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ODŮVODNĚNÍ 

návrhu vyhlášky k provedení zákona o centrální evidenci účtů  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován ve vazbě na již schválený zákon 

č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů (dále jen „zákon“). Tento zákon zřizuje 

centrální databázi základních informací o účtech vedených úvěrovými institucemi pro 

jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty. Smyslem centrální 

evidence účtů je umožnit oprávněným orgánům veřejné moci podle současně platných 

zákonů na jednom místě zjistit, u které úvěrové instituce měla osoba v jejich zájmu účet 

nebo byla disponentem účtu a poté se již cíleně dotazovat na konkrétní skutečnosti přímo 

vybrané úvěrové instituce. Zákon stanoví, že provozovatelem centrální evidence účtů je 

Česká národní banka, která však nebude tuto evidence využívat ke své činnosti a vytvoří ji 

a bude ji provozovat na základě smlouvy s ministerstvem financí, které jí bude hradit 

veškeré náklady s tím spojené. Předkládaná vyhláška tak naplňuje zmocnění daná České 

národní bance zákonem a její ustanovení umožní vytvoření a naplnění evidence, která 

zajistí výše uvedené cíle zákona.  

Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění obsažených v zákoně, která se týkají vlastního 

vytvoření databáze účtů a její pravidelné aktualizace úvěrovými institucemi, evidence 

datových schránek, které budou využity pro komunikaci žadatelů o poskytnutí údajů 

s centrální evidencí účtů a podávání žádostí o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.  

Základem centrální evidence účtů bude robustní databáze všech účtů s jejich majiteli a 

disponenty. Databáze nebude obsahovat informace o zůstatcích na účtech. Vzhledem 

k rozsahu zejména u větších úvěrových institucí řeší zákon a následně vyhláška odlišně 

prvotní naplnění databáze, kde budou využity specifické prostředky individuálně podle 

velikosti úvěrové instituce, a vlastní aktualizaci v průběhu provozu s využitím již 

existujícího informačního systému České národní banky, který je používán pro pravidelné 

předkládání výkazů subjekty finančního trhu, tedy i úvěrových institucí, v zájmu snížení 

jejich zátěže.  

Dotazování oprávněných osob na informace obsažené v centrální evidenci účtů bude 

probíhat prostřednictvím žádostí o poskytnutí údajů, které budou zasílány do evidence 

přesně určenými datovými schránkami jak na straně žadatelů, tak i České národní banky 

jako provozovatele. Využití systému datových schránek je vedeno snahou využít již 

existující kanály k přenosu informací. Funkcionality datových schránek zejména v oblasti 

ověřování autenticity, šifrování apod. jsou plně využitelné i pro potřeby připravované 

centrální evidence účtů. Jediným omezením může v individuálních případech být velikost 

datové zprávy, což bude řešeno rozdělením zprávy nebo jiným způsobem dohodnutým 

s žadatelem.  

Evropské předpisy problematiku konkrétně upravenou touto vyhláškou neřeší. Vyhláška 

je vydávána pouze k provedení zákona o centrální evidenci účtů a svým obsahem je 

v podstatě pouze předpisem technického charakteru (naplnění a aktualizace databáze, 
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komunikace s CEÚ). Ohledně hodnocení slučitelnosti s právem EU lze odkázat na bod III. 

obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a s právem 

Evropské unie  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněními uvedenými v § 5 odst. 1, § 7 odst. 4, § 8 

odst. 5 a § 19 odst. 2 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.  

Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, které tuto problematiku 

konkrétně neřeší.  

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 

proveditelnosti a vynutitelnosti.  

 

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška musí být vydána k naplnění zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů. 

Bez úpravy podmínek naplnění a aktualizace databáze, evidence dedikovaných datových 

schránek a nastavení pravidel pro předkládání žádostí o poskytnutí údajů, by nemohla 

evidence požadovaná podle zákona začít existovat.  

 

4. Dopady na podnikatelský sektor a zhodnocení dalších specifických dopadů  

Předkládaný návrh vyhlášky se z hlediska podnikatelského sektoru dotýká pouze 

úvěrových institucí, tj. bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních 

družstev. Dopady na tyto subjekty nemá předmětná vyhláška, ale vyplývají ze zákona 

o centrální evidenci účtů, kde jsou tyto dopady podrobně analyzovány.  

