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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne … 2015 

o centrální evidenci účtů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 
Předmět a účel úpravy 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem 
centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a 
stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských nebo finančních 
zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie. 

§ 2 
Zřízení centrální evidence účtů 

(1) Zřizuje se centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, 
které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictví pobočky, a 
spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty. 

(2) Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka. 

§ 3 
Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) úvěrovou institucí banka, zahraniční banka, která vykonává svou činnost v České 

republice prostřednictvím pobočky, a spořitelní a úvěrní družstvo, 
b) účtem účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 

občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského 
zákoníku a obdobné účty a účty zřízené podle dřívějších právních předpisů nebo podle 
zahraničního práva,  

c) klientem osoba, je-li majitelem účtu vedeného úvěrovou institucí nebo osobou 
oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na takovém účtu, nebo svěřenský fond 
anebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, pro které jsou peněžní prostředky na 
takovém účtu vedeny. 

§ 4 
Údaje v centrální evidenci účtů 

Do centrální evidence účtů se zapisují tyto údaje a jejich změny a opravy: 
a) označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, která účet vede, 
b) datum zřízení účtu, 
c) číslo účtu,  
d) identifikační údaje klienta, jak jsou vedeny úvěrovou institucí, v tomto rozsahu: 

1. u fyzické osoby všechna jména a příjmení užívaná v souvislosti s účtem vedeným 
úvěrovou institucí, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresa pobytu, 
popřípadě i adresa pro doručování, 
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2. u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby jméno včetně odlišujícího dodatku 
nebo dalšího označení, identifikační číslo osoby, popřípadě standardizovaný 
mezinárodní identifikátor právnických osob nebo obdobné číslo přidělované 
v zahraničí, a sídlo,  

3. u účtu určeného pro majetek ve svěřenském fondu nebo v jiném právním 
uspořádání bez právní osobnosti příslušné označení takového fondu nebo 
uspořádání a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo osoby 
v obdobném postavení v rozsahu podle bodů 1 nebo 2,  

e) datum vzniku a datum zániku oprávnění klienta k nakládání s peněžními prostředky na 
účtu,  

f) datum zrušení účtu. 

§ 5 
Zápis údajů do centrální evidence účtů 

(1) Úvěrová instituce předává České národní bance k zápisu do centrální evidence účtů 
elektronicky dálkovým přístupem nejpozději do dvanácté hodiny každého pracovního dne 
informaci o změnách v údajích uvedených v § 4, k nimž došlo předchozí pracovní den nebo 
ve dnech pracovního klidu, anebo informaci o tom, že žádná změna nenastala. Za změnu 
v údajích podle předchozí věty se považuje i založení nového účtu, zrušení účtu nebo oprava 
některého z již zapsaných údajů. Formální náležitosti, strukturu a formát informace 
o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů a způsob předání stanoví Česká 
národní banka vyhláškou. 

(2) Česká národní banka předává do centrální evidence účtů údaje o účtech svých 
klientů obdobně, jako by šlo o údaje oznamované úvěrovými institucemi. 

Poskytování údajů z centrální evidence účtů 

§ 6 

(1) O údaje z centrální evidence účtů je oprávněn žádat v rozsahu, ve kterém je 
oprávněn podle jiných právních předpisů požadovat údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech, pouze 
a) orgán činný v trestním řízení, 
b) orgán příslušný přijímat oznámení o podezřelém obchodu podle zákona upravujícího 

opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 
c) orgán Finanční správy České republiky, 
d) orgán Celní správy České republiky, nebo 
e) zpravodajská služba České republiky (dále jen „zpravodajská služba“). 

(2) Poskytnutí údajů z centrální evidence účtů může požadovat orgán uvedený 
v odstavci 1 (dále jen „žadatel“), pokud jsou splněny podmínky stanovené jinými právními 
předpisy upravujícími oprávnění žadatele k poskytnutí údajů, které jsou předmětem 
bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a 
úvěrních družstvech.  

(3) Žadatel vede evidenci žádostí o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, která 
obsahuje datum odeslání žádosti, identifikační údaje, které jednoznačně určují fyzickou 
osobu, která jménem žadatele o údaje z centrální evidence účtů požádala, a text žádosti.  

(4) Údaje v evidenci podle odstavce 3 uchovává žadatel po dobu 5 let ode dne 
následujícího po dni odeslání žádosti. 

§ 7 

(1) Žádost o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů obsahuje označení příslušného 
řízení, v rámci kterého oprávněný orgán žádá o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, 
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a spisovou značkou, pod kterou je toto řízení vedeno. Zpravodajská služba v žádosti uvede 
spisovou značku rozhodnutí soudu, kterým jí bylo povoleno požadovat poskytnutí zprávy 
podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb; výpis z rozhodnutí soudu nebo 
jiný doklad o splnění podmínek pro podání žádosti podle jiných právních předpisů se 
nepředkládá. Žádost se neodůvodňuje.  

(2) Žádost podle odstavce 1 podává žadatel výhradně prostřednictvím k tomu určené 
datové schránky žadatele do datové schránky zřízené Českou národní bankou pro centrální 
evidenci účtů. 

(3) Identifikátory datových schránek, jejichž prostřednictvím mohou žadatelé podávat 
žádosti, a jejich změny, oznamuje České národní bance 
a) trestní soud prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, 
b) státní zastupitelství prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství, 
c) orgán uvedený v § 6 odst. 1 písm. b) prostřednictvím Ministerstva financí, 
d) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace prostřednictvím 

Ministerstva vnitra, 
e) Vojenské zpravodajství prostřednictvím Ministerstva obrany, 
f) orgán Finanční správy České republiky prostřednictvím Generálního finančního 

ředitelství,  
g) orgán Celní správy České republiky prostřednictvím Generálního ředitelství cel. 

(4) Formální náležitosti, obsah, strukturu a formát oznámení podle odstavce 3 a způsob 
jeho doručení stanoví Česká národní banka vyhláškou. 

§ 8 

(1) Česká národní banka poskytne údaje z centrální evidence účtů pouze tehdy, jestliže 
a) žádost byla podána způsobem stanoveným v § 7 odst. 2, 
b) identifikátor odesílající datové schránky se shoduje s identifikátorem oznámeným podle 

§ 7 odst. 3 a 
c) žádost obsahuje, kromě údajů podle § 7 odst. 1, alespoň 

1. číslo účtu a označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, u které je účet 
veden, 

2. rodné číslo, nebo jméno a příjmení společně s datem narození, anebo jméno a 
příjmení společně s rokem narození a adresou pobytu v případě fyzické osoby, 

3. identifikační číslo osoby, standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických 
osob, nebo současně jméno a buď identifikační číslo přidělované v zahraničí anebo 
sídlo v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebo 

4. identifikační údaje správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení 
v rozsahu podle bodů 2 nebo 3, anebo jeho příslušné označení v případě 
svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti. 

