
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka 
a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 13. 10. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 3. 11. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Povinná připomínková místa 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. K čl. I, novelizačnímu bodu 3 
V textu navrhovaného novelizačního bodu doporučujeme 
zrušit slova „ve všech jeho výskytech“. 

Neakceptováno. 
Sousloví „ve všech jeho výskytech“ je běžně užívaný text 
v novelizačních bodech. Tímto textem je zdůrazněno, že 
v některých ustanoveních se dané slovo vyskytuje vícekrát. 

2. K čl. I, novelizačním bodům 10 a11 
Uvedené novelizační body doporučujeme spojit v jeden 
novelizační bod a daný bod uvést v tomto znění: V § 4 
odst. 4 se slova „uvedené v příloze jako první dávka“ 
zrušují a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „To platí pro 
první i případnou další dávku“.  

Akceptováno. 

3. K čl. I, novelizačnímu bodu 12 
V návaznosti na předchozí připomínku doporučujeme 
přečíslovat bod 12 na bod 11.  

Akceptováno. 

4. K čl. II, Účinnost 
V textu navrhovaného článku doporučujeme slova 
„1. 1. 2017“ nahradit slovy „dnem 1. ledna 2017“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I bodu 2 (§ 1) 
S ohledem na § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách a je 
provádějící § 3 odst. 4 návrhu vyhlášky upozorňujeme, že 

Akceptováno částečně. 
Vyhláška neupravuje poskytování dat mezi subjekty podle § 41f 
odst. 7 a 8 a bankami. Způsob poskytování těchto dat si banka se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGCL6DUO)



Stránka 2 (celkem 5) 

předložený návrh vyhlášky nestanovuje způsob 
poskytování dat Garančnímu systému finančního trhu 
toliko v případech vypočtených v § 1 návrhu vyhlášky, 
nýbrž také v případě normovaném v § 3 odst. 4 návrhu 
vyhlášky, tj. v případech podle § 41f odst. 7 a 8 zákona 
o bankách. Doporučujeme proto v § 1 slovo „nebo“ bez 
náhrady vypustit a na konec uvedeného ustanovení doplnit 
slova „, nebo v případech uvedených v § 41f odst. 7 a 8 
zákona o bankách“. 

subjektem podle § 41f odst. 7 a 8 podle § 41f odst. 7 poslední věta 
upraví smluvně. Nicméně data od těchto subjektů předávaná 
bankou Garančnímu systému mají zvláštní úpravu v § 41d odst. 5, 
který v bodě 1 není zmíněn. V bodě 1 proto byl přidán odkaz na 
§ 41d odst. 5 

2. K čl. I bodu 8 (§ 3 odst. 5)  
Uvedené ustanovení považujeme za nadbytečné, jelikož 
toliko konstatuje, že lhůty pro dodání dodávek Garančnímu 
systému finančního trhu jsou upraveny v příslušných 
ustanoveních zákona o bankách. Doporučujeme proto 
uvedené ustanovení pro nadbytečnost bez náhrady vypustit 
a uvedenou informaci případně uvést ve zdůvodnění 
vyhlášky. 

Akceptováno. 

3. K čl. I bodu 12 (část 1.2.2. přílohy vyhlášky) 
Podle pořadí č. 3 vzoru souboru DIC může být oprávněnou 
osobou jak fyzická, tak také právnická osoba. S ohledem na 
uvedenou skutečnost doporučujeme v souladu s § 77 odst. 
1 a § 132 odst. 1 občanského zákoníku v popisu atributu 
pořadí č. 6 vzoru souboru DIC nahradit slovo „název“ 
slovem „jméno“. 

Akceptováno. 

4. K čl. I bodu 12 (část 1.2.4 přílohy vyhlášky) 
Uvedená část přílohy opakovaně užívá pojmu „svěřenecký 
účet“. Konstatujeme, že z návrhu vyhlášky ani ze zákona o 
bankách není zřejmý význam tohoto pojmu. Jeho užití 
přitom může navádět k domněnce, že se jedná o účet 
vztahující se ke svěřenskému fondu podle § 1448  
a násl. občanského zákoníku. Doporučujeme proto pro 
uvedený typ účtu zvolit jiné pojmenování. 

Akceptováno. 
Pojem je vysvětlen na začátku části 1.2 přílohy vyhlášky, kde je 
zavedena legislativní zkratka „svěřenecký účet“. Vzhledem 
k možné terminologické záměně s účtem vztahujícím se ke 
svěřenskému fondu podle § 1448 a násl. občanského zákoníku byl 
zvolen termín „správcovský účet“, protože se fakticky jedná 
o účty, kde určitá osoba „spravuje“ finanční prostředky jiné osoby.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K čl. I bodu 8 – k § 3 odst. 5: 
Předmětné ustanovení doporučujeme pro jeho nadbytečnost 

Akceptováno. 
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do vyhlášky nevkládat, neboť jde o pouhý odkaz na 
zákonnou úpravu. Ta se přitom použije i bez tohoto 
ustanovení vyhlášky. 