Podle zákona o centrální evidenci účtů budou České národní bance hrazeny náklady na 

pořízení a provoz centrální evidence účtů ze státního rozpočtu. Navrhovaná úprava 

nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty ani na územní samosprávné celky.  

Dále nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na spotřebitele, na 

oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani 

na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace, 

nevytváří prostor pro korupční rizika, rovněž nemá dopady na bezpečnost nebo obranu 

státu, ani na výkon státní statistické služby. Pokud se týká ochrany soukromí a osobních 

údajů, jejich zpracování je vyňato zákonem z působnosti zákona na ochranu osobních 

údajů. I když dochází k novému zpracování osobních údajů (nikoliv však citlivých, pouze 

identifikačních), jedná se o osobní údaje, které již za stejným účelem byly získány 

úvěrovými institucemi a které za tímto účelem uchovávají v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 
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5. Konzultace 

Návrh nové vyhlášky byl konzultován s Českou bankovní asociací a  asociacemi 

družstevních záložen, které k němu neuplatnily žádné připomínky. 

Návrh nové vyhlášky byl rovněž konzultován s Ministerstvem financí, které uplatnilo 

pouze drobné připomínky formulačního charakteru, které byly do textu zapracovány. 

Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle 

Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních 

orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. Zákon o centrální 

evidenci účtů byl konzultován s Evropskou centrální bankou. 

Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení dopadů regulace (RIA) v souladu 

s postupem podle procesních pravidel „Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA)“, schválených usnesením vlády č. 922 ze dne 14. prosince 2011, ve znění změny 

schválené usnesením vlády č. 26 ze dne 8. ledna 2014. Na základě zpracovaného Přehledu 

dopadů návrhu právního předpisu, který byl ČNB předložen Úřadu vlády v rámci 

podkladů pro vypracování Plánu přípravy vyhlášek na rok 2016, rozhodl ministr pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda LRV o neprovedení RIA. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1  

Stanovuje se předmět úpravy vyhlášky v souladu s rozsahem zákonných zmocnění v zákoně 

o centrální evidenci účtů. 

K § 2  

Ustanovení § 2 obsahuje vymezení některých pojmů, které jsou potřebné pro správné 

pochopení jednotlivých ustanovení vyhlášky. Jde zejména o pojmy používané v technických 

aplikacích pro přípravu a automatizovaný přenos dat do ČNB. Shodné definice těchto pojmů 

jsou uplatňovány obecně ve všech vyhláškách České národní banky, které upravují 

informační povinnosti subjektů finančního trhu. Definice datového souboru a zabezpečovací 

značky navazují na pojmy používané v programových aplikacích pro přenos dat, které budou 

vykazující osoby používat. Zabezpečovací značka, která je specifickým elektronickým 

prostředkem pro označení datových zpráv předávaných prostřednictvím aplikace 

EDI/EDIFACT, je vytvářena úvěrovou institucí s využitím certifikátu vydávaného Českou 

národní bankou. Nejedná se o elektronickou pečeť definovanou nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (nařízení eIDAS).  

K § 3  

Toto ustanovení upravuje prvotní naplnění databáze centrální evidence účtů. Vzhledem 

k předpokládané velikosti informační databáze v řádu desítek milionů záznamů, není možné 

řešit její prvotní naplnění prostřednictvím informačního systému pro předkládání výkazů 

České národní bance, který na příjem takového objemu dat najednou není připraven. Proto je 

prvotní naplnění řešeno odlišně od pravidelné aktualizace a bude probíhat v úzké spolupráci 

s jednotlivými úvěrovými institucemi, zejména pak s těmi s velkým počtem účtů. Údaje pro 

prvotní naplnění budou předkládány ve formě CSV souborů, která je objemově nejjednodušší 

metodou sběru dat. Strukturu těchto souborů a další ryze technické záležitosti týkající se 

předání těchto souborů (komprimace souborů, postup při dělení souborů v případě velkých 

souborů) budou dostupné v předstihu na internetových stránkách České národní banky. 
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V případě, že si úvěrová instituce zvolí jako způsob předání údajů nahrání na server ČNB, 

potom musí předem sdělit České národní bance číslo a další náležitosti certifikátu, kterým 

bude na tento server přistupovat, aby Česká národní banka mohla tento přístup zajistit. 

