy ve vyhlášce. 

4. Implementace doporučené varianty 

Doporučená varianta bude do právního řádu ČR implementována novelou vyhlášky č. 71/2011 Sb., 
o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky 
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povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. 

5. Přezkum účinnosti regulace  

Přezkum účinnosti a vhodnosti nové úpravy by měl být v souvislosti s vývojem finančního trhu průběžně 
prováděn Ministerstvem financí jako ústředním orgánem státní správy pro finanční trh. Zohledněny by 
měly být poznatky nabyté při vlastní úřední činnosti i připomínky dotčených subjektů, zejména pokud jde 
o praktické dopady regulace na fungování finančního trhu. Při přezkumu účinnosti bude Ministerstvo 
financí úzce spolupracovat jak s Českou národní bankou, tak zejména s GSFT a účastníky systému 
pojištění vkladů v ČR. 

6. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vyhlášky byl připraven Ministerstvem financí ve spolupráci s GSFT a Českou národní bankou, a to 
na návrh GSFT.  

GSFT konzultoval změny ve struktuře a předávání dat, které jsou součástí návrhu vyhlášky, s vybranými 
bankami. Konzultace s Českou bankovní asociací jako profesním sdružením většiny účastníků systému 
pojištění vkladů v ČR již byla zahájena a bude nadále probíhat i v průběhu mezirezortního připomínkového 
řízení. V rámci mezirezortního připomínkového řízení budou konzultovány také Asociace úvěrových 
institucí a Asociace družstevních záložen. 

7. Kontakt na zpracovatele RIA 

Dušan Hradil (tel. 257 042 572, e-mail Dusan.Hradil@mfcr.cz) 

Jaroslav Křemen (tel. 257 042 031, e-mail Jaroslav.Kremen@mfcr.cz) 
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