
X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
 a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 

č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 3. 11. 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 2. 12. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, bodu 13 
Doporučujeme z důvodu nadbytečnosti uvést novelizační bod 13 
následovně:  
„V § 5a odst. 4 se text „29a,“ zrušuje.“ Podobně doporučujeme 
upravit i novelizační bod 14. 

Akceptováno částečně. 
Byla provedena navrhovaná úprava v novelizačním bodě 13. Znění 
novelizačního bodu 14 bylo ponecháno v původním znění, protože 
dochází k vložení odkazů na dva různé paragrafy na dvou různých 
místech. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, bodu 16 
Doporučujeme ve znění novelizačního bodu zrušit pro 
nadbytečnost slova „v obou výskytech“. K nahrazení slova 
„provozovat“ slovem „vykonávat“ dojde v obou případech i bez 
jejich použití. Obdobně doporučujeme upravit i novelizační body 
59 a 94. 

Akceptováno. 
Upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, bodu 26 a 27 
Doporučujeme sloučit výše uvedené novelizační body do 
jednoho, který bude znít: 
„V § 8 odst. 3 písm. b) a c) se slova „členů statutárního orgánu, 
členů správní rady a členů dozorčí rady “ nahrazují slovy „členů 
vedoucího orgánu,“. 
CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 7). Podobně 
doporučujeme upravit i novelizační body 45 a 46, 60 a 61, 77 a 
78, 100 a 101, 114 a 115, 117 a 118, 126 a 127, 128 a 129, 135 - 
137, 153 a 154. 

Akceptováno.  
Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Ministerstvo K části první, bodu 130 Akceptováno. 
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průmyslu a 
obchodu 

Doporučujeme na základě článku 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády v ustanovení § 36ha odst. 1 písm. b) vložit před 
slovo „nebo“ čárku. Podle výše uvedeného článku se při více 
možnostech vyjádřených v pododstavcích nebo bodech mezi 
poslední dvě možnosti klade spojka „nebo“, před níž se píše 
čárka. 

Upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé, bodu 27 
Doporučujeme ve znění novelizačního bodu zrušit pro 
nadbytečnost slova „v obou výskytech“. K nahrazení slova 
„provozovat“ slovem „vykonávat“ dojde v obou případech i bez 
jejich využití. Podobně doporučujeme upravit i novelizační body 
30, 68 a 72. 

Akceptováno. 
Upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé, bodům 29 a 30 
Doporučujeme sloučit výše uvedené novelizační body do 
jednoho, který bude znít: 
„V § 2h odst. 1 a 2 se slovo „podniká“ nahrazuje slovy 
„vykonává činnost“.“. Podobně doporučujeme upravit i 
novelizační body 43 a 44, 95 a 96. 

Akceptováno. 
Upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé, bodu 34 
Upozorňujeme, že podle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel 
vlády obrat „na konci textu“ vyjadřuje, že se určitá slova 
doplňují před znaménko. Z tohoto důvodu doporučujeme zrušit 
za slovy „ledaže došlo ke splynutí družstevních podílů“ tečku. 

Akceptováno. 
Upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé, bodu 53 
Doporučujeme z důvodu přehlednosti právní úpravy vložit ve 
znění novelizačního bodu za text „V § 7aa odst. 4“ slova „úvodní 
části ustanovení“. 

Akceptováno. 
Upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé, bodu 57 
Upozorňujeme, že v návrhu zákona vkládáte v novelizačním 
bodu pouze ustanovení § 7af až 7ah, zatímco platné znění 
obsahuje i ustanovení § 7ai. 

Akceptováno. 
§ 7ai byl z platného znění vypuštěn. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé, bodu 75 
Upozorňujeme, že ve znění novelizačního bodu je použito pro 
obdobný případ jednou slovo „slova“ a podruhé slovo „text“. Z 
tohoto důvodu doporučujeme terminologii sjednotit. Podobně 
doporučujeme upravit i novelizační bod 85.   

Akceptováno. 
Slovo „textem“ bylo nahrazeno slovem „slovy“. 
V novelizačním bodě 85 bylo slovo „text“ nahrazeno slovem „slova“ 
a slovo „nahrazuje“ bylo nahrazeno slovem „nahrazují“. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Podpisová doložka 
Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění uvedeném v 
příloze č. 1  Legislativních pravidel vlády. 

Neakceptováno. 
Podpisová doložka se v materiálu uvádí až po schválení materiálu na 
schůzi vlády před odesláním do Poslanecké sněmovny (viz čl. 11 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády). 

Ministerstvo 
dopravy 

K části první, bodu 7 a 30 
Upozorňujeme, že podle čl. 44 legislativních pravidel vlády lze 
legislativní zkratku použít (resp. zavést) pro slovní spojení, které 
se v právním předpisu vícekrát opakuje. Zavedené legislativní 
zkratky „výkonný člen“ a „nevýkonný člen“ se však v 
normativním textu vyskytují pouze na jediném místě, a to v § 8 
odst. 4 písm. c) a v § 8 odst. 5 platného znění zákona. Z důvodu 
nutnosti dodržet postup stanovený legislativními pravidly vlády 
dáváme proto předkladateli ke zvážení, zda je skutečně nezbytné 
a účelné předmětné legislativní zkratky v rámci návrhu novely 
zavádět. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Cílem legislativní zkratky zavedené již v platném znění zákona je 
zjednodušení a zpřehlednění textu zákona.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Zvláštní část důvodové zprávy, k bodu 5 (§ 3aa)  
Doporučujeme upravit část věty „včetně osob vykonávajících 
práci na dohodu (podle zákoníku práce spadají pod pojem 
„základní pracovněprávní vztah“)…“ tak, aby byla v souladu s 
terminologií zákoníku práce: „včetně osob vykonávajících práci 
v právním vztahu založeném na základě dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (dle zákoníku práce spadají pod 
pojem „základní pracovněprávní vztah“)…“. 

Akceptováno.  
Důvodová zpráva byla upravena v souladu s uplatněnou připomínkou. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

1. K čl. I, bodu 5, § 3aa zákona o bankách a obdobně k čl. II, 
bodu 5, § 1a odst. 2 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech 
S ohledem na níže uvedené argumenty navrhujeme následující 
znění ustanovení  
§ 3aa zákona o bankách: 
 
„Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) pracovníkem zaměstnanec banky, osoba, která je členem 
orgánu banky, jehož členové jsou do funkce voleni, 
jmenováni nebo jinak povoláni (dále jen „volený orgán“), a 
osoba, která je členem výboru banky; je-li členem voleného 
orgánu jiná právnická osoba, rozumí se pracovníkem také 

Vysvětleno. 
Navrhované znění ustanovení je výsledkem dohody na vymezení 
předmětných pojmů v jednotlivých sektorových zákonech na finančním 
trhu. Zvolené řešení vychází ze skutečnosti, že vnitřní struktura bank 
často vychází z jejich zahraničních mateřských společností a je proto 
vhodnější použít obecnější vymezení pojmů. Navrhované znění je navíc 
již obsaženo ve vládou schválené novele zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu (ST 869), ze které předkladatel při přípravě novely 
vycházel. Pravidla v zákoně o bankách se navíc uplatňují i na 
konsolidované úrovni, a v těchto případech dopadají nejen na akciové 
společnosti podle českého práva, ale i na jiné formy korporací, 
vč. zahraničních. 
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fyzická osoba, která  
ji v tomto orgánu zastupuje, 
b) vedoucím orgánem volený orgán nebo orgány, které jsou 
oprávněny určovat strategii, cíle a celkové směřování banky 
nebo dohlížet na činnost banky,  
a které jsou složeny z osob, jež skutečně řídí činnost banky, 
c) osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, která zastává 
výkonnou řídící funkci a je odpovědná vedoucímu orgánu 
banky za každodenní řízení činnosti banky.“. 
 
Záměr předkládaného návrhu nahradit stávající pojmy v zákoně 
obsažené (představenstvo, dozorčí rada a správní rada) obecnými 
výrazy, které používá směrnice, nepovažujeme za vhodné. 
Vzhledem k faktu, že bankou může být pouze akciová 
společnost, jeví se nám jako uživatelsky přívětivější řešení, aby 
zákon hovořil  
již v kontextu této právní formy a používal přímo označení pro 
příslušné orgány. 
 
K písmenu a) 
Doporučujeme ustanovení přeformulovat ve výše uvedeném 
smyslu. Obsahově  
je vyjádřeno totéž, pouze je použita jednodušší a čistší 
terminologie. Také  
se domníváme, že by mělo být zdůrazněno, že osoby, které jsou 
oním „pracovníkem“, musí být v tom kterém právním vztahu 
k bance.  
 
Dále dáváme ke zvážení, zda z textu nevypustit zmínku o 
prokuristovi. Prokurista  
je pouhým zástupcem, zmocněncem jednajícím za osobu 
navenek, nemá vnitřní a řídící pravomoc. Je třeba zdůraznit, že 
postavení prokuristy samo o sobě nepředpokládá jinou činnost 
než právní jednání na základě rozhodnutí přijatých řídícím 
orgánem nebo jinými vedoucími osobami a nepředpokládá ani 
podílení se na vlastní činnosti banky. Pokud by měl být ve výčtu 

Konkrétně co se týče případů, kdy je členem orgánu právnická osoba 
podle § 3aa písm. a), je záměrem definice, aby případnou právnickou 
osobu vůbec nebrala v potaz, protože požadavky kladené v dalším textu 
zákona na „pracovníky“, jsou právě požadavky, které mají plnit pouze 
fyzické osoby, nikoliv osoby právnické. Jedná se např. o požadavky 
podle § 8b odst. 1 písm. d) bod 1, § 36b odst. 2 apod.  
 
Zohlednění poslední části čl. 3 odst. 1 bod 7 směrnice (CELEX 
32013L0036), je provedeno § 3aa písm b) ve spojení s § 4 odst. 5 písm. 
l), podle kterého představenstvo nebo správní rada banky má alespoň 3 
členy, kteří zastávají výkonnou řídicí funkci. Ve vedoucím orgánu tak 
musejí být alespoň 3 členové, kteří řídí činnost instituce, tedy ustanovení 
je v souladu s textem směrnice. Směrnice podle výkladu MF, na kterém 
byla při přípravě novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
(ST 869) nalezena shodu, nepožaduje, aby každý vedoucí orgán měl za 
členy pouze osoby, které skutečně řídí činnost instituce. Vzhledem 
k tomu, že čl. 3 odst. 1 bod 7 směrnice (CELEX 32013L0036) se 
vztahuje ke všem vedoucím orgánům, není nezbytně nutné, aby však 
např. v dozorčí radě byly osoby, které skutečně řídí činnost instituce. 
  
Poslední věta v § 3aa písm. c) pak staví najisto, že pokud je osobou ve 
vrcholném vedení osoba, která je členem vedoucího orgánu, je pro účely 
zákona taková osoba považována za osobu ve vrcholném vedení. 
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ponechán, je nutné vyjasnit otázku, proč stejnému režimu 
nebudou podřízeni i jiní zmocněnci, kteří mohou mít rovněž 
generální zmocnění. 
  
Co se týče nově zaváděného spojení „osoba, která je do funkce 
volena, jmenována nebo jinak povolána“, nejsme si jisti, co se 
jím chtělo vyjádřit. Pokud se má jednat pouze  
o vymezení orgánů jiných, než je orgán nejvyšší, domníváme se, 
že by bylo přehlednější to vyjádřit výslovnou výjimkou. 
V kontextu písmene b), tedy vymezení „vedoucího orgánu“, dále 
připadá v úvahu, že se jedná o promítnutí požadavku směrnice. 
Není ovšem zcela zřejmé, zda se chce vyjádřit, že se má jednat o 
členy orgánů ve formálním smyslu (tedy  de iure členy orgánů) a 
nikoliv i faktické či stínové vedoucí  
(tedy de facto, popř. shadow členy orgánů), nebo zda má výklad 
směřovat k tomu,  
že se má jednat o orgány, které jsou podle národních právních 
řádů obligatorně zřizovány a kterým je určena zákonná 
působnost, anebo že se nemá jednat o nejvyšší, tedy nevolený 
orgán (valnou hromadu). S ohledem na uvedené považujeme za 
nutné tuto otázku vyjasnit. 
 
Navrhujeme upravit i část ustanovení, jež se týká situace, kdy je 
členem orgánu právnická osoba (v kontextu zákona o bankách se 
nejedná o členy „vedoucího orgánu“). Upozorňujeme, že podle 
navrženého znění by „pracovníkem“ byla pouze fyzická osoba, 
která právnickou osobu zastupuje, nikoliv tedy i sama právnická 
osoba. Ke vztažení regulace i na tuto právnickou osobu 
navrhujeme doplnit slovo „také“. Dále upozorňujeme, že podle 
stávající právní úpravy v případě, kdy právnická osoba zástupce 
nezvolí, bude ji zastupovat její statutární orgán, jímž může být 
rovněž právnická osoba. Bude-li zachována stávající dikce, za 
vedoucí osobu by zřejmě byly považovány  
jen zmocněné fyzické osoby, případně též fyzické osoby, které 
jsou členy statutárního orgánu a podle subsidiárního pravidla 
zástupci. V této souvislosti upozorňujeme,  
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že Ministerstvo spravedlnosti v novele zákona o obchodních 
korporacích navrhuje  
(PID v eKLEP KORNAFAHRVGK) pro kapitálové společnosti 
a družstva povinnost mít vždy zmocněnu jednu fyzickou osobu, 
a pokud tak neučiní, zanikne této právnické osobě funkce. 
 
Není zcela zřejmé, zda s ohledem na specifickou úpravu zákona 
o bankách a zákona  
o spořitelních a úvěrních družstvech by do této kategorie, 
případně do kategorie pod písmeny b) a c), neměly spadat i 
osoby v obdobném postavení člena statutárního orgánu (tento 
pojem používá zákon o obchodních korporacích). Těmi se podle 
v zásadě ustáleného výkladu rozumí likvidátor, opatrovník 
právnické osoby a nucený správce. Považujeme tedy za nutné 
tuto problematiku vysvětlit a případně provést adekvátní úpravu 
návrhu zákona. 
 
K písmenu b) 
Navrhujeme úpravu vyplývající z návrhu na změnu písmene a). 
Úpravu v části „nebo dohlížet rozhodovací procesy na úrovni 
vedení a tyto procesy sledovat“ navrhujeme nahradit textem, 
který považujeme za srozumitelnější a lépe vyjadřující 
požadavky směrnice. Konečně se domníváme, že v textu zákona 
je třeba zohlednit i poslední část čl. 3 odst. 7 směrnice (CELEX 
32013L0036), která vyjadřuje požadavek, aby členové voleného 
orgánu byli osobami, které skutečně řídí činnost banky. 
 
K písmenu c):  
Doporučujeme přeformulovat ve výše uvedeném smyslu. 
Osobami ve vrcholném vedení rozumíme právě osoby, které 
nejsou členy orgánů a na něž je část působnosti toliko 
delegována (např. generální ředitel a jiní odboroví ředitelé).  
Není nám jasné, z čeho vyplývá požadavek, aby mezi osoby ve 
vrcholném vedení byly zahrnuty i členové „vedoucího orgánu“. 
V této části tedy požadujeme dotčené ustanovení upravit, 
případně vysvětlit. 
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V tomto smyslu uplatňujeme obecnou připomínku i na obdobné 
změny navrhované v zákoně o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K čl. I, bodu 32, § 8 odst. 6 zákona o bankách a obdobně k čl. 
II, bodu 53,  
§ 7aa odst. 4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
V dotčených ustanoveních doporučujeme nahradit slova „Aniž 
by byla dotčena povinnost věnovat výkonu funkce člena orgánu 
banky“ slovy „Aniž je dotčena povinnost člena orgánu banky 
věnovat výkonu funkce“, neboť lépe vystihují zamýšlený účel. 

Akceptováno.  
Ustanovení byla upravena ve smyslu uplatněné připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K § 12 odst. 3 zákona o bankách a § 7ah zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech 
Navrhujeme doplnit odpovídající správní delikt k novým 
povinnostem po vzoru ostatních zákonů regulujících finanční trh, 
kde je možné analogickou povinnost trestat. Jedná se o klíčovou 
povinnost a nerozumíme absenci sankčního ustanovení. 
Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Sankční ustanovení k předmětné povinnosti bylo doplněno. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

 K čl. I, bodu 57, § 16 odst. 9 písm. a) zákona o bankách 
Doporučujeme slova „jiné označení a údaj o sídle“ nahradit 
slovy „název a sídlo“, která odpovídají užívané terminologii 
zákona o bankách. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky s tím, že 
slovem „název“ bylo nahrazeno celé spojení „a) obchodní firmu nebo 
jiné označení“. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K čl. I, bodu 71, § 20 odst. 9 písm. b) zákona o bankách 
Doporučujeme z dotčeného ustanovení vypustit slova „, které 
zastávají v bance výkonné funkce a jsou odpovědné vedení 
banky za její každodenní řízení“, neboť se domníváme, že se 
jedná jen o opakování toho, co vyplývá z definice navrhované v 
§ 3aa.  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Upřesnění, že se jedná o osoby, které zastávají v bance výkonné funkce 
a jsou odpovědné vedení banky za její každodenní řízení, je třeba 
v ustanovení ponechat, neboť z definice vedoucího orgánu v § 3aa 
nevyplývá, že takovými osobami musí být všichni členové vedoucího 
orgánu (výkonný vs. nevýkonný člen). Rozhodující je tu každodenní 
řízení, což v § 3aa není znak širšího pojmu vedoucí orgán. Je to sice 
znak pojmu „osoby ve vrcholném vedení“, ale ten se zas používá pro 
úroveň B-1, zatímco zde je nutné upravit vztahy na úrovni B. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K čl. I, bodu 79, § 20a odst. 9 zákona o bankách 
V předkládací zprávě se uvádí, že se v dotčené novele výslovně 
upravují pravidla  

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 
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při rozhodování valné hromady banky per rollam. Samotný 
návrh zákona se však rozhodování per rollam věnuje toliko v § 
20a odst. 9, který se týká rozhodování mimo valnou hromadu 
pomocí technických prostředků. Hlasovat per rollam jde však i 
jinými způsoby, bez použití technických prostředků (zejm. 
v listinné podobě).  
K tomu srov. úprava v § 398 odst. 2 a 3 a § 418 až 420 zákona o 
obchodních korporacích. Pokud je záměrem vztáhnout obdobné 
použití odstavců 3 až 6  
na rozhodování mimo valnou hromadu obecně, je třeba text 
navrhovaného odstavce 9 upravit a vypustit slova „s využitím 
technických prostředků“. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K čl. I, bodu 93, § 26g odst. 5 a čl. I, bodu 116, § 36d odst. 1 
písm. a) zákona  
o bankách 
V souladu s koncepcí zavedenou občanským zákoníkem (srov. § 
152 občanského zákoníku), podle níž i orgán, jež je koncipován 
jako jednočlenný, má svého člena, navrhujeme v uvedených 
ustanoveních vypustit slova „jejich vedoucím orgánem“ jako 
nadbytečná. 
 
Doporučujeme tedy dotčená ustanovení upravit následujícím 
způsobem: 
 
„(5) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová 
osoba jsou povinny zajistit, aby členem jejich vedoucího orgánu 
byla osoba důvěryhodná,....“. 
 
„a) nezajistí, aby člen jejího vedoucího orgánu splňoval 
požadavky podle § 26g odst. 5, nebo“. 

Akceptováno.  
Ustanovení byla upravena v souladu s uplatněnou připomínkou. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K čl. I, bodu 106, § 36b odst. 2, čl. I, bodu 141, § 39 odst. 1 
zákona o bankách  
a obdobně k § 27a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech 
Podle definice „pracovníka“ navrhované v § 3aa se jím rozumí i 
každý člen orgánu banky, to znamená i člen vedoucího orgánu. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s uplatněnou připomínkou. 
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V daném případě se tedy jedná jen  
o zopakování těchto osob. Z tohoto důvodu doporučujeme slova 
„nebo člen vedoucího orgánu“ vypustit. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K čl. I, bodu 150, § 41ea odst. 2 
Podle § 75 exekučního řádu soudní exekutor může v souvislosti 
s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy 
peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje. 
Požadujeme tedy, aby právní úprava obsažená v doplněném 
ustanovení § 41ea odst. 2 návrhu zákona byla rozšířena i na 
úschovu, kterou v rámci další činnosti zabezpečují soudní 
exekutoři. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Při transpozici směrnice č. 2014/49/EU bylo po diskusi s MSp a na 
základě skutečností, které fakticky neumožňují, aby byly kryty 
pojištěním vkladů takzvané dočasně vysoké zůstatky podle § 41e odst. 3 
zákona o bankách u exekutorů, zvoleno v § 41e odst. 6 řešení, podle 
kterého se zvýšená náhrada poskytuje, pouze pokud je pohledávka 
z vkladu částkou předanou do notářské úschovy podle notářského řádu 
nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy podle zákona 
o advokacii. Nově navrhované ustanovení proto upřesňuje běh lhůt 
pouze pro tyto případy. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K § 5 písm. a) a b) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech 
Doporučujeme slova „firmu a sídlo“ nahradit slovy „název a 
sídlo“ a slova „předmět podnikání“ nahradit slovy „předmět 
činnost“, neboť by podle našeho názoru bylo vhodné sjednotit 
terminologii, když se tak činí na jiných místech zákona. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno v souladu s uplatněnou připomínkou. 

Ministerstvo 
spravedlnost
i 

K absenci novelizačního bodu k § 7ai zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech 
V platném znění zákona s vyznačením navrhovaných změn je 
ustanovení § 7ai, k němuž ovšem chybí novelizační bod a 
odůvodnění. Požadujeme tuto nesrovnalost odstranit, tj. potřebný 
novelizační bod včetně odůvodnění doplnit, případně dotčené 
ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 
§ 7ai byl z platného znění vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 130 – k § 36ha odst. 1 písm. c) 
Skutkovou podstatu požadujeme upřesnit. Zejména není zřejmé, 
zda se „povinnostmi souvisejícími s předáváním informací podle 
§ 38aa“ míní ostatní povinnosti obsažené v § 38aa, jejichž 
porušení není postihováno skutkovou podstatou dle odstavce 1 
písm. a) a b), či zda se jedná ještě o jiné povinnosti nad rámec § 
38aa a jen s ním související. V souladu se zásadou nullum 
crimen sine lege je nezbytné jednoznačně vymezit povinnosti, 
jejichž porušení je postihováno. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

Akceptováno.  
Skutkovou podstatou podle § 36ha odst. 1 písm. c) se míní ostatní 
povinnosti obsažené v § 38aa, jejichž porušení není postihováno 
skutkovou podstatou dle odstavce 1 písm. a) a b). Formulace byla 
upravena, aby o tom nemohly vznikat pochybnosti.  
 
Návrh nové formulace:  
„jinak poruší své jinou svou povinnosti související s předáváním 
informací podle § 38aa.“ 
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Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 134 – k § 38aa 
1. Obecně nejsme přesvědčeni o přínosu nově konstituované 
databáze, a to s ohledem na citlivost údajů, které v ní budou 
shromažďovány. Předkladatel neuvedl, za jakým účelem bude 
tato databáze vedena. Provoz předpokládané databáze bude podle 
našeho názoru náročný nejen finančně, ale také technicky, neboť 
Česká národní banka bude muset garantovat, že se shromážděné 
údaje nedostanou do nepovolaných rukou. Vyzrazení informací o 
tom, jaká konkrétní opatření banky přijaly v souvislosti s řešením 
kybernetických bezpečnostních incidentů, by mohlo mít 
významné dopady nejen na banky, ale i na klienty. Požadujeme 
tyto souvislosti více nastínit v důvodové zprávě. 
 
2. Pokud však tato databáze skutečně vznikne, pak požadujeme, 
aby byla zákonem výslovně zakotvena povinnost bank a poboček 
zahraničních bank informovat o kybernetických bezpečnostních 
incidentech Národní bezpečnostní úřad a orgán činný v trestním 
řízení. Domníváme se, že s ohledem na systém zajišťování 
kybernetické bezpečnosti a předcházení, vyhledávání, odhalování 
a vyšetřování kybernetické trestné činnosti na území České 
republiky, úprava sdělování informací podle ustanovení § 38aa 
není v navržené podobě dostatečná. Pokud mají příslušné orgány, 
kterými jsou především Národní bezpečnostní úřad a orgány 
činné v trestním řízení, plnit své úkoly vyplývající z národní 
strategie, která určuje boj proti kyberkriminalitě, je výměna 
informací pouze mezi subjekty bankovního sektoru zcela 
nedostatečná a těžko akceptovatelná, neboť boj proti 
kyberkriminalitě je založen na přístupu k informacím v rámci 
konkrétních kauz, např. při napadení internetového bankovnictví 
banky. Požadujeme proto, aby byla nastavena spolupráce 
bankovního sektoru a bezpečnostních složek tak, aby bylo možné 
provádět opatření v rámci konkrétních kauz, minimalizovat 
škody a v případě kybernetických útoků postihnout jejich 
pachatele. V opačném případě nelze zaručit, že bezpečnostní 
složky budou schopné aktivně a pružně reagovat na kybernetické 
útoky, které negativně postihnou nejen tyto subjekty, ale také 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. Účelem je posílení řízení operačních 
rizik spojených s IT útoky u bank (v situaci, kdy stávající dobrovolné 
sdílení informací neplní dostatečně svůj účel). Máme však za to, že RIA 
byla zpracována podrobně a tyto aspekty uvádí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno. 
Vytvoření databáze bylo s NBÚ v počátcích přípravy projednáno se 
závěrem, že půjde o nezávislý systém určený pouze pro banky 
a bankovní dohled. Reporting vůči NBÚ řeší zvláštní předpisy, které se 
touto novelou nenahrazují. Stejně tak se nijak nemění povinnost bank 
oznamovat trestné činy a spolupráce na úseku kyberbezpečnosti. 
 
 
Co se týče informování Policie ČR o incidentech v SIKI, není možné 
s informováním souhlasit z následujících důvodů: 
• u SIKI se jedná o specifickou odvětvovou databázi v oblasti 
bankovnictví, plně hrazenou ze soukromých prostředků zúčastněných 
institucí (včetně vývoje a provozu) a nejedná se o rejstřík, resp. databázi, 
financovanou z veřejných prostředků;  
• zdaleka ne všechny kybernetické bezpečnostní incidenty jsou 
důsledkem protiprávního jednání, může jít o nezaviněné selhání 
technického vybavení, navíc ne každé protiprávní jednání by mělo 
trestněprávní aspekt; 
• i pokud by ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu došlo 
v důsledku trestního činu, trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) nezahrnuje trestné činy související s kybernetickou 
bezpečností (zejm. § 230 až 232) mezi trestné činy, u kterých je trestné 
jejich neoznámení (§ 368); zavedení oznamovací povinnosti by šlo nad 
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samotné klienty bankovního sektoru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. S ohledem na výše uvedenou připomínku také doporučujeme 
zvážení posouzení znění důvodové zprávy obecné části, kde je v 
bodu 1 zmíněno sdílení informací o kybernetických útocích. 
Obdobně doporučujeme posouzení textu s ohledem na sdílení 
informací o kybernetických útocích v předkládací zprávě. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní  

rámec trestního zákoníku a bylo by jeho nepřímou novelizací; 
• data obsažená v SIKI mohou obsahovat údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství, jehož prolomení je možné pouze v případech 
stanovených v § 38 ZOB (v případě PČR pouze pro účely konkrétního 
trestního řízení a se souhlasem státního zástupce nebo předsedy senátu); 
• provozovatelé, popř. vlastníci významných sítí, informačních systémů 
kritické informační infrastruktury, komunikačních systémů kritické 
informační infrastruktury a významných informačních systémů mají již 
dnes povinnost hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu podle § 8 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti (dále jen „ZOKB“), který následně poskytuje údaje 
z evidence incidentů orgánům veřejné moci pro výkon jejich působnosti 
(§ 9 odst. 3 ZOKB); rozšíření informační povinnosti nad tento rámec jde 
tedy nad záměr zákonodárce na ochranu kybernetického prostoru; 
• PČR již má, a to jak v trestním řízení, tak i při postupu podle zákona 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, oprávnění vyžadovat si při výkonu své činnosti, informace jak 
od fyzických osob, tak i od právnických osob a není tedy nutné zavádět 
další specifickou informační povinnost. Smyslem PČR není obecně 
preventivní činnost v oblasti, v níž má gesci jiný úřad – NBÚ (který 
přímé propojení se SIKI nepožaduje). 
 