Předpokládá se, že tento způsob předávání údajů bude jednorázově na vyžádání využíván i při 

ostrém provozu centrální evidence účtů pro kontrolní účely podle § 12 zákona. 

K § 4 

Databáze centrální evidence účtů bude aktualizována na denní bázi, úvěrové instituce budou 

každý pracovní den předkládat údaje za předcházející pracovní den. V případě, že po 

pracovním dni bude následovat sobota a neděle nebo státní svátek, budou zahrnuty i změny 

provedené v těchto dnech, pokud úvěrová instituce umožňuje zakládání a rušení účtů i během 

těchto dnů. Vzhledem k denní aktualizaci je specificky řešeno provádění oprav zjištěných 

chyb v předchozích výkazech, které budou opravovány změnovým záznamem v nejblíže 

předkládaném výkaze. Výkaz bude obsahovat záznam o každé jednotlivé změně, tj. pokud 

bude založen nový účet s jedním majitelem a dvěma dalšími osobami oprávněnými nakládat 

s účtem, bude tato operace vykázána pomocí třech záznamů pro každou osobu zvlášť.  

K § 5  

K předkládání aktualizačního výkazu bude využit stávající informační systém České národní 

banky používaný k předkládání všech pravidelných výkazů subjekty finančního trhu. Proto 

jsou příslušná ustanovení shodná s ustanoveními jednotlivých vyhlášek upravujících 

předkládání výkazů České národní bance.  

Způsob přenosu dat ve výkazech do České národní banky je upraven variantně tak, aby 

vykazující osoby měly možnost vybrat si pro ně nejvýhodnější a nejméně nákladný způsob. 

Každý z uvedených kanálů se liší z hlediska vhodnosti pro určitý typ instituce, primárních 

nákladů na pořízení, podporou automatizace na straně vykazující osoby apod.  

Ustanovení dále uvádí, kde budou k dispozici podrobné informace k sestavení datového 

souboru odvozeného z výkazu. U webových aplikací (SDNS a Webservices) budou dostupné 

na internetových stránkách České národní banky (jsou bezprostřední součástí těchto aplikací), 

u aplikace EDI/EDIFACT jsou dodávány formou datové zprávy.  

Pro zajištění autentizace předkládaných datových zpráv je vyžadován uznávaný elektronický 

podpis, v případě EDI/EDIFACT se používá zabezpečovací značka založená na certifikátu 

vydaném Českou národní bankou. 

K předkládání výkazů prostřednictvím automatizovaného sběru dat výkazů v elektronické 

formě s využitím výše uvedeného specifického aplikačního programového vybavení 

neexistuje alternativa v podobě úkonu učiněného vůči České národní bance prostřednictvím 

datové schránky zejména proto, že povaha tohoto úkonu to neumožňuje, a to především 

z důvodu funkčních vlastností výše uvedených programových aplikací, kterými datová 

schránka nedisponuje (navazující automatizované zpracování, automatická kontrola a 

upomínání dodání datových souborů, velikost podávaných zpráv, kontroly nad daty ve 

výkazech apod.). Předkládání informací prostřednictvím výše uvedených programových 

aplikací je mezi vykazujícími osobami dlouhodobě etablováno a nevyvolává technické ani 

jiné problémy.  

K § 6 

Při prvotním naplnění databáze centrální evidence účtů bude vzhledem k velkému objemu dat 

zejména u velkých úvěrových institucí nezbytná úzká spolupráce s jednotlivými vykazujícími 

osobami v zájmu zajištění hladkého průběhu plnění. Z tohoto důvodu je požadováno sdělení 

kontaktních pracovníků, se kterými budou řešeny i specifické technické záležitosti, opravy 
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dat, možné rozdělení souborů apod. Pro ověření autenticity zasílající osoby, která může být 

odlišná od kontaktní osoby, je rovněž vyžadován její kvalifikovaný certifikát pro elektronický 

podpis. 

Programové aplikace založené na internetových technologiích (SDNS a Webservices) 

vyžadují sdělení kontaktních osob a jejich pravidelnou aktualizaci. Ustanovení § 6 specifikuje 

informace, které musí být sděleny a aktualizovány. Pouze tyto osoby mohou komunikovat 

s Českou národní bankou elektronickou formou. Stanovení omezeného okruhu osob, jež 

mohou zasílat datové zprávy, je nezbytné k zajištění autenticity osob oprávněných 

k předkládání výkazů za vykazující osobu. 