(2) Česká národní banka poskytne žadateli údaje v rozsahu podle § 4 o všech účtech 
u všech úvěrových institucí, které jsou ke konkrétnímu klientovi vedeny v centrální evidenci 
účtů.  

(3) Údaje podle odstavce 2 odešle Česká národní banka do datové schránky žadatele, 
z níž byla odeslána žádost, a to nejpozději do 24 hodin od doručení žádosti. Stejným 
způsobem a ve stejné lhůtě sdělí žadateli, že k žádosti nebyl v centrální evidenci účtů 
nalezen žádný odpovídající údaj. 

(4) Pokud žádost neodpovídá požadavkům podle odstavce 1, Česká národní banka 
odešle do datové schránky žadatele nejpozději do 24 hodin od doručení zprávu o důvodu 
nepřijetí žádosti. 

(5) Formální náležitosti, obsah, strukturu a formát žádosti podle odstavce 1 stanoví 
Česká národní banka vyhláškou. 
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§ 9 
Ochrana dat  

(1) Při provozu centrální evidence účtů uplatňuje Česká národní banka taková 
organizační, personální a jiná opatření, aby s informacemi, které získá při provádění tohoto 
zákona, nepřišla do styku neoprávněná osoba. Obdobná opatření uplatňují i žadatelé při 
nakládání s údaji, které z centrální evidence účtů získají. 

(2) Přístup k údajům zpracovávaným v centrální evidenci účtů mají pouze určení 
zaměstnanci České národní banky, kteří bezprostředně zajišťují provoz této evidence. 
V nezbytně nutném rozsahu se s uchovávanými údaji mohou seznamovat příslušní 
zaměstnanci České národní banky při provádění kontroly provozu centrální evidence účtů a 
při dohledu nad plněním povinností úvěrových institucí podle § 11 a řízení o správních 
deliktech podle § 12. 

§ 10 
Uchovávání údajů v centrální evidenci účtů 

(1) Česká národní banka shromažďuje a uchovává údaje v centrální evidenci účtů podle 
§ 4 a 5 a údaje o úkonech podle § 7 a 8 v elektronické podobě. 

(2) Česká národní banka uchovává 
a) údaje podle § 4 po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém 

došlo ke zrušení účtu, 
b) informace o datové schránce žadatele oznámené podle § 7 odst. 3 po dobu 5 let ode 

dne následujícího po přijetí oznámení změny, 
c) údaje o obsahu žádosti s označením žadatele a o obsahu odpovědi a o datu a čase 

přijetí žádosti a odeslání odpovědi po dobu 5 let ode dne následujícího po odeslání 
odpovědi. 

§ 11 
Dohled 

(1) Dohled nad plněním povinností úvěrových institucí podle tohoto zákona vykonává 
Česká národní banka.  

(2) Při výkonu dohledu u bank a zahraničních bank, které vykonávají svou činnost na 
území České republiky prostřednictví pobočky, se obdobně použijí ustanovení o činnosti 
České národní banky při výkonu bankovním dohledu podle zákona upravujícího činnost 
bank. Při výkonu dohledu u spořitelních a úvěrních družstev se obdobně použijí ustanovení 
o činnosti České národní banky při výkonu dohledu nad činností spořitelních a úvěrních 
družstev podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.  

Správní delikty 

§ 12 

(1) Úvěrová instituce se dopustí správního deliktu tím, že nesplní 
a) povinnost stanovenou v § 5 odst. 1, nebo  
b) povinnost stanovenou v § 18 odst. 2.  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.  

§ 13 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního 
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl 
spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm Česká národní 
banka nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 10 let 
ode dne, kdy byl spáchán. 

§ 14 

(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní 
banka.  

(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.  

(3) Příjem z náhrady nákladů řízení je příjmem České národní banky. Na náhradu 
nákladů správního řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro 
účely vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.  

§ 15 
Pořízení a financování provozu centrální evidence účtů 

(1) V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie1) a ji provádějícím přímo 
použitelným předpisem Evropské unie2) Česká republika hradí České národní bance v plné 
výši náklady spojené s pořízením a provozem centrální evidence účtů.  

(2) Podrobná pravidla pořízení a provozu centrální evidence účtů a úhrady souvisejících 
nákladů upraví Česká republika, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a Česká 
národní banka smlouvou. 

§ 16 
Zpráva o provozu a využití centrální evidence účtů 

(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách alespoň jednou 
ročně souhrnnou zprávu o provozu a využití centrální evidence účtů.  

(2) Součástí zprávy podle odstavce 1 je i počet žádostí podle skupin žadatelů, 
uvedených v § 7 odst. 3, a souhrnná informace o kontrolách provozu centrální evidence účtů. 

§ 17 
Společná ustanovení 

(1) Postupy podle tohoto zákona a postupy na jeho základě jsou vždy neveřejné.  

(2) Osobní údaje jsou podle tohoto zákona zpracovávány pouze za účelem bezpečnosti 
České republiky, předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů 
trestných činů a k zajištění významných finančních zájmů včetně zajištění řádného výběru 
daní. 

(3) Správce centrální evidence účtů nekontroluje správnost a úplnost údajů při jejich 
předávání úvěrovými institucemi k zápisu do centrální evidence účtů a za správnost a 
úplnost takto přijatých údajů neodpovídá.  

(4) Správce centrální evidence účtů nekontroluje splnění podmínek pro podání žádosti 
o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů podle § 6 odst. 2 a za splnění těchto podmínek 
neodpovídá.  

                                            
1)  Článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění). 
2)  Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro 

použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b Smlouvy. 
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§ 18 
Závěrečná ustanovení 

(1) Česká národní banka oznámí na své úřední desce datum zahájení zápisu údajů 
podle § 4 do centrální evidence účtů a současně o této skutečnosti informuje úvěrové 
instituce. 

(2) Úvěrová instituce nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení zápisu údajů podle 
odstavce 1 předá České národní bance do centrální evidence účtů aktuálně platné údaje 
v rozsahu stanoveném v § 4 o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny do dne 
předcházejícího dni předání informace. Formální náležitosti, obsah, strukturu, formát a 
způsob předání údajů do centrální evidence účtů stanoví Česká národní banka vyhláškou. 

(3) Ode dne předání údajů podle odstavce 2 plní úvěrová instituce povinnost uvedenou 
v § 5 odst. 1. 

(4) Česká národní banka informuje příslušné orgány o datu zahájení příjmu oznámení 
podle § 7 odst. 3. 

