
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 17. 3. 2017, s termínem 

dodání stanovisek do 7. 4. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Povinná připomínková místa 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1.  K návrhu vyhlášky - § 6 

Navrhované zrušovací ustanovení doporučujeme uvést 

v tomto znění: 

„§ 6 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona………….. 

2. Vyhláška č. 142/2009 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí…….“ 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

1. - § 6 (Zrušovací ustanovení) doporučujeme dát do 

souladu s čl. 52 Legislativních pravidel vlády 

 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

1. K § 2 odst. 1: 

Navrhovaný odstavec 1 odkazuje na jiná ustanovení 

navrhované vyhlášky, která mají obsahovat údaje o 

účastnících, které se zapisují do databáze informačního 

systému. Uvedená ustanovení nicméně odkazují na zákon 

Akceptováno.  
Znění návrhu vyhlášky bylo změněno tak, že v § 2 odst. 1 je 

odkazováno na konkrétní ustanovení zákona a byly škrtnuty 

neadresné odkazy v § 3, § 4 a §5 navrhované vyhlášky.  
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č. 96/1993 Sb. (ne však na jeho konkrétní ustanovení), 

tudíž z navrhované vyhlášky není zřejmé, o jaké údaje 

o účastnících se jedná. Doporučujeme proto upravit 

navrhovaný odstavec a s ním spjatá ustanovení (tedy § 3 

odst. 1 a 2, § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1) tak, aby bylo jasné, 

jaké údaje o účastnících se do databáze informačního 

systému zaznamenávají, a nebylo pouze odkazováno na 

jiná ustanovení vyhlášky, která následně odkazují na zákon 

č. 96/1993 Sb. 

V tomto směru je zavádějící i legislativní zkratka „údaje“, 

když toto slovo je v dalším textu návrhu používáno ve 

spojení „údaje o účastnících podle zákona“. Ostatně podle 

čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se legislativní 

zkratka uvádí v jednotném čísle, i když text odpovídající 

zavedené legislativní zkratce se v právním předpisu 

používá v množném čísle. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 3 odst. 1 a 2: 

Podle našeho názoru není nutné, aby bylo v navrhované 

vyhlášce uvedeno, že stavební spořitelna podává žádost 

nebo její opravu, případně doplnění žádosti ve lhůtách 

stanovených zákonem č. 96/1993 Sb. Tato skutečnost 

vyplývá z § 11 odst. 2 zákona. Doporučujeme proto 

vypustit slova „ve lhůtách stanovených zákonem pro 

podání žádosti“. 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 4 odst. 1: 

Doporučujeme nahradit formulaci „způsobem umožňujícím 

dálkový přístup“ slovy „na svých internetových stránkách“. 

Tímto dojde k přesnému vymezení místa uveřejnění, neboť 

slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamenají 

kdekoliv na internetu. 

Neakceptováno.  

Ministerstvo financí by o případné změně účtu, na který mají 

stavební spořitelny vrátit částky státní podpory, informovalo 

dotčené subjekty, tzn. pouze stavební spořitelny, prostřednictvím 

datové schránky, u níž je prokazatelné doručení datové zprávy. 

Ministerstvo financí systém datových schránek považuje za 

způsob umožňující dálkový přístup. V případě oznámení 

stanoveného čísla účtu na internetových stránkách není 

prokazatelné, že stavební spořitelna zveřejněnou informaci 
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obdržela. 

Ministerstvo 

vnitra 

V nadpisu vyhlášky doporučujeme s ohledem na čl. 33 

Legislativních pravidel vlády slova „ze dne … 2017,“ 

neuvádět tučným písmem. 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

vnitra 

V nadpisu vyhlášky doporučujeme za slovy „ve znění 

pozdějších předpisů“ odstranit tečku. 
Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

vnitra 

S odkazem na běžnou legislativní praxi doporučujeme 

v úvodní větě na místo slov „ve znění pozdějších předpisů“ 

uvést konkrétní novely, jež se týkají prováděných 

ustanovení – viz čl. 61 odst. 3 písm. b) Legislativních 

pravidel vlády. 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

vnitra 

V rámci zaváděných legislativních zkratek „ministerstvo“ a 

„zákon“ doporučujeme v úvodní větě sjednotit uvozovky. 

Totéž platí i pro zaváděnou legislativní zkratku „účastník“ 

v navrhovaném § 1 písm. d) 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 1 písm. a): 

Informační systém je v rámci zákona č. 96/1993 Sb., o 

stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve 

znění pozdějších předpisů, upraven v § 9a. V uvedeném 

ustanovení je zavedena legislativní zkratka „informační 

systém“ pro informační systém podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího informační systémy veřejné správy, 

jehož správcem je Ministerstvo financí. S ohledem na fakt, 

že navrhovaná vyhláška nepřebírá v některých případech 

legislativní zkratku zavedenou již v prováděném zákoně 

[např. v navrhovaném § 1 písm. d) se zavádí legislativní 

zkratka „účastník“ pro účastníky stavebního spoření, 

přičemž stejná legislativní zkratka pro účastníky stavebního 

spoření je zavedena v zákoně č. 96/1993 Sb.], domníváme 

se, že v rámci navrhované vyhlášky by měla být v zájmu 

jednotnosti legislativně-technického provedení po vzoru 

zákona č. 96/1993 Sb. taktéž zavedena legislativní zkratka 

„informační systém“, tudíž je nejprve nutno vypsat řádný 

Akceptováno.  

