
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ: 

A) Návrh zákona o Centrální evidenci účtů 

Ustano-
vení 

 

Připom. 
místo 

Text připomínky Důleži-
tost 

Zapracování do návrhu zákona 

Obecně MO V navrhovaném právním předpisu postrádáme způsob nakládání s 
informacemi o bankovních účtech s ohledem na zabezpečení speci-
fických utajených činností ve smyslu speciálních právních předpisů, 
především u Vojenského zpravodajství a Vojenské policie. 
Odůvodnění: Součástí návrhu pro připomínkové řízení není návrh 
prováděcího předpisu, proto není zřejmé, zda např. v prováděcím 
předpisu bude uvedená oblast ošetřena. Požadujeme proto uvedenou 
problematiku v návrhu upravit, případně vyjasnit další postup v této 
věci. 

zásadní 28. 7. 2015 sdělilo MO, že od připomínky ustupuje 

§ 1 MV Nepřesné a neobvyklé sousloví „informační databáze“ požadujeme 
nahradit pojmem „informační systém veřejné správy“, neboť databáze 
je pouhou součástí systému a námi navržené řešení lépe vystihuje 
zamýšlenou podobu Centrální evidence účtů.  
Dále je třeba obsah poznámky pod čarou č. 1 odkazující na správce 
ve vztahu k osobním údajům nahradit odkazem na správce informač-
ního systému veřejné správy.   
Proto navrhujeme dotčené ustanovení přepracovat do následující 
podoby: 
„§ 1  
Centrální evidence účtů 
Centrální evidence účtů je informační systém veřejné správy o účtech 
vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty. Správcem1) centrál-
ní evidence účtů je Česká národní banka. 
1) § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých zákonů.“. 

zásadní akceptováno částečně: 
a) v odst. 1 nahrazena slova „informační databáze“ slovy „in-

formační systém“; 
b) zůstává zachováno vyjádření účelu zákona; 
c) s ohledem na navrhovanou změnu zákona č. 365/2000 Sb. 

v souvisejícím „změnovém“ zákoně (čl. I) není možné odka-
zovat na tento zákon v ppč. 

 
Je třeba zcela vyloučit případné dopady na CEÚ vyplývající z 
dalších zákonů, které se týkají „informačních systémů veřejné 
správy“. Příslušná výjimka, která je pro tento zákon klíčová, je 
upravena též v zákoně o informačních systémech veřejné sprá-
vy. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 2 
odst. 1 

písm. b) 

ČBA Toto zcela klíčové ustanovení zákona považujeme za nejasné z hle-
diska rozsahu jeho dopadu. Znění uvedeného ustanovení navíc neko-
responduje s důvodovou zprávou. Navrhujeme jeho přepracování, 
resp. úpravu důvodové zprávy.  
Zdůvodnění: Definice účtu uvedená v ustanovení § 2 písm. b) návrhu 
zákona odkazuje na aktuální úpravu účtu podle § 2662 a jednorázo-
vého vkladu podle § 2680 NOZ a dále na "obdobné účty podle dřívěj-
ších předpisů". Důvodová zpráva uvádí, že se má jednat mimo jiné 
také o účty vedené dle smlouvy o vkladní knížce. Z textu navrhované 
právní úpravy však zahrnutí závazku podle ustanovení § 2676 až 
2679 NOZ dovozovat nelze. Podle navrženého znění zákonného textu 

zásadní akceptováno částečně: 
a) účelem CEÚ není vést evidenci vkladních knížek, ale pouze 

účtů, včetně těch, k nimž byla podle přísl. ustanovení NOZ 
vydána vkladní knížka; 

b) předmětem evidence je i vkladový účet zřízený k jednorá-
zovému vkladu podle § 2680 NOZ; 

c) stavební spořitelna je podle současného práva bankou, 
která stejně jako každá jiná banka vede účty pro své klienty; 
odkazuje na to i DZ k § 2 odst. 1 písm. a) 

 
ČBA není povinné přip. místo. 
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tak není zcela zřejmý rozsah jejího dopadu, kdy výslovně reflektuje 
účet, výslovně uvádí také současnou úpravu vkladu a odkazuje na 
obdobné účty dle dřívější právní úpravy. Považujeme tedy za nezbyt-
né výslovně upřesnit, zda je předmětem evidence skutečně pouze 
účet (ve smyslu závazku z účtu a jeho variant podle dřívější právní 
úpravy), nebo také vklad, a tomu přizpůsobit legální definici pojmu 
účet pro účely navrhovaného předpisu. Další nejasnost v tomto kon-
textu se týká toho, zda se ustanovení § 2 písm. b), a tedy zákon jako 
celek, vztahuje i na zvláštní účty vedené stavebními spořitelnami pod-
le zvláštního zákona. Důvodová zpráva bohužel neposkytuje osvětlení 
navržené úpravy, nýbrž její poměrně extenzivní interpretaci; takový 
výsledek není přijatelný, protože ponechává adresáty normy od po-
čátku v závažné právní nejistotě v prakticky nejvýznamnější otázce: v 
předmětu její úpravy. 

 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 2 
odst. 1 
písm. c) 

ÚV-KML Požadujeme ustanovení definující pojem klienta přeformulovat tak, 
aby zohledňovalo skutečnost, že svěřenský fond nemá právní osob-
nost, a nemůže tudíž být majitelem účtu ani osobou oprávněnou na-
kládat s prostředky na účtu. K vymezení příslušného typu klienta lze 
např. použít formulaci „svěřenský fond, v jehož majetku jsou peněžní 
prostředky na účtu vedeném úvěrovou institucí“. Obdobnou změnu je 
třeba provést i ve vztahu k jinému právnímu uspořádání, resp. k enti-
tám, které měl tento termín zahrnovat. 
Současně požadujeme upřesnit termín „jiné právní uspořádání“, který 
s ohledem na svou šíři a nejasnost neposkytuje dostatečnou právní 
jistotu ohledně rozsahu povinností úvěrových institucí či České národ-
ní banky (ČNB), jež jsou na tento termín nepřímo vázány. Možným 
řešením je buď doplnit daný termín o obecné charakteristiky tohoto 
uspořádání (zřejmě má jít o absenci právní osobnosti ve spojení se 
skutečností, že peněžní prostředky na příslušném účtu jsou v majetku 
daného uspořádání), nebo jej nahradit výčtem konkrétních právních 
forem tohoto uspořádání (zřejmě má jít zejména o podfondy akciové 
společnosti s proměnlivým základním kapitálem a o podílové fondy 
podle zákona č. 240/2013 Sb., fondy obhospodařované penzijní spo-
lečností – tj. důchodový fond podle zákona č. 426/2011 Sb., a účast-
nický, popř. i transformovaný fond podle zákona č. 427/2011 Sb., 
zahraniční investiční fond ve formě obdobné podílovému či svěřen-
skému fondu), a popř. tento výčet – nelze-li jej koncipovat jako sku-
tečně uzavřený - dále doplnit o „obdobné právní uspořádání“. Změnu 
termínu „jiné právní uspořádání“ je následně třeba zohlednit i v dikci 
ustanovení § 3 odst. písm. d) bod 3 a § 7 odst. 1 písm. c) bod 5. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 2  
odst. 2 