§ 19 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení 
§ 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 až 4, § 10 odst. 2 písm. c), § 12 až 14 a § 16, které nabývají 
účinnosti prvním dnem šestnáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne …….. 2015 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci 
účtů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů 

Čl. I 

V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona 
č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno l) které zní:  

„l)  Českou národní bankou.“. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o bankách 

Čl. II 

V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona 
č. 156/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a 
zákona č. 135/2014 Sb., se slova „nebo při“ nahrazují slovem „, při“ a na konci textu věty se 
doplňují slova „nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci 
účtů“.  

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících  

Čl. III 

V § 25b odst. 2 větě třetí zákona 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 zákona 
č.  57/2006 Sb., zákona č.  254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., 
se slova „nebo při“ nahrazují slovem „, při“ a na konci textu věty se doplňují slova „nebo při 
plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů“.  
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ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 

Čl. IV 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona 
č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona 
č. 222/2015 Sb.., se mění takto: 

1.  V § 2 odst. 3 se za slova „na poskytování“ vkládají slova „informací o údajích vedených 
v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích,“. 

2.  V § 11 odst. 4 se na konci textu písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno g), které zní:  

„g) činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů.“. 

ČÁST PÁTÁ 

Změna trestního řádu 

Čl. V 

V § 8 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona 
č. 152/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., 
zákona č. 283/2004, zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 177/2008 Sb. a zákona 
č. 41/2009 Sb. se za slova „že byl spáchán trestný čin,“ vkládají slova „ke zjištění poměrů 
obviněného“ a slova „k posouzení poměrů obviněného anebo“ se zrušují.“.  

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o ochraně osobních údajů 

Čl. VI 

V § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č.  439/2002 
Sb., se v písmenu g) slovo „nebo“ zrušuje, v písmenu h) se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ 
a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 10b zní: 

„i)  činností spojených s vedením centrální evidence účtů.10b)  
___________________________ 

10b)  Zákon č. ../.... Sb., o centrální evidenci účtů.“.  
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ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.  
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9XKDLJ34)



 
Stránka 4 z 7 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9XKDLJ34)



 
CS ECB-PUBLIC 

 

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 

ze dne 16. října 2015 

k Centrální evidenci účtů  

(CON/2015/36) 

 

Úvod a právní základ 

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 4. září 2015 žádost Ministerstva financí České republiky 

(dále jen „Ministerstvo financí“) o stanovisko k návrhu zákona o Centrální evidenci účtů (dále jen „návrh 

zákona“).  

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a na třetí odrážce čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o 

konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů1, neboť 

návrh zákona se týká národní centrální banky. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské 

centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů. 

 

1.  Účel návrhu zákona 

1.1 Hlavním účelem návrhu zákona je zřídit centralizovanou databázi základních informací o 

bankovních účtech v České republice. Centralizovaná databáze by mohla podstatně zjednodušit a 

zefektivnit předávání informací o účtech ze strany bankovního sektoru příslušným orgánům. 

Příslušným orgánům umožní efektivněji zjistit, kdo vlastní určitý účet, a tuto informaci využít k 

dalšímu šetření u dotčené úvěrové instituce s cílem trestně stíhat pachatele trestných činů, a 

chránit tak finanční zdroje a bezpečnost státu. 

1.2 Hlavní ustanovení návrhu zákona lze shrnout takto: 

 Návrhem zákona se zřizuje centrální databáze základních informací o účtech, které pro své 

klienty vedou úvěrové instituce, tj. banky, spořitelní a úvěrní družstva a zahraniční banky 

vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky (dále jen „centrální 

evidence účtů“ nebo „CEÚ“). 

 Správcem CEÚ bude Česká národní banka (ČNB), která bude vykonávat dohled nad 

plněním povinností výše uvedených institucí podle návrhu zákona. 

 V CEÚ budou evidovány určité základní údaje o účtech vedených výše uvedenými 

institucemi pro fyzické a právnické osoby, a to konkrétně údaje identifikující majitele účtu a 

úvěrovou instituci, datum zřízení a zrušení účtu, veškeré změny identifikačních údajů a 

                                                 
1   Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 42.  
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jakékoli oprávnění nakládat s peněžními prostředky na účtu. Údaje o stavu peněžních 

prostředků na jednotlivých účtech nebudou v rámci CEÚ shromažďovány. 

 Stát se zavazuje uhradit náklady, které ČNB v souvislosti s pořízením a provozem CEÚ 

vynaloží. Podrobná pravidla týkající se informačního systému pro vedení CEÚ a úhrady 

nákladů ČNB budou upravena smlouvou mezi Ministerstvem financí a ČNB. 

 Úvěrové instituce budou povinny předávat ČNB požadované údaje do CEÚ ve formátu, 

struktuře a periodicitě stanovené vyhláškou ČNB. 

 Do CEÚ budou mít přístup pouze taxativně vymezené orgány veřejné moci (např. orgány 

Finanční správy ČR a Celní správy ČR, orgány činné v trestním řízení a státní zpravodajská 

služba (dále jen „žadatel“ nebo „žadatelé“)), které jsou za podmínek stanovených zvláštním 

zákonem2 oprávněny od úvěrových institucí vyžadovat údaje, jež jsou předmětem 

bankovního tajemství, a to jen na základě žádosti podané prostřednictvím k tomu určené 

zakódované elektronické datové schránky.  

 ČNB umožní přístup do CEÚ, pouze pokud žadatel splňuje podmínky přístupu a dodržuje 

předepsané postupy.  

 Žadatelé výlučně odpovídají za to, že jsou řádně oprávněni a splňují další podmínky pro 

přístup k údajům, jež jsou předmětem bankovního tajemství podle příslušných právních 

předpisů z oblasti bankovnictví3. 

 ČNB bude povinna výše uvedené údaje o zrušených účtech uchovávat po dobu 10 let. 

 ČNB bude rovněž povinna na svých internetových stránkách zveřejnit roční zprávu o 

provozu a využití CEÚ, která bude obsahovat souhrnné údaje. 

1.3  ECB vychází z toho, že záměrem Ministerstva financí je, aby návrh zákona nabyl účinnosti dnem 

1. ledna 2016. S cílem poskytnout čas k vytvoření databáze se v návrhu zákona stanoví, že CEÚ 

bude žadatelům k dispozici až po uplynutí 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti návrhu zákona. 

ECB poznamenává, že toto ustanovení nebylo obsaženo v návrhu zákona, ke kterému ji 

Ministerstvo financí konzultovalo, ale v pozdějším znění návrhu zákona, připojeném k důvodové 

zprávě Ministerstva financí. V návaznosti na návrh zákona bude třeba provést změnu řady 

souvisejících zákonů. 