 
Vzato na vědomí. 
Jde o shrnutí dopadu shora uplatněných připomínek. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 134 – k § 38aa odst. 3 
1. Česká národní banka má vytvářet na základě informaci od 
bank a poboček zahraničních bank databázi o kybernetických 
bezpečnostních incidentech a opatřeních těchto institucí přijatých 
v souvislosti s těmito incidenty. V předloženém návrhu však dle 
našeho návrh absentuje povinnost bank a poboček zahraničních 
bank tyto údaje předávat České národní bance, když odstavec 1 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Textace § 38aa odst. 1 byla převzata ze stávajícího § 38a, který řeší 
podobné sdílení informací mezi bankami (tzv. centrální registr úvěrů). 
Pokud by se vytvářel nový zákon, souhlasíme s vhodností jiné 
formulace, ale v současné situaci preferujeme konzistenci navazujících 
ustanovení.   
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pouze hovoří o tom, že „prostřednictvím informační databáze“ se 
banky a zmíněné pobočky „vzájemně informují“. Navrhujeme 
proto doplnit povinnost těchto subjektů předávat stanovené údaje 
České národní bance. 
 
2. Návrh stanoví, že banky a pobočky zahraničních bank mají 
povinnost se informovat o kybernetických bezpečnostních 
incidentech, fakultativně se pak také mohou informovat o 
kybernetických bezpečnostních událostech. Z návrhu není jasné, 
příliš tomu nepomáhá ani zmocnění obsažené v § 38aa odst. 7, 
kdo bude uživatelem databáze a kdy mu vznikne právo přístupu 
do databáze apod. Požadujeme tyto problematické okruhy vyřešit 
a jasně definovat uživatele databáze, neboť z předloženého znění 
není jasné, jestli jsou případnými uživateli automaticky všechny 
banky a pobočky zahraničních bank působící na našem území 
nebo až ty subjekty, které aktivně poskytnou informace o 
kybernetickém bezpečnostním incidentu či události. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nesouhlasíme s poslední větou odstavce 3, která konstatuje, že 
na Českou národní banku a uživatele databáze, kterými budou 
banky a zahraniční pobočky bank, se nevztahují povinnosti podle 
zákona č. 181/2014 Sb. Již dnes některé banky jako subjekty tzv. 
kritické infrastruktury podléhají zákonu o kybernetické 
bezpečnosti. V souvislosti s aktuálně připravovanou novelou 
zákona o kybernetické bezpečnosti (schválena usnesením vlády 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Do § 38aa odst. 2 bylo doplněno, že za uživatele databáze se považují 
banky a pobočky zahraničních bank.  
 
„(2) Uživatelé databáze Banky a pobočky zahraničních bank 
informující se prostřednictvím databáze (dále jen „uživatelé 
databáze“) se mohou prostřednictvím databáze podle odstavce 3 
vzájemně informovat také o kybernetických bezpečnostních událostech 
podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost39) nebo 
obdobných útocích směřujících na jejich systémy nebo komunikační sítě 
a o opatřeních přijatých k jejich řešení.“ 
 
Uživateli databáze s ohledem na dikci odstavce 1 a 2 jsou tedy banky 
a pobočky zahraničních bank bez omezení (tj. všechny banky a pobočky 
zahraničních bank působících v ČR). S ohledem na odstavec 1 a 2 se 
uživatelé databáze (banky a zahraniční banky) vzájemně informují, kdy 
informování zahrnuje vložení údaje, ale implicitně také přístup k údaji, 
resp. tedy nahlížení do databáze. Uživateli databáze jsou tedy všechny 
banky a pobočky zahraničních bank, nikoli pouze ty, které informace 
poskytly. Pouze pro úplnost dodáváme, že s ohledem na § 38aa odst. 3 
přístup do databáze bude mít také ČNB.  
 
 
 
Akceptováno. 
Předmětná věta byla z návrhu vypuštěna. 
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č. 1019 ze dne 23. 11. 2016), která transponuje směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2016/1148/EU, je třeba 
předkladatele upozornit, že celý bankovní sektor bude nově 
povinen hlásit kybernetické útoky Národnímu bezpečnostnímu 
úřadu. Požadujeme tedy předmětnou větu z návrhu bez náhrady 
vypustit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 134 – k § 38aa odst. 6 
Na úhradě nákladů spojených s vytvořením a provozem databáze 
se mají podílet pouze její uživatelé, a to stejným dílem. Z 
normativního textu neplyne, jestli mezi tyto uživatele bude 
počítána i Česká národní banka, která je sice správcem databáze, 
ale podle odstavce 3 a 5 je současně i jejím uživatelem. 
Požadujeme tuto otázku vyjasnit, stejně jako to, proč bylo 
navrženo, aby uživatelé hradili na provoz databáze stejný podíl. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno, vysvětleno. 
Vzhledem, k doplnění definice „uživatelů databáze“ podle předchozí 
připomínky byl okruh povinných osob, které hradí náklady databáze, 
postaven najisto. 
Úhrada na provoz databáze byla zvolena jako stejný podíl z důvodu 
výpočtu příspěvku – jiné zvažované způsoby (podíl podle podílu 
instituce na trhu, podíl podle počtu incidentů apod.) byly vyhodnoceny 
jako nevhodné. Stanovení velikosti podílu podle podílu instituce na trhu, 
popř. podle počtu klientů nemusí korespondovat s počtem 
kybernetických útoků na instituci (větší banky mohou mít s ohledem na 
vyšší finanční zdroje propracovanější systémy ochrany proti 
kybernetickým útokům, na druhou stranu však mohou být pro 
kybernetický útok, např. z důvodu velkého počtu klientů, lákavější). 
Stanovení podílu podle počtu útoků na instituci podle počtu 
kybernetických útoků za předchozí období může mít negativní efekt na 
počet hlášených incidentů, resp. událostí. Částka je navíc z hlediska IT 
rozpočtu bank velmi malá a ze strany potenciálních uživatelů trhu byla 
akceptována. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 134 – k § 38aa odst. 7 písm. a) 
Požadujeme osvětlit účel zmocňovacího ustanovení, neboť na 
základě znění celého § 38aa jsme pojali přesvědčení, že 
vzájemné informování proběhne prostřednictvím sdílení údajů v 
databázi vedené Českou národní bankou. Postrádáme pak důvod, 
proč by měl být detailně stanovován způsob výměny informací 
mezi uživateli databáze. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Na základě zmocňovacího ustanovení definuje ČNB prostřednictvím 
vyhlášky obsah formuláře pro podání hlášení a způsob jeho vložení do 
databáze. Standardizací hlášení se sleduje zejména zlepšení orientace 
uživatelů databáze v informacích v databázi, a tím zvýšení účinnosti 
databáze při prevenci, reakci, resp. minimalizaci důsledků 
kybernetického útoku.  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodům 145 a 146 – k § 41c 
Navrhovaná nová koncepce předmětných ustanovení ve vztahu k 
územním samosprávným celkům vyvolává otázku, zda nezakládá 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhovaná úprava byla vyvolána četnými žádostmi o výklad 
předmětného ustanovení § 41c odst. 1 písm. f), zejména pak 
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nerovný přístup k městským částem hlavního města Prahy v 
porovnání s fiskálně obdobně velkými obcemi. Hodnotící 
kritérium daňových příjmů podle zákona o rozpočtovém určení 
daní se v tomto případě jeví nevhodné, neboť městské části 
hlavního města Prahy nejsou přímými příjemci přerozdělených 
prostředků vybraných na daních. Směrnice 1014/49/EU přitom v 
čl. 5 odst. 2 písm. c) používá kritérium velikosti rozpočtu, podle 
čehož by se možnost pojištění vkladů mohla na městské části 
hlavního města Prahy vztahovat, neboť mají vlastní rozpočet a 
hospodaří podle něj.        
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

o stanovisko, zda lze městské části hlavního města Prahy a městské části 
či obvody statutárních měst považovat pro účely pojištění pohledávek 
z vkladů za územní samosprávné celky (resp. co se rozumí územním 
samosprávným celkem). 
 
Návrh se věcně neodchyluje od platného znění a dochází pouze 
k upřesnění textu ustanovení tak, aby nevznikaly výkladové nejasnosti. 
 
Pokud jde navázání limitu 500 tis. EUR na daňové příjmy definované 
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým státním fondům, cílem 
zvoleného řešení bylo najít v čase relativně stabilní, pokud možno 
vzájemně porovnatelný ukazatel a s ohledem na stanovenou hranici 
umožnit zapojení do českého systému pojištění vkladů co největšímu 
počtu českých územních samosprávných celků.  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 5 – k § 3aa písm. a) 
Dáváme na zvážení, zda do definice pracovníka v její první části 
nedoplnit, že se jedná o fyzickou osobu, neboť se domníváme, že 
pracovněprávní vztah lze uzavřít pouze s osobou fyzickou. 
Obdobnou úpravu navrhujeme i k čl. II bodu 5 – k § 1a odst. 2 
písm. a) zákona o družstevních záložnách. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhované znění ustanovení je výsledkem dohody na jednotném 
vymezení předmětných pojmů v jednotlivých sektorových zákonech na 
finančním trhu. Navrhované znění je již obsaženo ve vládou schválené 
novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 869), ze které 
předkladatel při přípravě novely vycházel. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 7 – k § 4 odst. 5 písm. l) 
Máme pochybnosti o vhodnosti navržené legislativní zkratky, 
neboť příliš nevystihuje obsah předmětného ustanovení. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Legislativní zkratka je zavedena již v platném znění zákona v § 8 odst. 7 
a v souvislosti s navrhovanými změnami dochází pouze k jejímu 
přesunu na první místo výskytu. Cílem zavedení legislativní zkratky je 
zjednodušení a zpřehlednění textu zákona, přičemž předkladatel nemá 
informace o tom, že by užití zavedené legislativní zkratky působilo 
výkladové problémy. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodům 25 a 28 – k § 8 odst. 3 písm. a) a f) 
Domníváme se, že písmena a) a f) jsou obsahově téměř totožná, a 
proto postrádáme logický argument pro existenci obou těchto 
ustanovení. Doporučujeme předkladateli úpravu, případně 
vypuštění písmene f) pro nadbytečnost. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a f) jsou transpozicí čl. 91 odst. 1 a 7 
směrnice CRD IV. Jakkoli jednotlivý člen vedoucího orgánu může 
disponovat dostatečnými odbornými znalostmi, dovednostmi 
a zkušenostmi pro porozumění činnostem banky, může se více 
specializovat na konkrétní oblast činností banky. V této souvislosti je 
třeba, aby se všichni členové vedoucího orgánu, pokud jde o jejich 
odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, vhodně doplňovali, čímž 
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vedoucí orgán jako celek bude disponovat komplexní hlubokou znalostí 
o všech oblastech činnosti banky.  
 
Navrhované znění ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a f) je navíc 
výsledkem dohody na právní úpravě předmětné problematiky 
v jednotlivých sektorových zákonech na finančním trhu a je již obsaženo 
ve vládou schválené novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 
869), ze které předkladatel při přípravě novely vycházel. 
 
Byla provedena formulační úprava znění ustanovení § 8 odst. 3 písm. f), 
kdy se za slovo „orgánu” vkládají slova „, jako celek,” a zrušuje se slovo 
„společné”. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 44 – k § 8bb odst. 2 
V odstavci 1 se obecně hovoří o personálních zdrojích banky, 
načež v odstavci 2 je používáno slovního obratu „osoby podle 
odstavce 1“. Nepovažujeme tento odkaz za příhodný, jestliže v 
odstavci 1 se o žádných „osobách“ nehovoří. Doporučujeme 
ustanovení upravit. Obdobné lze vztáhnout i k čl. II bodu 57 (k § 
7ag odst. 2 zákona o družstevních záložnách). 

Akceptováno. 
Personální zdroje představují nejširší personální substrát banky, jedná se 
proto o všechny osoby, pomocí kterých vykonává banka činnosti, tedy 
pracovníky banky i jiné osoby, které pro banku zajištují výkon určité 
činnosti např. v rámci outsourcingu. V návaznosti na obdobnou 
připomínku jiného připomínkového místa bylo navrhované znění 
upraveno. 
 
Upravené znění navrhovaného ustanovení: 

 
§ 8bb 

(1) Personální zdroje banky musí být přiměřené povaze, rozsahu 
a složitosti jejích činností.  
 
(2) Banka zejména zajistí, aby osoby, pomocí kterých vykonává 
banka činnost, měly znalost postupů a předpisů nezbytných pro 
plnění jejich povinností a aby rozsah a povaha činností 
vykonávaných těmito osobami nebránily řádnému výkonu 
jednotlivých činností těchto osob. 
 
Obdobně upraveno v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 57 – k § 16 odst. 7 
Ustanovení obsahuje zákonné zmocnění pro Českou národní 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Vyhláška by měla upravit způsob elektronického podání žádosti (sama 
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banku určit vyhláškou formu a způsob podání žádosti o tzv. 
předchozí souhlas. Poslední věta dotčeného ustanovení pak 
stanoví, že žádost lze podat pouze elektronicky. Domníváme se, 
že prostřednictvím poslední věty odstavce 7 je tedy jednoznačně 
určen způsob podání žádosti, tj. elektronicky, a není třeba jej dále 
stanovovat vyhláškou. Rovněž není zřejmé, jakou případnou 
„formu“ má předkladatel na mysli, jestliže má celý proces 
podléhat elektronizaci. Doporučujeme tyto otázky zodpovědět v 
důvodové zprávě. Obdobnou připomínku lze pak vztáhnout i k 
odstavci 11.  
Dále upozorňujeme, že v čl. II bodu 65 (§ 13 odst. 6 zákona o 
družstevních záložnách) se v případě obdobného institutu hovoří 
o tom, že vyhláškou Česká národní banka stanoví formu a obsah 
žádosti. Považovali bychom tedy za vhodné oba právní předpisy 
sjednotit. 

elektronická forma neříká nic o tom, zda jde o datovou schránku, email 
anebo standardizované rozhraní pro poloautomatizované zpracování 
žádostí). 
 
Odstavec 11 pak byl vypuštěn.  
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 57 – k § 16 odst. 8 
1. V návaznosti na znění odstavce 8 postrádáme stanovení lhůty, 
v jejímž rámci by banky měly žádat o tzv. předchozí souhlas, aby 
bylo zajištěno, že banka alespoň s měsíčním předstihem 
informuje klienty, a to obzvláště za stavu, kdy předchozí souhlas 
je ve skutečnosti správním rozhodnutím (viz odstavec 12) 
vydávaným ve správním řízení, které je vázáno určitými lhůtami, 
postupy a lze využít řádných i mimořádných opravných 
prostředků, což může celý proces značně prodloužit. 
2. Považujeme za nezbytné zákonem určit, jakým způsobem 
bude banka klientům oznámení doručovat. Z návrhu není zřejmé, 
jestli má toto informování probíhat adresně (např. formou 
individuálně zasílaných dopisů) nebo se tak může stát 
prostřednictvím oznámení na internetových stránkách banky 
apod. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Je plně na bance, kdy o předchozí souhlas požádá. Informování klientů 
však musí proběhnout poté, co byl předchozí souhlas udělen. A nejdříve 
1 měsíc po informování klientů může banka uskutečnit postup, ke 
kterému byl souhlas udělen (provedení fúze). Není proto potřeba 
stanovovat lhůty pro vydání tohoto souhlasu. 
 
 
 
Akceptováno. 
Na základě připomínky bylo upraveno znění ustanovení následovně: 
 

§16 
(8) Poté, co nabude právní moci souhlas podle odstavce 1 písm. a) a c) 
a alespoň 1 měsíc před uskutečněním postupu, ke kterému byl souhlas 
udělen, banka poskytne oznámení o tomto postupu na trvalém nosiči 
dat vkladatelům. Toto oznámení současně uveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách. 
Informování klientů podle tohoto ustanovení se považuje za splnění 
povinnosti informovat vkladatele podle § 41s odst. 1. 

Ministerstvo K čl. I bodu 130 – k § 36ha odst. 1 písm. b) Akceptováno. 
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vnitra V souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme vložit čárku za text „§ 38aa odst. 5“. 

Upraveno v souladu s připomínkou. 
 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 134 – k § 38aa 
1. Domníváme se, že v odstavci 1 je nesprávně odkazováno na 
odstavec 4, přičemž dle našeho názoru by mělo být odkazováno 
spíše na odstavec 3. 
 
2. V navrhovaném odst. 1 písm. b) doporučujeme nahradit slovo 
„třiceti“ číslovkou „30“, čímž dojde ke sjednocení terminologie v 
rámci návrhu zákona a naplnění požadavku plynoucího z čl. 43 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
 
3. V odstavci 3 se pro pojem „informační databáze“ zavádí 
legislativní zkratka „databáze“. Za problematické považujeme, že 
o „databázi“ se hovoří ještě před zavedením této legislativní 
zkratky, a to v souvislosti s „uživateli databáze“. Doporučujeme 
učinit nápravu. 
 
4. Doporučujeme, aby bylo v odstavci 6 konkretizováno místo, 
na kterém bude zveřejňován způsob informování o výši podílu 
uživatele databáze na úhradě nákladů České národní banky 
spojených s vytvořením a provozem databáze, neboť slovní 
spojení „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamená 
kdekoliv na internetu. Za vhodnou považujeme například 
formulaci „na internetových stránkách České národní banky“.   

Akceptováno. 
Byla provedena legislativně technická úprava zapracovávající 
připomínku. 
 
 
Akceptováno. 
Byla provedena legislativně technická úprava zapracovávající 
připomínku. 
 
 
Akceptováno. 
Byla provedena legislativně technická úprava zapracovávající 
připomínku. Legislativní zkratka „databáze“ bude zavedena již 
v odstavci 1 za slovy „informační databáze“.  
 
 
Akceptováno. 
Byla provedena legislativně technická úprava zapracovávající 
připomínku. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K důvodové zprávě 
1. Upozorňujeme, že například komentář obsažený ve zvláštní 
části důvodové zpráv k novelizačnímu bodu 134 (zejména pak k 
§ 38aa odst. 6) nekoresponduje s normativním textem. 
Doporučujeme tedy zvláštní část důvodové zprávy podrobit 
revizi a uvést do souladu s textem jednotlivých ustanovení. 
 
2. V komentáři k novelizačnímu bodu 28 zákona o bankách se 
uvádí, že jde  
o transpozici i jiných článků směrnice CRDIV, než je uvedeno v 

Akceptováno. 
Text odůvodnění k § 38aa odst. 6 byl upraven v souladu s připomínkou. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění k § 8 odst. 3 písm. d) až f) byl upraven v souladu 
s připomínkou. 
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závorce za celexovým číslem v návrhu zákona. Navrhujeme 
informace sjednotit. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 44 – k § 8ba odst. 2 
V navrhované podobě působí ustanovení značně 
nesrozumitelným dojmem, proto dáváme předkladateli na 
zvážení, zda by nebylo účelnější jej strukturovat jiným 
způsobem, aby bylo na první pohled zřejmé, jaké druhy 
odpovědnosti bank nejsou dotčeny. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Předkladatel nesdílí názor, že ustanovení je formulováno 
nesrozumitelně. Ustanovení ukládá bance povinnost zajistit v případě 
zajištění výkonu některých svých činností prostřednictvím outsourcingu 
plnění svých povinností stanovených zákonem stejně, jako by byla tato 
činnost vykonávána pracovníky banky.  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 57 – k § 16 odst. 9 písm. b) 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo pro adresáty právního 
předpisu přínosné, aby byl v nové poznámce pod čarou doplněn 
evropský předpis, na nějž je obecně odkazováno. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
V platném znění zákona je na předmětný evropský předpis odkazováno 
na více místech, přičemž pouze na prvním místě jeho výskytu je uveden 
odkaz na poznámku pod čarou č. 27 upřesňující, že se jedná o Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 
2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční 
podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. V této souvislosti bude 
provedena oprava zjištěné chyby spočívající v nesprávném označení 
dvou různých poznámek pod čarou číslem 27, ke které došlo změnou 
provedenou v rámci novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 
v politických stranách a v politických hnutích. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 131 – k § 38 odst. 3 písm. m): 
Slova „Policie ČR“ navrhujeme nahradit slovy „Policie České 
republiky“, neboť použitá dikce je v rozporu s Legislativními 
pravidly vlády.  
Doporučujeme též vypustit čárku před slovy „nebo 
pohřešované", neboť v zákoně č. 273/2008 Sb. je shodné spojení 
uváděno bez čárky (§ 61, 63, 66 a 68). 
Obdobnou úpravu navrhujeme i v čl. II bodu 69 [§ 25a písm. m) 
zákona  
o družstevních záložnách]. 

Akceptováno. 
Legislativní text byl upraven v souladu s připomínkou. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 131 – k poznámkám pod čarou č. 34 a 35: 
1. V poznámce pod čarou č. 34 doporučujeme správně citovat 
uvedený zákon, a to s ohledem na čl. 63 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. Navrhujeme proto následující znění: „34) Zákon 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů.“. Tuto připomínku doporučujeme zohlednit rovněž v 
rámci navrhovaného písmene m). Totožné platí pro poznámku 

Akceptováno. 
Text poznámek pod čarou byl upraven v souladu s připomínkou. 
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pod čarou č. 47 v zákoně o družstevních záložnách. 
 
2. V poznámce pod čarou č. 35 doporučujeme taktéž upravit 
název právního předpisu, a to následovně: „35) Zákon č. 
341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb.“. 
Opět navrhujeme upravit i v poznámce pod čarou č. 48 v zákoně 
o družstevních záložnách. 

 
 
Akceptováno. 
Text poznámek pod čarou byl upraven v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Ke str. 7, bodu 44., § 8bb odst. 2 
Druhý odstavec není dle našeho názoru implementací čl. 74 odst. 
2, jak je uváděno níže v odkazu na CELEX. Nadto je § 8bb 
formulován příliš obecně, což je navíc bohužel v odstavci 8bb 
umocněno uvedením pouze demonstrativního výčtu. Současně 
upozorňujeme, že druhý odstavec hovoří o „osobách podle 
odstavce 1“, přičemž v prvním odstavci žádné „osoby“ jako 
takové zmíněny nejsou, pouze „personální zdroje“. Pokud se 
„personálními zdroji“ rozumí ony „osoby podle odstavce 1“, jde 
o další nejasnost, resp. nepřesnost.  Žádáme vyjasnit vztah k 
předmětné směrnici a doporučujeme upravit materii konkrétněji, 
a to i ve vztahu k odstavci prvnímu. Obdobně platí ke str. 29, 
bodu 57., § 7ag odst. 2. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  
V návaznosti na připomínku MŠMT a OKOM byl podtržením označen 
pouze § 8bb odst. 1.   
  
V návaznosti na uplatněnou připomínku byla v odstavci 2 slova „osoby 
podle odstavce 1“ nahrazena slovy „osoby prostřednictvím kterých 
banka vykonává činnost“. 
  
Slovní spojení „personální zdroje“ je obsaženo i v novele zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu (ST869), se kterým je prováděna 
harmonizace zákona o bankách. Termín byl dlouhodobě diskutován 
v rámci celého legislativního procesu, a ačkoliv proti němu bylo 
vzneseno několik připomínek, nebylo pro dané účely nalezeno vhodnější 
slovní spojení a používá se tak směrnicové znění. Jazykovým 
a logickým výkladem pak je možné dojít k závěru, že personální zdroje 
jsou nejširším personálním substrátem banky a jedná se proto o osoby, 
pomocí kterých vykonává banka činnosti, tedy pracovníky i jiné osoby, 
které pro banku zajištují výkon určité činnosti (v rámci outsourcingu). 
Jedná se o stejné osoby, jako je tomu v odstavci 2, tohoto ustanovení. 
O vysvětlení této skutečnosti byla doplněna důvodová zpráva. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Ke str. 7, bodu 44., § 8bc 
Obecnost právní úpravy vyvolává otázky mezí zmocnění pro 
vydání vyhlášky dle § 8bc. S ohledem na výše uvedenou 
připomínku považujeme zmocnění např. z výkladového hlediska 
za problematické, a to i ve vztahu ke slovu „podrobnější“ 
(„…stanoví vyhláškou podrobnější požadavky …). Dané slovo 
navíc považujeme v tomto směru za nadbytečné a žádáme jej 
vypustit. 

Akceptováno částečně. 
Zmocnění pro vydání vyhlášky bylo návrhem novely pouze přesunuto 
z dřívějšího znění § 8b odst. 7. Nicméně pro upřesnění znění zmocnění 
bylo do § 8bc doplněno výslovně, že vyhláška stanoví i požadavky „na 
osoby, pomocí kterých vykonává banka činnost“ a bylo odstraněno, že 
se jedná o požadavky „na kontrolní a řídicí systém banky“. Ustanovení 
tak zní 
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Tato připomínka je zásadní. § 8bc 
  
           Česká národní banka stanoví vyhláškou podrobnější 
požadavky v mezích podle § 8b až 8bb na individuálním 
i konsolidovaném základě, včetně působností, pravomocí, složení 
a fungování orgánů a výborů banky, jakož i požadavků na jejich 
členy a na osoby, pomocí kterých vykonává banka činnost, pokud toto 
není upraveno přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím obezřetnostní požadavky nebo jiným přímo 
použitelným předpisem Evropské unie. 
  
Pro úplnost, vyhláška provádí požadavky na řídící a kontrolní systém 
banky, do kterého jsou zahrnovány jak požadavky podle § 8b, tak 
požadavky na outsorcing podle § 8ba a na personální zdroje banky podle 
§ 8bb (tj. i „na osoby, pomocí kterých vykonává banka činnost“). 
Vzhledem k tomu že outsourcing a personální zdroje banky  (osoby, 
pomocí kterých vykonává banka činnosti, tedy pracovníci i jiné osoby, 
které pro banku zajištují výkon určité činnosti) spadají pod řídící 
a kontrolní systém banky a k řídícímu a kontrolnímu systému banky by 
měla být vydána vyhláška, je nezbytné v dané vyhlášce stanovit 
konkrétní požadavky na outsourcing a na lidské zdroje, mj. v návaznosti 
na vývoj metodických materiálů Evropského orgánu pro bankovnictví 
(např. podle vývoje EBA Guidelines on Internal Governance – již dnes 
obsahují dílčí pravidla týkající se personálních zdrojů např. v bodě 27 
(3) a (5), pokud jde o personální zabezpečení řízení rizik). 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Ke str. 9, bodu 57., § 16 odst. 9 
S ohledem na požadavky kladené Legislativními pravidly vlády 
doporučujeme sjednotit uvádění demonstrativních výčtů 
obvyklým slovem „zejména“, tj. v tomto případě jím nahradit v 
ustanovení uvedené slovo „alespoň“.   

Neakceptováno, vysvětleno. 
V daném případě se nejedná o demonstrativní výčet, ale o minimální 
náležitosti, které jsou běžně uvozovány slovem „alespoň“. 
  