 K čl. II: 
Doporučujeme dikci ustanovení o nabytí účinnosti uvést do 
souladu s čl. 53 odst. 1 písm. c) bodem 1 Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 

Nepovinná připomínková místa 
Připomínkové 
místo 

Připomínky Vypořádání 

GSFT Navrhujeme drobnou úpravu datové struktury v příloze 
vyhlášky – rozšíření pole IDC (IČO/RČ) tak, aby mohla 
být zadávána identifikace zahraničních společností, která 
může být rozsáhlejší (např. údaj o zápisu v zahraničním 
obchodním rejstříku). Uvedený problém vyvstal nyní 
v souvislosti s ERB a bylo jej třeba řešit jiným způsobem 
(zápisem do poznámky). 

Akceptováno. 

ČBA 1. pořadí dávek – domníváme se, že není úplně přesně 
ošetřeno pořadí dávek ve vztahu ke změnám (zahraniční 
pobočky, účty se speciálním režimem). Dle bodu 1.1.3 je 
každá dávka charakterizována přítomností souboru DIW a 
takové přinese banka v prvním „kole“ (tzn. podle § 41c 
odst. 3 a § 41f odst. 2 až 5) testování v GSFT dvě – jednu 
za banku a druhou za zahraniční pobočku. A ve 2. „kole“ 
(tj. podle § 41f odst. 7 a 8) dávku další, kterou už 
nemůžeme nazvat dávkou druhou (jak je to uvedeno v bodě 
1.2 a dalších), protože ta už byla přinesena poprvé. Dle 
našeho chápání v prvním kole přineseme datové dávky s 
extenzí 00001 (banka) a 00002 (zahraniční pobočka) a v 
druhém kole s extenzí 00003 (banka) a teoreticky 00004 
(pokud by pobočka měla speciální účty). 

Akceptováno. 
Na relevantních místech přílohy vyhlášky byl pojem „dávka“ 
nahrazen pojmem „soubor dávek“. 
Dále byl upraven popis určování pořadového čísla dávek při 
testování v kapitole 3 příloha vyhlášky. 
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2. definice kontrol – dle našeho názoru nedošlo k úpravě 
všech kontrol s ohledem na změny  
a rozdělení dat na dvě dávky. Například se jedná o kontrolu 
40322, 40368. 

Akceptováno částečně. 
Kontrola 40322: 
V kapitole 1.2.4 byl upraven popis toho, jak mají být údaje v obou 
souborech uváděny, a u příslušného chybového kódu byla 
doplněna poznámka ohledně kontroly součtu zůstatků s odkazem 
na kapitolu 1.2.4. 
 
Kontrola 40368: 
Kontrola je nadále platná – jedná se o zákaz duplicitních záznamů 
v rámci jednoho souboru. 
 
Je třeba zdůraznit, že seznam kontrol je pouze informativní a je 
průběžně doplňován v případech výskytu dalších chyb při 
zpracování dodávaných souborů. Text chyby je vždy uveden 
v protokolu a konzultován s pracovníky GSFT. 
 

3. příloha 1.2.5.1 – Komerční banka se snažila 
problematiku společných účtů a koeficientů popsaných v 
tomto bodě simulovat (viz přiložený soubor) a zdá se, že 
díky použití koeficientů se zaokrouhlením na 4 desetinná 
místa může docházet k tomu, že náhrada bude o několik 
desítek korun nižší/vyšší než je nárok, což by mohl být 
problém ve vztahu k vyplácenému klientovi, který bude 
požadovat náhradu v plné výši, resp. nastane problém s 
kontrolami, když náhrada vyjde vyšší než je limit. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Do kapitoly 1.2.5.1 byla přidána poznámka o uplatnění koeficientu 
pouze v případě, že podílník má prostředky u více majitelů 
institucionálních účtů. Vzhledem k nutnosti rozdělovat částku 
poměrem, je nutno akceptovat, že dojde i k zaokrouhlování. 
 
Vzhledem k tomu, že zákonem je definována nutnost počítání 
podílu, je zřejmé, že vždy bude docházet k zaokrouhlovacím 
chybám. Společně s dodavatelem softwaru GSFT byl počet 
desetinných míst, na které se bude zaokrouhlovat, dlouze 
diskutován a jako nejvhodnější varianta byl vybrán navržený 
algoritmus. Zvýšení přesnosti na více desetinných míst by 
znamenalo zvýšení výpočetní složitosti algoritmu a rovněž by 
působilo problémy s výběrem datových typů pro zpracování, 
neboť datové typy používané pro práci s peněžními částkami 
nejsou pro práci s velkým počtem desetinných míst navrženy. 
Pro příklad i kurzovní lístek vydávaný ČNB je rovněž zaokrouhlen 
na 4 desetinná místa. Při výpočtu nedochází vlivem 
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zaokrouhlovací chyby k „poškození“ klienta, neboť ten obdrží 
v součtu stejnou sumu prostředků – jedná se pouze o výpočet 
prostředků, které si za daného klienta rozdělí instituce podle § 41f 
odst. 7 a násl. 

 

V Praze 29. listopadu 2016 
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