 

2. Obecné připomínky 

2.1 ECB připomíná, že jsou-li členům ESCB svěřeny nové úkoly, je třeba tyto úkoly posoudit 

s ohledem na zákaz měnového financování podle článku 123 Smlouvy. Za tímto účelem ECB 

s ohledem na tuto základní potřebu vyvinula zásady sestávající z obecných a zvláštních úvah, na 

jejichž základě může ECB rozhodnout, zda pro účely zákazu měnového financování má být nový 

                                                 
2   Podle § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, může banka zprávy o 

záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podat bez souhlasu klienta jen na 
písemné vyžádání určitých taxativně vymezených orgánů. Příslušné zákony, kterými se řídí činnost každého 
z taxativně vymezených orgánů, stanoví, které fyzické osoby si mohou takovou zprávu vyžádat jménem orgánu při 
plnění jeho veřejných úkolů. Podle návrhu zákona je však výčet orgánů oprávněných k podání žádosti o předání 
údajů z CEÚ mnohem užší.  

3   Viz poznámka pod čarou 2 výše.  
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úkol svěřený národní centrální bance ESCB považován za úkol centrálního bankovnictví nebo za 

úkol vlády4. Tyto zásady jsou uvedeny v odstavci 2.1. Konkrétní hodnocení toho, zda je třeba úkol 

ČNB spočívající ve správě a provozu CEÚ považovat za úkol centrálního bankovnictví nebo za 

úkol vlády, je obsaženo v odstavcích 3.1 a 3.2.  

2.1.1 Všeobecné úvahy 

Za prvé, systematická kategorizace úkolů přidělených národním centrálním bankám na úkoly 

centrálního bankovnictví nebo úkoly vlády se uplatňuje v případě skutečně nových úkolů, které 

v minulosti neexistovaly nebo netvořily nedílnou součást úkolů centrálního bankovnictví, které již 

byly národní centrální bance přiděleny. S ohledem na různé právní rámce v členských státech, 

tradice centrálního bankovnictví a vnitrostátní uspořádání nejsou úkoly, které národní centrální 

banka v současné době v rámci centrálního bankovnictví vykonává, přezkoumávány ani se nemění 

jejich kategorizace, avšak mohou být předmětem nového hodnocení, mění-li se jejich základní 

obsah.  

Za druhé, v souladu se zásadou finanční nezávislosti členské státy nesmějí své národní centrální 

banky přivést do situace, v níž by neměly dostatečné finanční zdroje pro plnění svých úkolů 

souvisejících s ESCB nebo s Eurosystémem.  

Za třetí, úkoly centrálního bankovnictví zahrnují zejména ty úkoly, které souvisejí s úkoly 

uvedenými v čl. 127 odst. 2, 5 a 6 Smlouvy. 

Za čtvrté, nové úkoly svěřené národní centrální bance, které nejsou typickými úkoly národních 

centrálních bank nebo které jsou zjevně plněny jménem a ve výlučném zájmu vlády nebo jiných 

veřejných subjektů, je třeba považovat za úkoly vlády. 

2.1.2  Konkrétní úvahy 

Důležitým kritériem pro kvalifikaci nového úkolu jako úkolu vlády je proto dopad tohoto úkolu na 

institucionální, finanční a osobní nezávislost národní centrální banky. Zejména je třeba vzít v úvahu 

následující otázky. 

Za prvé je třeba posoudit, zda plnění nového úkolu nevytváří nedostatečně řešené střety zájmů ve 

vztahu ke stávajícím úkolům centrálního bankovnictví, aniž by jím byly stávající úkoly centrálního 

bankovnictví nutně doplňovány. Jestliže mezi stávajícími a novými úkoly vzniká střet zájmů, měla 

by být zavedena vhodná opatření, která tento střet odpovídajícím způsobem řeší. Doplňkový 

charakter nového úkolu ve vztahu ke stávajícím úkolům centrálního bankovnictví by však neměl být 

vykládán extenzivně, neboť by to mohlo vést k vytváření nekonečného řetězce souvisejících úkolů. 

Při hodnocení doplňkového charakteru nového úkolu je třeba rovněž zohlednit financování daného 

úkolu. 

Za druhé je třeba posoudit, zda provádění nového úkolu bez přidělení nových finančních 

prostředků nepředstavuje nepřiměřenou zátěž s ohledem na finanční nebo organizační možnosti 

národní centrální banky a zda nemůže negativně ovlivnit její schopnost řádně vykonávat stávající 

úkoly centrálního bankovnictví. 

                                                 
4   Viz především odstavec 2 stanoviska CON/2015/22.  
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Za třetí je třeba posoudit, zda provádění nového úkolu zapadá do institucionálního uspořádání 

národní centrální banky, zejména z hlediska nezávislosti a odpovědnosti centrální banky. 

Za čtvrté je třeba posoudit, zda s prováděním nového úkolu nejsou spojena významná finanční 

rizika. 

Za páté je třeba posoudit, zda provádění nového úkolu nevystavuje členy rozhodovacích orgánů 

národní centrální banky nepřiměřeným politickým rizikům, která by mohla mít vliv i na jejich osobní 

nezávislost, a zejména na záruku délky funkčního období guvernéra podle článku 14.2 statutu 

ESCB. 

2.2 Jakékoliv konečné posouzení toho, zda určitý úkol svěřený národní centrální bance spadá mezi 

úkoly centrálního bankovnictví nebo úkoly vlády, se bude řídit cílem zajistit konzistentní 

uplatňování zákazu měnového financování v rámci Eurosystému a ESCB. 

 

3.  Konkrétní připomínky 

3.1 Svěření správy CEÚ České národní bance 

ECB poznamenává, že podle návrhu zákona bude ČNB zajišťovat správu a provoz CEÚ.  

3.1.1 Nový úkol  

Správa CEÚ představuje zcela nový úkol, jehož plněním dosud nebyl pověřen žádný orgán veřejné 

moci. S ohledem na zásady uvedené v odstavci 2.1 je třeba pečlivě posoudit, zda tento nový úkol a 

s ním spojené povinnosti ČNB nemohou zakládat porušení zákazu měnového financování. 

3.1.2 Zásada finanční nezávislosti 

V souladu se zásadou finanční nezávislosti nesmějí členské státy své národní centrální banky 

přivést do situace, v níž by neměly dostatečné finanční prostředky nejen k plnění svých úkolů 

souvisejících s ESCB, ale také k plnění svých vnitrostátních úkolů, a to jak z provozního, tak 

finančního hlediska. V této souvislosti ECB vítá § 14 odst. 1 návrhu zákona, podle kterého je stát 

povinen uhradit ČNB veškeré náklady spojené s pořízením a provozem CEÚ. Tento zákonný 

závazek státu zmírní zátěž, kterou by provádění nového úkolu mohlo jinak z hlediska finanční a 

provozní nezávislosti pro ČNB představovat a která by též mohla negativně ovlivnit schopnost ČNB 

řádně vykonávat stávající úkoly centrálního bankovnictví.  

ECB si všímá, že podle § 14 odst. 2 návrhu zákona má Ministerstvo financí uzavřít s ČNB smlouvu, 

která mimo jiné upřesní, jak budou náklady ČNB spojené s pořízením a provozem CEÚ hrazeny. 