Úřad vlády - 
místopředse
da vlády pro 
vědu, 
výzkum a 
inovace 

Obecně 
Doporučujeme do důvodové zprávy uvést, že terminologické 
změny zákona nebudou mít vliv na platnost licencí udělených 
podle stávajícího znění. 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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Úřad vlády - 
místopředse
da vlády pro 
vědu, 
výzkum a 
inovace 

K § 1 odst. 3 písm. c) 
Doporučujeme rozšířit znění daného ustanovení o činnosti 
nezbytně navazující na služby a vydávání elektronických peněz. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Součástí změnového zákona k novele zákona č. 284/2009 Sb., 
o platebním styku je návrh nové úpravy § 1 odst. 3 písm. c). V tomto 
ustanovení se slova „styk a zúčtování“ nahrazují slovy „služby 
a vydávání elektronických peněz“. Co se týče činností navazující na 
služby a vydávání elektronických peněz, jsou tyto služby obsaženy 
v písm. p), stejného odstavce. Tyto činnosti jsou do licencí standardně 
udělovány a není proto nezbytné v tomto směru upravovat § 1 odst. 3 
písm. c). I bez ohledu na úpravu v zákoně o platebním styku jsou ostatně 
nutně navazující činnosti pokryty v § 1 odst. 3 písm. p) v dnešním znění. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

Obecně 
Návrh není předkládán jako implementační vzhledem k právu 
EU, primárním cílem je uvedení předmětných zákonů do souladu 
s obdobnou relevantní zákonnou úpravou, což se týká i 
ustanovení s vazbou na předpisy EU. Návrh je proto správně 
doprovozen i srovnávacími tabulkami, v obecné části DZ ovšem 
s nedostatkem, na který shora upozorňujeme. 
Návrh však dále zavádí i úpravu nové věci – informační databáze 
o kybernetických bezpečnostních incidentech a opatřeních 
přijatých v této návaznosti. Databázi má vést ČNB. Tato věc má 
také vazbu na požadavky práva EU, a to jak vzhledem k úpravě 
bezpečnosti sítí a informačních systémů v EU, tak vzhledem ke 
kompetencím ČNB jako centrální banky, která je součástí 
Evropského systému centrálních bank – viz 2 posledně uvedené 
předpisy ve shora uvedeném výčtu relevantních předpisů EU. 
Tato vazba není v návrhu zmíněna vůbec a dále s danou oblastí 
souvisí i úprava EU v oblasti ochrany osobních údajů, kterou 
předkladatel zmiňuje v bodě 6 obecné části DZ, měla by být 
ovšem uvedena i v rámci obecného zhodnocení slučitelnosti, až 
bude do návrhu do-pracováno. 
Vztah předloženého návrhu k požadavkům práva EU tak není v 
návrhu uveden jasně, úplně a přehledně a zejména není uvedeno 
zhodnocení navržené právní úpravy k požadavkům práva EU, jak 
upozorňujeme v samém úvodu tohoto stanoviska. Návrh je třeba 
v této věci dopracovat. 

Vysvětleno. 
Návrh nové právní úpravy týkající se sdílení informací o kybernetických 
útocích mezi bankami a pobočkami zahraničních bank (SIKI) se věcně 
dotýká oblasti, která je upravena právem EU (směrnice č. 2016/1148,  
směrnice č. 2015/2366). V daném případě se však jedná o čistě národní 
právní úpravu reagující na požadavky tržních subjektů na vytvoření 
efektivního systému posilujícího prevenci kybernetických útoků mezi 
bankami a pobočkami zahraničních bank. Implementace výše 
zmíněných směrnic bude provedena samostatnou novelou zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti resp. novým zákonem 
o platebním styku a novelou některých souvisejících zákonů. Upřesnění 
bylo doplněno do důvodové zprávy k návrhu zákona. 
 
Pokud jde o oblast ochrany osobních údajů, návrh nezakládá nové 
zpracování osobních údajů v oblasti nově zaváděného systému pro 
sdílení informací o kybernetických útocích nad rámec nahodilého 
uvedení osobního údaje v hlášení kybernetického incidentu nebo 
události (z povahy věci půjde spíše o jiné údaje technické povahy, 
nikoliv osobní údaje) a nutných informací o kontaktních osobách. 
V tomto případě půjde o neveřejné zpracování základních 
identifikačních údajů fyzické osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní 
číslo a elektronická adresa do zaměstnání) vkládající informace 
o kybernetickém útoku do zákonem nově zřizované informační databáze 
zřízené a spravované Českou národní bankou. Údaje budou uchovávány 
pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování, tj. po dobu, po 
kterou bude daná osoba do systému vkládat příslušné informace.  
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ČNB se na vedení databáze podílí jako orgán dohledu nad bankami 
odpovědný mi za péči o bezpečné fungování finančního trhu. Jde 
o národní právní úpravu související s posilováním předpokladů pro 
řízení operačních rizik v bankovním sektoru, která navazuje na 
dobrovolnou iniciativu bank, která funguje (nikoliv optimálně) již 
v současnosti.  
Vzhledem k plnému hrazení provozu databáze jejími uživateli je 
navržený model plně v souladu se stanovisky ECB v podobných 
případech.  
 
Vysvětlení bylo doplněno do obecné části důvodové zprávy. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části první, bodu 28 - § 8 odst. 3 písm. a) 
Ustanovení má vazbu na směrnici CRD, jak je i v návrhu 
uvedeno. Nově se výslovně uvádí požadavek vzhledem k 
souvisejícím hlavní rizikům – čl. 91/7 CRD. Cit. ustanovení 
CRD však tento požadavek formuluje poněkud odlišně, ve vazbě 
na „kolektivní znalosti“ vedoucího orgánu, nikoli tedy pro 
každého jednoho jeho člena. Doporučujeme úpravu dikce dle 
požadavku CRD, ve spojení s písm. f) odst. 3. 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a f) jsou transpozicí čl. 91 odst. 1 a 7 
směrnice 2013/36/EU. Navrhované znění ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) 
a f) je výsledkem dohody na právní úpravě předmětné problematiky 
v jednotlivých sektorových zákonech na finančním trhu a je již obsaženo 
ve vládou schválené novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 
869), ze které předkladatel při přípravě návrhu zákona vycházel. 
 
Byla provedena pouze formulační úprava znění ustanovení § 8 odst. 3 
písm. f), kdy se za slovo „orgánu” vkládají slova „, jako celek,” 
a zrušuje se slovo „společné”. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části první, bodu 40 - § 8b odst. 1 a násl. 
V této části návrhu se upravují požadavky na řídící a kontrolní 
systém (ŘKS) banky. Dle důvodové zprávy se harmonizuje 
úprava této věci s jinými sektorovými zákony a z velké části jde 
o transpozici požadavků CRD. 
Podtržením jsou ovšem označena i ustanovení, která svůj 
protějšek v CRD nemají (např. písm. c)/1 a 2, písm. d)/3, § 
8bb/2), nebo na ně výkaznictví nepoukazuje. Doporučujeme 
proto tuto část návrhu podrobit revizi z hlediska výkaznictví 
vzhledem k předpisům EU, doplnit odkazy na relevantní 
ustanovení CRD (nad rámec uvedeného třeba i o čl. 88 či 92), 
odstranit podtržení tam, kde tyto vazby nebudou v návrhu 
uvedeny. 

Akceptováno částečně  
Předkladatel je názoru, že v případě § 8b odst. 1 písm. c) se jedná 
o transpozici textu směrnice čl. 74 odst. 1, který stanovuje požadavek na 
zavedení spolehlivého systému správy a řízení institucemi a požadavek 
na zavedení účinných postupů pro identifikaci, řízení, sledování 
a hlášení rizik, jimž je nebo může být instituce vystavena. Stejně tak 
tomu je i v případě § 8b odst. 1 písm. d), kde se jedná zejména 
o transpoziční ustanovení čl. 74 odst. 1, které stanovuje požadavek na 
zavedení přiměřeného mechanismu vnitřní kontroly, který je obecně 
zajištěn prostřednictvím interních auditů.  
 
Ustanovení § 8bb odst. 1 pak zohledňují povinnost zavedení principu 
proporcionality, kterou stanovuje čl. 74 odst. 2 směrnice CRD.  
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Návrh byl v návaznosti na uplatněnou připomínku upraven a doplněn 
tak, aby podtržením byly označeny pouze ty části ustanovení, která mají 
výslovnou oporu v relevantních ustanoveních směrnice CRD. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části první, bodu 44 
§ 8ba odst. 2: Tento požadavek má také svůj protějšek v CRD, 
včetně požadavku na kontrolu podle věty druhé – srov. čl. 
65/3/a/vi. Požadujeme doplnit označení a výkaznictví vzhledem 
k právu EU. 
 
§ 8bc: Toto ustanovení přebírá dikci odkazu na vyhlášku ve věci, 
doporučujeme ovšem i tak úpravu dikce – návrh: poslední slova 
„nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise“ nahradit slovy 
„nebo jiným přímo použitelným předpisem Evropské unie“. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části první, bodu 131 - § 38 odst. 3 
V písm. k) je uveden odkaz na poznámku pod čarou č. 27, která 
se v zákonu vyskytuje dvakrát (také v § 1/1 – referenční odkaz 
na předpisy EU). Doporučujeme tuto chybu odstranit. 

Akceptováno.  
Odkaz na poznámku pod čarou byl přečíslován. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části první, bodu 134 - § 38aa 
Ustanovení není označeno podtržením, přitom tato nově 
navrhovaná úprava vztah k právu EU má. 
Věc tzv. kybernetické bezpečnosti je upravena směrnicí EU 
2016/1148, viz výčet relevantní právní úpravy EU shora. 
Požadovaná transpozice jejích požadavků je do 5/2018. 
Implementačním předpisem pro tuto úpravu je/bude v prvé řadě 
zákon upravující kybernetickou bezpečnost (zákon č. 181/2014 
Sb.), na který návrh odkazuje, podle výkaznictví uvedeného 
v ISAP jsou však jako implementační opatření uvedeny i ZoB a 
zákon o SÚD.  
Věci se dále dotýká CRD – čl. 53 a násl. a také úprava EU vážící 
se k ochraně osobních údajů, viz výčet relevantní právní úpravy 
EU shora. 
 
Dotčena je i úprava primárním právem EU – financování činností 
ČNB, působnost ČNB jako součásti ESCB. 
Považujeme vazbu k právu EU do návrhu uvést a provést 

Vysvětleno. [vztah k právu EU] 
Návrh nové právní úpravy týkající se sdílení informací o kybernetických 
útocích mezi bankami a pobočkami zahraničních bank (SIKI) se věcně 
dotýká oblasti, která je upravena právem EU, nicméně v daném případě 
se nejedná o implementaci evropských předpisů, ale o národní právní 
úpravu. Viz vysvětlení k obecné připomínce OKOM.  
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hodnocení slučitelnosti k požadavkům práva EU. 
- odst. 1, 2 a 6: odkazy na odst. 4 by měly znít na odst. 3 

 
 
 

- odst. 5: toto ust. stanoví, že ČNB může využívat 
informace v databázi na základě plnění povinností podle 
tohoto nebo jiného právního předpisu. S ohledem na čl. 6 
výše cit. směrnice 95/46/ES, který upravuje zásady 
zpracování a nakládání s osobními údaji (..musejí být 
zpracovány korektně, zákonným způsobem a 
shromažďovány pro účely výslovně vyjádřené, které 
musejí být legitimní), které bude databáze rovněž 
obsahovat, požadujeme konkretizovat, které další právní 
předpisy budou ČNB zakládat kompetenci k využívání 
dotčených informací. Současně je nutné podotknout, že 
právním přepisem jsou i jiné akty práva než zákon, který 
by měl toto oprávnění primárně vymezovat. Navrhujeme 
proto slovo „právního předpisu“ nahradit slovem 
„zákona“.  

Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno. [odkaz na odstavec 4] 
Byla provedena legislativně technická úprava zapracovávající 
připomínku. 
 
Vysvětleno. 
Kromě zákona jde o dohled na základě přímo účinných nařízení EU, 
proto byla zvolena formulace „právní předpis“. Demonstrativní výčet 
relevantních předpisů byl doplněn do důvodové zprávy. V této 
souvislosti je však nezbytné upozornit, že osobní údaje ve smyslu § 4 
písm. a) zákona o ochraně osobních údajů (resp. směrnice 95/46/ES, 
která je transponována do zákona o ochraně osobních údajů) nebudou 
součástí databáze (nad rámec uvedení kontaktních osob); a tedy 
uvedenou argumentaci ohledně konkretizace zákonů, které budou 
zakládat kompetenci ČNB k využívání dotčených informací, založenou 
na ochraně osobních údajů, nelze k tomuto účelu použít. Viz vysvětlení 
k obecné připomínce OKOM.  

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části první, bodu 149 - § 41cg 
Ani tato část návrhu není označena vazbou k právu EU, ačkoli 
věc je předpisy EU upravena, viz výčet relevantní právní úpravy 
EU shora. Směrnice 2014/49/EU vychází z principu, že náklady 
na financování systémů pojištění vkladů mají nést samotné 
úvěrové instituce (preambule – bod 27). V čl. 10/8 pak cit. 
směrnice stanoví postup, pokud disponibilní finanční příspěvky 
systému nepostačují k vyplacení vkladatelů – předpokládá se 
úhrada mimořádných příspěvků, jak i vyplývá z úprav jiných 
členských států EU, na které odkazuje důvodová zpráva, resp. 
zpráva RIA. 
Není tedy jasné, má-li navržená úprava oporu v právu EU. 
Požadujeme vyjádření předkladatele, uvedení vztahu k právu EU 
a zhodnocení slučitelnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno - předkladatel bere vysvětlení na vědomí 
Směrnice 2014/49/EU financování provozních nákladů systému 
pojištění vkladů nikterak neupravuje. V kontextu bodu 21 a 27 
preambule se jedná o financování nákladů systémů pojištění vkladů ve 
vztahu k disponibilním finančním prostředkům systému pojištění vkladů 
určených k zajištění svých možných závazků, tj. k výplatě vkladatelů, 
popř. k financování řešení krize úvěrových institucí (viz čl. 11 odst. 1 
a 2 směrnice 2014/49/EU).  
 
Jakkoli je navrhovaná úprava do značné míry analogií k úpravě 
obsažené ve směrnici 2014/59/EU resp. v zákoně č. 374/2015 Sb., 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve vztahu ke 
směrnici 2014/49/EU ji nelze označit za transpoziční a jedná se tak 
o čistě národní právní úpravu. 
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Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K části druhé – novela zákona o SÚD 
Připomínky uvedené výše k části první se týkají i této části 
návrhu v obdobných případech. 
Pokud jde o připomínku uvedenou výše k věci informační 
databáze o kybernetických bezpečnostních incidentech, není 
jasné, proč by se neměla vztahovat i na družstevní záložny. 
Česká SÚD jsou považována za úvěrové instituce z hlediska 
požadavků kladených na tyto právem EU a také údaje z ISAP 
k implementaci směrnice EU 2016/1148 s úpravou zákona o 
SÚD počítá. Žádáme proto předkladatele o vysvětlení. 

Vysvětleno - viz výše k části první, bodu 134 - § 38aa. 
Návrh nové úpravy systému pro sdílení informací o kybernetických 
útocích není implementací směrnice č. 2016/1148 a nemá rovněž vazbu 
na nařízení č. 575/2013. Jedná se o národní právní úpravu reagující na 
požadavky tržních subjektů na vytvoření efektivního systému posilující 
prevenci kybernetických útoků mezi bankami a pobočkami zahraničních 
bank. 

Úřad vlády 
– odbor 
kompatibilit
y 

K důvodové zprávě 
Upozorňujeme, že v návrhu není uvedeno, zda návrh je/bude 
konzultován s ECB, jak i upozorňují LPV – čl. 8a. 

Akceptováno částečně. 
Předkladatel je názoru, že návrh zákona v navrhovaném znění 
neobsahuje úpravu problematiky, kterou by v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 
rozhodnutí 98/415/ES bylo nezbytně nutné konzultovat s ECB, a to mj. 
i z toho důvodu, že navrhované změny věcného charakteru nemají 
potenciál zásadně ovlivnit stabilitu finančních institucí a trhů. V případě 
výše zmíněného systému pro sdílení informací o kybernetických útocích 
se navíc jedná o národní právní úpravu a nikoli o implementaci 
evropských předpisů. Důvodová zpráva byla doplněna ve smyslu výše 
uvedeného.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
Česká 
národní 
banka 

K § 16 zákona o bankách 
[Výpověď závazku v případě, že v důsledku přeměny banky 
nebo dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí 
dojde ke změně příslušného orgánu dohledu] 
Požadujeme, aby součástí návrhu zákona bylo i oprávnění 
klienta vypovědět závazek, na základě kterého je věřitelem 
banky (nejde-li o pojištěnou pohledávku podle § 41c zákona o 
bankách), a to bezúplatně, bez sankce a ve lhůtě 3 měsíců od 
informování klienta o přeměně banky nebo jakékoliv dispozici s 
obchodním závodem banky nebo jeho částí, jejímž důsledkem je 
změna příslušného orgánu dohledu (tedy ve lhůtě podle § 41s 
odst. 2 zákona o bankách). Totéž by se mělo týkat i vlastníků 
dluhových nástrojů banky, i pro případ, kdy tyto vlastníky nelze 
považovat za klienty banky. Ti by měli mít za stejných 
podmínek právo na předčasné splacení včetně poměrného 
výnosu. V této souvislosti dále požadujeme, aby klient, resp. 
vlastník, byli o možnosti využít své právo vypovědět závazek, 
resp. požádat o předčasné splacení adekvátním způsobem 
informováni. 
 
Odůvodnění:  
Oprávnění vybrat nebo převést pohledávku z vkladu (včetně 
příslušných úroků), v rozsahu, v jakém přesahuje výši náhrady 
ze systému pojištění vkladů, je dnes stanovena pro klienta, jehož 
pohledávka je chráněna podle § 41s zákona o bankách, 
(transpozice čl. 16 odst. 6 směrnice o pojištění vkladů 
2014/49/EU, tzv. DGS2). Současně ale chybí obdobné 
oprávnění pro jiné věřitele banky,  kterých se pravidla ve 
směrnici 2014/49/E4 samozřejmě netýkají a unijní úprava tak 
pro tyto případy chybí (aniž by unijní právo řešení těchto 
případů vylučovalo), zejména půjde-li o přeměnu nebo dispozici 
se zahraničním prvkem. Rozdíl v přístupu k ochraně na jedné 
straně klientů, jejichž pohledávka z vkladu je chráněna podle § 
41s zákona o bankách a na straně druhé klientů a vlastníků 
přitom není odůvodněn zvláštní ochranou pohledávky z vkladu 

Neakceptováno. 
Navrhovaná úprava by byla velkou zátěží pro bankovní sektor a fakticky 
by znemožňovala jakoukoliv dispozici s obchodním závodem banky. 
Návrh zároveň jde nad rámec evropské regulace. K navrhované úpravě 
by bylo nezbytné provést velké úpravy v ZZ RIA a pravděpodobně by 
muselo být zopakováno meziresortní připomínkové řízení.  
 
Akceptováno částečně. (k informování klienta a akceleraci 
pohledávek z vkladů při „přeměně“ banky) 
Na základě připomínky ČNB byla zvolena následující textace ustanovení 
k informování klienta při „přeměnách“: 
 

§ 16 
 
(6) Česká národní banka udělí předchozí souhlas podle odstavce 1 písm. 
a) a c), pokud nejsou důvodné obavy, že dispozice s obchodním závodem 
nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převod jmění na banku 
jakožto společníka povede k ohrožení finanční stability a bezpečného 
fungování finančního systému České republiky. Přitom zváží i dopad na 
stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s 
přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména 
v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování 
finančních systémů ovlivnit. 
 
(7) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 obsahuje informace o 
důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a jeho 
účastnících. Formu a způsob podání žádosti o souhlas České národní 
banky, včetně příloh obsahujících údaje a doklady prokazující splnění 
podmínek stanovených tímto zákonem, stanoví Česká národní banka 
vyhláškou. Žádost lze podat pouze elektronicky. 
 
(8) Poté, co nabude právní moci souhlas podle odstavce 1 písm. a) a c) a 
alespoň 1 měsíc před uskutečněním postupu, ke kterému byl souhlas 
udělen, banka uveřejní oznámení o tomto postupu na svých 
internetových stránkách. Vkladatelům, ve vztahu k jejichž pohledávce z 
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Fondem pojištění vkladů, protože právo vybrat nebo převést 
pohledávku z vkladu se v platné právní úpravě vztahuje právě 
na tu část vkladu, která není kryta z Fondu pojištění vkladů 
(tedy část vkladu, která je nad rámec výše náhrady poskytované 
Fondem pojištění vkladů) a omezení dnešního práva na 
předčasné splacení jen na nekryté, ale pojištěné vklady je dané 
jen omezeným zaměřením směrnice 2014/49/EU, nikoliv 
věcnými důvody. 
Podnikání banky je složitější než podnikání většiny jiných 
korporací. Podobně i přeměna banky, resp. dispozice s 
obchodním závodem banky nebo jeho částí je situace značně 
specifická, kdy ochrana poskytovaná podle zákona o přeměnách 
obchodních společností a družstev a v zákoně o dluhopisech 
není dostatečná – možnost žádat o poskytnutí dostatečné jistoty 
podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je 
omezená, např. možnost žádat o předčasné splacení v případě 
přeměny emitenta podle zákona o dluhopisech se týká pouze 
vlastníků dluhopisů, tedy nikoliv vlastníků jiných dluhových 
nástrojů, informace podle zákona o přeměnách nemají formu 
vhodnou pro retailové klienty, navíc možnost požadovat 
dozajištění neodstraňuje případné komplikace spojené s 
případným přesunem dlužníka do zahraničí. Skutečně účinná 
ochrana pro případy přeměny nebo dispozice je stanovena pouze 
pro klienty, jejichž pohledávky z vkladu jsou chráněny podle § 
41s zákona o bankách. Navrhovaná úprava tak zavádí další 
úroveň ochrany i pro klienty a další dotčené osoby. Tím dojde k 
vyrovnání postavení a ochrany těchto osob s postavením a 
ochranou klientů, jejichž pohledávky jsou chráněny podle § 41s 
zákona o bankách; kdy jak již bylo řečeno výše, důvod a okruh 
beneficientů této ochrany je dán pouze omezeným zaměřením 
směrnice 2014/49/EU, nikoliv věcnými důvody.  
V této souvislosti je však nezbytné brát v potaz, že případný 
odliv zdrojů banky a z toho plynoucí možný dopad na likviditu 
banky zúčastněné na přeměně nebo dispozici bude záviset na 
konkrétních podmínkách přeměny nebo dispozice, kdy k využití 
práva vypovědět závazek nebo požádat o předčasné splacení 

vkladu se v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) změnila 
osoba dlužníka, banka bez zbytečného odkladu po uveřejnění oznámení 
podle věty první poskytne toto oznámení na trvalém nosiči dat. 
Uveřejnění oznámení podle věty první se považuje za splnění povinnosti 
informovat vkladatele podle § 41s odst. 1. 
 
(9) Oznámení podle odstavce 8 obsahuje alespoň  
 
a) obchodní firmu nebo název a sídlo osob zúčastněných na dispozici s 
obchodním závodem banky nebo jeho částí, fúzi nebo rozdělení banky, 
b) zkrácený rozsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání osob 
uvedených v písmenu a), které se uveřejňují podle tohoto zákona (§ 11a 
a § 11b) a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího obezřetnostní požadavky; tato povinnost může být splněna i 
uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto údaje k dispozici,  
c) informaci o sídle budoucí pobočky na území České republiky, pokud 
se jedná o přeměnu banky na pobočku zahraniční banky, 
d) popis postupu dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, 
fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto 
společníka, 
e) popis vlivu dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, 
fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto 
společníka, na klienty a jejich smlouvy s bankou,  
f) informaci o změně orgánu dohledu v důsledku dispozice s obchodním 
závodem banky nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převodu 
jmění na banku jakožto společníka, 
g) informaci o příslušném zahraničním systému pojištění vkladů po 
uskutečnění postupu, ke kterému byl souhlas podle odstavce 1 udělen, 
h) poučení o právu vybrat své pohledávky z vkladů nebo je převést, 
pokud toto právo vyplývající z odstavce 11 nebo § 41s odst. 2 vznikne v 
souvislosti s uskutečněním postupu podle odstavce 1 písm. a) a c), ke 
kterému byl souhlas udělen. 
 
(10) Text oznámení podle odstavce 8 musí být před zahájením 
informování podle odstavce 8 schválen Českou národní bankou; ta jej 
schválí na žádost banky, pokud má předepsané náležitosti, je určitý a 
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nemusí ze strany klientů, resp. vlastníků vůbec dojít, a tedy 
nenastane ani odliv zdrojů (a z toho plynoucí dopad na 
likviditu), a analýza možných dopadů je nutnou součástí 
přípravy podobných operací v rámci bankovních skupin.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Současně uvádíme návrh ustanovení, jejichž přijetí by vedlo k 
zapracování připomínky: 
 
1. Návrh relevantních ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V bodě 57 se v § 16 odstavce 8 až 12 zrušují. 
 

Pozn. jde o ustanovení k informační povinnosti při přeměně 
a dispozici se závodem banky, kterou MF již dříve 
akceptovalo, s výjimkou adresného doručování této 
informace. Nově se tato ustanovení podstatně doplňují 
o adresné doručení a právu na výpověď závazku a 
předčasné splacení, proto jsou vyčleněna do nového § 16a. 

 
B. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní: 
 

„§ 16a 
 

(1) Poté, co nabude právní moci souhlas podle § 16 
odst. 1 písm. a) a c) a alespoň 1 měsíc před uskutečněním 
postupu, ke kterému byl souhlas udělen, banka poskytne na 
trvalém nosiči dat dotčeným klientům a vlastníkům 
dluhového cenného papíru vydaného bankou oznámení 
o tomto postupu. Toto oznámení současně uveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup postupem 
upravujícím zpřístupnění emisních podmínek podle zákona 
upravujícího dluhopisy tak, aby informace byly dostupné 
jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy 
banky po dobu do uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5. 

srozumitelný. Pokud Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti banky o schválení textu oznámení nezahájí správní řízení o 
zamítnutí žádosti, má se za to, že text oznámení schválila. 
 
(11) V případě, kdy v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo 
c) dochází ke změně příslušného orgánu dohledu nad bankami ve vztahu 
k činnosti podle § 1 odst. 1 písm. a), má vkladatel, ve vztahu k jehož 
pohledávce z vkladu se změnila osoba dlužníka, ve lhůtě 3 měsíců ode 
dne, kdy bylo oznámení podle odstavce 8 uveřejněno na internetových 
stránkách banky podle odstavce 8, právo vybrat své pohledávky z vkladů 
nebo je převést, a to bezúplatně a bez sankce, nejde-li o pojištěné 
pohledávky z  vkladů. 
 
(12) Odstavce 8 až 11 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka ve 
výroku rozhodnutí o předchozím souhlasu podle odstavce 1 uvede, že 
dochází k postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) v souladu s postupy 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu nebo v rámci jiných opatření k ozdravení banky se souhlasem České 
národní banky. 
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Informování podle tohoto ustanovení se považuje za splnění 
povinnosti informovat vkladatele podle § 41s odst. 1. 

 
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje alespoň 

 
a) obchodní firmu nebo jiné označení a údaj o sídle osob 

zúčastněných na dispozici s obchodním závodem banky 
nebo jeho částí, fúzí nebo rozdělení banky,  

b) zkrácený rozsah údajů o plnění pravidel obezřetného 
podnikání osob uvedených v písmenu a), které se uveřejňují 
podle tohoto zákona (§ 11a a § 11b) a podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
obezřetnostní požadavky; tato povinnost může být splněna i 
uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto údaje 
k dispozici, 

c) informaci o sídle budoucí pobočky na území České 
republiky, pokud se jedná o přeměnu banky na pobočku 
zahraniční banky, 

d) popis postupu dispozice s obchodním závodem banky nebo 
jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na 
banku jakožto společníka, 

e) popis vlivu dispozice s obchodním závodem banky nebo 
jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na 
banku jakožto společníka, na klienty a jejich smlouvy 
s bankou, 

f) popis podstatných změn v dohledu nad bankou, 
g) poučení o právu vypovědět závazek, na základě kterého je 

klient věřitelem banky nebo o právu požádat o předčasné 
splacení dluhového cenného papíru, pokud tato práva podle 
odstavce 5, § 41s nebo podle jiných předpisů vznikají.  