MV Požadujeme rozšířit možnost využití Centrální evidence účtů pro další 
profese a obory, např. notáře v řízení o pozůstalosti, v němž vykonává 
činnost soudního komisaře, insolvenční správce při vyhledávání ma-

zásadní neakceptováno 
Zřízení CEÚ vychází z výše uvedené dohody mezi MF a ČNB 
jako nástroj pro situace, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. S oh-
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jetku a soudní exekutory. Navrhované ustanovení je příliš omezující. ledem na účel zákona rozšiřování žadatelů nepřichází v úvahu. 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 MPSV K § 2 odst. 2 a § 6 odst. 2: Ve výčtu zájemců o poskytování údajů z 
Centrální evidence účtů (§ 2 odst. 2) a oznamovatelů identifikátorů 
datových schránek nejsou uvedeny Česká správa sociálního zabez-
pečení (ČSSZ) a okresní správy sociálního zabezpečení. 
S tím zásadně nesouhlasíme zejména z těchto důvodů: 
Ve zvláštní části důvodové zprávy je uvedeno, že „Smyslem (zákona) 
je zajistit rychlý přístup k předmětným informacím pro ty orgány státní 
moci, které je pro svoji efektivní činnost skutečně potřebují získat v 
omezeném čase, aby byly schopny operativně reagovat na přesuny 
finančních prostředků. Jak vyplývá z dalších ustanovení, nový nástroj 
bude k dispozici oprávněným orgánům v rámci trestního řízení a rov-
něž správcům daně, a to při veškeré jejich činnosti, pokud jsou opráv-
něni prolamovat mlčenlivost bank a družstevních spořitelen. Za „vý-
znamný finanční zájem ČR“ však není možné považovat výběr míst-
ních nebo správních poplatků, proto je v dalším textu zákona využití 
CEÚ omezeno pro správce zařazené v GFŘ nebo GŘC.“. 
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že ČSSZ a okresní správy sociál-
ního zabezpečení nepochybně splňují tato základní a výchozí kritéria 
návrhu zákona, protože v rámci vymáhání pojistného na sociální za-
bezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (včetně penále 
a pokut)   
• jsou oprávněny podle § 38 odst. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, vyžadovat si v řízení o pojist-
ném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti údaje a informace, které jsou předmětem bankovního tajemství, 
• zcela obdobné oprávnění při správě daní mají podle zákona o ban-
kách správci daně, kteří jsou - na rozdíl od ČSSZ a okresních správ 
sociálního zabezpečení - v předloženém návrhu mezi zájemce o po-
skytování údajů z Centrální evidence účtů zahrnuti, 
• rychlý a účinný výběr pojistného na sociální zabezpečení vyžaduje 
mít k dispozici v omezeném čase nezbytné údaje a informace o 
účtech plátců pojistného, 
• efektivní vymáhání dlužného pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (včetně penále za neodve-
dené pojistné a pokuty) je významným finančním zájmem České re-
publiky, protože pojistné tvoří vedle daní významný zdroj příjmů stát-
ního rozpočtu a samozřejmě nejde v žádném případě o výběr míst-
ních nebo správních poplatků. 
Z uvedených důvodů požadujeme zařadit ČSSZ a okresní správy 
sociálního zabezpečení do výčtu zájemců o poskytování údajů z Cen-
trální evidence účtů. 

zásadní neakceptováno 
Zřízení CEÚ vychází z výše uvedené dohody mezi MF a ČNB 
jako nástroj situace, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. S ohledem 
na účel zákona rozšiřování žadatelů nepřichází v úvahu. 
 
Souhlas s vypořádáním: 
From: Seidlová Alžběta (MPSV) [mail-
to:Alzbeta.Seidlova@mpsv.cz]  
Sent: Monday, August 24, 2015 10:02 AM 
To: Tvrdý Jiří Mgr. 
Cc: Pechar Petr (MPSV) 
Subject: FW: k č.j. 2015/35935 - VYPOŘÁDÁNÍ MPŘ: Návrh 
zákona o Centrální evidenci účtů + související zákony 
 
Dobrý den, 
 
sděluji Vám, že po interním projednání Vámi zaslaného návrhu 
vypořádání naší zásadní připomínky na této připomínce dále 
netrváme a akceptujeme Vaše vysvětlení. Z toho důvodu se 
také neúčastníme dnešní vypořádací porady. 
 
S pozdravem 
Mgr. Petr Pechar 
odbor legislativní 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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odst. 2 
písm. a) 

ČNB Požadujeme zúžení okruhu orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ), 
které jsou oprávněné žádat o informace z Centrální evidence účtů, jen 
na státní zástupce a soudy pro trestní řízení.  
Odůvodnění: Uvedené zúžení okruhu OČTŘ je vhodné s ohledem na 
§ 6 odst. 2, ze kterého je zřejmé, že dotaz bude možno podat jen pro-
střednictvím datových schránek soudů a státních zastupitelství (jiný 
OČTŘ se beztak nemůže dotazovat na záležitosti kryté bankovním 
tajemstvím - § 8 odst. 2 trestního řádu). 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 3 
nový 

odst. 2 

MV V § 9 odst. 2 písm. c) jsou stanoveny lhůty k uchovávání údajů, u 
nichž není v § 3 výslovně stanoveno, že se do evidence zapisují.  
Domníváme se, že za účelem prevence zneužití údajů a případné 
kontroly je třeba uchovávat i vybrané provozní údaje, proto požaduje-
me vložit nový odstavec 2, který by mohl mít následující podobu: 
„(2) V centrální evidenci účtů se dále vedou provozní údaje 
a) záznam o žádostech a o poskytnutí informací z centrální evidence 
účtů pro potřeby žadatelů, 
b) záznam o poskytnutí údajů o klientovi úvěrové instituce.“. 

zásadní neakceptováno 
uvedené údaje nejsou součástí vlastní CEÚ, mohou být ucho-
vávány i v jiné formě a struktuře; bude upřesněno v technickém 
řešení, které nechceme tímto omezovat (stejně jako nestano-
víme podrobnosti uchovávání žádostí u žadatelů) 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 4 - 
nadpis 

MV Požadujeme nevhodně použitý nadpis „Sběr dat do Centrální eviden-
ce účtů“ nahradit nadpisem „Předávání údajů do Centrální evidence 
účtů“. Pojem sběr dat je obecně používán pro jednorázové akce, kte-
rou prováděny či řízeny příjemcem dat. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

odst. 1 
+ 3 

MV Požadujeme revidovat znění odstavců 1 a 3 a uvést je do vzájemného 
souladu, neboť v odstavci 1 se uvádí, že Česká národní banka pro-
střednictvím vyhlášky stanoví lhůtu, v jejímž rámci budou úvěrové 
instituce poskytovat zákonem stanovené údaje, zatímco odstavec 3 
stanoví tuto lhůtu jako nejméně 24 hodinovou. Důvodová zpráva navíc 
uvádí, že úvěrové instituce by měly poskytovat tyto údaje každý pra-
covní den, čemuž normativní text neodpovídá. Lhůta by měla být vy-
mezena jednoznačně, přičemž preferujeme její stanovení přímo v 
zákoně. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

odst. 1 MV Přitom u odstavce 1 postrádáme výslovné zmocnění pro vydání vy-
hlášky České národní banky jako je tomu v § 6 odst. 3. 

zásadní akceptováno 
doplněno samostatné zmocňovací ustanovení jako § 17 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

odst. 3 ČNB Navrhujeme vypustit odstavec 3 znějící: „(3) Nejkratší lhůta pro po-
skytnutí údajů podle odstavce 1 je 24 hodin, do kterých se nepočítá 
sobota, neděle nebo svátek podle zákona upravujícího státní svátky, 
významné dny a dny pracovního klidu5).“ (vč. poznámky pod čarou). 
Odůvodnění: Náležitosti zasílání informací stanoví podle § 4 odst. 1 
vyhláška ČNB, včetně lhůt. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
 