ECB by uvítala, pokud by jí tato smlouva, jakož i konečné znění návrhu vyhlášky ČNB uvedené v § 

17 návrhu zákona (zmocňovací ustanovení) byly pro informaci poskytnuty. 

3.1.3 Plnění úkolů jménem a ve výlučném zájmu vlády nebo jiných veřejných subjektů 

ECB již dříve zaujala stanovisko, že úkoly svěřené členu ESCB v souvislosti se zřízením 

centrálního registru čísel bankovních účtů nejsou úkoly centrální banky, ani k plnění těchto úkolů 

nepřispívají5. Podobně nový úkol spočívající ve správě CEÚ nesouvisí s bankovním dohledem, 

shromažďováním údajů pro statistické účely, ani s jinými stávajícími úkoly ČNB, ať již podle 

                                                 
5  Viz odstavec 2.1 stanoviska CON/2011/30.  
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Smlouvy nebo podle českých právních předpisů6. ECB považuje tento nový úkol jednoznačně za 

úkol vlády, neboť jeho výlučným účelem je realizovat zájem státu na tom, aby mohl efektivněji 

zjišťovat bankovní účty vedené v České republice, na nichž mohou být uloženy výnosy z trestné 

činnosti, a chránit tak finanční zájmy a bezpečnost státu. Nelze jej tedy v žádném ohledu 

považovat za úkol centrální banky7. 

3.1.4 Doplňkový charakter nového úkolu ve vztahu ke stávajícím úkolům ČNB a rozsah, v němž jsou 

řešeny střety zájmů se stávajícími úkoly ČNB  

ECB chápe, že jedním z hlavních důvodů pro svěření správy CEÚ České národní bance je to, že 

ČNB je považována za instituci, která má pro plnění tohoto úkolu potřebné technické zkušenosti a 

nezbytnou důvěryhodnost. Je jedinou institucí, která v současné době disponuje systémem pro 

přenos informací, který jí umožňuje od úvěrových institucí získávat informace o účtech jejich klientů 

způsobem, který je pro činnost této evidence vyžadován8. ECB si dále všímá, že se na ČNB budou 

ve vztahu k údajům z CEÚ vztahovat stejné požadavky na mlčenlivost a ochranu osobních údajů, 

jaké se v současnosti uplatňují ve vztahu k údajům oznamovaným úvěrovými institucemi podle 

právních předpisů z oblasti bankovnictví. Provozovat CEÚ budou navíc oprávněni pouze určení 

zaměstnanci a výměna údajů mezi CEÚ a jiným zákonným registrem nebude povolena. V souhrnu 

by tyto prvky měly omezit možnost vzniku střetů zájmů mezi provozem CEÚ a ostatními úkoly 

ČNB. 

ECB dále vychází z toho, že systém vykazování, který budou instituce používat k předávání údajů 

o účtech pro účely CEÚ České národní bance, bude zcela oddělen od systému vykazování, který 

úvěrové instituce používají při plnění zpravodajské povinnosti pro účely dohledu9. S ohledem na 

výše uvedené - zejména na zákaz sdílení údajů z CEÚ s jinými registry - nelze nový úkol 

považovat za úkol doplňující stávající úkoly ČNB.  

ECB je nicméně toho názoru, že pokud by byla tato právní omezení vhodným způsobem změněna, 

mohla by správa CEÚ sloužit dalším účelům v návaznosti na stávající nebo předpokládané úkoly 

ČNB, které souvisejí s ESCB, nebo na jiné vnitrostátní úkoly, jako je bankovní dohled nebo 

shromažďování podrobných statistických informací od úvěrových institucí10. Tento nový úkol by pak 

mohl teoreticky doplňovat jiné úkoly ČNB stanovené právními předpisy. 

                                                 
6   ČNB je povinna provádět kontroly transakcí u úvěrových institucí a dalších povinných osob podle vnitrostátních 

právních předpisů, kterými se provádí směrnice EU o boji proti praní peněz a financování terorismu - zejména se 
jedná o zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu; dále též vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých 
požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu. Tyto úkoly nicméně nezahrnují shromažďování jednotlivých údajů o účtech.  

7  Viz odstavec 2.3.1 (všeobecné úvahy) stanoviska CON/2015/22.  
8  Viz obecná část důvodové zprávy Ministerstva financí k návrhu zákona (strana 7).  
9  Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů.  
10  To by bylo relevantní například v souvislosti s přípravnou činností, kterou ESCB zahájil na základě rozhodnutí 

Evropské centrální banky ECB/2014/6 ze dne 24. února 2014 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování 
podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (Úř. věst. L 104, 8.4.2014, s. 72), s výhradou 
vnitrostátních ustanovení týkajících se opakovaného použití informací pro statistické účely.  
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3.1.5 Rozsah, v němž plnění nového úkolu zapadá do institucionálního uspořádání národní centrální 

banky  

Vzhledem k tomu, že provoz evidence bankovních účtů nelze považovat za úkol centrální banky, 

mohly by vzniknout obavy, do jaké míry tento úkol zapadá do institucionálního uspořádání centrální 

banky. V tomto případě ECB poznamenává, že systém vykazování je právně zcela oddělen od 

systému vykazování úvěrovými institucemi pro účely dohledu a že k získaným údajům nemají 

ostatní útvary ČNB, které vykonávají úkoly související s ESCB nebo vnitrostátní úkoly, přístup.   

3.1.6 Rozsah, v němž je plnění nového úkolu spojeno s významnými finančními riziky 

V návrhu zákona zakotvený závazek státu uhradit veškeré náklady na provoz CEÚ by měl zajistit, 

že ČNB v důsledku převzetí tohoto nového úkolu neponese významné finanční riziko. ECB vychází 

z toho, že stát ponese primární odpovědnost za škodu či ztráty včetně nákladů řízení, které ČNB 

vzniknou v důsledku přijetí nezákonného rozhodnutí nebo použití nesprávného úředního postupu 

při správě CEÚ11. Je však třeba rovněž poznamenat, že stát může od ČNB požadovat náhradu, 

pokud by jí soud uložil nahradit škodu vzniklou v důsledku její nedbalosti nebo úmyslného jednání 

při plnění tohoto úkolu12.  

Bude rovněž nutné posoudit konkrétní finanční podmínky smlouvy, jež má být mezi Ministerstvem 

financí a ČNB uzavřena podle § 14 odst. 2 návrhu zákona. S cílem zmírnit obavy týkající se 

měnového financování je třeba zajistit, aby byly ČNB v plném rozsahu a řádně uhrazeny veškeré 

náklady vynaložené při výkonu činností souvisejících s úkoly, které jí jsou v souvislosti s CEÚ 

svěřeny13. Náhrada by měla být poskytnuta na základě obvyklých tržních podmínek, a to buď před 

tím, než náklady vzniknou, nebo průběžně a bez prodlení v okamžiku jejich vzniku14. 

