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Shrnutí závěrečné zprávy RIA  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  

Návrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  

2Q/2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu nové vyhlášky je, v návaznosti na novelu zákona o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření (dále jen „zákon o stavebním spoření“), zajistit úpravy legislativně technické povahy, 

převzít do vyhlášky určité systémové prvky informačního systému upravené doposud v provozní 

dokumentaci informačního systému a zohlednit přesun lhůt z původní vyhlášky do textu zákona 

o stavebním spoření.  

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: Ne 

Návrh vyhlášky nemá žádný nový dopad na podnikatelské prostředí.  

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: Ne 

Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na životní prostředí. 

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 
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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 provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Definice problému 

Dne 1. 2. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření (zákon č. 461/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona 

České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů), ve které došlo k úpravě zmocnění pro vydání příslušné vyhlášky (jakožto 

prováděcího předpisu) a k přesunu některých věcných ustanovení ze stávající vyhlášky do textu zákona. 

Stávající znění vyhlášky tedy již neodpovídá novelizovanému znění zákona o stavebním spoření jak po 

stránce obsahové, tak po stránce legislativně-technické. 

Výše uvedené vede k potřebě upravit stávající prováděcí právní předpis. Kromě legislativně-technických 

změn a, nově, zahrnutí některých systémových prvků informačního systému upravených do té doby 

v provozní dokumentaci informačního systému, je potřeba provést úpravy reflektující podstatnou změnu 

oproti předchozí právní úpravě, a to převzetí lhůt pro podávání žádosti o roční zálohu stavebního spoření 

do textu zákona.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Platné znění vyhlášky Ministerstva financí upravuje technické náležitosti podávání žádosti stavební 

spořitelny o roční zálohu státní podpory stavebního spoření včetně způsobu zajišťování jejich oprav nebo 

doplnění. Vyhláška dále také upravuje způsob vracení státní podpory stavební spořitelnou, způsob podání 

a  náležitosti žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících stavebního spoření, a technické 

a organizační podmínky porovnávání údajů z informačního systému s údaji vedenými v informačním 

systému evidence obyvatel. Vyhláška rovněž obsahuje lhůty pro podání žádostí, jejich oprav nebo 

doplnění. Platná vyhláška již však není v souladu s platným zněním zákona. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAKJAMW3A)



4 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Při hodnocení dopadů návrhu vyhlášky bylo zjištěno, že dotčenými subjekty jsou: 

Tabulka 1: Identifikace dotčených subjektů 

Subjekt Důvod 

Stavební 
spořitelny 

Stavební spořitelny se účastní výměny informací s Ministerstvem financí.  

Ministerstvo 
financí 

Ministerstvo financí jakožto správce příslušného informačního systému zajišťuje komunikaci se 

stavebními spořitelnami a také se přímo účastní výměny informací. 

V rámci procesu RIA byly konzultovány následující subjekty:  

Tabulka 2: Seznam relevantních konzultovaných subjektů 

Subjekt 
konzultace 

Relevantnost příslušného subjektu 

Asociace 
českých 
stavebních 
spořitelen 

Sdružení bank působících jako stavební spořitelny. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je zajištění obsahově přesné provázanosti a právní soudržnost s platným zněním 

zákona.  

1.6. Zhodnocení rizika 

Pokud by zůstalo zachováno současné znění vyhlášky, neodpovídalo by novelizovanému znění zákona jak 

po stránce obsahové, tak po stránce legislativně-technické. 

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 a nekompatibilnost s platným zákonem.    

2.2 Varianta 1 – Úprava vyhlášky 

Varianta 1 by spočívala v provedení změn ve vyhlášce, které by zohlednily změny provedené v zákoně. 

Realizací varianty 1 by tak byla zajištěna plná slučitelnost zákona a prováděcího právního předpisu.  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Vzhledem k tomu, že se změnou vyhlášky nedojde k žádným procesním změnám, nebude tato úprava 

přinášet dotčeným subjektů dodatečné náklady. 

Přínosem je zajištění souladu zákona a prováděcího právního předpisu a tudíž zajištění právní jistoty.  

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Jiná varianta než dvě výše uvedené nebyla předkladatelem identifikována, a tedy ani analyzována. 

4. Návrh řešení 

Nulovou variantu spočívající v zachování stávajícího právního stavu nelze považovat za žádoucí, neboť by 

nadále přetrvával terminologický a věcný nesoulad mezi zákonem a vyhláškou a vyhláška by nezaručovala 

jednoznačné definování prvků informačního systému určeného pro zajištění poskytování státní podpory 

stavebního spoření. Varianta 1 tyto nedostatky odstraňuje. Z těchto důvodů se navrhuje k implementaci 

varianta 1, na základě které bude zajištěno řádné provedení platného znění zákona. 

5. Implementace doporučené varianty 

Doporučená varianta bude do právního řádu ČR implementována novou vyhláškou, kterou se provádí 

některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6. 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 se stavebními spořitelnami.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Nutnost nového znění vyhlášky vyplynula z novelizace zákona o stavební spoření. Problematika byla proto 
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diskutována s odborem Státní kontrola a dozor na finančním trhu v rámci Ministerstva financí, který má 

v gesci kontrolu čerpání státní podpory stavebního spoření, a se zástupci regulovaných subjektů – bank 

(Asociace českých stavebních spořitelen) v rámci vypořádání vnějšího připomínkového řízení.  

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Dušan Hradil 

ředitel odboru Finanční trhy I  

e-mail: Dusan.Hradil@mfcr.cz; tel. +420 257 042 572 

Mgr. Ing. Jaroslav Křemen 

vedoucí oddělení Bankovnictví, odbor Finanční trhy I 

e-mail: Jaroslav.Kremen@mfcr.cz; tel. +420 257 042 031 
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