K § 7 

Ustanovení § 7 upravuje postup pro evidenci datových schránek, které budou sloužit ke 

komunikaci s  centrální evidencí účtů. Z důvodu bezpečnosti a ochrany před zneužitím 

systému budou identifikátory oprávněných datových schránek zasílány elektronicky 

příslušným centrálním úřadem. Zasílají se do obecné datové schránky elektronické podatelny 

České národní banky. Elektronická forma je vyžadována proto, aby přepisem nedocházelo 

k možným chybám v identifikátorech. Současně bude před uvedením informačního systému 

do provozu a při oznámení každé nové datové schránky provedeno otestování takové datové 

schránky zasláním testovací datové zprávy. Standardizované označování příslušných 

datových zpráv slouží k jejich přesné identifikaci a tím i rychlému doručení v České národní 

bance. 

K § 8 

Žádost o poskytnutí údajů z věcného hlediska vychází z ustanovení § 8 zákona. V zájmu 

rychlého zpracování žádostí je vyžadována forma XML souboru, který si žadatelé mohou 

vytvořit sami podle struktury dostupné na internetových stránkách České národní banky nebo 

využít aplikaci připravenou Českou národní bankou, která interaktivně umožní vyplnit 

formulář žádosti, zkontrolovat ho a převést do XML formátu.  Žádosti musí být vždy 

odesílány z evidované datové schránky podle § 7, žádosti odesílané z jiných datových 

schránek nebudou vyřizovány a budou vráceny odesílateli. Zasílají se do speciální datové 

schránky České národní banky, která bude později zřízena pouze pro účely centrální evidence 

účtů v souladu s § 7 odst. 2 zákona. 

 

Nutno vycházet ze skutečnosti, že pravidla fungování systému databáze CEÚ vycházejí ze 

zadání systému ze strany státu podle § 16 odst. 2 zákona o CEÚ. Z důvodů použitých 

formulací v zákoně o centrální evidenci účtů je i ve vyhlášce používán termín žádost, kterým 

se v zásadě rozumí dotaz na jednotlivou osobu nebo účet. Elektronický formulář obsahuje 

identifikační údaje o případu, kterého se žádost týká, a identifikační údaje osoby nebo účtu, na 

které je dotazováno, tj. informace, které je nezbytné znát, aby mohly být vyhledány příslušné 

záznamy v databázi. Jednotlivé dotazy budou zadávány pomocí aplikace, která žadatelům 

umožní v případě více dotazů k jednomu případu vyplnit identifikační údaje o případu pouze 

jednou. Tyto žádosti (dotazy), mohou být zaslány v jedné datové zprávě datovou schránkou 

v jakémkoliv množství (maximálně omezeno velikostí datové zprávy, kterou akceptuje 

informační systém datových schránek). Najednou tak lze podat všechny dotazy, které se např. 

týkají stejného případu, ale i několika případů najednou. Systém vyhledává podle jednotlivých 

dotazů v databázi a vytváří jednotlivé odpovědi na každý dotaz, které následně opět všechny 

„zabalí“ do jedné datové zprávy (pokud to dovolí velikost) a odešle do příslušné datové 

schránky. Systém bude plně automatizován, dotazy se budou tedy zpracovávat strojově a bez 

zásahu personálu, proto je nezbytně nutné zadávat jednotlivé dotazy formalizovaně vždy na 

jeden účet nebo na jednu osobu s jednoznačnou identifikací, jinak není možné zaručit 
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přepokládané krátké odezvy systému. Případná pracnost spojená se zasíláním datových zpráv 

datovou schránkou je vyvážena tím, že do jedné zprávy je možné zařadit více dotazů (žádostí) 

a v případě jednotlivých dotazů možností neopakovat shodné identifikační údaje 

o jednotlivém případu. 

Závěrem lze pro úplnost doplnit, že stávající praxe v oblasti dotazování zůstává zachována a 

nijak se neruší. 

K § 9 

Účinnost vyhlášky je stanovena dnem 1. června 2017.  
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