3.1.7 Rozsah, v němž plnění nových úkolů vystavuje členy bankovní rady ČNB nepřiměřeným politickým 

rizikům nebo může mít vliv na jejich osobní nezávislost 

ECB si všímá, že podle návrhu zákona žadatelé požadující údaje z CEÚ výlučně odpovídají za to, 

že jsou řádně oprávněni a splňují další podmínky pro přístup k údajům, jež jsou předmětem 

bankovního tajemství podle příslušných právních předpisů z oblasti bankovnictví. Tím by se mělo 

snížit riziko, že proti ČNB bude vedeno soudní řízení z důvodu, že žadateli umožnila neoprávněný 

přístup k údajům z CEÚ. 

ČNB však bude povinna nový úkol vykonávat jako jakoukoli jinou úlohu, která jí je zákonem ve 

veřejné oblasti svěřena. Bankovní rada ČNB proto bude odpovídat za řádný provoz CEÚ. Nelze 

vyloučit, že by bankovní rada ČNB mohla být vystavena riziku poškození dobré pověsti, pokud by k 

údajům z CEÚ – ačkoli nejsou tak citlivé jako některé jiné údaje získávané od úvěrových institucí 

při výkonu dohledu – měl přístup neoprávněný žadatel nebo pokud by došlo k „úniku“ těchto údajů 

jiným způsobem. To, že CEÚ bude obsahovat citlivé informace jako např. základní údaje o účtech 

                                                 
11  § 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.  
12   § 16 až 18 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
13   Viz odstavec 2 stanoviska CON/2011/98 a odstavec 2 stanoviska CON/2011/30.  
14   Viz odstavec 2 stanoviska CON/2011/98.  
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politicky exponovaných osob15, by mohlo členy bankovní rady ČNB přivést do složité situace 

v případě, kdy by se tyto informace staly veřejně přístupnými v rozporu s právem. To by mohlo mít 

též nepříznivý vliv na jejich osobní nezávislost.  

3.2 Závěr 

Zatímco ECB vítá závazek státu hradit ČNB náklady spojené s pořízením a provozem CEÚ, jímž 

se řeší určité obavy týkající se finanční a provozní nezávislosti ČNB, pokud jde o podmínky 

takového financování, ČNB by měly být náklady na pořízení a provoz CEÚ hrazeny buď v plné 

rozpočtované výši před tím, než tyto náklady vzniknou, nebo průběžně a bez prodlení v okamžiku 

jejich vzniku. Jelikož systém vykazování pro účely CEÚ bude zcela oddělen od systému 

vykazování úvěrovými institucemi pro účely dohledu a k získaným údajům nebudou mít ostatní 

útvary ČNB, které plní úkoly v souvislosti s ESCB nebo jiné vnitrostátní úkoly, přístup, nelze na 

nový úkol v oblasti správy CEÚ nahlížet tak, že doplňuje stávající úkoly ČNB v souvislosti s ESCB 

nebo její jiné vnitrostátní úkoly. S ohledem na tyto další úvahy má ECB obecnější obavu, pokud jde 

o svěření tohoto citlivého nového úkolu ČNB.    

 

Toto stanovisko bude zveřejněno na internetových stránkách ECB. 

 

 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. října 2015. 

 

 

 

Prezident ECB 

Mario DRAGHI 

                                                 
15   Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES 
(Úř. věst. L141, 5.6.2015, s. 73), se členové bankovní rady národní centrální banky rovněž považují za „politicky 
exponované osoby“. 
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OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK 

of 16 October 2015 

on the central register of bank accounts  

(CON/2015/36) 

 

Introduction and legal basis 

On 4 September 2015 the European Central Bank (ECB) received a request from the Czech Ministry of 

Finance (MoF) for an opinion on a draft law on the Central Register of Bank Accounts (hereinafter the 

‘draft law’).  

The ECB’s competence to deliver an opinion is based on Articles 127(4) and 282(5) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union and the third indent of Article 2(1) of Council Decision 98/415/EC of 

29 June 1998 on the consultation of the European Central Bank by national authorities regarding draft 

legislative provisions1, as the draft law relates to a national central bank. In accordance with the first 

sentence of Article 17.5 of the Rules of Procedure of the European Central Bank, the Governing Council 

has adopted this opinion. 

 

1.  Purpose of the draft law 

1.1 The main purpose to the draft law is to set up a centralised database of basic information on bank 

accounts in the Czech Republic. A centralised database could significantly simplify and streamline 

the delivery of account information from the banking sector to the competent authorities. It will 

enable the competent authorities to more efficiently identify who owns which account and to use 

that information to make further enquiries at the credit institution concerned with a view to 

prosecuting eventual offenders and thereby protecting the financial resources and security of the 

State. 

1.2 The main provisions of the draft law are as follows: 

 The draft law sets up a central database of basic information on accounts maintained for 

their clients by credit institutions, i.e., banks, credit unions and branches of foreign banks 

established in the Czech Republic (hereinafter, the ‘central register of bank accounts’ or 

‘CRBA’). 

 The Czech National Bank (ČNB) will administer the CRBA and be responsible for 

supervising the obligations of the above institutions under the draft law. 

 The CRBA will hold certain basic data on accounts held by individuals and legal entities with 

the above institutions, namely data identifying the account holder and the credit institution, 

                                                 
1  OJ L 189, 3.7.1998, p. 42.  
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the date of the account’s opening and closing, any change to the identification data and any 

authorisation to dispose of resources held on the account. No information on the resources 

on the account will be collected in the CRBA. 

 The State commits to pay ČNB for the costs that ČNB incurs in setting up and administering 

the CRBA. Detailed rules on the CRBA information system and on the reimbursement of 

ČNB’s costs will be covered in an agreement to be concluded between the MoF and ČNB. 

 Credit institutions will be required to submit the prescribed data for the CRBA to ČNB in a 

form, structure and frequency to be set out in a ČNB Decree. 

 The CRBA will be accessible only to listed competent public authorities (e.g. the State 

authorities responsible for financial or customs administration, the authorities involved in 

criminal proceedings and the State intelligence agency, hereinafter referred to as 

‘applicant(s)’) that are entitled to request data subject to banking secrecy requirements from 

credit institutions, under the conditions laid down by a further law2 and only upon a request 

made via an encrypted electronic data box specifically intended for this purpose. 

 ČNB will enable access to the CRBA only if the applicant meets the access conditions and 

follows the stipulated procedures.  

 The applicants will be exclusively responsible for ensuring that they are properly authorised 

and meet the other conditions for accessing data subject to banking secrecy requirements 

under the applicable banking laws3. 

 ČNB will be obliged to store the aforementioned data on closed accounts for 10 years. 

 ČNB will also be obliged to publish an annual report on its website on the operation and use 

of the CRBA, including aggregated data. 

