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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

k návrhu vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Z projednávání novely zákona 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 

(dále jen „zákon“), ve znění platném od 30. 12. 2016, v pracovních komisích Legislativní 

rady vlády vzešel požadavek na přepracování související vyhlášky č. 236/2005 Sb., kterou se 

provádí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“). Vyhlášku je nezbytné přepracovat 

hlavně z toho důvodu, aby reflektovala novelizovaná ustanovení zákona. Vzhledem k rozsahu 

změn vyplývajících z novely zákona bylo navrženo připravit vyhlášku novou, zrušující 

původní vyhlášku. Dotčený návrh vyhlášky představuje ve značném rozsahu úpravy 

legislativně technického charakteru a usiluje o zkvalitnění textu vyhlášky tím, že 

mj. zohledňuje některé specifické systémové prvky, které byly doposud upraveny v provozní 

dokumentaci informačního systému. Konečně, jak je detailněji popsáno níže, nové znění 

vyhlášky reaguje na převzetí některých ustanovení vyhlášky týkajících se lhůt pro podávání 

žádosti o roční zálohu stavebního spoření do textu zákona. V návaznosti na to došlo ke změně 

těch ustanovení zákona, která obsahují zmocnění ministerstva k vydání 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 a s následujícím zmocněním k vydání 

vyhlášky:  

a) podle § 11 odst. 7 zákona ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti 

podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního spoření 

včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění. Zmocnění podle tohoto 

paragrafu je realizováno prostřednictvím § 3 návrhu vyhlášky; 

b) podle § 13 odst. 9 zákona ministerstvo stanoví vyhláškou  

i. technické podrobnosti podání informace o vracené státní podpoře stavební 

spořitelnou a  
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ii. technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu evidovaných 

údajů o účastnících; Zmocnění podle tohoto paragrafu je realizováno 

prostřednictvím §§ 4 a 5 návrhu vyhlášky; 

c) podle § 15 odst. 9 zákona ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky provozování 

informačního systému; Zmocnění podle tohoto paragrafu je realizováno 

prostřednictvím § 2 návrhu vyhlášky. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Z právních předpisů Evropské unie ani judikatury Evropského soudního dvora nevyplývají 

žádné specifické požadavky vztahující se k oblastem upraveným návrhem prováděcího 

právního předpisu. 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje rozpor s právními předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie, zejména se zásadou proporcionality a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, 

nediskriminace a právní jistoty. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Platná vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, již není v souladu s navrhovaným 

zněním zákona.  

V nové vyhlášce budou oproti nynější vyhlášce provedeny zejména tyto úpravy: 

- detailnější popis podmínek provozování informačního systému (popis datových 

souborů - datových prvků/datových vět); 

- vypuštění termínů podávání žádosti o roční zálohu státní podpory a termínů pro podání 

opravné nebo doplněné žádosti (tyto byly přesunuty do zákona); 

- detailnější technické podrobnosti podání žádosti o roční zálohu státní podpory 

a detailnější technické podrobnosti v oblasti předávání informací o vracené státní 

podpoře a v rámci žádosti o změnu evidovaných údajů o účastnících. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádný dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 

rozpočty. Rovněž navrhovaná právní úprava nepředstavuje dopad na podnikatelské prostředí. 

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. 
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6. 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. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají dopady ve vztahu k ochraně osobních údajů. 

Návrhem vyhlášky nedochází ke změně rozsahu údajů, které je stavební spořitelna povinna 

poskytovat ministerstvu podle § 15 zákona. 

Problematika ochrany osobních údajů v souvislosti s údaji poskytovanými v rámci dozoru nad 

dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory a rozšíření rozsahu poskytovaných 

údajů již byl řešena a řádně odůvodněna v rámci poslední novely zákona. Poskytování 

příslušných údajů je odůvodněno požadavkem jednoznačně identifikovat účastníka 

v příslušných registrech a následně posoudit jeho nárok na poskytnutí státní podpory. Jak 

vyplývá z výše zmíněné důvodové zprávy, nepředstavuje rozsah poskytovaných údajů 

významný zásah do jejich ochrany ani nevzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného 

přístupu nebo zneužití osobních údajů. 

Ministerstvo v rámci své dozorové působnosti porovnává údaje soukromého subjektu, kterým 

je stavební spořitelna, s údaji z oficiálního zdroje, v tomto případě informačního systému 

Ministerstva vnitra. Informace podávané Ministerstvem vnitra jsou jiného rozsahu než 

informace stavební spořitelny. V případě informace Ministerstva vnitra může jít o údaje 

o druhu a délce pobytu účastníka, na základě čehož bude následně posuzován nárok účastníka 

na připsání/vyplacení státní podpory za určitou dobu spoření. Údaje poskytované 

Ministerstvem vnitra jsou zde taxativně vymezené (§15/4, §15a), a jejich použití omezené dle 

§15/5 a §15a/6. 

 

8. 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. 

 

9. 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 názvu vyhlášky 

Byl zvolen stejný název nové vyhlášky, jaký měla vyhláška č. 236/2005 Sb., se zohledněním 

změny názvu zákona provedené jeho poslední novelou. 