 ČBA K ustanovení § 4 odst. 3 vymezujícímu nejkratší lhůtu pro poskytnutí 
údajů do centrální evidence účtů: 
Za klíčový nedostatek navržené právní úpravy považujeme absenci 
návrhu vyhlášky ČNB, která má stanovit strukturu, formát, lhůty a pe-

zásadní upraveno jinak, teze vyhlášky budou součástí návrhu pro vládu 
 
ČBA není povinné přip. místo. 
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riodicitu poskytování údajů do Centrální evidence účtů. Bez znalosti 
návrhu tohoto prováděcího předpisu nelze jakkoli kvalifikovaně zhod-
notit časovou a investiční náročnost implementace systému poskyto-
vání údajů do Centrální evidence účtů, ba dokonce ani jeho realizova-
telnost v obecné rovině. Upozorňujeme, že návrh zákona nebyl s úvě-
rovými institucemi z řad bank a zahraničních bank ze strany předkla-
datele nijak konzultován.  
Stanovení nejkratší lhůty pro poskytnutí údajů do Centrální evidence 
účtů uvedené v § 4 odst. 3 nekoresponduje s textem důvodové zprá-
vy. Navrhujeme prodloužení nejkratší lhůty pro poskytnutí údajů do 
Centrální evidence účtů na 48 hodin. 
Zdůvodnění: Skutečnost, že spolu s návrhem zákona o Centrální evi-
denci účtů nebyl do mezirezortního připomínkového řízení předložen 
návrh prováděcí vyhlášky ČNB předvídané v ustanovení § 4 odst. 1 
zákona, považujeme za zásadní nedostatek, který fakticky znemožňu-
je posoudit a vést kvalifikovanou debatu o vhodnosti zvoleného pří-
stupu, tím méně pak o jeho implementační náročnosti z hlediska ča-
sového a nákladového (investičního) na straně úvěrových institucí 
jako celku. Následkem toho je třeba považovat údaje uvedené v dů-
vodové zprávě týkající se úspory na straně bankovního sektoru (ve 
výši 100 milionů Kč) za zcela nepodložené. Lze naopak velmi realis-
ticky předvídat, a to i bez znalosti prováděcí vyhlášky, že implementa-
ce procesů předvídaných zákonem si na straně úvěrových institucí 
nepochybně vynutí nemalé investiční náklady spojené s vytvořením 
nových softwarových nástrojů IT systémů všech úvěrových institucí. 
Pokud následkem navržené právní úpravy dojde k nějakým úsporám 
na straně úvěrových institucí v oblasti lidských zdrojů, pak lze kvalifi-
kovaně odhadnout, že půjde o úspory nanejvýš v řádu jednotek pra-
covních sil na celý bankovní sektor, a tedy se bude jednat o úspory 
naprosto zanedbatelného rozsahu. Nicméně i dosažení těchto "úspor" 
je při neznalosti prováděcího předpisu naprosto nejisté a v konečném 
důsledku k nim nemusí vůbec dojít. Absence kvalifikované analýzy 
dopadů navržené právní úpravy je v tomto bodě zcela zřejmá, což 
plyne mimo jiné z toho, že návrh zákona nebyl s úvěrovými institucemi 
z řad bank a zahraničních bank předkladatelem nijak konzultován. 
Ustanovení o nejkratší lhůtě pro poskytování údajů do centrální evi-
dence účtů uvedené v § 4 odst. 3 nekoresponduje se zněním přísluš-
né pasáže důvodové zprávy. Důvodová zpráva uvádí (str. 11 ze 14), 
že návrhem je, aby byly změny údajů předávány do Centrální eviden-
ce účtů "každý pracovní den". Taková zákonná povinnost v § 4 ovšem 
uložena není. V § 4 odst. 3 návrhu zákona je založeno zákonné 
zmocnění ČNB určit vyhláškou způsob, strukturu, formát,  
lhůty a periodicitu předávání údajů. Z § 4 odst. 3 pak lze pouze dovo-

Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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zovat, že povinné subjekty mají předávat určené údaje ve vyhláškou 
stanovené lhůtě, která však nikdy nemůže být kratší, než 24 hodin - 
vyhláška ČNB takovou hranici tedy nemůže podkročit. Zákonný text § 
4 by měl být uveden do souladu se záměrem deklarovaným v důvo-
dové zprávě,  
pokud má být i nadále v zákonném textu takový záměr prosazován. 
Vzhledem k nákladům a časové náročnosti na přizpůsobení stávají-
cích informačních systémů využívaných bankami požadujeme, aby 
hranice nejkratší lhůty, ve které bude možné požadovat reakci ban-
ky/úvěrové instituce na změnu předávaných údajů, byla zachována 
nejméně v délce 48 hodin, do kterých se nepočítá sobota, neděle 
nebo svátek podle zákona upravujícího státní svátky, významné dny a 
dny pracovního klidu. 

 MV Požadujeme vypustit část věty první před středníkem o tom, že žádost 
neobsahuje informace o důvodech podání žádosti. Uvádění důvodu 
podání žádosti z obecných právních předpisů nevyplývá, a proto po-
važujeme tuto část věty za nadbytečnou. 

zásadní neakceptováno s ohledem na vyžadování informací podle zá-
kona o zpravodajských službách 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 5  
odst. 1 

BIS Navrhujeme v § 5 odst. 3 nahradit poslední větu větou: „Zpravodajská 
služba v žádosti uvede spisovou značku rozhodnutí soudu podle zá-
kona o zpravodajských službách; výpis z rozhodnutí soudu7) se ne-
předkládá. 
V poznámce pod čarou č. 7 navrhujeme odkaz „§ 11a odst. 5“ nahra-
dit odkazem „§ 11a odst. 4 a 5“. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

odst. 5 ÚV OKOM Ustanovení stanoví, že informace z evidence žádostí do Centrální 
evidence účtů uchovává žadatel nejméně po dobu 5 let. Za účelem 
naplnění čl. 6 odst. 1 písm. e) požadujeme uvedené ustanovení revi-
dovat tak, aby obsahovalo konkrétní časový údaj. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 6 
odst. 2 

(nově 3) 

MV Požadujeme doplnit subjekty, které budou České národní bance 
oznamovat identifikátory datových schránek za Policii České republi-
ky, Generální inspekci bezpečnostních sborů a Vězeňskou službu 
České republiky, neboť mohou být žadateli ve smyslu § 2 odst. 2 
písm. a) návrhu.  

zásadní neakceptováno 
PČR, GIBS ani VSČR nejsou subjekty oprávněné k prolomení 
bankovního tajemství 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 MV Rovněž doporučujeme podrobit revizi znění písm. d), neboť z něj ply-
ne, že Ministerstvo vnitra by mělo oznamovat identifikátory datových 
schránek i za Vojenské zpravodajství, které je však součástí Minister-
stva obrany. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 EK Navrhujeme v § 6 odst. 2 písm. a) vypustit slova „pro účely trestního 
řízení“. 

zásadní akceptováno 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 EK V § 6 odst. 2 doplnit nové písm. g), které zní: „Exekutorská komora 
ČR za soudní exekutory“. 
Odůvodnění: Doporučení návrh upravit se opírá především o technic-
ké důvody. Navrhovaná úprava je účelnější z hlediska zájmu na co 
nejefektivnějším způsobu provedení exekuce, kdy exekutoři, obdobně 

zásadní neakceptováno s ohledem na výše uvedené 
 
Projednáno dne 24. 8. 2015 – nelze akceptovat. 
 
EK není povinné připomínkové místo 
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jako orgány finanční a celní správy, vymáhají prostředky ve prospěch 
veřejných rozpočtů. Je proto vhodné, aby podobně jako v případě 
orgánů celní a finanční správy byl i v případě exekutorů upraven po-
stup pro oznámení identifikátorů datových schránek exekutorů. Pří-
padné neuvedení exekutorů v zákoně by proto bylo v rozporu se zá-
jmem státu i dalších orgánů veřejné moci na efektivním získávání 
prostředků ve prospěch veřejných rozpočtů. 