1.3  It is understood that the MoF intends to bring the draft law into force on 1 January 2016. To allow 

time to set up the database, the draft law stipulates that the CRBA will only be accessible to 

applicants after fifteen months from the date of the draft law’s entry into force. The ECB notes 

however that this provision was not contained in the draft law on which the MoF consulted it, but in 

a later version of the draft law attached to the MoF explanatory memorandum. A number of related 

laws will also consequently need to be amended. 

 

2. General observations 

2.1 The ECB would like to recall that when new tasks are conferred on an ESCB member, it is 

necessary to assess these tasks against the prohibition of monetary financing under Article 123 of 

the Treaty. For this purpose and in the light of that basic need, the ECB has developed guidance in 

the form of general and specific considerations on the basis of which the ECB may decide whether 

                                                 
2  Pursuant to Article 38(3) of the Act on Banks No. 21/1992 Coll., as amended, reports on matters concerning a client 

which are subject to banking secrecy may be submitted by a bank without the client’s consent only upon the written 
request of certain listed authorities. The respective laws governing the activities of each of the listed authorities 
stipulate which individuals(s) may submit the request for such report on the authority’s behalf in the performance of 
its public tasks. Under the draft law however a much narrower list of authorities would be permitted to request data 
from the CRBA.  

3  See footnote 2 above.  
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the new task conferred on an ESCB national central bank (NCB) is to be considered a central 

banking task or a government task for the purposes of the monetary financing prohibition4. This 

guidance is set out in this paragraph 2.1. The concrete assessment of whether the ČNB’s task to 

administer and operate the CRBA is to be considered a central banking task or a government task 

is then undertaken in paragraphs 3.1 and 3.2.  

2.1.1 General considerations 

First, the systematic categorisation of tasks assigned to NCBs as central banking or government 

tasks applies to genuinely new tasks that did not exist in the past or did not form an integral part of 

the central banking tasks already assigned to an NCB. In recognition of the different Member 

States’ legal frameworks, central banking traditions and national set-ups, the tasks currently 

discharged by an NCB as central banking tasks are not reviewed and re-categorised, but may be 

reassessed if their substance is amended. 

Second, the principle of financial independence requires that the Member States may not put their 

NCBs in a position where they have insufficient financial resources to carry out their ESCB or 

Eurosystem-related tasks.  

Third, central banking tasks comprise in particular those tasks that are related to the tasks listed in 

Article 127(2), (5) and (6) of the Treaty. 

Fourth, new tasks conferred on an NCB which are atypical of NCBs’ tasks, or which are clearly 

discharged on behalf of and in the exclusive interest of the government or of other public entities, 

should be considered as government tasks 

2.1.2  Specific considerations 

An important criterion for qualifying a new task as a government task is therefore the impact of the 

task on the institutional, financial and personal independence of the NCB. In particular, the 

following issues should be taken into account. 

First, it should be assessed whether the performance of the new task creates inadequately 

addressed conflicts of interests with existing central banking tasks, without necessarily 

complementing the existing central banking tasks. If a conflict of interest arises between existing 

and new tasks, there should be sufficient mitigation measures in place to adequately address that 

conflict. Complementarity between the new task and existing central banking tasks should not, 

however, be interpreted broadly, as this could lead to the creation of an indefinite chain of ancillary 

tasks. The assessment of the complementarity of a new task should also take into account the 

financing of that task. 

Second, it should be assessed whether without new financial resources the performance of the 

new task places a disproportionate burden on the financial or organisational capacity of the NCB 

and may negatively impact on its capacity to properly perform existing central banking tasks. 

                                                 
4  See in the first instance paragraph 2 of Opinion CON2015/22.  
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Third, it should be assessed whether the performance of the new task is aligned with the 

institutional set-up of the NCB, in particular as regards central bank independence and 

accountability considerations. 

Fourth, it should be assessed whether the performance of the new task entails substantial financial 

risks. 

Fifth, it should be assessed whether the performance of the new task exposes the members of the 

NCB’s decision-making bodies to political risks that are disproportionate and could also impact on 

their personal independence and, in particular, the guarantee of the Governor’s term of office under 

Article 14.2 of the Statute of the ESCB. 

2.2 Any final assessment on the qualification of a task given to an NCB as either falling within the 

scope of a central banking task or a government task will be guided by the objective of ensuring the 

consistent application of the monetary financing prohibition within the Eurosystem and the ESCB. 

 

3.  Specific observations 

3.1 Conferral of the task of administering the CRBA on ČNB 

The ECB notes that the draft law would assign to ČNB the administration and operation of the 

CRBA.  

3.1.1 New task  

The administration of the CRBA is an entirely new task, which no public authority has yet been 

assigned to perform. In the light of the guidance set out in paragraph 2.1 it must therefore be 

assessed carefully whether this new task and the associated responsibilities for ČNB could 

constitute a breach of the monetary financing prohibition. 

3.1.2 The principle of financial independence   

The principle of financial independence requires that the Member States may not put their NCBs in 

a position where they have insufficient financial resources to carry out not only their ESCB related 

tasks, but also their national tasks, both from an operational and financial perspective. In this 

regard the ECB welcomes Article 14(1) of the draft law, which requires the State to reimburse ČNB 

for any costs that ČNB incurs in setting up and operating the CRBA. This statutory commitment by 

the State will alleviate the burden that the performance of this new task might otherwise put on 

ČNB’s financial and operational independence and which might also negatively impact on its 

capacity to properly perform existing central banking tasks.  

The ECB notes that Article 14(2) of the draft law requires an agreement to be concluded between 

the MoF and ČNB detailing, among other matters, how ČNB’s costs for the establishment and 

operation of the CRBA will be paid. The ECB would appreciate being provided with a copy of this 

agreement for information purposes, as well as the final draft of the ČNB Decree referred to in 

Article 17 (enabling provisions) of the draft law.  
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3.1.3  Discharge of tasks on behalf of and in the exclusive interest of the Government or of other public    

entities 

The ECB has previously opined that tasks entrusted to an ESCB member relating to the 

establishment of a central register of bank account numbers are not central bank tasks nor do they 

facilitate the enforcement of such tasks5. Similarly, the new task of administering the CRBA does 

not relate to banking supervision, the collection of data for statistical purpose or other existing ČNB 

tasks whether under the Treaty or under Czech law6. The ECB considers this new task to be 

clearly a government task since its purpose is exclusively to further the State’s interest in being 

able to more efficiently locate bank accounts held in the Czech Republic which may hold proceeds 

of crime and thereby protect the financial interests and security of the State. It thus cannot be 

regarded in any respect as a central bank task7.   