Bylo upraveno tak, že legislativní zkratka je použita vždy v textu 

zákona.  
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název provozovaného informačního systému. Alternativou 

je nezavedení legislativní zkratky v navrhovaném § 1 písm. 

d) 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 5 odst. 1: 

V navrhovaném ustanovení je nesprávně odkazováno na § 

3 odst. 2 navrhované vyhlášky. Správně má být 

odkazováno na § 4 odst. 2, v němž je informace o vracené 

státní podpoře upravena 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K příloze bodu 1.2 písm. e): 

Doporučujeme v písm. bb) opravit slovo „datové“ na slovo 

„datová“. 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

zemědělství 

Upozorňujeme na chybně uvedený odkaz v § 5 odst. 2 

vyhlášky, kdy má být místo § 3 odst. 2 uveden § 4 odst. 2, 

ve kterém jsou právě upraveny podrobnosti podávané 

informace o vracené státní podpoře. 

Akceptováno.  

Bylo upraveno. 

Ministerstvo 

zemědělství 

V Příloze k vyhlášce doporučujeme v částech 2 až 4 doplnit 

ve všech tabulkách úplný název položky označené 

názvem "Datum". Z uvedeného označení není patrné, 

zda se jedná  o položku "Datum ukončení doby 

spoření" uváděnou v souladu s § 11 odst. 3 a) odst. 6 

zákona o stavebním spoření nebo položku jinou. 

Neakceptováno. 

Položka „Datum“ obsahuje údaj ve formátu data 

(DD/MM/RRRR), jehož význam se mění podle typu předávané 

informace, tedy podle hodnot zadaných v ostatních položkách 

příslušné datové věty. 

Úřad vlády 

ČR, Odbor 

kompatibility 

Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou 

republiku z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a 

z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Přestože návrh neimplementuje právo EU, předkladatel 

v obecné části odůvodnění neprovedl zhodnocení 

slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy 

Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

Akceptováno.  

Upravena obecná část odůvodnění. 
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a obecnými právními zásadami Evropské unie (viz. čl. 16 

odst. 4 a čl. 14 odst. 1 písm. c) LPV; resp. čl. 2 odst. 1 

písm. a), f) a g) metodických pokynů). 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Je nutné přepracovat DPIA. Tato připomínka je zásadní. 

Je nutné odůvodnit rozsah osobních údajů, které stavební 

spořitelna ministerstvu pro výkon jeho dozoru nad 

dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory 

podle odstavce § 15 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

poskytuje na základě § 15 odst. 6 zákona č. 96/1993 Sb. 

Podle § 15 odst. 4 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním 

spoření a státní podpoře stavebního spoření, Ministerstvo 

vnitra poskytuje pro výkon dozoru nad dodržováním 

podmínek pro poskytování státní podpory ministerstvu z 

informačního systému evidence obyvatel taxativně vyčtené 

v § 15 odst. 4 pod písm. a) a b) zákona č. 96/1993 Sb.  

Podle § 15 odst. 5 zákona lze z poskytovaných údajů v 

konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.  

Je nezbytné odůvodnit duplicitu osobních údajů dle § 15 

odst. 4 poskytovaných ministerstvu o účastnících jak ze 

strany Ministerstva vnitra, tak ze strany stavební spořitelny 

Akceptováno.  
Doplněn text v obecné části Odůvodnění návrhu vyhlášky, v bodě 

7.  

 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

V bodě 1.1 - Vysvětlivky popisu datových prvků se 

slova “ ISO Latin2“ nahrazují slovem „Unicode“.   

 
V roce 2017 je zastaralé stanovit v normě požadavek znaku 

kódové stránky ISO Latin2, neboť by se měl používat 

Unicode (UTF-8). 

Neakceptováno. 

Lze souhlasit, že v současnosti se od používání kódové sady ISO 

Latin2 upouští. Vyhláška se však dotýká již existujícího 

informačního systému, v němž jsou data uložena v kódování ISO 

Latin2. Změna kódování by znamenala zásah do všech dat 

v informačním systému (překódování) nejen na straně 

Ministerstva financí, ale i na straně stavebních spořitelen. 
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Nepovinná připomínková místa 

Připomínkové 

místo 

Připomínky Vypořádání 

AČSS Bez připomínek 0 

ČBA Bez připomínek 0 

 

V Praze 20. dubna 2017 

Vypracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Křemen Podpis: 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNALUBTH1P)