 

K § 1  

Jako samostatný bod (nové ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky) se zavádí vymezení podmínek 

provozování informačního systému (a jeho náležitosti), který má sloužit ve světle novely 

zákona mj. k terminologicky nově definovanému dozoru nad dodržováním podmínek pro 

poskytování státní podpory. V rámci dozoru je stěžejní role informačního toku mezi 

stavebními spořitelnami a ministerstvem, proto je nutno tento informační systém a jeho 

fungování detailněji vymezit. 

K další změně dochází v důsledku přesunutí termínů podání žádosti o roční zálohu státní 

podpory a termínů pro podání opravené nebo doplněné žádosti do znění zákona (tj. ruší se 

původní ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky). Nově je dále stanoveno detailní vymezení 

technických podrobností podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory 

stavebního spoření včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění (§ 1 písm. b) 

vyhlášky). 

Oproti původní právní úpravě (původní § 1 písm. b) vyhlášky upravující „způsob vracení 

státní podpory“) se nově stanoví technické podrobnosti podání informace o vracené evidované 

a vyplacené státní podpoře (§ 1 písm. c) vyhlášky).  

Oproti původní právní úpravě (původní § 1 písm. c) vyhlášky upravující „způsob podání 

a náležitosti žádosti stavební spořitelny o změnu údajů“) se nově stanoví technické 

podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících stavebního 

spoření evidovaných v informačním systému (§ 1 písm. d) vyhlášky).  

 

K § 2 

Na základě zmocnění v § 15 odst. 9 zákona se zavádí samostatné ustanovení vyhlášky 

popisující technické požadavky na provozování informačního systému užívaného mj. v rámci 

dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory a specifikuje se způsob, 

jakým stavební spořitelna předává ministerstvu (a opačně ministerstvo stavební spořitelně) 

údaje dle zákona. Tím je zajištěn výkon dozoru nad poskytováním státní podpory tak, jak to 

ukládá zákon. Ohledně jednotlivostí týkajících se datových souborů se pak ustanovení 

vyhlášky odkazuje na přílohu vyhlášky.  

 

K § 3 

Na základě zmocnění § 11 odst. 7 zákona obsahuje ustanovení § 3 vyhlášky technické 

podrobnosti podání žádosti o státní podporu stavebního spoření (včetně způsobu zajišťování 

jejích oprav nebo doplnění). Pokud jde o podrobný popis datových vět a doprovodných údajů, 

odkazuje se na novou jednotnou přílohu vyhlášky. 
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K § 4 

Jedná se o ustanovení, které na základě zmocnění v § 13 odst. 9 zákona specifikuje technické 

podrobnosti podání informace o vracené státní podpoře prostřednictvím datových souborů. 

V příloze vyhlášky jsou pak uvedeny další detailní technické požadavky a specifikace pro 

předávání údajů. 

 

K § 5  

Jedná se o ustanovení, které na základě zmocnění v § 13 odst. 9 zákona specifikuje technické 

podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu evidovaných údajů o účastnících. 

V příloze vyhlášky jsou pak oproti původní právní úpravě uvedeny nové detailnější technické 

požadavky pro předávání údajů.  

 

K Příloze 

Příloha v části prvé, která se týká podmínek provozování informačního systému, obsahuje 

vysvětlivky popisu datových prvků a dále vymezení struktury, formátu a podmínek 

poskytování datových souborů a popis datových vět.  

Část druhá přílohy definuje popis datových vět pro předávání údajů jednak v rámci žádosti 

o státní podporu stavebního spoření a její opravy a jednak v rámci doplnění této žádosti 

(struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou, struktura doprovodných údajů 

předávaných stavební spořitelnou, struktura datové věty pro předání výsledku kontroly 

struktury předaných údajů provedené ministerstvem, struktura datové věty pro předání 

informací o duplicitních smlouvách zjištěných při zpracování předaných údajů provedené 

ministerstvem a struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů 

provedené ministerstvem). 

Třetí část přílohy definuje popis datových vět pro předávání informace o vracené státní 

podpoře (struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou, struktura 

doprovodných údajů předávaných stavební spořitelnou, struktura datové věty, struktura 

datové věty pro předání výsledku kontroly struktury předaných údajů provedené 

ministerstvem a struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů 

provedené ministerstvem). 

Čtvrtá, poslední, část přílohy definuje popis datových vět pro předávání informace o změně 

údajů o účastnících (struktura datové věty pro předání údajů stavební spořitelnou, struktura 

datové věty pro předání výsledku kontroly struktury předaných údajů provedené 

ministerstvem a struktura datové věty pro předání výsledku zpracování předaných údajů 

provedené ministerstvem). 

 

K čl. II (Zrušovací ustanovení) 

Zrušovací ustanovení stanoví, že se ruší vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona 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, jak vyplývá ze změn 

provedených vyhláškou č. 142/2009 Sb. 
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K čl. III (Účinnost) 

Účinnost se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení 

právního předpisu. Navrhovanou vyhláškou nedošlo ke změně technických parametrů 

předávaných datových vět oproti stávajícímu stavu, a z toho důvodu se stanovuje účinnost na 

první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Není proto nutné navrhnout 

delší legisvakanční lhůtu. 
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