 
(3) Text oznámení musí být alespoň 30 dnů před 

zahájením informování klientů a vlastníků dluhového 
cenného papíru vydaného bankou zaslán České národní 
bance. Pokud do 30 dnů po obdržení textu oznámení Česká 
národní banka shledá, že text oznámení nesplňuje náležitosti 
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podle odstavce 2, je neurčitý nebo nesrozumitelný, rozhodne, 
že text oznámení nelze použít k účelu podle odstavce 1.  

 
(4) Právní účinky dispozice s obchodním závodem 

banky nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo 
převodu jmění na banku jakožto společníka nastávají 
nejdříve uplynutím lhůty podle odstavce 5. 

 
(5) Klient, který je věřitelem banky, má v případě, kdy 

v důsledku dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho 
částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na 
banku jakožto společníka dochází ke změně příslušného 
orgánu dohledu, ode dne zahájení informování podle 
odstavce 3, právo vypovědět závazek, na základě kterého je 
věřitelem, nejde-li o pojištěnou pohledávku z vkladu podle § 
41c, a to bezúplatně, bez sankce a ve lhůtě stanovené v § 41s 
odst. 2. Vlastník dluhového cenného papíru, má za stejných 
podmínek právo na předčasné splacení včetně poměrného 
výnosu; byl-li výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou 
hodnotou a nižším emisním kurzem, splatí banka vlastníkovi 
emisní kurz a poměrný výnos. Tím nejsou dotčena práva 
věřitele podle § 41s a podle jiných právních předpisů. 

 
(6) Odstavce 1 až 5 se nepoužijí, jestliže Česká národní 

banka ve výroku rozhodnutí o předchozím souhlasu podle § 
16 odst. 1 uvede, že 

 
a) se přeměna nebo dispozice s obchodním závodem banky 

nebo jeho částí, nedotýká vztahů s klienty banky a s 
vlastníky dluhových cenných papírů vydaných bankou, nebo  

b) dochází k přeměně nebo dispozici s obchodním závodem 
banky nebo jeho částí v souladu s postupy podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu nebo v rámci jiných opatření k ozdravení banky se 
souhlasem České národní banky. 
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Dosavadní § 16a se označuje jako § 16aa.“. 
 
C. V § 36e odst. 3 písm. g) se text „§ 16a“ nahrazuje textem „§ 

16aa“. 
 

D. V bodě 121 se slova „§ 16 odst. 8 až 10“ nahrazují slovy „§ 
16a odst. 1 až 3“. 

 
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o bankách: 
 
A. V bodě K bodu 57 se slova „až 12“ nahrazují slovy „a 7“. 
 
B. V bodě K bodu 57 se odstavce 8 až 12 zrušují. 
 
C. Vkládá se nový bod, který zní: 
 

„K bodu XX (§ 16a odst. 1 až 6) 
 

Odstavec 1 
Toto ustanovení zajišťuje, že klienti banky a vlastníci 
dluhových cenných papírů emitovaných bankou budou mít 
dostatek informací ohledně přeměny nebo jakékoliv 
dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, aby 
mohli tuto změnu posoudit a v mezích svých zákonných 
a smluvních práv adekvátně reagovat; v případě klientů 
banky příp. i ukončením smluvního vztahu, pokud jim 
změna nebude vyhovovat (obdobně v případě vlastníků 
dluhových cenných papírů emitovaných bankou, oprávněním 
požádat o předčasné splacení dluhového cenného papíru). 
Klientem je ve smyslu § 16a též věřitel nepeněžité 
pohledávky za bankou, pokud plyne z bankovních služeb 
(např. ze smlouvy o obhospodařování majetku). Pohledávky 
klientů chráněné podle transpoziční úpravy v § 41s (tj. 
vklady) však jsou z ochrany podle § 16a vyňaty, neboť pro 
ně platí srovnatelná ochrana už dnes podle jiného 
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ustanovení. 
 

Současně s poskytnutím informace na trvalém nosiči dat 
(rozumí se jím např. písemná informace ve formě dopisu, 
data uložená na disketě či jiném médiu apod.) je banka 
povinna uveřejnit informace o přeměně banky nebo dispozici 
s obchodním závodem nebo jeho částí na své internetové 
stránce způsobem, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, 

 
- aby informace měly podobu datového souboru vhodného ke 

stažení v běžně používaném formátu a 
- byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání 

elektronické adresy banky v nezměněné podobě trvale po 
dobu do uplynutí 3 měsíců od oznámení o přeměně nebo 
dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí 
(v souladu s § 16a odst. 5). 

 
Návrh vychází z toho, že věřitelé pohledávek jsou bance 
v naprosté většině známi na základě povinnosti identifikovat 
klienta stanovené v případě pohledávek z vkladů podle 
zákona o bankách a zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
V případě vlastníků dluhových cenných papírů podle zákona 
o dluhopisech emitent vede seznam vlastníků jím vydaných 
listinných dluhopisů. Seznam vlastníků zaknihovaných 
dluhopisů vede osoba, která je oprávněna k vedení evidence 
zaknihovaných cenných papírů (tj. zejména Centrální 
depozitář). Práva spojená s dluhopisy je oprávněna ve vztahu 
k emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

 
Pokud banka nebude mít identifikační údaje k dispozici, 
např. jde-li o vlastníky listinných dluhopisů na doručitele, 
informování prostřednictvím trvalého nosiče dat se 
neuplatní, návrh zajišťuje informování těchto osob 
prostřednictvím internetových stránek banky. 
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Odstavec 2 
Upravují se náležitosti oznámení banky o připravované 
přeměně nebo prodeji závodu banky nebo jeho části. Pokud 
jde o informace podle písm. f), tyto zahrnují pouze popis 
podstatných změn v dohledu nad bankou. Cílem je 
poskytnout klientům praktický a srozumitelný přehled 
potenciálních dopadů přeměny. 

 
Odstavec 3 
Podle ustanovení musí být text oznámení před jeho použitím 
k informování klientů (tedy před zahájením informování 
klientů) zaslán ČNB. Text oznámení musí splňovat 
náležitosti podle odstavce 2, být určitý a srozumitelný, což 
jsou pojmy běžně používané v právním řádu a aplikační 
praxi (např. § 45 zákona o obchodních korporacích, § 43 
občanského soudního řádu, § 128 insolvenčního zákona, 
v předpisech podléhajících dohledu ČNB, např. v § 11 
zákona o směnárenské činnosti). Srozumitelnost je 
základním požadavkem zákona o ochraně spotřebitele (§ 5a, 
§ 9, § 10, § 11 aj.). Podstatou posouzení ČNB bude, zda text 
oznámení obsahuje (alespoň) informace stanovené v odstavci 
2, informace jsou dostatečně konkrétní (určité) a zda jsou 
psané způsobem, kterému běžný (průměrný) adresát bez 
obtíží porozumí. Rozhodovat ve správním řízení bude ČNB 
pouze tehdy, shledá-li, že text oznámení tyto podmínky 
nesplňuje; pro tento případ jsou dány bance záruky 
procesních práv včetně přezkumu rozhodnutí. 

 
Odstavec 4 
Podle ustanovení právní účinky přeměny nebo právní účinky 
dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí 
nastávají nejdříve uplynutím lhůty 3 měsíců od oznámení o 
přeměně nebo dispozici s obchodním závodem banky nebo 
jeho částí, což poskytuje klientům banky a vlastníkům 
dluhových cenných papírů emitovaných bankou, dostatek 
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času na rozhodnutí o dalším postupu. 
 

Odstavec 5 
Při přeměně dochází ke změnám, které mohou 

 
- ohrozit kvalitu nebo dobytnost pohledávek (např. u 

vydaných hypotečních zástavních listů nemusí zahraniční 
právní řád znát institut obdobný hypoteční podstatě 
v insolvenčním zákoně), 

- vést ke změnám právní úpravy týkající se konkrétních 
smluvních vztahů, 

- ztížit možnosti komunikace s bankou, případě zkomplikovat 
vymáhání nároků klientů. 

 
Proto se klientům banky umožňuje rozhodnout bez sankce, 
zda chtějí ve vztahu s bankou zůstat. Tím se posiluje 
možnost svobodné volby klienta zvolit si banku nebo 
zahraniční banku, která bude jeho dlužníkem. 

 
Právo na informace a případně i právo na ukončení 
smluvního vztahu se týká přeměn a podobných postupů ve 
vztahu k zahraničním bankám bez ohledu na jejich sídlo. 
V případě transformace na pobočku banky z členského státu 
Evropské unie, resp. státu tvořící Evropský hospodářský 
prostor vykonává dohled nad činností banky včetně pobočky 
orgán dohledu ve státě sídla zahraniční banky podle § 5j 
odst. 1 zákona o bankách, v případě států mimo Evropskou 
unii, resp. Evropský hospodářský prostor, platí stejný závěr 
podle § 25 odst. 1 věta druhá zákona o bankách. České 
národní bance zůstávají v obou případech některé dohledové 
pravomoci, ale v obou případech se orgán dohledu nad 
bankou jako protistranou klienta mění. 

 
V souladu s čl. 16 směrnice o systémech pojištění vkladů 
vkladatelům po oznámení přeměny ve lhůtě 3 měsíců bez 
jakékoli sankce vybrat nebo převést peněžní prostředky 
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z pohledávky z vkladů včetně příslušných úroků v rozsahu, 
v jakém v tomto okamžiku jejich pohledávka z vkladu 
přesahuje výši pojištění vkladů (100 000 EUR). Tato 
směrnice řeší pouze pojištěné vklady (transpoziční úprava v 
§ 41s zůstává zachována), stejná logika ochrany by však 
měla platit i pro všechny další pohledávky klientů, jako jsou 
pohledávky z dluhopisů, z nepojištěných vkladů, depozitních 
směnek aj. 

 
Právo klienta s pohledávkou se uplatní pouze v případě, kdy 
dochází ke změně příslušného orgánu bankovního dohledu 
ve vztahu k činnosti banky, na základě které má klient 
pohledávku vůči bance. Pokud se přeměna či dispozice 
s částí obchodního závodu nijak nedotkne ostatních úseků 
činnosti banky, na klienty a další věřitele, kteří uvedenými 
operacemi nebudou dotčeni, se ustanovení § 16a odst. 5 
neuplatní. 

 
Na rozdíl od klientů banky vlastníci dluhových cenných 
papírů vydaných bankou, v jejichž případě nepřichází 
v úvahu ukončení smluvního vztahu postupem navrhovaným 
pro klienty banky, budou moci žádat předčasné splacení 
jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru včetně 
poměrného výnosu. 

 
Odstavec 6 
Na základě § 16a odst. 6 nemusí banka klientům oznamovat 
připravovanou přeměnu v případě, že se tato přeměna nebo 
prodej závodu nedotýká smluv s klienty banky, vkladatelů, 
spotřebitelů nebo věřitelů. Splnění těchto podmínek Česká 
národní banka uvede ve výroku rozhodnutí o předchozím 
souhlasu podle § 16 odst. 1. V praxi půjde např. o vyčlenění 
IT útvaru nebo jiné části závodu, které s právy klientů přímo 
nesouvisí, neboť klienti budou mít nadále vztah s původní 
bankou, se kterou jejich vztah, zakládající postavení klienta 
vznikl. 
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Pravidla podle odstavce 1 až 6 se také neuplatní, pokud 
dochází k přeměně v rámci ozdravení banky podle zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, tj. 
typicky v rámci postupů podle ozdravného plánu nebo plánu 
řešení krize banky, ale v úvahu připadá i postup při 
odstraňování překážek řešení krize. V obou případech je 
dnes nutný souhlas ČNB podle § 16 odst. 1 a v rámci tohoto 
rozhodnutí bude muset ČNB odůvodnit, zda podmínky pro 
uplatnění výjimky vznikají nebo nikoliv. (Touto výjimkou 
však není dotčeno transpoziční ustanovení § 41s, podle 
kterého i tak části klientů – vkladatelům z pojištěných 
vkladů – odpovídající právo vzniká).“.  

 
D. V bodě K bodu 121 se slova „§ 16 odst. 8 až 10“ nahrazují 

slovy „§ 16a odst. 1 až 3“. 
Česká 
národní 
banka 

K § 35 zákona o bankách [odnětí licence] 
Požadujeme vypuštění povinnosti doručovat rozhodnutí o odnětí 
licence do rukou představenstva banky (obdobně vedoucímu 
pobočky zahraniční banky), což v situaci, kdy má banka 
datovou schránku a/nebo právního zástupce, způsobuje 
nejasnost, od kdy nastávají účinky doručení (nehledě na to, že 
představenstvo je kolektivní orgán) či zda se doručuje 
jednotlivým členům do vlastních rukou, kdy časové rozmezí 
mezi doručením prvnímu a poslednímu může být relativně 
dlouhé. Namísto zveřejnění rozhodnutí o odnětí licence v 
Obchodním věstníku požadujeme ponechat jen uveřejnění na 
webových stránkách ČNB. Současně je třeba slovo „závazky“ 
nahradit v souvislosti s novou terminologií občanského 
zákoníku slovem „dluhy“. 
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava reflektuje nedávné změny právního řádu 
(mj. doručování prostřednictvím datových schránek), které je 
třeba promítnout též v § 35 zákona o bankách. 
 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu se zněním připomínky. Vzhledem 
k další připomínce ČNB bylo přijato jiné systematické řešení. Do 
důvodové zprávy bylo nad rámec navrženého odůvodnění doplněno, že 
se bude postupovat podle obecné právní úpravy. Níže znění ustanovení: 
 

§ 35 
 
(1) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí licence nesmí dotčená 
právnická osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a vykonávat 
další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání 
jejích pohledávek a dluhů; do doby, než vypořádá své pohledávky 
a dluhy, se považuje za banku podle tohoto zákona. Rozhodnutí 
o odnětí licence Česká národní banka zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
(…) 
 
(3) O rozhodnutí o odnětí licence informuje Česká národní banka 
orgán bankovního dohledu státu, ve kterém má banka pobočku. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky (pozn. v textu není zohledněna následující zásadní 
připomínka, která se týká dalších aspektů stejného ustanovení): 
 
1. Návrh relevantních ustanovení do zákona o bankách 
 
Úplné znění k § 35 
 

(1) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí licence 
nesmí dotčená osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a 
vykonávat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou 
nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a dluhů. Do doby, 
než vypořádá své pohledávky a dluhy, se považuje za banku 
nebo pobočku zahraniční banky z jiného než členského státu 
podle tohoto zákona. 

 
(2) O rozhodnutí o odnětí licence informuje Česká 

národní banka orgán bankovního dohledu státu, v němž má 
banka pobočku. 

 
(3) Rozhodnutí o odnětí licence pobočce zahraniční 

banky z jiného než členského státu doručuje Česká národní 
banka této pobočce a informuje o něm orgán bankovního 
dohledu země sídla zahraniční banky. 

 
(4) Rozhodnutí o odnětí licence udělené pro pobočku banky z jiného 
než členského státu doručí Česká národní banka této pobočce 
a informuje o něm orgán bankovního dohledu země sídla zahraniční 
banky. 

Česká 
národní 
banka 

K § 35 a 36 zákona o bankách [úprava a zpřesnění 
podmínek zrušení banky, po odnětí licence a jmenování 
nebo odvolání likvidátora] 
Požadujeme zakotvit, že byla-li bance odňata licence, ke zrušení 
banky dochází přímo ze zákona automaticky. Dále požadujeme 
zpřesnit právní úpravu týkající se jmenování a odvolání 
likvidátora způsobem, zajišťujícím zejména vykonatelnost 
rozhodnutí (usnesení) soudu o návrhu České národní banky na 
jmenování nebo odvolání likvidátora okamžitě po vydání 
takového usnesení. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu se zněním připomínky. Do 
důvodové zprávy bylo doplněno, že se bude postupovat podle obecné 
právní úpravy. Níže znění ustanovení: 
 

§ 35 
 
 
(2) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence se banka 
zrušuje. 
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Odůvodnění: 
V případě, že je bance odňata bankovní licence, Česká národní 
banka podá příslušnému soudu návrh na zrušení banky (akciové 
společnosti) s likvidací a návrh na jmenování likvidátora. 
Ačkoliv je v zákoně o bankách stanovena pro rozhodnutí soudu 
o návrhu ČNB na jmenování likvidátora lhůta 24 hodin od 
podání takového návrhu, tento postup neznamená, že likvidátor 
bude moci reálně začít vykonávat svou funkci okamžitě po 
rozhodnutí soudu o takovém návrhu. Obdobně pak v případě 
zrušení banky. V této souvislosti podle § 171 odst. 2 
občanského soudního řádu je usnesení vykonatelné doručením. 
Je tedy možné mít za to, že usnesení o zrušení banky s likvidací 
a jmenování likvidátora je vykonatelné doručením všem 
účastníkům řízení a odvolání proti němu nemá odkladný účinek. 
Naproti tomu § 171 písm. d) občanského zákoníku stanovuje, že 
právnická osoba, tedy i banka jakožto akciová společnost, se 
zrušuje s likvidací dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné 
moci (soudu), nestanoví-li se den pozdější. V případě, že by 
účinky rozhodnutí o zrušení akciové společnosti (banky) po 
odnětí bankovní licence a jmenování likvidátora nastaly až poté, 
co nabude právní moci a banka by se po odnětí licence proti 
rozhodnutí o svém zrušení a likvidaci odvolala, k zahájení 
likvidace by došlo až po potvrzení prvostupňového rozhodnutí 
odvolacím soudem. Nastala by tak nežádoucí časová prodleva, v 
jejímž průběhu by banka byla stále ovládána stávajícím 
managementem, který zpravidla zapříčinil situaci, která vyústila 
v odnětí bankoví licence daného subjektu. V praxi tak tato 
nejasnost vyvolává problémy, které vedou k nutnosti, aby Česká 
národní banka ve všech případech současně navrhla soudu 
vyslovit předběžnou vykonatelnost těchto rozhodnutí. 
Pokud jde o zrušení banky po odnětí licence, navrhovaná úprava 
zakotvuje zrušení banky (akciové společnosti) přímo ex lege bez 
jakékoliv časové prodlevy. Účelem navrhované úpravy je tak 
vyloučení možnosti banky zpochybňovat své zrušení a tím 
výrazně snížit dobu právní nejistoty, kdy by management banky 

 
§ 36 

  
(1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může 
podat pouze Česká národní banka. Pouze Česká národní banka podává 
též návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora a dále 
návrh na zrušení akciové společnosti, byla-li bance odňata licence. Soud 
rozhodne o návrhu České národní banky do 24 hodin od podání návrhu. 
Usnesení se vyvěsí toho dne, kdy bylo vydáno, na úřední desce soudu. 
Účinky jmenování likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vůči 
každému vyvěšením usnesení na úřední desce soudu, který usnesení 
vydal. Usnesení se doručí České národní bance, jmenovanému nebo 
odvolanému likvidátorovi a bance. Proti usnesení se může odvolat 
pouze osoba podle předchozí věty. 
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po odnětí licence měl ještě prostor činit kroky, které by ve svém 
důsledku mohly poškodit klienty a další věřitele banky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že banka, jakožto akciová společnost 
– obchodní korporace, vykonává specializovanou činnost, 
uplatní se pro jmenování likvidátora zvláštní úprava v zákoně o 
bankách, tedy že návrh na jmenování likvidátora podává pouze 
Česká národní banka (nikoliv tedy příslušný orgán – valná 
hromada dle obecné úpravy v občanském zákoníku). Nicméně 
stávající právní úprava i v tomto případě umožňuje zdržovat 
proces jmenování likvidátora, a tedy i v tomto případě vzniká 
prostor pro případné nekalé jednání managementu. Navrhovaná 
úprava vyjasňuje postup a zkracuje reálnou dobu pro jmenování 
likvidátora, čímž se také výrazně zkracuje doba, po kterou 
likvidátor nevykonává svou činnost, resp. od kdy začne 
vykonávat svou činnost.  
Zavedení výše uvedeného režimu pro zrušení banky (byla-li 
bance odňata licence) a pro jmenování, resp. odvolání 
likvidátora naplňuje také širší cíl sjednocování, kde je s ohledem 
na činnost úvěrových institucí možné nebo vhodné, podmínek 
pro činnost úvěrových institucí, tedy bank a spořitelních a 
úvěrních družstev. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky (ke kterým je nutné přidat úpravy podle 
předcházející zásadní připomínky): 
 
1. Návrh relevantních ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V § 35 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Dnem nabytí 

právní moci rozhodnutí o odnětí licence se banka zrušuje.“. 
 

B. V § 36 odst. 1 se slova „a dále návrh na zrušení akciové 
společnosti, byla-li bance odňata licence“ zrušují a za 
druhou větu se vkládají věty „Usnesení se vyvěsí toho dne, 
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kdy bylo vydáno, na úřední desce soudu. Účinky jmenování 
likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vůči každému 
vyvěšením usnesení na úřední desce soudu, který usnesení 
vydal. Usnesení se doručí České národní bance, 
jmenovanému nebo odvolanému likvidátorovi a bance. Proti 
usnesení se může odvolat pouze osoba podle předchozí 
věty.“. 

 
Úplné znění k § 35 odst. 2 a § 36 odst. 1 
 

(2) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí licence 
nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady a poskytovat 
úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které 
jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků; do 
doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se považuje 
za banku podle tohoto zákona. Dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o odnětí licence se banka zrušuje. 

 
(1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování 

likvidátora může podat pouze Česká národní banka. Pouze 
Česká národní banka podává též návrh na odvolání 
likvidátora a jmenování nového likvidátora a dále návrh na 
zrušení akciové společnosti, byla-li bance odňata licence. 
Soud rozhodne o návrhu České národní banky do 24 hodin 
od podání návrhu. Usnesení se vyvěsí toho dne, kdy bylo 
vydáno, na úřední desce soudu. Účinky jmenování 
likvidátora a odvolání likvidátora nastanou vůči 
každému vyvěšením usnesení na úřední desce soudu, 
který usnesení vydal. Usnesení se doručí České národní 
bance, jmenovanému nebo odvolanému likvidátorovi a 
bance. Proti usnesení se může odvolat pouze osoba podle 
předchozí věty. 

  
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o spořitelních družstvech 
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A. K A výše 
Dojde-li k odnětí licence, banka se zruší přímo ex lege aniž 
by docházelo k prodlevám v souvislosti s možným 
napadením (prvostupňového) rozhodnutí soudu ohledně 
návrhu České národní banky na zrušení banky, byla-li 
odňata licence. Ustanovením se sleduje vyloučení možnosti 
banky zpochybňovat své zrušení, čímž se také výrazně sníží 
doba právní nejistoty, kdy by management banky mohl činit 
kroky, které by ve svém důsledku mohly poškodit klienty 
nebo další věřitele banky. Ustanovení také přispívá ke 
sbližování pravidel týkajících se úvěrových institucí, kdy 
obdobná úprava je již zavedena pro spořitelní a úvěrní 
družstva. 
 

B. K B výše 
Zpřesněním úpravy jmenování a odvolání likvidátora banky se 
snižuje riziko vzniku prodlev v započetí výkonu činnosti 
likvidátora, které mohly vznikat v důsledku napadení 
(prvostupňového) rozhodnutí soudu ohledně návrhu České 
národní banky na jmenování, resp. odvolání likvidátora banky. 
Navrhovaná úprava upřesněním, že účinnost rozhodnutí 
o jmenování, resp. odvolání likvidátora nastává vůči každému 
okamžikem vyvěšení na úřední desce soudu, který takové 
rozhodnutí vydal, tak zkracuje reálnou dobu, po kterou 
likvidátor nevykonává svou činnost. Zpřesnění ustanovení 
vychází z právní úpravy pro spořitelní a úvěrní družstva a 
přispívá tak i ke sbližování pravidel pro úvěrové instituce. 

Česká 
národní 
banka 

K § 36e zákona o bankách a § 27b zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech [přestupek banky a družstevní záložny 
v případě nesplnění povinnosti poskytovat služby s 
odbornou péčí] 
Požadujeme doplnit do zákona o bankách správní přestupek 
týkající se případů, kdy banka nesplní povinnost poskytovat 
služby s odbornou péčí, tedy zejména kvalifikovaně, čestně a 
spravedlivě a s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu svých klientů; 
a také upravit výši pokut za tento správní přestupek. Obdobně 

Akceptováno částečně. 
Přestupek byl do zákonů doplněn a to i pro banku z jiného než členského 
státu. Harmonizace výše sankcí v jednotlivých ustanoveních není cílem 
tohoto návrhu.  
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pak požadujeme doplnit stejný přestupek a výši sankce také pro 
družstevní záložny. 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti se zájmem na přispívání ke zvyšování kvality 
jednání ve vztahu ke klientům a v rámci harmonizace s jinými 
sektorovými zákony, byl návrh zákona o bankách doplněn o 
povinnost bank poskytovat služby s odbornou péčí, tedy 
zejména kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a s přihlédnutím k 
nejlepšímu zájmu svých klientů. Nicméně zajištění dodržování 
této povinnosti nebylo do návrhu zákona o bankách plně 
promítnuto. Navrhovaná úprava tak sleduje odstranění tohoto 
nedostatku zavedením postihu pro případ, že banka poskytuje 
služby v rozporu s tímto požadavkem. Vzhledem ke snaze o 
sbližování pravidel pro úvěrové instituce, kdy požadavky na 
způsob poskytování služeb jsou vhodnou oblastí pro sbližování 
pravidel, resp. jsou oblastí, kde není důvod k odlišnostem mezi 
bankami a družstevními záložnami, je stejný postih navržen i 
pro družstevní záložny. Textace přestupku vychází ze zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu (ST 869). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantních ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V § 36e odst. 1 se v písmenu m) zrušuje slovo „nebo“, na 

konci písmene n) se tečka nahrazuje slovem „nebo“ a 
doplňuje se písmeno o), které zní: 
 
„o) neposkytuje služby s odbornou péčí podle § 12 odst. 3.“. 

 
B. V § 36e odst. 6 písmeno c) se za text „odstavce 1 písm. a)“ 

doplňuje text „, o),“. 
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Úplné znění k § 36e odst. 6 písm. c) 
 

Pozn. ustanovení reflektuje navrhované doplnění skutkových 
podstat dalších správních přestupků, které jsou navrženy 
v rámci připomínek předložených v tomto materiálu (tyto 
další přestupky, resp. pokuty jsou vyznačeny tučnou 
kurzívou). 

 
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze 

uložit pokutu do  
(...) 

c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 
odstavce 1 písm. a), o), odstavce 3 písm. a), b), d), odstavce 
4 písm. a) až i), k), l) nebo odstavce 5, 

 
2. Návrh relevantních ustanovení do zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech 
 
A. V § 27b odst. 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), 

které zní: 
 
„m) neposkytuje služby s odbornou péčí podle § 7ah.“. 
 

B. V § 27b odst. 3 se dosavadní písmeno m) označuje jako n). 
 

Písmena se upraví s ohledem na provedené změny (viz úplné 
znění). 

 
C. V § 27b odst. 3 se v dosavadním písmenu l) na konci věty 

čárka nahrazuje tečkou. 
 

D. V § 27b odst. 4 písm. a) se text „m)“ nahrazuje textem „n)“. 
 

E. V § 27b odst. 4 písm. b) se slova „nebo c)“ nahrazují slovy 
„, c) nebo j)“. 
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F. V § 27b odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. b), d), 

e), g), h), j), k) nebo l),“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. 
b), d), e), h), k), l), m), o) nebo p),“.  

 
Úplné znění k § 27b odst. 3 a 4 
 

Pozn. ustanovení reflektuje navrhované doplnění skutkových 
podstat dalších správních přestupků, které jsou navrženy 
v rámci připomínek předložených v tomto materiálu (tyto 
další přestupky, resp. pokuty jsou vyznačeny tučnou 
kurzívou). 