 
 

odst. 2 
(nově 3) 
písm. a) 

MS Dotčené ustanovení nepovažujeme za vhodné. Datové schránky zři-
zuje soudům v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Ministerstvo vnitra.  
Jde tak o postup zcela mimo kompetenci a správu Ministerstva spra-
vedlnosti. Ministerstvo vnitra rovněž dle ustanovení § 14b zákona 
vede veřejný seznam držitelů datových schránek. ČNB si tak může 
jednoduchým a automatizovaným způsobem z Informačního systému 
datových schránek zjistit, kdo je držitelem konkrétní datové schránky a 
ověřit si tak, že žadatel je osobou oprávněnou. Navrhovaná úprava § 
6 odst. 2 návrhu zákona o Centrální evidenci účtů je tak zcela nekon-
cepční a jde proti smyslu eGovernmentu a jeho snaze o elektronické 
sdílení dat.  
Na základě výše uvedeného požadujeme dotčené ustanovení vypus-
tit. 

zásadní neakceptováno; CEÚ nebude napojen na další databáze 
eGovernmentu. Potvrzení „oprávněných“ datových schránek 
centrálním úřadem za každou oblast je požadavkem ČNB 
s ohledem a zajištění bezpečnosti IS CEÚ.  
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

odst. 3 MV Požadujeme, aby náležitosti žádosti a oznámení byly stanoveny vý-
lučně zákonem, nikoliv prováděcím právním předpisem. Jedná se o 
úkon podle správního řádu. Speciální úpravu ve vztahu ke správnímu 
řádu může obsahovat pouze zákon. Navíc se domníváme, že náleži-
tosti žádosti vyplývají již z navrženého § 7 odst. 1 písm. c). Není tedy 
jasné, jaké další náležitosti by měl prováděcí právní předpis obsaho-
vat. 

zásadní akceptováno – viz nový § 17 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 BIS Navrhujeme na závěr odstavce 3 v § 6 doplnit větu: 
„Konkrétní žádost nebude možno v Centrální evidenci účtů spojit  
s konkrétním žadatelem.“. 
Odůvodnění: 
Návrh v ustanovení § 6 odst. 3 předpokládá zasílání žádostí  
o poskytnutí informace z Centrální evidence účtů výhradně prostřed-
nictvím datové schránky. Stejným způsobem má být podle § 7 odst. 3 
a 4 odeslána odpověď na žádost. To však není možné, pokud zpráva 
obsahuje utajované informace. V případě zpravodajské služby spojení 
žadatele a zájmové osoby (fyzické či právnické) je utajovanou infor-
mací, protože rozkrývá zájem zpravodajské služby. Tuto skutečnost 
však předložený materiál nijak nezohledňuje. Navrhujeme proto text 
zákona doplnit o konstatování, že systém zpracovávání žádostí bude 
nastaven tak, že nedojde ani v případě žádostí zpravodajských služeb 

zásadní neakceptováno – odsouhlaseno na jednání 1. 9. 2015 
CEÚ se navrhuje výjimka ze zákona č. 106/1999 Sb.; k infor-
maci o dotazu tedy bude mít přístup pouze oprávněný personál 
CEÚ a případně oprávněné státní orgány jen ke konkrétním 
informacím, na něž se jejich oprávnění vztahuje.   
Bude-li žádost v utajovaném režimu, nelze ji podat datovou 
schránkou. V tom případě nezbyde příslušné zpravodajské 
službě než svou utajovanou informaci odeslat v utajovaném 
režimu na všechny úvěrové instituce… 
 
 
Vypořádání projednáno dne 24. 8. 2015 na úrovni ŘO a dne 
1. 9. 2015 na úrovni náměstků 
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ke vzniku utajované informace. To předpokládá takové nastavení 
systému, kdy konkrétní žádost (a v ní uvedené identifikační údaje 
osoby) nebude možné spojit s konkrétním žadatelem - jinými slovy 
nebude bez dalšího patrné, s jakou datovou schránkou ČNB komuni-
kovala, nebo komu daná schránka patří.  
Není-li možné výše uvedený požadavek zajistit, navrhujeme pro zasí-
lání a vyřizování žádostí zpravodajských služeb stanovit jiný způsob 
komunikace, než prostřednictvím datové schránky. 

§ 7 
odst. 1 

písm. c) 

MV Zároveň ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. c) uvádíme, že náležitosti žá-
dosti by měly být upraveny v § 6, tedy explicitně jako náležitosti žá-
dosti, nikoli v § 7 mezi podmínkami, za kterých lze žádosti vyhovět. 

zásadní neakceptováno – jedná se o alternativy, za kterých lze žádosti 
vyhovět 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 BIS Dále v § 7 odst. 1 písm. c) navrhujeme za slova „příslušného řízení“ 
doplnit slova „nebo příslušného povolení soudu“.  
Odůvodnění:  
Navrženým doplněním by mělo dojít k vyjasnění otázky, co se rozumí 
spisovou značkou ve vztahu k žádosti zpravodajské služby. Zpravo-
dajská služba totiž nevede řízení, pro které by bylo prolomení mlčenli-
vosti vyžadováno. Považujeme proto za vhodné výslovně uvést, ke 
kterému dokumentu je tento požadavek vztažen. 

zásadní neakceptováno 
- přísl. text by vypuštěn, k náhradě došlo v § 6 odst. 2 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

odst. 1 
písm. c) 
bod 1. 

ČNB Navrhujeme doplnit, že pokud žadatel v žádosti uvede číslo účtu a 
chce vyhledat majitele takového účtu, musí uvést též označení úvěro-
vé instituce. 
Odůvodnění: Číslo účtu zahrnuje podle vyhlášky č. 169/2011 Sb., o 
stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, i identifikátor 
poskytovatele platebních služeb, který účet vede. V některých přípa-
dech ale přesto nelze z uvedeného identifikátoru poznat osobu, která 
účet vede, protože identifikátor ukazuje pouze banku vedoucí sběrný 
účet. To je případ účtů u některých záložen. Ne každý vkladový účet 
je navíc účtem platebním. Proto je nutné vedle čísla účtu (který bude 
podle předpokládaného zadání evidován bez identifikátoru poskytova-
tele platebních služeb) uvádět i označení úvěrové instituce, ve které je 
účet veden. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 8 
odst. 1 

ÚOOÚ Znění je třeba přepracovat a rozšířit tak, aby byly stanoveny požadav-
ky na určování osob oprávněných osob se s osobními údaji, vstupují-
cími do Centrální evidence účtů (a v ní zpracovanými nebo z ní získá-
vanými), vůbec seznamovat, a to při jistých omezeních, na základě 
nezpochybnitelné potřeby. Dále je třeba stanovit správci evidence a 
žadatelům povinnost interně prověřovat plnění povinností při zpraco-
vání osobních údajů Centrální evidence účtů a zpracování na tuto 
evidenci bezprostředně navazujících.  
Odůvodnění: 
Problematika zabezpečení osobních údajů se nevyčerpává omezením 
přístupu k osobním údajům na oprávněné osoby, což je mimo jiné 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA2DCLDKI)



 9 

pouhým opakováním povinnosti uložené v § 13 zákona o ochraně 
osobních údajů. Klíč k odpovídající interpretaci odpovídající povinnos-
tem při zabezpečení osobních údajů neposkytuje ani důvodová zprá-
va, která pouze opakuje povinnosti stanovené jiným zákonem. 
I z letmé externí analýzy rizik neoprávněného (ve smyslu zbytného) 
přístupu k osobním údajům o účtech, které jsou vedeny prakticky pro 
každého obyvatele České republiky a zahrnují i obecně identifikační 
údaje, včetně jejich změn, je zřejmé, že počet osob, které budou 
oprávněny používat jakoukoliv část zpracování osobních údajů v Cen-
trální evidenci účtů (včetně vstupního nebo výstupního rozhraní), je 
nutné závazně (pod hrozbou sankce) omezit a dodržování všech 
omezení kontrolovat. Je-li jediným orgánem dohledu ten, koho zákon 
současně designuje jako správce osobních údajů, je třeba, aby tomuto 
subjektu (ČNB) byla uložena povinnost interně prověřovat plnění klí-
čových povinností, např. za použití institutu zvlášť určeného zaměst-
nance (data protection offficer), který je dnes pro taková zpracování v 
EU standardem; u žadatelů je rovněž využití tohoto institutu vhodné, 
stejného cíle lze ovšem dosáhnout také za použití interních periodic-
kých kontrol záznamů podle § 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 101/2000 
Sb., jejichž provedení a výsledky by mělo být buď zveřejňováno, nebo 
oznamováno Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. nejméně jed-
nou ročně, nebo jednou ročně). 