3.1.4 Complementarity of the new task with existing ČNB tasks and extent to which conflicts of interest 

with existing ČNB tasks are addressed  

The ECB appreciates that one of the main reasons for assigning the administration of the CRBA to 

ČNB is that it is regarded as having the necessary technical experience and integrity for performing 

such a task. It is the only authority which currently possesses an information system for data 

transmission which enables it to obtain from credit institutions information on their clients’ accounts 

in the manner required for operating such a database8. The ECB also notes that the ČNB will be 

bound by the same secrecy and personal data obligations in respect of CRBA data as apply 

currently to data reported by credit institutions under the banking laws. Furthermore, only 

designated employees will be authorised to operate the CRBA and no exchange of data will be 

permitted between the CRBA and any other legally prescribed register. Taken together, these 

elements should limit the possibility of conflicts of interest arising between the operation of the 

CRBA and other ČNB tasks. 

The ECB further understands that the reporting scheme that institutions will use to submit account 

data to ČNB for the CRBA will be entirely separate from that used by credit institutions to meet their 

prudential reporting requirements and that only the technical format for the transmitted data will be 

the same9. In the light of the above - particularly the prohibition on sharing CRBA data with other 

registers - the new task cannot be regarded as complementing the ČNB’s existing tasks.  

Nonetheless, the ECB considers that - if such legal restrictions were appropriately amended - 

administering the CRBA could serve additional purposes linked to ČNB’s existing or foreseen 

ESCB tasks, or other national tasks such as banking supervision or the collection of granular 

                                                 
5  See paragraph 2.1 of Opinion CON/2011/30.  
6  ČNB is obliged to carry out checks on transactions with credit institutions and other obliged entities under the 

domestic  legal acts implementing the EU anti money laundering and terrorist financing directives – principally Act 
No. 253/2008 Coll. June 5, 2008 on selected measures against legitimisation of proceeds of crime and financing of 
terrorism; also ČNB Decree No. 281/2008 Coll. of 1 August 2008 on certain requirements for the system of internal 
principles, procedures and control measures against money laundering and terrorist financing. However those tasks 
do not involve the collection of individual account data.  

7  See paragraph 2.3.1 (general considerations) of Opinion CON2015/22.  
8  See the General part of the MoF explanatory memorandum to the draft law (page 7).  
9  Under the Act on Banks 21/1992 Coll. and the Act on the ČNB 6/1993 Coll.  
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statistical information from credit institutions10. Such new task could then potentially complement 

ČNB’s other statutory tasks. 

3.1.5 Extent to which the performance of the new task is aligned with the institutional set-up of the NCB  

In view of the fact that operating a bank account register cannot be regarded as a central bank 

task, it might raise concerns as to how such a task would fit into the institutional set-up of a central 

bank. In this case, the ECB notes that the reporting scheme is legally entirely separate from the 

prudential reporting scheme for credit institutions, and that the data obtained is not accessible to 

other ČNB departments carrying out ESCB or other national tasks   

3.1.6 Extent to which the performance of the new task entails substantial financial risks 

The State's commitment under the draft law to pay all costs of operating the CRBA should ensure 

that ČNB bears no significant financial risk in taking up this new task. The ECB understands that 

the State will be primarily responsible for any damage or loss, including costs of proceedings, 

incurred by ČNB taking an unlawful decision or using the wrong administrative procedure in 

administering the CBRA11. It is however also noted that the State may request reimbursement from 

ČNB should ČNB be ordered by a court of law to pay damages as a result of its negligence or wilful 

intent when carrying out this task12.  

It will also be necessary to consider the exact financial terms of the agreement to be concluded 

between the MoF and ČNB under Article 14(2) of the draft law. In order to assuage any monetary 

financing concerns, it needs to be ensured that ČNB will be fully and adequately reimbursed for all 

the costs incurred in performing activities related to the tasks entrusted to it in connection with the 

CRBA13. The reimbursement should be made on the basis of ‘at arm’s length’ commercial terms - 

either in advance of costs being incurred or on a regular and prompt basis as the costs arise14. 

3.1.7 Extent to which the performance of the new task exposes the members of ČNB’s Board to 

disproportionate political risks or could impact on their personal independence 

The ECB notes that the draft law makes applicants exclusively responsible for being properly 

authorised and meeting the other conditions for accessing data subject to banking secrecy under 

the banking laws when requesting data from the CRBA. This should limit the risk of ČNB being 

sued for allowing an applicant unauthorised access to the CRBA data. 

However, ČNB will be obliged to perform the new task as any other public function that is assigned 

to it by law. ČNB’s Board will therefore be responsible for the due and proper operation of the 

CRBA. It cannot be excluded that ČNB’s Board could be exposed to reputational risks should the 

CRBA data – albeit of a less sensitive nature than some of the other data received from credit 

institutions when performing its supervisory tasks - be accessed by a non-authorised applicant or 

                                                 
10  This would be for example applicable to the preparatory work launched by the ESCB under Decision ECB/2014/6 of 

the European Central Bank of 24 February 2014 on the organisation of preparatory measures for the collection of 
granular credit data by the European System of Central Banks (OJ L 104, 8.4.2014, p. 72), subject to national 
provisions as regards the re-use of the information for statistical purposes.  

11  Article 3 of the Act on State Liability No.82/1998 Coll., as amended.  
12   Articles 16-18 of the Act on State Liability No.82/1998 Coll., as amended.  
13  See paragraph 2 of Opinion CON/2011/98 and paragraph 2 of Opinion CON/2011/30.  
14  See paragraph 2 of Opinion CON/2011/98.  
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otherwise be ‘leaked’. The fact that the CRBA will contain sensitive information, such as the basic 

data on accounts of politically exposed persons15, could place ČNB’s Board members in a difficult 

position should this information enter into the public domain in breach of the law. This could also 

entail a negative impact on their personal independence.  

3.2 Conclusion 

Whilst welcoming the State's financial commitment to cover ČNB's costs for setting up and 

operating the CRBA, which will deal with certain concerns over ČNB's financial and operational 

independence, as regards the terms of such financing ČNB should either be reimbursed for the full 

budgeted costs of setting up and operating the CRBA in advance of these costs being incurred or 

on a regular and prompt basis as the costs arise. Additionally, as the reporting scheme for the 

CRBA will be entirely separate from the prudential reporting scheme for credit institutions, and the 

data obtained will not be accessible to other ČNB departments carrying out ESCB or other national 

tasks, the new task of administering the CRBA cannot be regarded as complementary to ČNB’s 

current ESCB related and other national tasks. In view of these other considerations, the ECB has 

a more general concern about the assignment to ČNB of this sensitive new task.  

 

This opinion will be published on the ECB’s website. 

 

 

Done at Frankfurt am Main, 16 October 2015. 

 

 

 

The President of the ECB 

Mario DRAGHI 

                                                 
15  Under Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of 

the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing amending Regulation 
(EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the 
European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJ L141, 5.6.2015, p. 73), NCB 
Board members are also deemed to be ‘politically exposed persons’. 
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