 
 

(3) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, 
že 

(...) 
o) neposkytne služby s odbornou péčí podle § 7ah, 
 

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze 
uložit pokutu do 

 
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 

odstavce 3 písm. f), i) nebo m) n), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 

odstavce 1 písm. c) a odst. 3 písm. a), nebo c) nebo j), 
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 

odstavce 1 písm. a), b), d) až n) nebo podle odstavce 3 písm. 
b), d), e), g), h), j), k), nebo l), m), o) nebo p),  

3. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 
zákona o bankách  

A. K A výše 
„Zavádí se přestupek v návaznosti na povinnost banky 
poskytovat služby s odbornou péčí, zejména kvalifikovaně, 
čestně a spravedlivě as přihlédnutím k nejlepšímu zájmu 
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svých klientů.“. 

4. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 
zákona o spořitelních družstvech 

A. K A výše 
„Zavádí se přestupek v návaznosti na povinnost družstevní 
záložny poskytovat služby s odbornou péčí, zejména 
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a s přihlédnutím 
k nejlepšímu zájmu svých klientů.“.  

Česká 
národní 
banka 

K § 41 odst. 1 zákona o bankách [vyloučení odkladného 
účinku rozkladu] 
Požadujeme zrušit vyloučení odkladného účinku u rozkladu 
proti odnětí licence (tj. ponechat účinky jen na právní moc) a 
dále postupovat jen s využíváním předběžných opatření dle 
správního řádu.  
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna reflektuje skutečnost, že v případě odnětí 
licence je třeba zabezpečit postup, který sníží riziko nevratných 
procesů, které mohou komplikovat řádné vypořádání 
pohledávek a dluhů po právní moci rozhodnutí. Navrhovaná 
úprava přispívá k posílení právní ochrany ČNB a zamezení 
vzniku případných finančních ztrát, prostřednictvím snížení 
právního rizika, zejména rizika žalob na náhradu škody proti 
ČNB v případech, kdy by na základě rozkladu došlo ke změně 
rozhodnutí, vůči němuž byl rozklad podán. Dohledová praxe v 
oblasti družstevních záložen a v dalších sektorech, kde odkladný 
účinek není ze zákona vyloučen, dokládá, že takové řešení je i z 
praktického hlediska vyhovující. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantních ustanovení do zákona o bankách 

Akceptováno. 
Legislativní text byl upraven v souladu s připomínkou. 
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Úplné znění k § 41 odst. 1 věta druhá 
Podaný rozklad nemá odkladný účinek, nejedná-li se o 
rozhodnutí o uložení pokuty podle části dvanácté nebo o odnětí 
licence podle části desáté. 

Česká 
národní 
banka 

K § 28 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [nápravné 
opatření v souvislosti s výměnou auditora] 
Požadujeme doplnit do § 28 odst. 5 zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech pravomoc pro ČNB uložit družstevní 
záložně nápravné opatření ve formě změny auditora. 
 
Odůvodnění:  
Možnost ČNB uložit nápravné opatření ve formě nařízení 
změny auditora je výslovně stanovena pouze pro banky (§ 26 
odst. 6 písm. a) bod 6 zákona o bankách), resp. i další osoby na 
finančním trhu, nicméně chybí pro družstevní záložny (činnost 
auditora ve vztahu k družstevní záložně je upravena zejména v § 
8b zákona o spořitelních a úvěrních družstvech). Vzhledem ke 
snaze sbližovat, resp. sjednocovat podmínky napříč 
jednotlivými sektory finančního trhu a zejména pak pro úvěrové 
instituce, obdobná možnost uložení nápravného opatření by 
měla být výslovně zakotvena i ve vztahu k družstevním 
záložnám. Věcně je i v případě družstevních záložen nezbytné 
zajistit řádné ověření výkazů a dalších skutečností, k čemuž 
pravomoc ČNB nařídit výměnu auditora významně přispívá. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech 

A. V § 28 odst. 5 písm. a) se vkládá nový bod 5, který zní: 
„5. vyměnila svého auditora,”. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu. Vzhledem k tomu, že podle 
nového § 17a odst. 2 zákona o auditorech je nařízení změny auditora ze 
strany ČNB vždy důvodem pro ukončení závazku, je dovětek obsažený 
u obdobného ustanovení zákona o bankách nadbytečný a proto bylo 
obdobně upraveno i předmětné ustanovení. 
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Česká 
národní 
banka 

K § 36e zákona o bankách a § 27b zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech [výše pokuty za přestupek nesplnění 
nápravného opatření] 
Požadujeme zavést pro přestupek podle § 36e odst. 4 písm. j) 
zákona o bankách pokutu v maximální výši, tj. ve výši podle § 
36e odst. 6 písm. d) zákona o bankách. Obdobně pak v případě 
přestupku podle § 27b odst. 1 písm. b) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech požadujeme zavést pokutu ve výši podle § 
27b odst. 4 písm. d) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 
 
Odůvodnění:  
Návrhem se odstraňuje nedostatek dosavadní úpravy spočívající 
v disproporcionalitě sankcionování přestupku nesplnění 
nápravného opatření uloženého ČNB (§ 36e odst. 4 písm. j) 
zákona o bankách, resp. § 27b odst. 1 písm. b) zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech). Pokud je výše pokuty 
jedním z kritérií určování nebezpečnosti deliktu, je nezbytné 
vzít v potaz, že tyto přestupky patří mezi nejnebezpečnější. 
Přesto je za stávající právní úpravy nelze postihnout nejvyšší 
sankcí (odvozovanou od obratu tak, že výrazně přesahuje 50 
000 000 Kč). Tato skutečnost zakládá (minimálně logický) 
rozpor v situaci, kdy např. nesplněné nápravné opatření (tj. 
jednání, které je přestupkem podle § 36e odst. 4 písm. j) zákona 
o bankách, resp. § 27b odst. 1 písm. b) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech) bude spočívat v uložení povinnosti 
odstranit vady řídicího a kontrolního systému, kdy nedostatky 
řídicího a kontrolního systému jsou v rámci transpoziční úpravy 
s ohledem na výši pokuty sankcionovány nejpřísněji (tj. podle § 
§ 36e odst. 6 písm. d) zákona o bankách, resp. § 27b odst. 4 
písm. d) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhovaná výše sankcí je v legislativě finančního trhu používána pouze 
jako transpoziční, záměrem této novely pak není upravovat výši sankcí. 
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1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
A. V § 36e odst. 6 písm. c) se za text „odstavce 4“ vkládá text 

„písm. a) až i), k), l)“. 
B. V § 36 odst. 6 písm. d) se slova „, nebo odstavce 3 písm. c)“ 

nahrazují slovy „odstavce 3 písm. c) nebo odstavce 4 písm. 
j)“. 

Úplné znění k § 36e odst. 6 
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze 

uložit pokutu do  
(...) 

c) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 
odstavce 1 písm. a), o), odstavce 3 písm. a), b), d), odstavce 
4 písm. a) až i), k, l) nebo odstavce 5, 

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o 
správní delikt přestupek podle odstavce 2, nebo odstavce 3 
písm. c) nebo odstavce 4 písm. j) a spáchala-li ho právnická 
osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, 
uloží se pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého 
ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně 
předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené 
v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013,  

2. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech 

Úplné znění k § 27b odst. 4 
Pozn. ustanovení reflektuje navrhované doplnění skutkových 
podstat dalších správních přestupků, které jsou navrženy 
v rámci připomínek předložených v tomto materiálu (tyto 
další přestupky, resp. pokuty jsou vyznačeny tučnou 
kurzívou). 
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(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze 
uložit pokutu do 

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 
odstavce 1 písm. a), b), d) až n) nebo podle odstavce 3 písm. 
b), d), e), g), h), j), k), nebo l), m), o) nebo p),  

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o 
správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 
2 nebo odstavce 3 písm. g) a spáchala-li ho právnická osoba; 
není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se 
pokuta lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního 
obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně 
předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené 
v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 

Česká 
národní 
banka 

K § 27b odst. 3 a 4 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech [přestupek družstevní záložny při nesplnění 
povinnosti poskytnout údaje, které je družstevní záložna 
povinna uchovávat v tajnosti a chránit před zneužitím] 
Požadujeme doplnit do zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech správní přestupek týkající se případů, kdy družstevní 
záložna nesplní povinnost na písemné vyžádání podat zprávu o 
údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v 
tajnosti a chránit před zneužitím a také upravit výši pokut za 
tento správní přestupek.  
 
Odůvodnění:  
Návrhem se odstraňuje nedostatek dosavadní úpravy, kdy v 
zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech na rozdíl od zákona 
o bankách chybí možnost postihu družstevní záložny, která 
oprávněným žadatelům uvedeným v § 25b neposkytne údaje, 
které v souladu se zákonem při splnění zákonem stanovených 
podmínek je povinna poskytnout. K zachování dosavadního 
nerovného stavu oproti úpravě zákona o bankách (a de facto 
silnější ochrana informací u družstevní záložny než u banky) 
není důvod. 

Akceptováno. 
Přestupek byl do zákona doplněn včetně výše sankce. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech 
 
A.  V § 27b odst. 3 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), 

které zní: 
 

„l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o údajích, které je 
družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit 
před zneužitím, subjektům uvedeným v § 25b odst. 3, 4 a 
6,“.“ 

 
Písmena se upraví s ohledem na provedené změny (viz úplné 
znění). 

 
B. V § 27b odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. b), d), 

e), g), h), j), k) nebo l),“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. 
b), d), e), h), k), l), m), o) nebo p),“. 

 
Úplné znění k § 27b odst. 3 a 4 
 

Pozn. ustanovení reflektuje navrhované doplnění skutkových 
podstat dalších správních přestupků, které jsou navrženy 
v rámci připomínek předložených v tomto materiálu (tyto 
další přestupky, resp. pokuty jsou vyznačeny tučnou 
kurzívou). 
 

(3) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, 
že 

(...) 
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o údajích, které je 
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družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a 
chránit před zneužitím, subjektům uvedeným v § 25b 
odst. 3, 4 a 6, 

 
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze 

uložit pokutu do 
 

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 
odstavce 1 písm. a), b), d) až n) nebo podle odstavce 3 písm. 
b), d), e), g), h), j), k), nebo l), m), o) nebo p),  

 
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
 
A. K A výše 

„Zavádí se přestupek v návaznosti na povinnost podat na 
písemné vyžádání oprávněných subjektů zprávu o údajích, 
které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a 
chránit před zneužitím. Jedná se o ustanovení obdobné 
ustanovení § 36e odst. 5 písm. c) zákona o bankách.“ 

Česká 
národní 
banka 

K § 27b odst. 3 a 4 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech [přestupek družstevní záložny při nesplnění 
povinnosti zavést účinný postup pro vyřizování stížností 
klientů, nebo o tomto postupu neinformuje] 
Požadujeme doplnit do zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech přestupek postihující nesplnění povinnosti zavést 
účinný postup pro vyřizování stížností klientů a nesplnění 
povinnosti o tomto postupu srozumitelně, písemně a v úředním 
jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území družstevní 
záložna působí, informovat ve svých provozních prostorách. V 
této souvislosti také požadujeme doplnit výši pokuty za tento 
přestupek. 
 
Odůvodnění: 
Návrhem se odstraňuje nedostatek dosavadní úpravy, kdy v 
zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech chybí postih 

Akceptováno, částečně. 
Přestupek byl doplněn podle návrhu. Výše sankce byla zvolena ve výši 
5 milionů Kč, vzhledem k závažnosti deliktu a k tomu, že v zákoně 
o bankách je zvolena proporcionálně stejná suma (v zákoně o bankách je 
maximální výše sankce 50 milionů Kč, v zákoně o družstevních 
záložnách je maximální výše sankce 20 milionů Kč – za daný delikt je 
pak v zákoně o bankách je výše sankce 20 milionů Kč, proto je pro 
družstevní záložny navrhována sankce ve výši 5 milionů Kč. 
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družstevní záložny pro případ, že družstevní záložna nezavede 
účinný systém vyřizování stížností klientů, nebo o tomto 
postupu klienty neinformuje (§ 12 zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech). Jedná se o ustanovení obdobné ustanovení 
§ 36e odst. 1 písm. j) zákona o bankách. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech 
 
A. V § 27b odst. 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), 

které zní 
 

„j) v rozporu s § 12 nezavede účinný postup pro vyřizování 
stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,“.“ 

 
Písmena se upraví s ohledem na provedené změny (viz úplné 
znění). 

 
B. V § 27b odst. 4 se v písmenu b) slova „písm. a) nebo c)“ 

nahrazují slovy „písm. a), c) nebo j)“. 
 

C. V § 27b odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. b), d), 
e), g), h), j), k) nebo l),“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. 
b), d), e), h), k), l), m), o) nebo p),“. 

 
Úplné znění k § 27b odst. 3 a 4 
 

Pozn. ustanovení reflektuje navrhované doplnění skutkových 
podstat dalších správních přestupků, které jsou navrženy 
v rámci připomínek předložených v tomto materiálu (tyto 
další přestupky, resp. pokuty jsou vyznačeny tučnou 

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



Stránka 53 (celkem 93) 

kurzívou). 
 

(3) Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, 
že 

(...) 
j) v rozporu s § 12 nezavede účinný postup pro vyřizování 

stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje, 
 

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do Za přestupek lze 
uložit pokutu do 

 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 

odstavce 1 písm. c) a odst. 3 písm. a), nebo c) nebo j), 
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt přestupek podle 

odstavce 1 písm. a), b), d) až n) nebo podle odstavce 3 písm. 
b), d), e), g), h), j), k), nebo l), m), o) nebo p),  

 
 
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
 

A. K A výše 
„Zavádí se přestupek v návaznosti na povinnost družstevní 
záložny zavést účinný postup pro vyřizování stížností klientů 
a o tomto postupu informovat. Jedná se o ustanovení 
obdobné ustanovení § 36e odst. 1 písm. j) zákona o 
bankách.“ 

Česká 
národní 
banka 

K § 3aa písm. a) zákona o bankách a § 1a odst. 2 písm. a) 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [definice 
pracovníka] 
Doporučujeme v § 3aa písm. a) zákona o bankách odstranit za 
slovy „osoba, která je členem orgánu” a za slovy „osoba, která 
je členem výboru” slovo „jiné”. Obdobně pak pro družstevní 
záložny v § 1a odst. 2 písm. a) zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení § 3aa písm. a) bylo upraveno ve smyslu uplatněné 
připomínky.  
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Odůvodnění:  
Původně navržená definice, obsahující slovo „jiné”, není věcně 
zcela správná a není v souladu s nařízením č. 604/2014,  které 
řadí mezi „určené zaměstnance“ regulované osoby (zde banky) 
také 
- členy vedoucího orgánu (banky),  
- členy výborů zřizovaných (bankou); v této souvislosti např. § 
8c zákona o bankách, kdy § 8c není v „úplném znění“ návrhu 
zákona (zřejmě omylem) uveden.  
Je věcně správné, aby požadavky stanovené na „pracovníky“ 
dopadaly rovněž na výše uvedené dvě kategorie osob. 
Formulace o „jiné právnické osobě“ svádí k nesprávnému 
závěru, že jde o jinou osobu než je samotná banka resp. další 
povinné osoby. 
Dále, nově navržená definice pracovníka není konzistentní s 
věcně správně formulovaným § 9 odst. 1 písm. b) a c), ze 
kterého věcně správně vyplývá, že také „členové vedoucího 
orgánu banky“ jsou pracovníkem: 
„b) pravomoc a odpovědnost členů statutárního orgánu, členů 
správní rady a členů dozorčí rady členů vedoucích orgánů 
banky;  
c) pravomoc a odpovědnost dalších pracovníků ústředí a 
poboček, popřípadě jiných organizačních jednotek banky, 
oprávněných k provádění bankovních obchodů;“,  
Definice pracovníka, která je v návrhu novely zákona o 
bankách, rovněž neodůvodněně narušuje kontinuitu regulace, 
neboť se liší od věcně správné definice pojmu „pracovník“ v 
prováděcím právním předpisu (§ 7 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 
163/2014 Sb. ), která zní: 
„d) pracovníkem osoba, která je s povinnou osobou v základním 
pracovněprávním nebo podobném vztahu, anebo jiná osoba, 
pokud je členem orgánu nebo výboru povinné osoby,“. 
Navrhovaná úprava odstraní výše uvedené nekonzistentnosti a 
postaví najisto, že definice pokrývá všechny „pracovníky“ 
regulované osoby a je věcně v souladu také s nařízením č. 
604/2014. 
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Obdobné platí pro § 1a odst. 2 písm. a) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech. 
 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V § 3aa písm. a) se za slovy „osoba, která je členem orgánu” 

a za slovy „osoba, která je členem výboru” zrušuje slovo 
„jiné”. 

 
Úplné znění k § 3aa písm. a) 
 

V tomto zákoně se rozumí  
 
a) pracovníkem osoba, která je s jinou osobou v základním 

pracovněprávním vztahu, osoba, která je prokuristou 
jiné osoby, osoba, která je členem orgánu jiné právnické 
osoby a která je do funkce volena, jmenována nebo jinak 
povolána, nebo osoba, která je členem výboru jiné 
právnické osoby; je-li členem orgánu právnické osoby 
právnická osoba, která je do funkce volena, jmenována 
nebo jinak povolána, rozumí se pracovníkem fyzická 
osoba, která je touto právnickou osobou určena, aby 
tuto činnost skutečně vykonávala, 

 
2. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech 
 
A. V § 1a odst. 2 písm. a) se za slovy „osoba, která je členem 

orgánu” a za slovy „osoba, která je členem výboru” zrušuje 
slovo „jiné”. 

 
Úplné znění k § 1a odst. 2 písm. a) 
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(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 
 
a) pracovníkem osoba, která je s jinou osobou v základním 

pracovněprávním vztahu, osoba, která je prokuristou 
jiné osoby, osoba, která je členem orgánu jiné právnické 
osoby a která je do funkce volena, jmenována nebo jinak 
povolána, nebo osoba, která je členem výboru jiné 
právnické osoby; je-li členem orgánu právnické osoby 
právnická osoba, která je do funkce volena, jmenována 
nebo jinak povolána, rozumí se pracovníkem fyzická 
osoba, která je touto právnickou osobou určena, aby tuto 
činnost skutečně vykonávala, 

Česká 
národní 
banka 

K § 5e zákona o bankách [podtržení slova „řádné”] 
Doporučujeme v § 5e odst. 1 písm. e) zákona o bankách označit 
doplňované slovo „řádné” podtržením. 
Odůvodnění:  
Slovo „řádné” je v § 5e odst. 1 písm. e) zákona o bankách 
doplňováno v souvislosti s čl. 14 odst. 2 směrnice 2013/36/EU.1 
Jde o transpoziční požadavek, kdy ustanovení, resp. jejich 
relevantní části, jsou v návrhu zákonů označeny podtržením. 

Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. 

Česká 
národní 
banka 

K § 8aa zákona o bankách [sjednocení slovních obratů] 
Doporučujeme sjednotit používané slovní obraty. V § 8aa se 
používají slova „banka nebo pobočka zahraniční banky“, na 
jiných místech zase „banka a pobočka zahraniční banky“ – např. 
v § 7a, § 11 odst. 1 až 3 aj. 
Odůvodnění: 
Navrhované změny se týkají sjednocení ustálených výrazů 
navrhované úpravy s výrazy používanými v platném zákoně. 

Akceptováno částečně. 
Slovní spojení byla sjednocena v podobě „banka nebo pobočka 
zahraniční banky“ v novelou měněných ustanoveních.  

Česká 
národní 
banka 

K § 8 zákona o bankách a § 7aa zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech [nahrazení slova „společné” slovem 
„jako celek”] 

Akceptováno. 
Znění předmětných ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné 
připomínky.  

                                            
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 

podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
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Doporučujeme v § 8 odst. 3 písm. f) zákona o bankách doplnit 
za slovo „orgánu” slova „, jako celek,” a odstranit slovo 
„společné”. Obdobně pro družstevní záložny v § 7aa odst. 1 
písm. f) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 
Odůvodnění: 
 Formulace, která je v návrhu novely zákona o bankách, není 
zcela jednoznačná a nezajišťuje přesnou transpozici směrnice 
2013/36/EU. Podle směrnice 2013/36/EU (i z logiky věci) se 
jedná o požadavek dostatečnosti souhrnu všech individuálních 
znalostí všech členů vedoucího orgánu, tj. o sjednocení množin 
individuálních znalostí všech členů, ne o dostatečnost 
„společných“ znalostí; slova „společné znalosti“ lze chápat jako 
průnik množin individuálních znalostí členů, resp. jako jen ty 
určité znalosti, které má (současně) kterýkoli člen výboru. 
Stejné závěry pak platí pro § 7aa odst. 1 písm. f) zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
A. V § 8 odst. 3 písm. f) se za slovo „orgánu” vkládají slova 

„, jako celek,” a zrušuje se slovo „společné”.  
(3) Banka zajistí, aby 

(…) 

f) členové jejího vedoucího orgánu, jako celek, měli 
dostatečné společné odborné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti, aby rozuměli činnosti banky. 

2. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech 

A. V § 7aa odst. 1 písm. f) se za slovo „orgánu” vkládají slova 
„, jako celek,” a zrušuje se slovo „společné”. 

Úplné znění k § 7aa odst. 1 písm. f) 
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(1) Družstevní záložna zajistí, aby 
(…) 

f) jejího vedoucího orgánu, jako celek, měli dostatečné 
společné odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby 
rozuměli činnosti družstevní záložny. 

Česká 
národní 
banka 

K § 8 zákona o bankách a § 7aa zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech [vymezení termínu „skupina“ podle 
pravidel pro účetní konsolidaci] 
Doporučujeme v § 8 odst. 6 písm. a) vymezit „skupinu” s 
ohledem na pravidla pro účetní konsolidaci, nikoliv podle 
pravidel pro obezřetnostní konsolidaci (v návrhu novely zákona 
o bankách je „skupina” vymezena s ohledem na pravidla pro 
obezřetnostní konsolidaci). 
Odůvodnění:  
Orgán Evropského dohledu v bankovnictví (dále jen „EBA”) 
identifikoval zásadní rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o 
transpozici pojmu „skupina“ v čl. 91 odst. 4 písm. a) směrnice 
2013/36/EU. S odkazem na svůj mandát přispívat k harmonizaci 
postupů při výkonu dohledu, navrhla EBA upřesnit a sjednotit 
výklad tohoto pojmu, a to formou „obecného pokynu“ podle čl. 
16 Nařízení č. 1093/2010.2 Předmětný harmonizační návrh je 
obsažen ve veřejně konzultovaném návrhu obecných pokynů 
EBA a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen 
„ESMA“) k posuzování osob z 28. 10. 2016. Navrhuje se 
definice pojmu „group” pro účely čl. 91 směrnice 2013/36/EU 
(o jehož transpozici se v § 8 odst. 6 písm. a) zákona o bankách 
jedná) odkazem na čl. 2(9) a 10 směrnice 2013/34.3 
Přestože se jedná teprve o konzultační návrh, považujeme za 
účelné přizpůsobit text zákona o bankách společnému návrhu 

Akceptováno.  
Znění předmětných ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné 
připomínky.  
 
 

                                            
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 

716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem 

podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. 
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EBA a ESMA, tj. uplatnit pro preferenční počítání funkcí člena 
vedoucího orgánu (čl. 91 směrnice 2013/36/EU) vymezení 
„skupiny“ podle pravidel pro účetní konsolidaci, ne podle 
pravidel pro obezřetnostní konsolidaci.  
Obdobné se týká § 7aa odst. 4 písm. a) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V § 8 odst. 6 se písmeno a) nahrazuje písmenem a), které 

včetně poznámky pod čarou zní: 
 

„a) skupiny určené postupem odpovídajícím postupu podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o účetních 
závěrkáchXX).“. 

 
_________________________________________________________________________

___ 

XX) Čl. 2 odst. 9 a čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 2013/34. 

 
2. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech 
 
A. V § 7aa odst. 4 písmeno a) včetně poznámky pod čarou zní: 
 

„a) skupiny určené postupem odpovídajícím postupu podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o účetních 
závěrkáchXX).“. 
_________________________________________________________________________

___ 

XX) Čl. 2 odst. 9 a čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 2013/34. 
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Česká 
národní 
banka 

K § 8bb zákona o bankách a § 7ag zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech [vyjasnění osob, na které dopadá 
povinnost znalosti postupů a předpisů a jejichž činnost 
nemá bránit řádnému výkonu jednotlivých činností] 
Doporučujeme vyjasnit, zda se povinnost banky podle § 8bb 
odst. 2, tedy povinnost zajistit znalost postupů a předpisů 
nezbytných pro plnění jejich povinností a aby rozsah a povaha 
činností vykonávaných těmito osobami nebránily řádnému 
výkonu jednotlivých činností těchto osob, týká také pracovníků 
externích dodavatelů (poskytovatelů „outsourcingu“). Obdobně 
pak pro družstevní záložny povinnosti v § 7ag odst. 2. 
Odůvodnění:  
Z odkazu v § 8bb odst. 2 je zřejmé, že povinnosti uvedené 
v tomto ustanovení se mají vztahovat k osobám uvedeným 
v odst. 1 – personálním zdrojům banky, tedy pracovníkům 
banky. Nicméně není jasné, do jaké míry (event. zda vůbec nebo 
zcela) se § 8bb odst. 2 týká i pracovníků externích dodavatelů 
(poskytovatelů „outsourcingu“). Požadavek na odbornost těchto 
pracovníků (stejně tak jako na pracovníky banky) lze dovodit i 
z 8b odst. 1 písm. m) „Řídicí a kontrolní systém banky zahrnuje 
[...] zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává 
banka činnost, včetně členů vedoucího orgánu, byly plně 
svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti“. V této souvislosti doporučujeme také prověřit, zda 
povinnosti stanovené v § 8bb odst. 2 se nemají týkat pouze 
externích pracovníků banky, a tedy zařadit toto ustanovení jako 
§ 8ba odst. 3. Stejné doporučení se týká obdobné povinnosti 
družstevní záložny stanovené v § 7ag odst. 2 (kdy úprava 
v zařazení ustanovení by se týkala § 7af odst. 3). 

Akceptováno 
Personální zdroje představují nejširší personální substrát banky, jedná se 
proto o všechny osoby, pomocí kterých vykonává banka činnosti, tedy 
pracovníky banky i jiné osoby, které pro banku zajištují výkon určité 
činnosti např. v rámci outsourcingu.  
 
Upravené znění navrhovaného ustanovení: 

 
§ 8bb 

(1) Personální zdroje banky musí být přiměřené povaze, rozsahu 
a složitosti jejích činností. 
 
(2) Banka zejména zajistí, aby osoby, pomocí kterých vykonává 
banka činnost, měly znalost postupů a předpisů nezbytných pro 
plnění jejich povinností a aby rozsah a povaha činností 
vykonávaných těmito osobami nebránily řádnému výkonu 
jednotlivých činností těchto osob. 
 
 

Česká 
národní 
banka 

K § 12 odst. 3 [formulační úprava k vymezení odborné 
péče] 
Navrhujeme vypustit slovo „dalších“, uvedené slovo je 
zavádějící, neboť o žádných jiných činnostech než uvedených se 
v textu nemluví. Nad rámec uvedeného odkazu na zákon 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 
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o podnikání na kapitálovém trhu upozorňujeme, že povinnosti 
odborné péče pro banku při výkonu její činnosti vyplývají i 
z dalších zákonů v oblasti finančního trhu, např. ze zákona 
o investičních a společnostech a investičních fondech, zákona o 
pojišťovacích zprostředkovatelích aj.  
Odůvodnění:  
Navrhuje se formulační úprava k vyjasnění textu. 