§ 9 
odst. 2 

písm. a) 

MV Podle návrhu by Česká národní banka měla data v Centrální evidenci 
účtů uchovávat po dobu 5 let, což považujeme za nedostatečné. Za 
účelem dalšího možného využití těchto údajů navrhujeme prodloužit 
dobu uchovávání údajů na 10 let, kdy tato delší lhůta se uplatňuje i 
pro archivaci daňových dokladů plátce daně z přidané hodnoty (viz § 
35 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty). Řada trestných činů má 
promlčecí dobu delší 10 let. Jedná se o trestné činy s hrozícím tres-
tem odnětí svobody v trvání 5 let i více, do kterých spadá mimo jiné i 
legalizace výnosů z trestné činnosti. Historie účtů u pachatelů trestné 
činnosti může být velmi důležitá, a to nejen v souvislosti s problemati-
kou legalizace výnosů z trestné činnosti, vzhledem k využívání spo-
lečností jako "prázdných skořápek" a jednatelů tzv. "bílých koní", kteří 
využívají účty jen na konkrétní účely, případně jen po velmi krátkou 
dobu. Pokud by tyto informace již nebyly dostupné, nebylo by možné 
zjistit souvislosti mezi jednotlivými účty, případně pachateli a věc řád-
ně objasnit. 

zásadní akceptováno  
 
Vypořádání odsouhlaseno ČNB dne 1. 9. 2015. 

§ 11 MV 1. V souladu s legislativní technikou správního trestání požadujeme 
upravit skutkovou podstatu v odstavci 1. V § 4 odst. 1 jsou stanoveny 
podmínky poskytování údajů, které jsou stanoveny vyhláškou. Dále by 
bylo vhodné sankcionovat též neposkytnutí správných  
a úplných údajů, za což podle § 4 odst. 1 úvěrová instituce taktéž 

zásadní akceptováno, text byl upraven podle dalšího návrhu MV ze dne 
24. 8. 2015 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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odpovídá. Navrhujeme následující znění: 
„(1) Úvěrová instituce se dopustí správního deliktu tím, že poskytne 
České národní bance požadované údaje do Centrální evidence účtů v 
rozporu s prováděcím právním předpisem vydaným k provedení § 4 
odst. 1 nebo nezajistí správnost anebo úplnost poskytnutých údajů.“. 
Současně upozorňujeme, že pokud by předkladatel chtěl sankciono-
vat rovněž samotné „neposkytování údajů“, není možné odkazovat na 
§ 4 odst. 1, jelikož tento primární povinnost poskytovat údaje neobsa-
huje (podle § 4 odst. 1 je úvěrová instituce povinna poskytovat údaje 
stanoveným způsobem, formou atd.). Bylo by nutné vytvořit samostat-
nou skutkovou podstatu bez odkazu, jelikož zmíněná povinnost není v 
návrhu zákona explicitně stanovena. 
2. Požadujeme řádně odůvodnit výši pokuty podle odstavce 2. Výše 
pokut má být přiměřeně přísná a odrazující, aby dostatečným způso-
bem odrážela typovou závažnost porušených právních povinností. 
Podle ustálené judikatury nemá být zákonem stanovená výše pokut 
likvidační a má přihlížet k majetkovým a osobním poměrům delikven-
ta. Splnění uvedených požadavků ohledně výše pokut má být obsa-
hem důvodové zprávy, která by měla na konkrétních příkladech proti-
právního jednání a jeho společenské škodlivosti popsat, proč je horní 
hranice pokuty takto vysoká a proč nepostačuje stanovit horní hranici 
pokuty nižší, dále by měla zohlednit možné dopady této sankce do 
sféry pachatele i do sféry osoby potenciálně dotčené spácháním 
správního deliktu (osoby poškozené), jakož i dopady na společensky 
chráněné zájmy, jejichž ohrožení nebo porušení je znakem správního 
deliktu. 
3. Požadujeme odstavec 3 vypustit, neboť ve správním trestání platí 
zásada ne bis in idem (a to na rozdíl od pořádkových pokut, které jsou 
zajišťovacími prostředky, jejichž cílem je vynutit splnění procesně 
právní povinnosti). Ve správním trestání nelze po pachatelích správ-
ních deliktů požadovat, resp. jim ukládat povinnost v určené lhůtě 
odstranit protiprávní stav, který svým protiprávním jednáním sami 
způsobili. Povinnost spočívající v odstranění protiprávního stavu totiž 
nelze považovat za veřejnoprávní sankční prostředek (jako je napří-
klad pokuta), a nelze ji tedy ukládat jako sankci v rámci správně-
trestní odpovědnosti.  
V zákonech upravujících výkon veřejné správy se obvykle jedná o 
kontrolní oprávnění příslušného správního orgánu, který v rámci výko-
nu kontroly může uložit opatření k nápravě spočívající např. v povin-
nosti kontrolovaného subjektu zjednat ve stanovené lhůtě nápravu 
protiprávního stavu (nesplnění, resp. porušení takové povinnosti by 
bylo možné postihovat jako samostatný správní delikt). 

§ 11 MS Považujeme za nepřijatelné, aby byla pokuta za správní delikt ukládá- zásadní akceptováno 
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odst. 3 na opakovaně, až do zjednání nápravy. Takové řešení naráží na jed-
nu ze základních zásad správního trestání, a sice na zásadu ne bis in 
idem, podle které může být o jedné věci ve vztahu k jedné osobě jed-
náno a (finálně) rozhodnuto pouze jednou. Jisté výjimky z této zásady 
se v praxi vyskytují např. u disciplinárních a pořádkových deliktů, o to 
se však v daném případě nejedná.  
Dle našeho názoru by tak mělo být možné ve správním řízení znovu 
uložit pokutu téže úvěrové instituci, pouze pokud se dopustí nového 
skutku (správního deliktu) dle § 11 odst. 1, tedy poté, co úvěrová insti-
tuce znovu poruší povinnost poskytovat údaje dle § 4. Skutečnost, že 
úvěrová instituce povinnost porušila opakovaně, lze přiměřeným způ-
sobem zohlednit při stanovení výměry pokuty dle pravidel § 12 odst. 2. 
Na základě výše uvedeného požadujeme dotčené ustanovení vypus-
tit. 

 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 12 MV 1. Požadujeme označení „úvěrová instituce“ v odstavcích 1, 2 a 3 
nahradit slovy „právnická osoba“, aby struktura společných ustanovení 
odpovídala koncepci správního trestání a měla obecný charakter 
vztahující se na všechny právnické osoby. Neexistuje totiž žádný rele-
vantní důvod uvádět ve společných ustanovení na místo obecného 
subjektu "právnická osoba", konkrétní druh právnické osoby (úvěrová 
instituce), a to přestože zákon správní delikty jiné právnické osoby než 
úvěrové instituce neobsahuje.  Z textu hmotněprávní části zákona, 
jakož i z doplňovaného nadpisu ustanovení o správních deliktech totiž 
plyne, že "úvěrová instituce" je právnickou osobou, na níž se tak lo-
gicky vztahují společná ustanovení ke správním deliktům. 
2. Dále požadujeme podrobněji odůvodnit zvolenou délku promlčecích 
dob v odstavci 3. Délka promlčecích dob by měla odrážet typovou 
závažnost správního deliktu, která je vyjádřena ve stanovené výši 
pokuty (zde horní hranice sazby pokuty). Pokud nebude délka proml-
čecích dob předkladatelem řádně odůvodněna, požadujeme její zkrá-
cení. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 12 
nový 