Česká 
národní 
banka 

K § 16 zákona o bankách [zpřehlednění textu] 
Navrhujeme rozdělit text § 16 do 2 paragrafů z důvodu velkého 
množství odstavců v jednom paragrafu. 
Odůvodnění:  
Navrhuje se úprava k zpřehlednění a lepší srozumitelnosti textu. 

Neakceptováno. 
Pokud by byl daný text rozdělen do dvou paragrafů, musel by být kvůli 
legislativním pravidlům dosavadní § 16a fakticky přečíslován, což není 
v souladu s LPV. 

Česká 
národní 
banka 

K § 16a odst. 2 zákona o bankách [zjednodušení podmínek 
zřízení pobočky v hostitelském státě] 
Není jasné, jaký důsledek bude mít rozhodnutí ČNB, že „nebyly 
splněny podmínky“. Zákon to výslovně neuvádí. Zřejmě by to 
mělo znamenat, že banka nemůže otevřít zamýšlenou pobočku 
(či podnikat v cizině bez pobočky) a navrhujeme uvést to 
v zákoně výslovně a doplnit správní delikt (přestupek) pro 
případ, že tak přesto učiní. 
Odůvodnění:  
Navrhuje se úprava k vyjasnění důsledků v případě, že banka 
nesplní podmínky pro otevření pobočky v hostitelském státě. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
 
Úplné znění k § 36e odst. 1 písm. c) 
 

Pozn. Návrh je vyznačen tučně. 
 
c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 
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rozporu s postupem podle § 5g odst. 2 věty první, ačkoliv 
Česká národní banka rozhodla podle § 16a odst. 2, že 
podmínky stanovené právem Evropské unie podle § 5c až 
5m nebyly splněny, nebo v rozporu s postupem podle § 
5h odst. 2, 

Česká 
národní 
banka 

K § 17a zákona o bankách [definice nepřímého podílu] 
Doporučujeme sjednotit pojetí nepřímého podílu v § 17a zákona 
o bankách s pojetím v novele zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu (sněmovní tisk 869); obdobně je třeba upravit i 
definici v § 2b odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. 
Odůvodnění: 
V případě úvěrových institucí není důvod, aby byl nepřímý 
podíl definován odlišně. Pokud jde o samotnou definici, je 
vhodné zvolit definici, která by splňovala parametry záměru 
sbližovat, resp. sjednocovat pravidla, tedy včetně definicí, ze 
kterých tato pravidla vycházejí, napříč jednotlivými sektory 
finančního trhu a které by byla dostatečně flexibilní, aby 
umožnila respektovat metodické materiály přijímané na úrovni 
ESAs.4 Úprava v novele zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu (kde se definice vypouští a pojem nepřímá účast se používá 
bez dalšího vymezování) je pro tento účel nejvhodnější.  

Akceptováno. 
V § 17a vypuštěn odstavec 1 (definice nepřímého podílu). Obdobně 
vypuštěna druhá věta §2b odst. 1 ZSÚD. 
  

Česká 
národní 
banka 

K § 20c zákona o bankách [opravné zúčtování a 
použitelnost na transakce v rámci jedné banky] 
Doporučujeme vyjasnit, zda lze opravné zúčtování (§ 20c 
zákona o bankách) použít i na transakce v rámci jedné banky. 
Odůvodnění:  
Z dikce ustanovení § 20c zákona o bankách jednoznačně 
neplyne, zda lze opravné zúčtování podle tohoto ustanovení 
použít na transakce v rámci jedné banky. Doporučení se tak 
zejména týká úpravy textace ustanovení § 20c zákona o bankách 
způsobem, aby do budoucna nevznikaly pochybnosti o tom, zda 

Akceptováno.  
Znění § 20c odst. 4 bylo upraveno takto: „Ustanovení odstavců 1 až 3 se 
vztahují i na pobočky zahraničních bank a opravné zúčtování v rámci 
téže banky.“ 
 

                                            
4 Srov. Draft Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector. 
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lze či nelze opravné zúčtování použít i v rámci jedné banky, 
tedy v situaci, kdy banka vystupuje v roli příjemce i plátce 
předmětné transakce. Věcně není důvod rozlišovat mezi 
převody mezi bankami a v rámci banky (resp. úvěrové 
instituce). 

Česká 
národní 
banka 

K § 20c, 38 a 38a zákona o bankách a § 13b zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech [nahrazení termínu 
„bankovní spojení“ termínem „číslo účtu“] 
Doporučujeme nahradit termín „bankovní spojení“ termínem 
„číslo účtu“. Navrhovaná úprava se týká užití termínu v § 20c 
odst. 1, § 38 odst. 6 a § 38a odst. 1 zákona o bankách a v § 13b 
odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 2 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel 
tvorby čísla účtu v platebním styku definuje termín číslo účtu. 
Tato vyhláška také zrušila vyhlášku č. 62/2004 Sb., kterou se 
stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, 
zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při 
opravném zúčtování, která podávala definici bankovního 
spojení (kdy číslo účtu bylo pouze jednou z komponent 
bankovního spojení), a tedy došlo k nahrazení termínu bankovní 
spojení termínem číslo účtu.  

Akceptováno. 
Ustanovení byla upravena ve smyslu uplatněné připomínky. 
 

Česká 
národní 
banka 

K § 26bb [vyřizování námitek uplatněných proti opatření 
obecné povahy] 
Doporučujeme pro vyřizování námitek uplatněných proti 
opatření obecné povahy podle § 26bb odst. 5 zákona o bankách 
stanovit postup vycházející ze zjednodušeného režimu vydávání 
opatření obecné povahy (tedy uplatnit stejný postup pro 
vyřizování námitek jako v případě opatření obecné povahy 
podle § 12x a § 20d zákona o bankách). 
Odůvodnění: 
 V případě vyřizování námitek podaných proti opatření obecné 
povahy vydaného podle § 12x a § 20d zákona o bankách je 
zvolen postup odpovídající zjednodušenému režimu vydávání 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 
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opatření obecné povahy (oproti obecné úpravě dle správního 
řádu), tedy že na podané námitky se reaguje aktem dle části 
čtvrté správního řádu s tím, že jsou-li námitky opodstatněné, je 
dán důvod pro změnu či zrušení opatření obecné povahy. 
Naproti tomu dle § 26bb odst. 5 zákona o bankách se o 
námitkách proti opatření obecné povahy dle tohoto ustanovení 
(opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability 
bankovního nebo finančního systému) má rozhodovat formou 
rozhodnutí. V této souvislosti není jasné, z jakého důvodu má 
být touto formou rozhodováno – námitky nemají odkladný 
účinek, proti rozhodnutí není přípustné odvolání nebo co má být 
předmětem rozhodnutí, tedy zejména jak má znít výrok 
takového rozhodnutí. Problematickou je také možnost využití 
takového rozhodnutí, jakožto individuálního správního aktu, za 
účelem změny opatření obecné povahy. Nejasné jsou i další 
procedurální aspekty např. zda by se mělo vést samostatné 
řízení s každým, kdo podal námitky (jelikož výsledkem vyřízení 
námitky má být rozhodnutí, tedy individuální správní akt). 
S ohledem na výše uvedené je proto vhodné užít režimu, který 
se uplatňuje v případě opatření obecné povahy dle § 12x a § 20d 
zákona o bankách; tím dojde i ke sjednocení přístupu při 
vyřizování námitek podaných proti opatřením obecné povahy 
upraveným v zákoně o bankách. 

Česká 
národní 
banka 

K § 36 zákona o bankách [přestupek pro případ, že banka 
neinformuje ČNB o změnách týkajících se změn v 
souvislosti s nabytím kvalifikované účasti nebo ovládnutí 
banky] 
Doporučujeme zavést přestupek a také odpovídající výši pokuty 
pro případ, že banka písemně neinformuje ČNB o změnách v 
souvislosti s nabytím kvalifikované účasti na bance, zvýšením 
nebo snížením kvalifikované účasti na bance, dosahuje-li nebo 
překročí-li zvýšení nebo snížení stanovených limitů nebo o 
ovládnutí banky (§ 27 odst. 17 ve spojení s § 27 odst. 3 a 15 
zákona o bankách). 
Odůvodnění:  

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 
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Návrhem se sleduje odstranění nedostatku stávající právní 
úpravy, kdy nesplnění oznamovací povinnosti bankou podle § 
27 odst. 17 není spojeno s postihem (a sankcí), za takové 
porušení. Za obdobnou skutkovou podstatu je stanoven postih (a 
sankce) pro osobu. Přitom v tomto ohledu není důvod pro rozdíl 
mezi bankou a osobou. Obdobně je přestupek a pokuta 
koncipovaná v případě porušení takové povinnosti družstevní 
záložnou (§ 27b odst. 2 písm. o) zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech); ani v tomto případě není důvod pro 
odlišnost mezi bankou a družstevní záložnou. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V § 36e odst. 2 se v písmenu m) za slovo „odst.” vkládají 

slova „17 nebo”. 
 
Úplné znění k § 36e odst. 2  
 
m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 17 nebo 18, 
 
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o bankách 
 
A. K A výše 

„Zavádí se přestupek v návaznosti na povinnost banky 
písemně informovat Českou národní banku o všech 
změnách, pokud tyto změny podléhají postupu podle § 27 
odst. 3 nebo 15.”. 

Česká 
národní 
banka 

K § 36e zákona o bankách [přestupek banky při nesplnění 
povinnosti uhradit ztrátu bez zbytečného odkladu po 
rozhodnutí valné hromady] 
Doporučujeme zavést přestupek týkající se případů, kdy banka 
nesplní povinnost uhradit ztrátu bez zbytečného odkladu po 

Akceptováno. 
Byl doplněn přestupek podle návrhu. 
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rozhodnutí valné hromady. 
Odůvodnění:  
Návrhem se odstraňuje nedostatek dosavadní úpravy, kdy 
v zákoně o bankách chybí postih banky pro případ, že banka, 
vykáže-li ztrátu (§ 23 odst. 2 zákona o bankách), takovou ztrátu 
neuhradí. V souvislosti s upřesněním lhůty pro úhradu, jakožto 
lhůty bez zbytečného odkladu, navrhované ustanovení přejímá a 
zahrnuje i tuto lhůtu. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
 
A. V § 36e odst. 4 se v písmenu j) zrušuje slovo „nebo“, na 

konci písmene k) se tečka nahrazuje slovem „nebo“ a 
doplňuje se písmeno l), které zní: 
 
„l) v rozporu s § 23 odst. 2 neuhradí bez zbytečného odkladu 
z vlastních zdrojů vykázanou ztrátu.“. 

 
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o bankách 
 
A. K A výše 

„Zavádí se přestupek v návaznosti na povinnost banky 
uhradit z vlastních zdrojů ztrátu, a to ve lhůtě bez 
zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o úhradě 
takové ztráty.“. 

Česká 
národní 
banka 

K § 38aa zákona o bankách [databáze kybernetických 
bezpečnostních incidentů] 
V§ 38aa odst. 1 za slovy „informační databáze“ navrhujeme 
vložit text „(dále jen „databáze“)“. V § 38aa odst. 3 
v souvislosti s tou úpravou text „(dále jen „databáze“)“ vypustit. 
Odůvodnění: 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 
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Navrhuje se legislativně technická úprava týkající se zavedení 
legislativní zkratky do návrhu zákona. 

Česká 
národní 
banka 

K § 41ea zákona o bankách [nárok na zvýšenou náhradu 
v souvislosti s notářskou a advokátní úschovou] 
V kontextu navrhovaných úprav nároku na zvýšenou náhradu 
doporučujeme v případě notářských a advokátních úschov 
doplnit požadavek, který stanoví, že Garančnímu systému 
finančního trhu se dokládá, vyjma náležitostí uvedených v § 
41ea odst. 2 zákona o bankách, také datum, ke kterému osoba 
(tj. vkladatel, oprávněná osoba, její zákonný zástupce nebo 
opatrovník) nabyla oprávnění s částkou, která je předmětem 
zvýšené náhrady, poprvé nakládat. 
Odůvodnění:  
Nárok na zvýšenou náhradu se, v případě, že je pohledávka 
z vkladu částkou předanou do notářské úschovy podle 
notářského řádu nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy 
podle zákona o advokacii a vkladatel, oprávněná osoba, její 
zákonný zástupce nebo opatrovník není s takovou částkou v den 
připsání oprávněn nakládat, dokládá Garančnímu systému 
finančního trhu žádostí podle § 41eb odst. 1 a podmínkami 
notářské nebo advokátní úschovy. Návrh připomínky sleduje 
doplnění náležitostí, které se dokládají Garančnímu systému 
finančního trhu o datum, ke kterému osoba (tj. vkladatel, 
oprávněná osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník) nabyla 
oprávnění s částkou, která je předmětem zvýšené náhrady, 
poprvé nakládat. V případě absence tohoto údaje, by Garanční 
systém finančního trhu nebyl schopen stanovit, odkdy osoba 
nabyla oprávnění s částkou nakládat, a tedy odkdy běží 
příslušné lhůty.  
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o bankách 
 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu a dále bylo provedeno přesunutí 
sousloví „s touto částkou nakládat“ pro upřesnění textu. Změny 
provedené v textu níže jsou podtržené. 
 
(2) Pokud není vkladatel, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník v den 
připsání částky podle odstavce 1 písm. a) až j) na účet oprávněn s touto 
částkou nakládat, lhůta podle odstavce 1 neběží do dne předcházejícího 
dni, kterým vkladatel, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník nabyde 
oprávnění s touto částkou poprvé nakládat. Pokud je pohledávka 
z vkladu částkou předanou do notářské úschovy podle notářského 
řádu nebo jde o peníze přijaté advokátem do správy podle zákona 
o advokacii a vkladatel, oprávněná osoba, její zákonný zástupce 
nebo opatrovník nejsou v den připsání částky podle odstavce 1 písm. 
a) až j) na účet oprávněni s touto částkou nakládat podle protokolu 
o příslušné notářské úschově, či smlouvy o správě peněžních 
prostředků, lhůta podle odstavce 1 neběží do dne předcházejícího 
dni, kterým vkladatel, oprávněná osoba, její zákonný zástupce nebo 
opatrovník nabyde oprávnění s touto částkou poprvé nakládat. 
Podmínky notářské nebo advokátní úschovy a datum, ke kterému 
osoba podle věty první a druhé nabyla oprávnění s touto částkou 
poprvé nakládat, musejí být Garančnímu systému doloženy spolu 
s žádostí podle § 41eb odst. 1. 
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A. V bodě 150 se v § 41ea odst. 2 v poslední větě za slovo 
„úschovy“ doplňují slova „a datum, ke kterému osoba podle 
věty první a druhé nabyla oprávnění s touto částkou poprvé 
nakládat,“. 
 

Úplné znění k § 41ea odst. 2 
 

Pozn. ustanovení reflektuje také úpravy § 41ea odst. 2 
provedené v rámci návrhu novely, tedy úprava notářských a 
advokátních úschov, která již byla doplněna do § 41ea odst. 
2 před návrhem, který je předmětem této doporučující 
připomínky, je vyznačena tučnou kurzívou. 
 

(3) Pokud není vkladatel, jeho zákonný zástupce nebo 
opatrovník v den připsání částky podle odstavce 1 písm. a) 
až j) na účet oprávněn s touto částkou nakládat, lhůta podle 
odstavce 1 neběží do dne předcházejícího dni, kterým 
vkladatel, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník nabyde 
oprávnění s touto částkou poprvé nakládat. Pokud je 
pohledávka z vkladu částkou předanou do notářské 
úschovy podle notářského řádu nebo jde o peníze přijaté 
advokátem do správy podle zákona o advokacii a vkladatel, 
oprávněná osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník 
nejsou v den připsání částky podle odstavce 1 písm. a) až j) 
na účet oprávněni podle protokolu o příslušné notářské 
úschově, či smlouvy o správě peněžních prostředků s touto 
částkou nakládat, lhůta podle odstavce 1 neběží do dne 
předcházejícího dni, kterým vkladatel, oprávněná osoba, 
její zákonný zástupce nebo opatrovník nabyde oprávnění s 
touto částkou poprvé nakládat. Podmínky notářské nebo 
advokátní úschovy a datum, ke kterému osoba podle věty 
první a druhé nabyla oprávnění s touto částkou poprvé 
nakládat, musejí být Garančnímu systému doloženy spolu 
s žádostí podle § 41eb odst. 1. 

Česká 
národní 

K § 41s zákona o bankách [aplikace na klienty záložen] 
Doporučujeme vyjasnit, že § 41s zákona o bankách dopadá na 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo doplněno, viz níže tučně: 
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banka družstevní záložny. 
Odůvodnění:  
Podle § 14 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
„[u]stanovení zákona o bankách, která upravují práva a 
povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění 
pohledávek z vkladů [...] ustanovení upravující informační 
povinnost bank vůči klientům ve vztahu k systému pojištění 
pohledávek z vkladů [...] se vztahují na družstevní záložny.“ 
Považujeme tedy za vhodné vyjasnit, zda se ochrana podle § 
41s (informační povinnost a možnost vybrat nebo převést své 
pohledávky z vkladů) týká členů, resp. klientů družstevních 
záložen – v § 41s je primárně založeno oprávnění vkladatelů a 
povinnost banky z něj plyne jen nepřímo. Z hlediska řádné 
transpozice čl. 16 směrnice o pojištění vkladů by mělo toto 
ustanovení platit i pro záložny. 

 
§ 14  

 
 Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění 
pohledávek z vkladů podle části čtrnácté zákona o bankách. Ustanovení 
zákona o bankách, která upravují práva a povinnosti bank vyplývající 
účasti v systému pojištění pohledávek z vkladů, jakož i ustanovení 
upravující postupy České národní banky při výpočtu, stanovení 
a povinnosti zaplatit příspěvek do Fondu pojištění vkladů, ustanovení 
upravující informační povinnost bank vůči klientům ve vztahu k systému 
pojištění pohledávek z vkladů, ustanovení upravující povinnost banky 
informovat vkladatele o fúzi nebo rozdělení banky, přeměně banky 
na pobočku banky z členského státu, převodu jmění na banku 
jakožto společníka nebo jiných podobných skutečnostech 
a oprávnění vkladatelů bez jakékoli sankce vybrat nebo převést své 
pohledávky z vkladů včetně příslušných úroků v návaznosti na tuto 
informaci a dále ustanovení upravující povinnosti likvidátorů, správců, 
insolvenčních správců a Garančního systému finančního trhu při 
uplatňování tohoto systému se vztahují na družstevní záložny, 
likvidátory a insolvenční správce obdobně, a to včetně ustanovení 
o odpovědnosti za jejich porušení a uplatňování příslušných sankcí. 
Osoba, které svědčí pojištěná pohledávka z vkladu vedeného u 
družstevní záložny, je oprávněnou osobou ve smyslu části čtrnácté 
zákona o bankách. 

Česká 
národní 
banka 

K § 41s zákona o bankách [okruh upravených vkladů] 
Doporučujeme vyjasnit, na které vklady dopadá ochrana podle § 
41s zákona o bankách. 
Odůvodnění: Ochrana plynoucí z § 41s odst. 1 zákona o 
bankách je výsledkem transpozice čl.  16 odst. 6 směrnice o 
systémech pojištění vkladů,5 kdy s ohledem na jasně (a úzce) 
vymezený předmět a oblast působnosti směrnice, je zřejmé že 
ochrana se týká způsobilých vkladů, v rozsahu, v němž nejde o 
pojištěný vklad. Obdobný závěr však jasně neplyne z ustanovení 
§ 41s odst. 1 zákona o bankách, kdy lze ze stávající dikce 

Akceptováno. 
Ustanovení § 41s odst. 2 zní po zapracování připomínky následovně:  
     (2) Od doby, kdy byli vkladatelé informováni o skutečnostech podle 
odstavce 1, mohou ve lhůtě 3 měsíců bez jakékoli sankce vybrat nebo 
převést své pohledávky z pojištěných vkladů včetně příslušných úroků, 
v rozsahu, v jakém v tomto okamžiku jejich pojištěné vklady přesahují 
výši náhrady stanovenou v  § 41e odst. 2. 

                                            
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů. 
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usuzovat, že ochrana se týká všech vkladů, přesahujících limit 
pojištění. V tomto ohledu tedy doporučujeme vyjasnit, zda 
skutečně bylo záměrem upravit ochranu všech vkladů nad rámec 
směrnice o pojištění vkladů i pro vnitrostátní přeměny a jiné 
dispozice, které ochranu podle § 41s aktivují.  

Česká 
národní 
banka 

K přechodným ustanovením zákona o bankách – 
kvalifikované účasti Doporučujeme zvážit doplnění 
přechodného ustanovení procesního postupu v případě 
kvalifikovaných účastí. 
Odůvodnění:  
V důsledku změny úpravy kvalifikovaných účastí je nezbytné 
reagovat na případná, již započatá řízení. Doporučujeme proto 
zavést přechodné ustanovení ve vztahu ke správním řízením 
zahájeným přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona (v této 
souvislosti lze vycházet z obdobné úpravy, kterou podle našich 
informací připravuje Ministerstvo financí v novele zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech).  

Akceptováno jinak. 
Kromě doplnění přechodného ustanovení k procesnímu postupu 
v případě kvalifikovaných účastí bylo doplněno ještě přechodné 
ustanovení, které stanoví, že pokud osoba nabyla kvalifikovanou účast 
před účinností zákona a nemusela žádat o souhlas, nemusí žádat 
o schválení kvalifikované účasti podle nové úpravy. Text ustanovení zní:  
 

Přechodná ustanovení 
 
1. Řízení o udělení souhlasu České národní banky osobám nebo osobám 
jednajícím ve shodě k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance, 
nebo jejímu ovládnutí, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle 
dosavadních právních předpisů. 
2. Na osobu, která sama nebo jednáním ve shodě s jinou osobou nabyla 
nebo zvýšila kvalifikovanou účast na bance před nabytím účinnosti 
tohoto zákona a v době nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti nebyla 
povinna získat souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením 
této kvalifikované účasti, se ve vztahu k tomuto nabytí nebo zvýšení 
kvalifikované účasti hledí, jako by tento souhlas byl udělen. 
 
Obdobně upraveno v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech. 

Česká 
národní 
banka 

Jazyk dokumentů předkládaných ČNB při výkonu dohledu  
Doporučujeme uložit bankám povinnost předkládat ČNB 
podklady pro účely dohledu v českém nebo slovenském 
(případě anglickém) jazyce. Obdobně i pro družstevní záložny. 
Odůvodnění:  
Zákon o bankách řeší jazyk předkládaných dokumentů v rámci 
výkonu dohledu ČNB pouze částečně. Ve vztahu k ČNB § 11 
odst. 8 zákona o bankách ukládá bankám a pobočkám 

Neakceptováno. 
V tomto stadiu se jedná o velký zásah do návrhu a k uložení navrhované 
povinnosti bankám by musela být vypracována RIA a muselo by znovu 
proběhnout meziresortní připomínkové řízení. Vzhledem k časovému 
tlaku je nevhodné navrhovanou změnu provést v této novele. 
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zahraničních bank z jiného než členského státu povinnost vést 
agendu smluv uzavíraných s klienty takovým způsobem, aby 
mohly být tyto doklady předloženy na žádost ČNB v ověřeném 
překladu do českého jazyka. Zákon o bankách ale nepamatuje 
obecně na jazyk podkladů předkládaných ČNB v rámci dohledu, 
které jsou pro účely dohledu nutné k prověření šetřených 
skutečností, zejména např. na vnitřní komunikaci, vnitřní 
předpisy apod. ČNB se již nyní potýkala s podklady, které jí 
byly v rámci dohledu předloženy v polském jazyce (vnitřní 
předpis) a ČNB se proto nemohla s těmito podklady pro jejich 
nesrozumitelnost seznámit (máme pochyby, zda byly plně 
srozumitelné i pro pracovníky banky, které je předložila). S 
ohledem na to, že lze do budoucna předpokládat vstup dalších 
subjektů na bankovní trh v ČR a může se jednat i o subjekty z 
exotických zemí, jako např. z Číny, doporučujeme problematiku 
jazyka předkládaných podkladů pro účely dohledu upravit. 
Jde-li o nutnost předkládat v rámci výkonu dohledových 
činností ČNB doklady v českém jazyce, resp. v ověřeném 
překladu do českého jazyka, v případě správního řízení před 
ČNB musí dohlížené osoby provést překlad už za stávající 
právní úpravy (§ 16 odst. 2 správního řádu), což se na základě § 
158 správního řádu uplatní i pro činnosti mimo správní řízení. 
Ačkoliv správní teorie6 možnost použití § 158 i pro činnosti 
mimo správní řízení jednoznačně dovozuje, doporučujeme 
výslovnou a jednoznačnou úpravu v zákoně o bankách.  

Česká 
národní 
banka 

K § 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[odstranění duplicity postupovat při výkonu činnosti řádně 
a obezřetně a poskytovat služby s odbornou péčí] 
Doporučujme odstranění § 1 odst. 5 písm. b) zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech. 
Odůvodnění:  
Nově doplněná ustanovení § 7a odst. 1 a § 7ah pokrývají 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno ve smyslu uplatněné připomínky. 

                                            
6 V této souvislosti viz např. Jemelka, L., Pondělíčková, K. a Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-607-4. str. 583. a 

Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F. a Marek, D.: Správní řád. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-598-5. str. 690, 691 a 694.  
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problematiku řádného a obezřetného výkonu činností družstevní 
záložnou a poskytování služeb s odbornou péčí. Navíc tato 
ustanovení (§ 7a odst. 1 a § 7ah zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech) jsou ustanoveními transpozičními.  
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech 

 
A. V § 1 odst. 5 se písmeno b) zrušuje. 
 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako b) až d). 
Česká 
národní 
banka 

K § 2a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[odborná způsobilost fyzických a právnických osob s 
kvalifikovanou účastí na družstevní záložně] 
Doporučujeme odstranit slovo „odborná” v rámci požadavku 
odborné způsobilosti stanovené pro fyzické a právnické osoby s 
kvalifikovanou účastí na družstevní záložně v § 2a odst. 4 písm. 
e) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. 
Odůvodnění:  
Nelze se ztotožnit se správností závěru, že jako licenční 
podmínka má být stanovena podmínka odborné způsobilosti 
fyzických a právnických osob s kvalifikovanou účastí na 
družstevní záložně. Odborná způsobilost se v tomto případě 
týká odborné způsobilosti ve vztahu k výkonu práv člena, kdy 
takováto odborná způsobilost je pro tyto osoby neopodstatněná. 
Návrh v tomto ohledu sleduje mj. sjednocení požadavků pro 
úvěrové instituce, konkrétně s § 4 odst. 5 písm. d) zákona o 
bankách, který takový požadavek neobsahuje. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu. 

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



Stránka 73 (celkem 93) 

a úvěrních družstvech 
 
A. V § 2a odst. 4 písmeno e) se slovo „odborná” zrušuje. 
 
Úplné znění k § 2a odst. 4 písm. e) 
 

(4) Pro udělení povolení musí být splněny tyto podmínky: 
(…) 

e) odborná způsobilost a důvěryhodnost fyzických nebo 
právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní 
záložně (§ 2b odst. 1) a nejvýše 20 členů s dalším členským 
vkladem, pokud nemají kvalifikovanou účast (§ 2b odst. 1), 
k výkonu práv člena ve vztahu k podnikání družstevní 
záložny v souladu s § 1 odst. 5 písm. b), 

Česká 
národní 
banka 

K § 4 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[předchozí souhlas ČNB s převodem podílu, kterým 
nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na družstevní 
záložně] 
Doporučujeme v § 4 odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech, v rámci právní úpravy převodu družstevního podílu, 
v jehož důsledku nabývající člen družstevní záložny nabyl 
kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýšil svou 
kvalifikovanou účast tak, že dosáhne limitů stanovených v § 2b 
odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, vypustit 
veřejnoprávní regulaci (vypustit předchozí souhlas ČNB), a tedy 
ponechat pouze regulaci soukromoprávní (předchozí souhlas 
členské schůze), resp. transpoziční úpravě v § 2b odst. 3. 
Odůvodnění:  
Právní úprava v § 4 odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech týkající se veřejnoprávní regulace je nesystematická, 
ne zcela korespondující s unijní právní úpravou, neboť 
specifickým způsobem (odlišným od obecné úpravy schvalování 
nabývání kvalifikovaných účastí) řeší stejnou oblast, k jejíž 
úpravě postačuje právní úprava soukromoprávní. Přitom taková 
duplicitní úprava je neodůvodněná, navíc přináší diskrepanci, v 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu. 
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tomto ohledu např. přenos poplatkové povinnosti na družstevní 
záložnu (dle § 4 odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech je žadatelem družstevní záložna, zatímco dle § 2b 
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech je jím nabyvatel 
kvalifikované účasti). 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 
 
1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 

a úvěrních družstvech 
 
A. V § 4 odst. 5 se v první větě slova „a udělením souhlasu 

České národní banky” zrušují a věta druhá až čtvrtá se 
zrušují. 

 
Úplné znění k § 4 odst. 5 
 

(5) Jestliže převod družstevního podílu by měl za 
následek, že by převodem družstevního podílu nabývající 
člen nabyl kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo 
zvýšil svou kvalifikovanou účast tak, že dosáhne limitů 
stanovených v § 2b odst. 3, je převod družstevního podílu 
podmíněn předchozím souhlasem členské schůze družstevní 
záložny a udělením předchozího souhlasu České národní 
banky. Žádost o udělení souhlasu musí být podána 
družstevní záložnou do 30 dnů ode dne schválení dohody o 
převodu družstevního podílu členskou schůzí. Přílohu 
žádosti tvoří členskou schůzí schválená dohoda o převodu 
družstevního podílu, zápis členské schůze, která schválila 
dohodu o převodu družstevního podílu, a doklady nezbytné 
pro posouzení splnění kritérií uvedených v § 2b odst. 9. Pro 
řízení a rozhodování České národní banky o žádosti o 
udělení souhlasu se ustanovení § 2b odst. 4 až 11 použijí 
obdobně. Udělení předchozího souhlasu Českou národní 
bankou nahrazuje udělení souhlasu podle § 2b odst. 3. 
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Česká 
národní 
banka 

K § 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[vyjasnění zákazu konkurence] 
Doporučujeme vyjasnit zákaz konkurence stanoveným v § 7 
odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zejména s 
ohledem na připravovanou novelu zákona o obchodních 
korporacích. 
Odůvodnění:  
Podle připravované novely zákona o obchodních korporacích, 
budou moci stanovy družstva zákaz konkurence zcela vyloučit. 
V této souvislosti není jasné, jakým způsobem vykládat 
požadavek zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, který 
stanovuje, že zákaz konkurence podle obecné právní úpravy má 
platit i na členy úvěrové komise, tedy zejména, zda bude možné 
zákaz konkurence stanovami družstevní záložny vyloučit. 
S ohledem na výše uvedené považujeme za vhodné v zákoně o 
spořitelních a úvěrních družstvech jednoznačně stanovit, zda 
vůbec, resp. v jakém rozsahu, bude možné postupem podle 
obecné právní úpravy zprostit členy orgánů záložny povinností 
vyplývajících ze zákazu konkurence. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Zákon o obchodních korporacích není zatím ve fázi vládního návrhu, je 
proto předčasné upravovat stávající text bez znalosti konečné úpravy 
problematiky v ZOK. Možno upravit až podle diskuze v LRV, příp. jako 
pozměňovací návrh v PS.  

Česká 
národní 
banka 

K § 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 
[schvalování členů voleného orgánu družstevní záložny 
družstevní záložnou] 
Doporučujeme opustit režim schvalování členů voleného orgánu 
družstevní záložny ČNB (§ 7 odst. 6 zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech) a nahrazení této role ČNB rolí družstevní 
záložny, tzn. uplatnit stejný přístup jako u bank. 
Odůvodnění:  
Schvalování osob do orgánů družstevní záložny je dlouhodobě 
považován za nejasný a nesystémový, problémy vznikají s 
ohledem na okruh podmínek, které má ČNB zkoumat. Tato 
situace je zapříčiněna skutečností, že stávající zákon o 
spořitelních a úvěrních družstvech směšuje, resp. kombinuje, 
několik oblastí mj. ryze soukromoprávní institut zákazu 
konkurence, který je rozšířen i na členy úvěrové komise 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu. 
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(§ 7 odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech), 
institut neslučitelnosti funkce, tj. institut, který ex lege 
zabraňuje volbě člena do stanovené funkce (§ 7 odst. 5 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech) a požadavky na řídicí a 
kontrolní systém (§ 7aa zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech). Dále, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 
nevymezuje jasně, jaké podmínky musí člen orgánu družstevní 
záložny splňovat pro to, aby byl schválen ze strany ČNB, staví 
proti sobě různá ustanovení, která si vzájemně odporují; v této 
souvislosti srov. například § 7 odst. 5 zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech, podle něhož člen představenstva (mj. zde 
není zřejmé, zda jde o podmínku, kterou ČNB zkoumá, či zda 
jde o modifikaci zákazu konkurence oproti obecné úpravě) 
nesmí být současně členem orgánu jiného podnikatele a § 7aa 
odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech. Odlišně od jiných sektorových předpisů také 
stanovuje režim pro schvalování. Namísto předchozího souhlasu 
konstruuje souhlas následný, v důsledku čehož musí stanovit též 
pravidla pro ukončení výkonu funkce (§ 7 odst. 7 zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech), souhlas stanoví jako 
souhlas s volbou do funkce, nikoli s výkonem funkce, což pouze 
navyšuje počet vedených řízení. 
Problémy působí i § 7aa zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech (novelou rovněž dotčený), který povinnost obsadit 
do orgánu osobu důvěryhodnou a odborně způsobilou 
a zkušenou, ukládá družstevní záložně. V důsledku této 
skutečnosti není jasná role ČNB. Není také jasné, 
co z uvedených požadavků je licenční podmínkou a co 
požadavkem na řídicí a kontrolní systém. Navíc zákon o 
spořitelních a úvěrních družstvech stanovuje i institut (jakýchsi) 
výjimek, pro nějž ale blíže neurčuje žádná pravidla (§ 7aa odst. 
3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech). 
Doporučení tak primárně sleduje opuštění režimu schvalování 
členů voleného orgánu ze strany ČNB a nahrazení této role 
ČNB rolí družstevní záložny, která je v rámci svého řídicího a 
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kontrolního systému povinna zajistit obsazení volených orgánů 
vhodnými osobami (§ 7aa zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech). Navrhovaná úprava sleduje také sbližování režimů 
napříč jednotlivými sektory finančního trhu; v této souvislosti 
obdobný režim platí i v případě bank a pojišťoven, u nichž se na 
osoby ve volených orgánech kladou z povahy věci větší nároky.  
V případě neakceptování tohoto návrhu, tj. opuštění režimu 
schvalování členů voleného orgánu družstevní záložny ze strany 
ČNB, navrhujeme výše uvedené nedostatky napravit alespoň 
částečným sblížením s ostatními sektorům, a tedy zakotvit 
předchozí schvalování a souhlas stanovit jako souhlas 
s výkonem funkce a nikoli souhlas s volbou. 

Česká 
národní 
banka 

K § 28h zákona o spořitelních a úvěrních družstvech  
V návaznosti na navrhované úpravy v § 35 o bankách 
požadujeme v § 28h doplnit nový odstavec 3 upravující 
informační povinnost ČNB v souvislosti s rozhodnutím o odnětí 
povolení družstevní záložně. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava sleduje zpřesnění ohledně 
informování partnerských orgánů dohledu v případě odnětí 
povolení družstevní záložně, která má pobočku na území jiného 
členského státu EU. 
Navrhujeme následující úpravy, které by vedly k zapracování 
připomínky: 

1. Návrh relevantního ustanovení do zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech 

 
A. V § 28h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní: 
 

„(3) O rozhodnutí o odnětí povolení informuje Česká 
národní banka orgán dohledu členského státu, v němž má 
družstevní záložna pobočku.“. 

 
2. Návrh relevantních úprav v důvodové zprávě k návrhu 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu. 
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A. K A výše 
„Navrhovaná úprava upřesňuje informování partnerských 
orgánů dohledu v případě odnětí povolení družstevní záložně, 
která má pobočku na území jiného členského státu EU.“ 

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

K § 38aa odst. 4 
Předkladatel v § 38aa odst. 4 navrhuje, že na zamýšlenou 
databázi kybernetických bezpečnostních incidentů se nebude 
vztahovat zákon o kybernetické bezpečnosti.  Je-li záměrem 
podřídit databázi a informace v ní obsažené režimu utajení ve 
smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, je toto ustanovení 
nadbytečné, neboť případné vynětí je již upraveno v § 1 odst. 2 
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB). 
Nebudou-li databáze a informace v ní obsažené podléhat utajení 
a nebude-li se na ně vztahovat jiná výslovná výjimka v ZKB, 
domníváme se, že předmětné ustanovení nevhodně předjímá 
výsledek posouzení míry naplnění určovacích kritérií, na 
základě kterého teprve lze konstatovat, zda systém spadá do 
působnosti ZKB či nikoli. Navrhujeme proto dané ustanovení 
bez náhrady vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Věta „Na provozovatele ani uživatele databáze se nevztahují povinnosti 
podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost37).“ byla z daného 
ustanovení vyškrtnuta. 

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Předkladatel zamýšlí uložit adresátům zákona povinnost 
detekovat a hlásit kybernetické bezpečnostní události a 
incidenty. Rozsah hlášení ponechává na prováděcím předpise. 
Zároveň konstatuje, že práva a povinnosti vyplývající ze zákona 
o kybernetické bezpečnosti tímto nebudou dotčeny, lze tedy 
usuzovat, že hlášení incidentů podle zákona o bankách nemá 
nahradit hlášení incidentů podle ZKB. Domníváme se, že 
důvodová zpráva by měla vysvětlit, jak zákon zamezí 
duplicitním povinnostem a zvýšení administrativní zátěže těch 
subjektů, které budou podléhat jak povinnosti podle § 38aa 
zákona o bankách, tak se na základě určení stanou povinnou 
osobou podléhající povinnostem podle ZKB, případně v jakém 
vztahu budou v kontextu plnění povinností podle § 38aa a 

Vysvětleno. 
Poskytování informací do databáze, případné správní řízení v případě 
porušení povinností a další související záležitosti týkající se sdílení 
informací o kybernetických útocích podle § 38aa zákona o bankách jsou 
paralelní k povinnostem vyplývajícím ze zákona o kybernetické 
bezpečnosti, a to v případě, že příslušná instituce bude spadat pod režim 
podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Dochází tím k určité duplicitě 
a do určité míry i vyšším administrativním nákladům pro zúčastněné 
subjekty, tyto se však významně neodchylují od současného stavu, kdy 
k takovéto výměně informací dochází na základě dobrovolné dohody 
bank. Oproti systému NBÚ je přitom tento vzájemný systém rychlejší, 
tj. nejde o úplnou duplicitu. 
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povinností podle ZKB dozor ČNB a kontrola NBÚ, resp. 
správní řízení ohledně případných přestupků podle § 36ha. 

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

Domníváme se, že odkazy na § 38aa odst. 4 obsažené v dalších 
odstavcích § 38aa by ve skutečnosti měly být odkazem na odst. 
3, neboť tento upravuje zřízení a provozování databáze 
kybernetických bezpečnostních incidentů. 

Akceptováno. 
Byla provedena legislativně technická úprava v souladu s uplatněnou 
připomínkou.  

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K části 6 obecné části důvodové zprávy 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
podstatně přepracovat.  
 
Odůvodnění: 
Tvrzení důvodové zprávy: „Návrh zákona nezasahuje do 
ochrany soukromí či osobních údajů,“ je absurdní. Např. § 38aa 
stanoví zcela nový systém výměny informací, tedy i osobních 
údajů. 
Neméně absurdní je tvrzení důvodové zprávy: „Návrh zákona 
žádným způsobem nemění dosavadní praxi v této oblasti,“ když 
§ 8 odst. 3 písm. a) a f) rozšiřuje kvalifikační předpoklady, 
písmeno e) rozšiřuje oprávnění na přístup k informacím, včetně 
osobních údajů, a § 20a odst. 9 rozšiřuje povinnost požádat 
ČNB o schválení seznamu akcionářů při rozhodování mimo 
valnou hromadu per rollam. Rovněž je nutno upozornit na 
novou textaci § 8b. 
Zhodnocení, zda návrh není v rozporu s Úmluvou o ochraně 
osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 
(vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), patří do zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána, obecné části důvodové zprávy 
a do odůvodnění nepatří vůbec, neboť není součástí odůvodnění 
prováděcího předpisu. 
Zhodnocení, zda návrh není v rozporu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů, patří do části zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

Akceptováno. 
DPIA byla upravena v kontextu níže uvedeného. 
 
Návrhem zákona jsou dotčena ustanovení upravující řídicí a kontrolní 
systém a požadavky na fungování a členy vedoucího orgánu, která se 
nepřímo týkají nakládání s osobními údaji (§ 8 odst. 3 písm. a), e) a f), 
§ 8b). Navrhovanými úpravami převážně terminologického a legislativně 
technického charakteru a zakotvením právní úpravy doposud obsažené 
v prováděcím právním předpise do zákona o bankách však nedochází ke 
změnám v rozsahu zpracování osobních údajů ani lhůt pro jejich 
uchovávání.  
 
V případě právní úpravy outsourcingu (§ 8ba) dochází k harmonizaci 
úpravy řídicího a kontrolního systému ve vztahu k outsourcingu s jinými 
sektorovými zákony. Novelou se zakotvují povinnosti banky při 
outsourcingu a staví se najisto, jaká je odpovědnost banky při 
outsourcingu. Okruh dnes předávaných údajů se nemění. 
 
Návrh zákona nezakládá nové zpracování osobních údajů v oblasti nově 
zaváděného systému pro sdílení informací o kybernetických útocích 
bankami nad rámec nahodilého uvedení osobního údaje v hlášení 
kybernetického incidentu nebo události (z povahy věci půjde spíše o jiné 
údaje technické povahy, nikoliv osobní údaje) a nutných informací 
o kontaktních osobách (§ 38aa). V tomto případě půjde o neveřejné 
zpracování základních identifikačních údajů fyzické osoby (jméno, 
poštovní adresa, telefonní číslo a elektronická adresa do zaměstnání) 
vkládající informace o kybernetickém útoku do zákonem nově zřizované 
informační databáze zřízené a spravované Českou národní bankou. Údaje 
budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování, 
tj. po dobu, po kterou bude daná osoba do systému vkládat příslušné 
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judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie. 
Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U zákonů by to nemělo smysl, 
protože speciální zákon má před ZOOÚ přednost. U 
prováděcích předpisů platí, že primární je dodržení principů 
ochrany soukromí; není smyslem obecné části odůvodnění 
prováděcího předpisu vyhodnocovat soulad se všemi 
myslitelnými speciálními zákony. 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. K zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně 
konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní 
parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních 
údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 
zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 
uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 
osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 
běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z 
těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 
představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 
subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 
obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak 
výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá 

informace. 
 
Návrhem zákona dochází rovněž k potenciálnímu zvýšení četnosti 
nakládání s osobními údaji o akcionářích banky (§ 20a odst. 9). Okruh 
osobních údajů a jejich povaha však není dotčena stejně jako okruh osob, 
jež s nimi disponují. 
 
Zhodnocení, zda návrh není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se 
zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod 
č. 115/2001 Sb. m. s.), bylo přesunuto ze zvláštní části důvodové zprávy 
do „zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána“. Zvláštní část důvodové 
zprávy byla v návaznosti na výše uvedené dále upravena. 
 
Zhodnocení, zda návrh není v rozporu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, bylo přesunuto do části „zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie“. 
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nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 
nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 
údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 
vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 
zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 
osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 
použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména 
ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické 
pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 
protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 
specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 
řešení zachovává již právně existující zpracování osobních 
údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li 
shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, 
popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; 
přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, 
pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření 
podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a f) 
Ustanovení je nezbytné sladit, jedná se do značné míry o 
duplicitní povinnosti. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a f) jsou transpozicí čl. 91 odst. 1 a 7 
směrnice 2013/36/EU. Jakkoli jednotlivý člen vedoucího orgánu může 
disponovat dostatečnými odbornými znalostmi, dovednostmi 
a zkušenostmi pro porozumění činnostem banky, může se více 
specializovat na konkrétní oblast činností banky. V této souvislosti je 
třeba, aby se všichni členové vedoucího orgánu, pokud jde o jejich 
odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, vhodně doplňovali, čímž 
vedoucí orgán jako celek bude disponovat komplexní hlubokou znalostí 
o všech oblastech činnosti banky. 
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Navrhované znění ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a f) je výsledkem 
dohody na právní úpravě předmětné problematiky v jednotlivých 
sektorových zákonech na finančním trhu a je již obsaženo ve vládou 
schválené novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ST 869), ze 
které předkladatel při přípravě novely vycházel. 
 
Byla provedena formulační úprava znění ustanovení § 8 odst. 3 písm. f), 
kde se za slovo „orgánu” vkládají slova „, jako celek,” a zrušuje se slovo 
„společné”. 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

K částí první (§ 39) 
 
Navrhujeme vložit do § 39 nový odstavec 2 tohoto znění: 
 
„(2) Pracovníci banky a členové vedoucího orgánu banky jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, které jim byly 
poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání zprávy o záležitostech 
klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podle § 38 
odst. 3 písm. j). Porušením této mlčenlivost není poskytnutí 
tohoto údaje pracovníkovi téže banky, pokud je to nutné k 
uvedenému účelu.“. 
 
Dosavadní odstavec 2 navrhujeme následně označit jako 
odstavec 3.  
Odůvodnění: 
 
Má-li poskytování zpráv o záležitostech klienta zpravodajským 
službám naplnit svůj účel, je nezbytné, aby vyžádání těchto 
zpráv ze strany zpravodajských služeb bylo chráněno před 
vyzrazením. Dosavadní znění zákona o bankách však 
neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně ukládalo 
pracovníkům a členům vedoucího orgánu banky mlčenlivost o 
údajích, které jim musí být sděleny, aby mohli poskytnout 
součinnost nezbytnou pro poskytnutí vyžadované zprávy.  
 
Na porušení této mlčenlivosti by se vztahovalo ustanovení § 36b 

Akceptováno jinak. 
Aby bylo postaveno najisto, že se mlčenlivost vztahuje i na vztah 
pracovníka banky vůči klientovi banky bylo zvoleno následující znění 
ustanovení: 
 

§39 
 
(2) Pracovník banky je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, které 
mu byly poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání zprávy o záležitostech 
klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podle § 38 odst. 3 
písm. j). Tato mlčenlivost platí vůči klientovi i všem dalším osobám; 
porušením této mlčenlivost není poskytnutí tohoto údaje pracovníkovi 
téže banky, pokud je to nutné pro výkon jeho funkce nebo pracovní 
činnosti. 
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odst. 2 (po přijetí předkládané novely zákona odstavce 1) zák. o 
bankách. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

K části druhé (§ 25c)  
Navrhujeme vložit do § 25c nový odstavec 2 tohoto znění: 
„(2) Pracovníci a členové orgánů družstevní záložny jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, které jim byly 
poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání údajů, které je 
družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před 
zneužitím, podle § 25b odst. 3 písm. j). Porušením této 
mlčenlivost není poskytnutí tohoto údaje pracovníkovi téže 
družstevní záložny, pokud je to nutné k uvedenému účelu.“. 
Dosavadní odstavec 2 navrhujeme následně označit jako 
odstavec 3.  
Odůvodnění: 
Odůvodnění této připomínky je shodné s odůvodněním 
připomínky č. 1. s tím, že na porušení této mlčenlivosti by se 
vztahovalo ustanovení § 27a odst. 3 zák. o družstevních 
záložnách.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Aby bylo postaveno najisto, že se mlčenlivost vztahuje i na vztah 
pracovníka družstevní záložny vůči členovi družstevní záložny bylo 
zvoleno následující znění ustanovení: 
 

§25c 
 
(2) Pracovník družstevní záložny je povinen zachovávat mlčenlivost 
o údajích, které mu byly poskytnuty za účelem vyřízení vyžádání údajů, 
které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před 
zneužitím, podle § 25b odst. 3 písm. j). Tato mlčenlivost platí vůči 
členovi i všem dalším osobám; porušením této mlčenlivost není 
poskytnutí tohoto údaje pracovníkovi téže družstevní záložny, pokud je 
to nutné pro výkon jeho funkce nebo pracovní činnosti. 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

K části druhé (§ 27a odst. 3) 
Navrhujeme vložit do § 27a odst. 3 za slova „a jejich členů“ 
slova „a mlčenlivost o údajích, které mu byly poskytnuty za 
účelem vyřízení vyžádání údajů, které je družstevní záložna 
povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím“. 
Odůvodnění: 
Jde o změnu učiněnou v souvislosti s připomínkou č. 2. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Vzhledem ke znění obdobného deliktu v zákoně o bankách a pro 
zjednodušení textace bylo zvoleno následující znění ustanovení: 
 

§27a 
 
(3) Pracovník družstevní záložny se dopustí přestupku tím, že poruší 
povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 25c. 

Česká 
bankovní 
asociace 

Požadavky na členy vedoucího orgánu banky 
Navrhované znění ustanovení § 3aa, § 8 a § 16 odst. 2 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách  
Poslanecká sněmovna schválila dne 9. 11. 2016 poslanecký 
návrh novely zákona o obchodních korporacích týkající se 
zavedení povinné participace zaměstnanců v dozorčích radách 
společností s vyšším počtem zaměstnanců. Je tedy vysoký 

Vysvětleno. 
Předmětná úprava v rámci novely zákona o obchodních korporacích není 
podle názoru předkladatele v rozporu s úpravou obsaženou v § 16 odst. 2 
písm. b) zákona o bankách. Přitom platí, že i kandidáti navrhovaní 
zaměstnanci na volbu člena dozorčí rady – zástupce zaměstnanců 
podléhají posouzení ČNB, požadavky CRD IV a navazujících předpisů 
platí obecně. 
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předpoklad konečného přijetí této novely ZOK a jejího 
následného uvádění do praxe v průběhu příštího roku. V zákoně 
o bankách by měla být vyřešena vazba tohoto ustanovení ZOK 
na povinnost banky uvedenou v § 16 odst. 2 písm. b) zákona o 
bankách, tj. povinnost banky informovat ČNB o návrzích 
personálních změn v dozorčí radě včetně předložení podkladů 
nezbytných pro posouzení jejich odborné způsobilosti, 
důvěryhodnosti a zkušeností. Budou muset být všichni kandidáti 
navrhovaní zaměstnanci na volbu člena dozorčí rady – zástupce 
zaměstnanců před svou volbou nejprve posouzeni ČNB?  
 
Problematické je i zajištění povinností banky uvedených v § 8 
zákona o bankách, tj. provádět politiku podporující rozmanitost 
při výběru členů dozorčí rady, zajistit omezení zastávání funkce 
člena dozorčí rady v orgánech jiných právnických osob, zajistit, 
aby členové dozorčí rady měli dostatečné společné odborné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměli činnosti banky. 
Odvolatelnost těchto členů v případě, že nebudou splňovat 
požadavky na ně zákonem o bankách kladené, je možná pouze 
zaměstnanci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 8 je transpozicí směrnice 2013/36/EU, kterou byla ČR 
povinna implementovat do českého právního řádu. V předmětném 
ustanovení proto nelze provádět změny, které by z věcného hlediska 
neodpovídaly příslušnému ustanovení evropského předpisu.  
 

Česká 
bankovní 
asociace 

Přeměna banky, dispozice s podnikem 
Navrhované znění ustanovení § 16 zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách 
Regulatorní změny neustále zvyšují administrativní zatížení 
bank. Neúměrné zvýšení požadavků na informace by vyvolalo 
nezanedbatelné náklady na straně bank. Důvodovou zprávu 
proto navrhujeme doplnit v tom smyslu, že způsob informování 
zvolí banka s přihlédnutím k obsahu informace a nákladům 
spojeným s informováním klientů.  
 
Zvýšení požadavků na informace nesmí vést k nadbytečnému 
zahlcení klientů informacemi. Pro klienty, kterých se dispozice s 
částí závodu nedotkne, by mohla mít informace až matoucí 
význam. V důvodové zprávě je proto třeba zdůraznit, že účelem 
není informovat klienty o takových změnách, které na ně nemají 
bezprostřední dopad. 

Akceptováno částečně. 
Na základě připomínky ČBA a jiného připomínkového místa byla 
zvolena následující textace ustanovení k informování a akcelerace 
pohledávek z vkladů klienta při „přeměnách“: 
 
(6) Česká národní banka udělí předchozí souhlas podle odstavce 1 písm. 
a) a c), pokud nejsou důvodné obavy, že dispozice s obchodním závodem 
nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převod jmění na banku 
jakožto společníka povede k ohrožení finanční stability a bezpečného 
fungování finančního systému České republiky. Přitom zváží i dopad na 
stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s 
přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména 
v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování 
finančních systémů ovlivnit. 
 
(7) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 obsahuje informace o 
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V návaznosti na výše uvedené navrhuje provést následujících 
pět změn v textu návrhu, aby nevzbuzoval dojem, že 
informování klientů mý být velmi podrobné.  
 
§ 16 odst. 9 písm. d) navrhujeme upravit takto: 
„ popis informaci o postupu …“ 
 
§ 16 odst. 9 písm. e) navrhujeme upravit takto: 
„ popis informaci o vlivu … jakožto společníka, a na klienty a 
jejich smlouvy s bankou,“ 
 
§ 16 odst. 9 písm. f) navrhujeme upravit takto: 
„ popis informaci o změně …“ 
 
§ 16 odst. 11 navrhujeme upravit takto: 
„(11) Formu a způsob podání žádosti o souhlas České národní 
banky podle odstavce 10, včetně příloh obsahujících údaje a 
doklady prokazující splnění podmínek stanovených v odstavci 9 
stanoví …“ 
 
§ 16 odst. 12 navrhujeme doplnit takto: 
„Odstavce 8 až 10 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka ve 
výroku o rozhodnutí o předchozím souhlasu podle odstavce 1 
uvede, že na základě zdůvodnění předloženého bankou nemusí 
banka postupovat podle odstavce 8 až 10.“ 
 
Schvalování informace Českou národní bankou se jeví jako 
nadbytečný, vlastně formální, krok, který v napjatých termínech 
může spíše komplikovat zdárné dokončení dané transakce než 
být prospěšný. 
Navrhujeme ho proto zrušit. Pokud by přes to bylo schvalování 
zachováno, je třeba v zájmu jistoty v textu uvést v jaké lhůtě 
ČNB informaci schvaluje nebo alespoň v důvodové správě 
uvést, že ČNB 
informaci schvaluje ve lhůtě stanovené správním řádem. 
 

důvodech zamýšleného postupu, způsobu jeho provedení a jeho 
účastnících. Formu a způsob podání žádosti o souhlas České národní 
banky, včetně příloh obsahujících údaje a doklady prokazující splnění 
podmínek stanovených tímto zákonem, stanoví Česká národní banka 
vyhláškou. Žádost lze podat pouze elektronicky. 
 
(8) Poté, co nabude právní moci souhlas podle odstavce 1 písm. a) a c) a 
alespoň 1 měsíc před uskutečněním postupu, ke kterému byl souhlas 
udělen, banka uveřejní oznámení o tomto postupu na svých 
internetových stránkách. Vkladatelům, ve vztahu k jejichž pohledávce z 
vkladu se v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) změnila 
osoba dlužníka, banka bez zbytečného odkladu po uveřejnění oznámení 
podle věty první poskytne toto oznámení na trvalém nosiči dat. 
Uveřejnění oznámení podle věty první se považuje za splnění povinnosti 
informovat vkladatele podle § 41s odst. 1. 
 