odst. 2 

ČNB V § 12 žádáme vložit nový odstavec 2 o oportunitě správního trestání 
(možnost nezahájit řízení o správním deliktu, není-li to účelné) ve 
znění: „(2) Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní 
banka předběžně posoudí čin, který zakládá podezření, že byl 
spáchán správní delikt. Od zahájení řízení o správním deliktu může 
Česká národní banka upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře 
porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 
způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin 
spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřej-
mé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o 
správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní banka 
řízení o správním deliktu, odloží věc usnesením, které se pouze po-

zásadní akceptováno  
Nejedná se o uvedení do souladu s žádným platným zákonem, 
ale pouze s návrhy, které jsou v legislativním procesu. S návrhy 
zásadně nesouhlasí MV jako garant správního řízení a trvá na 
dodržení principu oficiality a legality, který je pro trestní řízení 
obecně základním. Jelikož tato zásadní změna návrhu neprošla 
připomínkovým řízením, nelze ji za těchto okolností prosazovat. 
Dále z odůvodnění zásadního nesouhlasu MV u návrhu zákona 
o spotřebitelském úvěru: 
„Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob jsou 
založeny na materiálně-formálním pojetí. To znamená, že k 
jejich trestnosti nepostačuje, že jednání po formální stránce 
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znamená do spisu a neoznamuje se.“. Dosavadní odstavce 2 a 3 se 
přečíslují. 
Odůvodnění: Je třeba uvést text do souladu s úpravou v jiných záko-
nech v oblasti finančního trhu a doplnit standardní ustanovení týkající 
se postupu ČNB při posuzování správních deliktů, dnes např. zákon o 
dohledu nad kapitálovým trhem, zákon o bankách nebo zákon o druž-
stevních záložnách (formulace zde je v zásadě převzata z návrhu 
zákona o úvěru pro spotřebitele). 

vykazuje znaky skutkové podstaty správního deliktu, pokud 
zároveň není jednáním společensky škodlivým. Správní orgán 
tedy při zjištění protiprávního jednání, které naplňuje znaky 
skutkové podstaty správního deliktu, musí taktéž zkoumat, zda 
je takové jednání společensky škodlivé. I přes to, že zákony 
materiální stránku protiprávního jednání výslovně neupravují, 
tato stránka se musí projevit nejen při stanovení druhu a výše 
sankce, ale též při posuzování trestnosti protiprávního jednání. 
Při existenci materiálně-formálního pojetí, resp. materiálního 
znaku přestupku, tak správní orgán může zcela bagatelní pří-
pady porušování právních povinností odložit a nezahajovat 
řízení s tím, že vůbec nejde (pro nedostatek materiální podmín-
ky) o správní delikt. S materiálním pojetím je pak spojena zása-
da legality stíhání všech správních deliktů, o kterých se správní 
orgán dozví. Pokud by tedy správní orgán věc neodložil pro 
stupeň společenské škodlivosti nepostačující k naplnění znaků 
správního deliktu, bylo by jeho povinností řízení o správním 
deliktu zahájit.“. 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 13 
odst.1 

ÚV-KML Požadujeme doplnit ustanovení, že podaný rozklad proti rozhodnutí 
ČNB o uložení pokuty má odkladný účinek. 
S ohledem na skutečnost, že pro dohled ČNB nad plněním povinností 
bank podle navrhovaného zákona se podle § 10 odst. 2 použijí usta-
novení o bankovním dohledu podle zákona o bankách, je třeba dotče-
né ustanovení navázat na ustanovení upravující rozklad podle tohoto 
zákona. Podle jeho § 41 nemá rozklad odkladný účinek, nejde-li o 
uložení pokuty podle příslušné části zákona o bankách.  Pro rozhod-
nutí ČNB o uložení pokuty podle navrhovaného zákona je třeba logic-
ky stanovit shodný režim, jaký má podle zákona o bankách rozhodnutí 
o uložení pokuty, nikoli je podřadit pod právní režim ostatních rozhod-
nutí, u nichž mohou existovat specifické důvody pro vyloučení odklad-
ného účinku. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 14 ČNB Navrhujeme tuto úpravu textu: 
§ 14 - Pořízení a financování provozu Centrální evidence účtů 

(1) V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unieZ1) a ji 
provádějícím přímo použitelným předpisem Evropské unieZ2) Česká 
republika hradí České národní bance v plné výši náklady spojené 
s pořízením a provozem Centrální evidence účtů.  

(2) Podrobná pravidla pořízení a provozu informačního systému 
pro vedení Centrální evidence účtů a úhrady souvisejících nákladů 
upraví Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí a 
Česká národní banka vzájemnou smlouvou. Způsob a podmínky poří-
zení a financování provozu Centrální evidence účtů upraví smlouva 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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uzavřená mezi Českou republikou a Českou národní bankou. 
z1) Článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované 
znění) 
z2) 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.  
Odůvodnění: Požadujeme doplnit výslovné uvedení důvodů, proč je 
nezbytné, aby Česká republika hradila České národní bance náklady 
na pořízení a provoz Centrální evidence účtů. Pokud by k úhradě 
nákladů nedošlo, jednalo by se o měnové financování zakázané právě 
výše uvedenými předpisy Evropské unie.  
Současně považujeme za potřebné upřesnit zadání k uzavření doho-
dy mezi ČR-Ministerstvem financí a Českou národní bankou, aby sou-
časně s dohodou o financování došlo k jednoznačné fixaci zadání ze 
strany státu. Toto zadání se neomezuje jen na pořízení databáze, ale 
mělo by vymezit i podrobná pravidla provozu Centrální evidence účtů 
pro stát. 

§ 15 BIS Navrhujeme definovat pojem „skupina žadatelů“.  
Odůvodnění: 
Tento pojem není v zákoně ani v důvodové zprávě definován, proto 
navrhujeme pro vyloučení výkladových nejasností definici doplnit.  
Předpokládáme, že půjde o skupiny subjektů uvedených v jednotli-
vých písmenech § 2 odst. 2 zákona, což navrhujeme uvést přímo do 
textu  
§ 15, např. takto: „...podle skupin žadatelů uvedených v § 2 odst. 2.“.) 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 16 
odst. 2 

ÚV-KML Požadujeme odstavec 2 v jeho stávající podobě zrušit a nahradit jej 
vhodnější a vyváženější úpravou režimu zpracování osobních údajů 
podle navrhovaného zákona, respektující práva dotčených subjektů.  
Stávající řešení zavádějící pro postupy podle navrhovaného zákona 
režim zpracování osobních údajů při vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti reálně znamená např. i to, že by ČNB a úvěrové instituce (tj. 
subjekty vykonávající činnosti podle navrhovaného zákona) mohly 
shromažďovat osobní údaje nad rámec stanoveného účelu a ve vět-
ším než nezbytném rozsahu či pod záminkou jiného účelu, popř. je 
zpracovávat jinak než v souladu s daným účelem (§ 5 odst. 1 písm. d), 
e) a g) ve spojení s § 3 odst. 6 písm. d) zákona o ochraně osobních 
údajů). To představuje nepřiměřený zásah do práv klientů úvěrových 
institucí na soukromí, který rozhodně nelze ospravedlnit ani účelem 
navrhovaného zákona spočívajícím – na rozdíl od obvyklých postupů 
při odhalování trestné činnosti - v pouhé centralizaci již známých a 
zpracovávaných údajů o účtech a jejich majitelích a disponentech. 

zásadní akceptováno – navržena změna zákona č. 106/1999 Sb. v sou-
běžném „změnovém“ zákoně 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 16 
odst. 3 

ÚOOÚ V § 16 se odstavec 3 zrušuje a stávající odstavec 4 se označuje jako 
4. Odůvodnění: 

zásadní akceptováno 
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Výjimky z povinností podle zákona č. 101/2000 Sb. vyplývají z 3 odst. 
6 zákona č. 101/2000 Sb. a je nesprávné je zde opakovat. Na pouhé 
vedení evidence i na část zpracování osobních údajů v centrální evi-
denci účtu navíc uvedené plošně vztáhnout nelze. Důvodová zpráva 
neobsahuje k odstavci 3 žádné vysvětlení. 

Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 16 
odst. 4 

MV Pokud se má toto ustanovení vztahovat i na správní delikty, upozorňu-
jeme, že správního deliktu se může podle návrhu zákona dopustit 
pouze úvěrová instituce, kterou ovšem nemůže být i podnikající fyzic-
ká osoba. Pokud by bylo záměrem předkladatele, aby se i podnikající 
fyzická osoba mohla dopustit správního deliktu podle § 11 odst. 1, 
bylo by nutné, aby byla podnikající fyzická osoba doplněna v § 11 
odst. 1 jako subjekt tohoto správního deliktu, jelikož se jedná o zá-
kladní znak skutkové podstaty. 

zásadní akceptováno – nahrazeno doplněním v § 3 písm. d) bod 2. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 17 ČNB Požadujeme přeformulovat text přechodných ustanovení takto: 
(1) Úvěrová instituce nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zá-
kona poskytne do Centrální evidence účtů informace v rozsahu § 3 o 
účtech, které nebyly zrušeny do dne předcházejícího poskytnutí in-
formace. 
(2) Informace podle odstavce 1 obsahují údaje o klientech, kteří 
smluvní vztah s úvěrovou institucí neukončili přede dnem účinnosti 
tohoto zákona. 
(3) Datum zahájení poskytování informací z Centrální evidence účtů 
oznámí Česká národní banka na své úřední desce 
(1) Česká národní banka oznámí na své úřední desce datum zahájení 
sběru dat do Centrální evidence účtů podle § 4 a současně o této 
skutečnosti informuje úvěrové instituce. 
(2) Úvěrové instituce nejpozději do 6 měsíců od zahájení sběru dat 
podle odstavce 1 poskytnou do Centrální evidence účtů informace 
v rozsahu podle § 3 o účtech, které nebyly zrušeny do dne předcháze-
jícího poskytnutí informace. Ode dne poskytnutí této informace posky-
tují úvěrové instituce tyto informace pravidelně podle § 4. 
(3) Česká národní banka oznámí na své úřední desce datum zahájení 
poskytování informací žadatelům podle § 5. 
(4) Oznámení podle odstavců 1 a 3 Česká národní banka neprovede 
před uzavřením smlouvy upravující pravidla pořízení a provozu infor-
mačního systému pro vedení Centrální evidence účtů a úhrady nákla-
dů podle § 14 odst. 2. 
Odůvodnění: Je nutné vytvořit prostor pro ČNB na vytvoření systému 
(cca 4 až 5 měsíců), a pak teprve poskytnout 6měsíční lhůtu úvěro-
vým institucím pro naplnění funkční databáze. Stejně tak je nutné 
provázat poskytnutí základní „zahajovací“ informace ze strany úvěro-
vých institucí a následné pravidelné hlášení změn. Předpokládaný 
termín spuštění plného provozu Centrální evidence účtů vč. poskyto-

zásadní akceptováno částečně  
- text částečně upraven a vypuštěn odst. 4 (jedná se o podmín-
ky do obchodní smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem, 
nikoli o záležitost, kterou je třeba obecně upravit zákonem) 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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vání informací oprávněným žadatelům je 1 rok od účinnosti zákona, 
ale řešení zde uvedené umožňuje větší flexibilitu, např. zkrácení lhůty, 
pokud by tvorba a naplnění databáze proběhly rychleji, než se očeká-
vá. 

§ 17 
odst. 1 

ČBA Bez znalosti a důkladné analýzy prováděcí vyhlášky ČNB vydané 
podle § 4 odst. 1 zákona nelze kvalifikovaně odhadnout dostatečnost 
délky přechodné doby pro započetí plnění povinností úvěrových insti-
tucí ve vztahu k centrální evidenci účtů. I bez znalosti této vyhlášky je 
však navržené šestiměsíční období kriticky krátké a jeho zachování v 
navržené délce by zásadním způsobem ohrozilo řádný náběh celého 
systému Centrální evidence účtů. Proto navrhujeme jeho prodloužení 
na 12 měsíců. Opět upozorňujeme, že návrh zákona nebyl s úvěro-
vými institucemi z řad bank a zahraničních bank předkladatelem nijak 
konzultován. 
Zdůvodnění: V ustanovení § 18 se navrhuje nabytí účinnosti zákona 
prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona ve Sbírce 
zákonů ovšem s tím, že úvěrová instituce má podle § 17 odst. 1 záko-
na 6 měsíců od účinnosti zákona na to, aby začala do Centrální evi-
dence úvěrů zasílat požadované údaje.  Nejvýznamnějším aspektem 
navrhované úpravy pro posouzení jejích dopadů je prováděcí předpis 
podle § 4 odst. 1 zákona (vyhláška ČNB). Bez znalosti návrhu prová-
děcí vyhlášky nelze kvalifikovaně hodnotit, zda je navržená doba pro 
první splnění uložených povinností od nabytí účinnosti zákona dosta-
tečná či nikoliv. Navíc je třeba důrazně upozornit na skutečnost, že 
řada úvěrových institucí není za stávajícího stavu schopna generovat 
údaje o disponentech (viz § 3 písm. e) zákona) v elektronické podobě, 
t.j. v tomto smyslu bude nutné, aby tyto úvěrové  instituce významně 
upravily své vnitřní IT systémy. S ohledem na výše uvedené a také s 
ohledem na další regulatorní zásahy, které se rovněž významně do-
tknou informačních systémů využívaných úvěrovými institucemi, po-
žadujeme, aby - i bez znalosti klíčového prováděcího předpisu -  byla 
tato lhůta stanovena alespoň v délce 12 měsíců.  

zásadní akceptováno – teze vyhlášky budou součástí materiálu pro 
vládu; vlastní vyhláška bude připravena až po uzavření smlouvy 
mezi MF a ČNB. 
Lhůta zahájení provozu, resp. dodání první dávky informací do 
CEÚ bude dostatečně včas konzultována s úvěrovými institu-
cemi. 
 
ČBA není povinné přip. místo. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 17 
odst. 1 

+ 2 

MV Za účelem usnadnění dohledávání informací relevantních pro trestní 
řízení požadujeme přechodná ustanovení revidovat a doplnit do nich, 
že se má poskytnout i informace o účtech zrušených před účinností 
tohoto zákona, ke kterým úvěrová instituce uchovává informace podle 
jiného právního předpisu (zákon o bankách a zákon o některých opat-
řeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování teroris-
mu). Odstavec 2 v takovém případě bude třeba vypustit, neboť je žá-
doucí, aby byly předány údaje o klientech, kteří sice smluvní vztah s 
úvěrovou institucí ukončili přede dnem účinnosti tohoto zákona, ale u 
nichž úvěrová instituce tyto informace nadále uchovává. 

zásadní neakceptováno 
Bylo předmětem přípravných jednání: Historie se v CEÚ teprve 
vytvoří; „nalití“ historických údajů od úvěrových institucí, tedy i o 
neživých účtech (tj. zrušených v uplynulých 5-10 letech) by 
výrazně zdražilo pořízení CEÚ a oddálilo její spuštění do provo-
zu. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

§ 17 ÚV-KML Požadujeme, aby byl zákon doplněn o jednoznačné určení termínu, zásadní akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA2DCLDKI)



 16 

odst. 3 od kdy je ČNB povinna zahájit poskytování informací z CEÚ.  
Stávající podoba dotčeného ustanovení, podle něhož je ČNB povinna 
příslušné datum zveřejnit na své úřední desce, vyvolává dojem (pod-
pořený i textem příslušné části důvodové zprávy), že návrh zákona 
ponechává zcela na vůli ČNB, kdy bude připravena k plnění svých 
povinností na jeho základě. Takové řešení není v právním státě přija-
telné; není-li považováno za praktické určit konkrétní datum, musí 
zákon stanovit přinejmenším lhůtu, v níž je ČNB povinna zahájit po-
skytování informací. 