(9) Oznámení podle odstavce 8 obsahuje alespoň  
 
a) obchodní firmu nebo název a sídlo osob zúčastněných na dispozici s 
obchodním závodem banky nebo jeho částí, fúzi nebo rozdělení banky, 
b) zkrácený rozsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání osob 
uvedených v písmenu a), které se uveřejňují podle tohoto zákona (§ 11a 
a § 11b) a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího obezřetnostní požadavky; tato povinnost může být splněna i 
uveřejněním odkazu na místo, kde jsou tyto údaje k dispozici,  
c) informaci o sídle budoucí pobočky na území České republiky, pokud 
se jedná o přeměnu banky na pobočku zahraniční banky, 
d) popis postupu dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, 
fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto 
společníka, 
e) popis vlivu dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, 
fúze nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto 
společníka, na klienty a jejich smlouvy s bankou,  
f) informaci o změně orgánu dohledu v důsledku dispozice s obchodním 
závodem banky nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky nebo převodu 
jmění na banku jakožto společníka, 
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§ 16 odst. 8 
V navrhovaném znění je stanoveno, že se takové informování 
považuje za splnění povinnosti informovat dle § 41s odst. 1, 
avšak je zde nesoulad ve lhůtách. Navržené znění stanoví lhůtu 
„1 měsíc před 
zamýšleným postupem“, kdežto v § 41s odst. 1 je lhůta „1 měsíc 
před nabytím účinnosti právních jednání“, což mohou být 
například u fúze dva různé okamžiky. 
 
§ 16 odst. 1 písm. a) navrhujeme upřesnit tak, aby bylo 
nepochybné, že jde o dispozici s podnikem banky: 
„… dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí,“ 
 
 
 
V praxi se v minulosti vyskytly nejasnosti, jestli se uvedené 
ustanovení vztahuje i na koupi obchodního závodu nebo jeho 
části bankou od jiného subjektu. V rámci této novelizace proto 
navrhujeme toto ujasnit 
a jednoznačně stanovit, že uvedená pravidla se nevztahují na 
koupi obchodního závodu nebo jeho části bankou od jiného 
subjektu. 

g) informaci o příslušném zahraničním systému pojištění vkladů po 
uskutečnění postupu, ke kterému byl souhlas podle odstavce 1 udělen, 
h) poučení o právu vybrat své pohledávky z vkladů nebo je převést, 
pokud toto právo vyplývající z odstavce 11 nebo § 41s odst. 2 vznikne v 
souvislosti s uskutečněním postupu podle odstavce 1 písm. a) a c), ke 
kterému byl souhlas udělen. 
 
(10) Text oznámení podle odstavce 8 musí být před zahájením 
informování podle odstavce 8 schválen Českou národní bankou; ta jej 
schválí na žádost banky, pokud má předepsané náležitosti, je určitý a 
srozumitelný. Pokud Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti banky o schválení textu oznámení nezahájí správní řízení o 
zamítnutí žádosti, má se za to, že text oznámení schválila. 
 
(11) V případě, kdy v důsledku postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo 
c) dochází ke změně příslušného orgánu dohledu nad bankami ve vztahu 
k činnosti podle § 1 odst. 1 písm. a), má vkladatel, ve vztahu k jehož 
pohledávce z vkladu se změnila osoba dlužníka, ve lhůtě 3 měsíců ode 
dne, kdy bylo oznámení podle odstavce 8 uveřejněno na internetových 
stránkách banky podle odstavce 8, právo vybrat své pohledávky z vkladů 
nebo je převést, a to bezúplatně a bez sankce, nejde-li o pojištěné 
pohledávky z  vkladů. 
 
(12) Odstavce 8 až 11 se nepoužijí, jestliže Česká národní banka ve 
výroku rozhodnutí o předchozím souhlasu podle odstavce 1 uvede, že 
dochází k postupu podle odstavce 1 písm. a) nebo c) v souladu s postupy 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 
trhu nebo v rámci jiných opatření k ozdravení banky se souhlasem České 
národní banky. 
 
Neakceptováno (poslední odstavec).  
Jde o podstatnou věcnou změnu.  Pokud by docházelo k fúzi banky 
s jiným, nebankovním subjektem, je na místě posouzení z hlediska § 16 
shodně, jako pokud banka při přeměně vyčleňuje část svých aktivit. 
Podobně není rozdíl, zda banka část závodu prodává nebo kupuje (může 
jít např. o vyčlenění IT útvaru a po několika letech jeho opětovné 
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včlenění).  (Na diskusi by mohlo být nastavení prahu významnosti, ale to 
přesahuje možnosti novely v této fázi). 
 

Česká 
bankovní 
asociace 

Informační databáze o kybernetických bezpečnostních 
incidentech 
Navrhované znění ustanovení § 36ha a § 38aa zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách 
Návrh ukládá bankám povinnost hlásit kybernetický 
bezpečnostní incident a přijatá opatření do informační databáze 
spravované ČNB a porušení této povinnost sankcionuje pokutou 
ve výši 1 000 000 Kč. Za situace, kdy by mělo být zapojení a 
reportování bank do databáze provozované ČNB povinné, 
nevidíme důvod, proč by náklady na zřízení a provoz této 
databáze měli hradit její uživatelé. V takovém případě jde o 
databázi zřizovanou a provozovanou státním orgánem a její 
pořízení i provoz by měly být hrazeny z prostředků ze státního 
rozpočtu. S návrhem na úhradu nákladů ze strany uživatelů 
proto nesouhlasíme.  
 
Považujeme za nutné si také objasnit návaznost daných 
ustanovení na zákon o kybernetické bezpečnosti a na krizový 
zákon. Bude tato „reportovací“ povinnost stanovena nad rámec 
těchto zákonů 
všem bankám bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou 
zařazeny do seznamu provozovatelů základní služby dle zákona 
o kybernetické bezpečnosti? Budou v případě, že banka nahlásí 
kybernetický bezpečnostní incident nebo kybernetickou 
bezpečnostní událost, splněny povinnosti vyplývající ze zákona 
o kybernetické bezpečnosti? Nesouhlasili bychom s případným 
disproporčním řešením, kdy by reportovací povinnost byla 
stanovena pouze bankám v postavení provozovatele základní 
služby, avšak nahlížení do databáze by bylo umožněno všem 
bankám. 

Neakceptováno, vysvětleno. [náklady na zřízení a provoz databáze] 
Databáze je primárně určena účastníkům trhu – bankám a pobočkám 
zahraničních bank, za účelem minimalizace jejich nákladů a případných 
dalších ztrát v důsledku včasné reakce na kybernetický útok, a tedy 
náklady na zřízení a provoz této databáze dopadají na primární 
beneficienty databáze, tedy banky a pobočky zahraničních bank. 
V předchozích diskusích při přípravě RIA ČBA hrazení nákladů bankami 
(vč. poboček zahraničních bank) nerozporovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. [vztah k zákonu o kybernetické bezpečnosti] 
Povinnost hlásit do databáze podle zákona o bankách budou mít všechny 
banky a pobočky zahraničních; obdobně také všechny banky a pobočky 
zahraničních bank budou mít právo nahlížet do této databáze. Povinnost 
hlásit do databáze podle zákona o bankách bude paralelní k povinnosti 
hlásit do databáze podle zákona o kybernetické bezpečnosti. V praxi tedy 
v případě, že banka nebo pobočka zahraniční banky naplní určovací 
kritéria zákona o kybernetické bezpečnosti, bude mít povinnost hlášení 
podle zákona o kybernetické bezpečnosti, a vedle toho také povinnost 
hlášení podle zákona o bankách. K disproporci popsané v připomínce 
tedy nedojde. 
. 

Česká 
bankovní 
asociace 

Pojištění vkladů územních samosprávných celků 
Navrhované znění § 41c odst. 2 a odst. 6 až 8 zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách 

Vysvětleno.  
Navrhovaná úprava byla vyvolána četnými žádostmi o výklad 
předmětného ustanovení § 41c odst. 1 písm. f), zejména pak 
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V návrhu se v § 41c odst. 2 nově objevují specificky městské 
části Prahy - viz „f) obce, kraje, městské části hlavního města 
Prahy a obdobné zahraniční osoby, není-li dále stanoveno 
jinak,“. Je otázkou proč jsou do zákona specificky přidány 
pouze městské části Prahy a nikoli městské části jiných měst 
(např. Brna), které mají podobný režim. Rádi bychom se také 
ujistili, že městské části nejsou zmíněny v navrhovaném znění § 
41c odst. 6 až 8 záměrně (tedy pojištěny být nemají). 
Považujeme za potřebné, aby došlo k jasnému vyřešení, zda 
městské části (nejen Prahy, ale i statutárních měst) jsou 
pojištěné či nikoliv. 

o stanovisko, zda lze městské části hlavního města Prahy a městské části 
či obvody statutárních měst považovat pro účely pojištění pohledávek 
z vkladů za územní samosprávné celky.  
 
Věcně se návrh neodchyluje od platného znění a dochází pouze 
k upřesnění textu ustanovení tak, aby nevznikaly výkladové nejasnosti.  
 
Městské části či obvody územně členěných statutárních měst nemají 
právní osobnost a z tohoto důvodu nejsou ve výčtu obsaženém v § 41c 
odst. 2 písm. f) zahrnuty.  
 
Městským částem hlavního města Prahy pak ze zákona nevyplývá žádný 
nárok na podíl na daňových příjmech, což je s ohledem na znění § 41c 
odst. 6 a násl. vylučuje ze systému pojištění vkladů v ČR.  

Česká 
bankovní 
asociace 

Mimořádné provozní příspěvky 
Navrhované znění ustanovení § 41cf zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách 
Důvodovou zprávu navrhujeme doplnit v tom smyslu, že 
vzhledem k tomu, že banky nemohou ovlivnit způsob 
investování ani vynakládání nákladů GSFT, které mohou vést k 
nedostatku zdrojů na provoz fondu, a tedy k zavedení 
mimořádného provozního příspěvku, je třeba návrh na jeho 
zavedení řádně odůvodnit a návrh doprovodit opatřeními k 
úspoře provozních nákladů GSFT a ke zlepšení výnosů z 
investování. 
V důvodové zprávě navrhujeme dále doplnit, že o hrozbě 
zavedení mimořádných příspěvků budou banky informovány s 
max. možným předstihem, nejpozději v momentě, kdy GSFT 
bude návrh podávat ČNB, a nebudou informovány až oficiálním 
rozhodnutím ČNB o výši vlastního příspěvku. 
 
§ 41cf odst. 2 navrhujeme doplnit takto: 
„(2) Česká národní banka na základě řádně odůvodněného 
návrhu …“ 

Akceptováno částečně. 
Navrhovaná úprava je do značné míry analogií k úpravě obsažené ve 
směrnici BRRD resp. v zákoně č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 
a řešení krize na finančním trhu.   
 
Ustanovení § 41cf odst. 2 a relevantní část důvodové zprávy byly 
doplněny o povinnost GSFT návrh na výběr mimořádných provozních 
příspěvků řádně odůvodnit.  

Garanční 
systém 

Část první, bodu 148 
Garanční systém navrhuje do odkazu na zákonná ustanovení v 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno podle návrhu. 
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finančního 
trhu 

závorce 
v daném textu (kde je odkazováno na § 41d odst. 4 a § 41n) 
doplnit i odkaz na § 41d odst. 5 daného zákona. 
Odůvodnění: 
Uvedené ustanovení odkazuje na případy v zákoně o bankách, 
kdy je banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu 
povinna Garančnímu systému poskytovat údaje vedené podle § 
41c odst. 3. Na základě novely zákona č. 375/2015 Sb. jsou v 
ustanovení § 41d upraveny dva případy poskytování údajů 
vedených podle § 41c odst. 3, a to případ dle § 41d odst. 4 (v 
terminologii Garančního systému tzv. základní náhrady) a 
případ dle § 41d odst. 5 (v terminologii Garančního systému 
tzv. institucionální náhrady). 
Garanční systém tedy navrhuje, aby odkaz v ustanovení § 41c 
odst. 10 byl doplněn o odkaz na § 41d odst. 5, a to například 
takto: 
„(10) Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu je 
povinna vést evidenci údajů podle odstavce 3 a v případech 
stanovených tímto zákonem (§ 41d odst. 4 a 5 a § 41n) 
poskytovat tyto údaje Garančnímu systému. Ministerstvo financí 
stanoví vyhláškou formu, strukturu a způsob vedení a 
poskytování údajů.“ 

Asociace 
úvěrových 
institucí  

K bodu 149 
Při vědomí existence potencionální hrozby nedostatku zdrojů 
pro krytí provozních nákladů GSFT pro správu FPV v 
krizových situacích ASUI plně podporuje potřebu legislativního 
řešení předmětné problematiky. Zároveň však, s ohledem na 
níže uvedené, vznáší připomínku proti řešení implementované v 
legislativním návrhu. 
 
ASUI má za to, že zvolené řešení je svou podstatou vysoce 
nevhodné, neboť: 
- eliminuje jakoukoliv potřebu efektivního a racionálního řízení 
resp. vynakládání provozních nákladů ze strany GSFT, neboť 
tyto náklady jsou a-priori vždy kryty prostřednictvím 
mimořádných příspěvků povinných osob. Pro úplnost ASUI 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrhovaná úprava je do značné míry analogií k úpravě obsažené ve 
směrnici BRRD resp. v zákoně č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 
a řešení krize na finančním trhu. 
Primárním cílem Fondu pojištění vkladů je zajistit bezpečnost a likviditu, 
nikoli výnos z investovaných prostředků.  
Mimořádné příspěvky za účelem pokrytí provozních nákladů se budou 
vybírat pouze ve chvíli, kdy nebudou generovány výnosy. 
Fond pojištění vkladů je řízen efektivně a hospodárně, tlak na 
přiměřenou výši nákladů je vyvíjen prostřednictvím kontroly prováděné 
správní radou.  
Předkladatel nepovažuje za vhodné řešení přenést veškerou odpovědnost 
na stát. V případě návratné finanční výpomoci je známý horizont 
návratnosti, obtížně však lze predikovat, zda Fond pojištění vkladů bude 
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uvádí, že užití ve znění legislativního návrhu zmíněných dotací 
nebo návratných finančních výpomocí podle § 41cg je pouze 
teoreticky možné, neboť podmínky pro užití těchto instrumentů 
je reálně vylučují, a zároveň  
- odstraňuje jakoukoliv potřebu efektivní alokace a správy 
(investování) peněžních prostředků Fondu.  
V návaznost na výše uvedené fundamentální nedostatky 
považuje ASUI za mnohem vhodnější zvolit řešení předmětné 
problematiky primárně založené na návratných finančních 
výpomocích. Užití finančních výpomocí, a to orientovaných 
buďto vůči státnímu rozpočtu či vůči samotným povinným 
osobám, by svou podstatou zachovávalo princip nezbytnosti 
efektivního hospodaření.     

v daném horizontu generovat dostatečné výnosy k pokrytí splátek.  
 
Ustanovení § 41cf odst. 2 a relevantní část důvodové zprávy byly 
doplněny o povinnost GSFT návrh na výběr mimořádných provozních 
příspěvků řádně odůvodnit. 
 

Asociace 
úvěrových 
institucí 

K bodu 134 
ASUI vznáší významnou připomínku k meritu řešení 
implementovaného v rámci předmětného legislativního návrhu, 
a to z následujících důvodů: 
- informační databáze o kybernetických bezpečnostních 
incidentech a o opatřeních přijatých v souvislosti s jejich 
řešením v navrženém znění představuje vysoce formalizovaný 
instrument, jehož reflexe u jednotlivých dotčených institucí se 
stane nedílnou součástí jejich řídícího a kontrolního systému. V 
souladu s tímto a s ohledem na veškeré relevantní požadavky 
kladené na řídící a kontrolní systém jako celek se jeví za 
nezpochybnitelné, že informace o incidentech budou do 
předmětné databáze vkládány až po splnění veškerých 
relevantních procesních úkonů, a tedy v čase, kdy jejich 
informační hodnota pro ostatní účastníky bude naprosto 
zanedbatelná. Za mnohem vhodnější ASUI považuje vytvoření 
oficiální platformy pro neformální komunikaci, jejichž účastníci 
by byly přímo relevantní zaměstnanci IS/IT jednotlivých 
institucí. Takováto platforma, která by nahradila již existující 
ad-hoc expertní komunikaci, by byla schopna plnit primární cíl 
deklarovaný navrhovatelem, tedy zajištění rychlé výměny všech 
relevantních informací o aktuálních o kybernetických útocích;  
 

Neakceptováno. [prodleva informování; oficiální platforma pro 
neformální komunikaci] 
V zájmu řádného a včasného informování uživatelů databáze je potřeba 
mít zákonný rámec s přesně definovanými právy a povinnostmi uživatelů 
databáze, včetně standardizovaných postupů. Stávající neformální rámec 
tuto funkci neplní dostatečně. Současně je v případě kybernetického 
incidentu potřeba nejen urychlené sjednání nápravy ze strany 
napadeného subjektu, ale i včasné varování ostatních subjektů, aby tyto 
mohly učinit potřebná opatření. Z těchto důvodů proto nahrazení jednoho 
neformálního orgánu jiným, těmto požadavkům nevyhovuje. Jednotliví 
účastníci si volí kontaktní osoby, které mají za ně přístup do databáze, 
dle svého uvážení – nic tedy nebrání tomu, aby tyto osoby byli IT 
specialisté příslušné instituce. 
Vzhledem ke skutečnosti, že obsahem databáze budou data technického 
charakteru vztahující se přímo k probíhajícímu nebo skončenému útoku, 
nepředpokládá se časová prodleva ze strany dotčených institucí – právě 
naopak, zákon klade požadavek na rychlost oznámení takové informace. 
Procedury řídícího a kontrolního systému dotčených institucí by proto 
měly uvedený zákonný požadavek respektovat, nikoli naopak. 
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- informační databáze v navrženém znění by kombinací vysoce 
citlivých resp. důvěrných údajů o kybernetických 
bezpečnostních incidentech resp. o opatřeních přijatých v 
souvislosti s jejich řešením a relativně širokým spektrem osob, 
disponujících přístupem k těmto údajům, vytvářela značné 
riziko možného zneužití v oblasti kybernetické kriminality. 
Konkrétněji, jakákoliv osoba oprávněná k přístupu do 
předmětné databáze, která by zároveň byla účastna na 
kybernetickém útoku, bude disponovat informacemi, zda 
napadnutá instituce předmětný útok detekovala či nikoliv, a 
následně též jaké opatření pro obranu oproti danému útoku 
přijala. Toto riziko zneužití považuje ASUI za naprosto 
fundamentální, vysoce převyšující případné deklarované přínosy 
implementace předmětné informační databáze. V souladu s 
tímto lze důvodně předpokládat, že implementace navržené 
databáze nejenže nesnižuje riziko úspěšných kybernetických 
útoků oproti dotčeným institucím, ale naopak vytváří další 
rizikový faktor, vůči kterému by byly instituce exponovány, 
přičemž zároveň může z uvedených důvodů též významně ztížit 
objasňování trestných činů v oblasti kybernetické kriminality. 
ASUI má též za to, že případné řešení tohoto aspektu v rámci 
navržené koncepce prostřednictvím plné anonymizace 
účastnících se institucí by výše uvedené riziko zneužití snížilo 
pouze marginálně. 
Pro úplnost ASUI dále uvádí, že navržená legislativní úprava: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Neakceptováno. [zneužití databáze osobami, které mají do databáze 
přístup] 
Osoby, které za jednotlivé instituce budou mít přístup do databáze, si 
stanovují samotné instituce na základě svých interních kritérií, přičemž 
se předpokládá, že půjde (vzhledem ke specifickému charakteru 
databáze) o jejich IT specialisty. Pokud by se taková osoba dopustila 
kybernetického útoku, dopustí se protiprávního jednání, jehož postih je 
věcí trestněprávních předpisů i věcí zaměstnavatele. Situaci popsanou 
ASUI (tj. že osoba, která má přístup do databáze bude vést kybernetický 
útok proti jiné instituci) sice nelze vyloučit, ale analogicky je možné 
podobné příklady uvést např. u soudních exekutorů, kteří by z účtu 
povinného protiprávně odepsali vyšší částku, než na kterou mají pověření 
k výkonu exekuce, atp. Takový případ by byl selháním jednotlivce a byl 
by postižitelný, jak bylo uvedeno výše.  
Objasňování trestné činnosti (ať již v oblasti kybernetické nebo jiné) není 
úkolem ČNB, ale orgánů činných v trestním řízení – databáze slouží 
k výměně informací mezi jejími uživateli a nemá primárně sloužit 
k objasňování trestní činnosti. Nelze ale souhlasit s ničím nepodloženým 
tvrzením ASUI, že by její existence mohla výrazně ztížit objasňování 
trestných činů v oblasti kybernetické bezpečnosti – právě naopak, 
v důsledku informování ostatních uživatelů lze předpokládat, že bude 
dosažen preventivní efekt, který jim umožní přijmout opatření proti 
stejným nebo podobným útokům v budoucnosti, a to bez ohledu na 
objasňování již spáchaných deliktů orgány činnými v trestním řízení. 
 
Neakceptováno. [mandatorní rozlišování vnitřního a vnějšího 
kybernetického útoku] 
Pro obligatorní rozlišování mezi vnitřním a vnějším kybernetickým 
útokem není důvod, účelem databáze je poskytnout včasnou informaci 
o útoku, přitom i vnitřní útok může být relevantní pro ostatní uživatele 
(a naopak externí útok v některých případech relevantní být nemusí). Je 
tedy bez relevance, zda jde o útok vnitřní nebo vnější. Nicméně návrh 
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- nerozlišuje mezi kybernetickými bezpečnostními incidenty 
vnitřního charakteru, tedy incidenty, jejichž účastníky jsou 
výlučně osoby uvnitř dané instituce, a kybernetickými 
bezpečnostními incidenty, iniciovanými třetími stranami. 
Obligatorní informování o veškerých incidentech při 
abstrahování od výše uvedeného rozlišení by ve svém důsledku 
vedlo k evidování významného množství záznamů o 
incidentech, které jsou specifické resp. unikátní v rámci 
jednotlivé konkrétní instituce a které nemají jakýkoliv přínos při 
jejich sdílení ostatním účastníkům předmětné databáze; 
 
 
 
 
 
 
 
- plně abstrahuje od důvodně předpokládatelné možnosti 
neuvedení údajů o kybernetickém bezpečnostním incident či o 
opatřeních přijatých v souvislosti s jeho šetřením na základě 
požadavku resp. rozhodnutí relevantního orgánu činného v 
trestním řízení, jehož pokyny je dotčená instituce, v souladu s 
relevantní právní úpravou, povinna se řídit. Abstrahováním od 
tohoto aspektu tedy může být stanovení povinnosti poskytování 
údajů do předmětné databáze kolizní s právní úpravou 
působnosti orgánů činných v trestním řízení, přičemž tato kolize 
by byla představována existencí dvou zcela odlišných a 
principiálně rozporných právních povinností dotčené instituce. 

předpokládá možnost, aby vnitřní resp. málo relevantní incident byl 
zadán se stručným a omezeným popisem (toto bude řešeno v rámci 
prováděcí vyhlášky). 
Pro ilustraci uvádíme, že unijní právní úprava (směrnice 2013/36/EU 
a směrnice 2014/49/EU), kterou bude nutné v dalších letech 
transponovat, také nerozlišují mezi vnitřním a vnějším bezpečnostním 
incidentem. 
 
Neakceptováno, vysvětleno. [ingerence orgánu činného v trestním 
řízení] 
Situace popsaná ASUI s největší pravděpodobností nemůže nastat. 
Instituce mají uloženou povinnost informovat o bezpečnostním incidentu 
bezprostředně poté, co nastane, zatímco trestní řízení se zahajuje ve 
smyslu § 158 odst. 3 trestního řádu, až když policejní orgán zahájí úkony 
k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin. V rámci tzv. prověřování může policejní orgán činit 
pouze úkony uvedené v § 158 odst. 3 písm. a) až i) trestního řádu, tedy 
nemůže osobě zakázat plnění povinností stanovených právním 
předpisem, v tomto případě zákonem o bankách. Po zahájení trestního 
stíhaní, je sice možné obviněnému uložit předběžné opatření ve smyslu 
§ 88b a násl. trestního řádu (avšak jen a pouze obviněnému, nikoli třetí 
osobě), přičemž ale povinnost „zdržet se plnění jiných zákonných 
povinností“ (nebo jiná povinnost podobného charakteru) není v seznamu 
předběžných opatření uvedena. 
 
Pokud by nicméně došlo ke kolizi a v trestním řízení by bylo nařízeno 
utajení určité informace, měla by tato ochrana přednost před pravidly pro 
hlášení incidentů.   
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Asociace 
družstevních 
záložen 

Mimořádné provozní příspěvky do GSFT 
Nevnímáme navrženou úpravu jako problematickou, a to 
zejména s ohledem na fakt, že mají jednoznačně sloužit jako 
nástroj pro mimořádné situace. Obecný rámec pro stanovení 
jejich výše uvedený v § 41cf odst. 2 považujeme za dostatečně 
určitý. 

Vzato na vědomí. 

Asociace 
družstevních 
záložen 

Povinnost vedení dokumentace o smlouvách uzavíraných s 
klienty 
Výslovné stanovení této povinnosti je v souladu s běžnou praxí 
našich členů. V této souvislosti pouze vnímáme určitý stupeň 
nejistoty ohledně požadované formy a lhůty, po kterou by měla 
být agenda uchovávána. Zároveň je zde z našeho pohledu 
nejednoznačné, jakým způsobem má být postupováno ve věci 
dokumentů, které mají být na žádost regulátora předkládány v 
ověřeném překladu do českého jazyka. S ohledem na fakt, že 
návrh uvádí lhůtu „bez zbytečného odkladu“ není dle našeho 
názoru jednoznačné, zda a příp. v jakém rozsahu, je možné 
dokumenty nechat přeložit až na základě žádosti regulátora. 
Není nám známa běžná praxe v bankovním sektoru a uvítali 
bychom bližší informaci, ať již v důvodové zprávě k návrhu, 
nebo následně např. ve formě úředního sdělení ČNB. Pokud 
bychom měli standardně pořizovat ověřené překlady veškerých 
dokumentů a komunikace s klientem, jednalo by se o 
požadavek, který by znamenal výrazně zvýšené náklady, které 
bychom byli nuceni promítnout do ceny služeb. 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  
Lhůty pro archivaci jsou stanoveny v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, 
zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, popř. v zákoně 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
Pokud jde o vyjasnění lhůty pro předložení dokumentů v ověřeném 
překladu do českého jazyka „bez zbytečného odkladu“, platí v tomto 
případě orientační lhůta 3 dny. Ze strany ČNB však lze v tomto případě 
očekávat proporcionální přístup, tj. individuální přístup, kdy se zásady 
uplatňují různým způsobem a v různém rozsahu s ohledem na velikost, 
organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností. Uvedené 
bylo doplněno do důvodové zprávy.  

Asociace 
družstevních 
záložen 

SIKI 
V souvislosti s připravovanou databází bychom pouze rádi 
zopakovali zájem našich větších členů, kteří provozují 
internetové bankovnictví o zapojení do SIKI, a to pro případ 
budoucích úvah o jejím možném rozšíření. 

Vzato na vědomí. 
MF je připraveno vést v budoucnu diskusi o případném rozšíření okruhu 
subjektů zapojených do SIKI na základě vyhodnocení zkušeností 
s fungováním systému v navrhované podobě.  

V Praze 19. 1. 2017 

Vypracoval: Mgr. Ing. Jaroslav Křemen Podpis: 

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