Účinnost zákona se navrhuje s legisvakancí 15 měsíců, v nichž 
bude již možno financovat činnost ČNB a bude dostatek prosto-
ru pro nastavení systémů úvěrových institucí. 
 
- dohodnuto na jednání dne 1. 9. 2015 
 

nový § MV Požadujeme do návrhu doplnit ustanovení, které umožní České ná-
rodní bance využívat údaje ze základního registru obyvatel a ze dvou 
zdrojových agendových informačních systémů a za tímto účelem 
předkládáme legislativní návrh řešení. 
 „§ xy 
Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z jiných informač-
ních systémů veřejné správy 
(1) Česká národní banka využívá pro výkon působnosti podle tohoto 
zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu 
a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v 
cizině, datum, místo  
a stát, kde se narodil, 
d) adresa místa pobytu, 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo 
území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k 
úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu  
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den 
smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a 
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
(2) Česká národní banka pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
využívá z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) rodné číslo, 
d) pohlaví, 
e) státní občanství, 
f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní 
občan České republiky narodil v cizině, 
g) adresa místa trvalého pobytu, 
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na 

zásadní neakceptováno 
z důvodu bezpečnosti dat budoucí provozovatel systému ne-
souhlasí s napojením. Navíc systém CEÚ je postavený na úda-
jích, které klient dodá bance, která nemá možnost kontroly proti 
základním registrům; u cizinců je to zcela irelevantní. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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jehož území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 
(3) Česká národní banka pro výkon působnosti podle tohoto zákona 
využívá z informačního systému cizinců údaje v rozsahu 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) rodné číslo, 
d) pohlaví, 
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
f) místo a stát narození, 
g) druh a adresa místa pobytu, 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 
j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 
k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden 
jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním regis-
tru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence 
obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze po-
kud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
  (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít 
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“. 
V námi navržených odstavcích 1 až 3 pak doporučujeme zrevidovat 
výčet údajů dle reálných potřeb České národní banky. 

DZ 
- obecná 

část 
 

MZV Předkladatel by měl zvážit, zda mu nevznikla povinnost konzultovat 
tento návrh s Evropskou centrální bankou (dále jen „ECB“) ve smyslu 
čl. 127 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) 
a doplnit případně obecnou část důvodové zprávy ve smyslu čl. 8a 
Legislativních pravidel vlády. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný zákon se týká úkolů České národní banky, které ukládá 
vést Centrální evidenci účtů, což může také znamenat, že se dotýká i 
působnosti ECB ve smyslu čl. 127 odst. 4 SFEU, resp. rozhodnutí 
Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostát-
ních orgánů s ECB k návrhům právních předpisů. Pokud členský stát 
nesplní povinnost konzultace plynoucí z čl. 127 odst. 4 SFEU, vysta-
vuje se riziku zahájení řízení pro porušení smluv podle čl. 258 SFEU, 
které může být zahájeno také z podnětu ECB (čl. 271 písm. d) SFEU). 
Zároveň se Česká republika, s ohledem na judikaturu Soudního dvora 
EU, vystavuje i riziku prohlášení nekonzultovaného vnitrostátního 
předpisu za nevynutitelný vůči jednotlivci (viz např. rozhodnutí Soud-

zásadní akceptováno – konzultace podle čl. 8a LPV má být provedena 
až po připomínkovém řízení  
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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ního dvora EU ve věci C-443/98 Unilever) a s tím spojených nákladů. 

str. 8 ÚV OKOM Na straně 8 DZ se předkladatel nevyjadřuje ke směrnici 95/46/ES. 
Nutno doplnit. 
Zásady zákonného uchovávání a zpracovávání osobních údajů jsou 
stanoveny zejména v čl. 6 a čl. 7 směrnice 95/46/ES, které mimo jiné 
stanoví, že osobní údaje fyzických osob mají být zpracovávány pouze 
pro předem stanovené účely, jen po nezbytně nutnou dobu a obecně 
též se souhlasem subjektu, kterého se údaje týkají. Přestože se 
směrnice 95/46/ES na činnost členského státu v oblasti trestního prá-
va obecně nevztahuje (čl. 3 odst. 2) a čl. 13 odst. 1 téže směrnice 
určité změkčení zásad pro ochranu osobních údajů ve prospěch sle-
dování významného hospodářského nebo finančního zájmu členského 
státu v daňové oblasti umožňuje, elementární parametry zpracování 
osobních údajů fyzických osob musí být i přesto dodrženy. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

Část VI ÚOOÚ K zhodnocení dopadů nově navrhované právní úpravy 
Část VI Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řeše-
ní ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů je třeba přepraco-
vat a podstatně doplnit. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva by se měla se zásahem do soukromí prostřednic-
tvím rozsáhlého zpracování osobních údajů reprezentovaného 
ústředním tématem - Centrální evidencí účtů - vypořádat řádně a ne 
se omezovat na tvrzení o zvýšení ochrany osobních údajů, která však 
nejsou nijak doložena. 
ÚOOÚ proto připomíná, že k vyhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento 
postup: Je nutno explicitně konstatovat, že návrh zakládá nové zpra-
cování osobních údajů; pokud a uvést jeho základní parametry: speci-
fický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpra-
cování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrho-
vanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. To vše návrh 
zákona sám obsahuje, kvantifikaci zpracování a identifikaci jeho va-
zeb na zpracování další však ne. 
Popíše se a pokud možno i vyhodnotí zásah do soukromí subjektu 
údajů, které jsou objektem popisu, vymezený osobními údaji získáva-
nými nikoli přímo od subjektu údajů a používanými bez jeho vědomí, a 
to za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií. Poté se vyhod-
notí, 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 sou-
kromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpo-
kládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být do-
sahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osob-
ních 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 aktualizace 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 osob-
ních údajů. 
Předmětem takového hodnocení jsou pouze přímé projevy; pro nově 
zakládaná zpracování osobních údajů se popíší 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. 
Důsledkem napadeného opomenutí je nedostatečná úprava ochrany 
osobních údajů napadená v první připomínce, tedy absence identifi-
kovaných rizik pro ochranu osobních údajů a účinných specifických 
protiopatření. Opět z letmého externího pohledu je zřejmé, že obje-
mově významná část zpracování osobních údajů se bude uskutečňo-
vat v rámci systému datových schránek a v rámci evidence také tím, 
že záznam o obsahu žádosti a o obsahu odpovědi a o datu a čase 
přijetí žádosti a odeslání odpovědi se uchovává po dobu 5 let ode dne 
následujícího po odeslání odpovědi. 

Část VII ÚV-KML Provedené zhodnocení korupčních rizik omezující se na konstatování, 
že navrhovaná úprava nezvyšuje korupční rizika a naopak má poten-
ciál napomáhat odhalování a dokazování korupce, nelze považovat  
za dostatečné. 
Ačkoli nezpochybňujeme, že navrhované zavedení Centrální evidence 
účtů může mít nepřímý protikorupční efekt, v důvodové zprávě je tře-
ba zaměřit se i na korupční rizika samotné konkrétní právní úpravy 
vedení této evidence. Toto hodnocení by se s ohledem na korupční 
potenciál mělo soustředit především na rozšíření pravomocí České 
národní banky v oblasti dohledu a správního trestání, jež navrhovaná 
úprava přináší, a to i s ohledem na extrémně široké rozpětí pokuty, 
kterou lze za porušení povinností podle navrhovaného zákona uložit, 
a z něj vyplývající vysokou míru diskrece při rozhodování.  
Požadujeme příslušnou část důvodové zprávy podrobněji rozpracovat 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 
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ve výše uvedeném smyslu, a to v souladu s metodikou dostupnou  
na http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-temata/cia/cia-115011/. 

 ÚV OKOM Dle výše uvedených ustanovení může žadatel požadovat poskytnutí 
osobních údajů dotčených osob, jen pokud jsou splněny podmínky 
stanovené jinými právními předpisy. Dále pak při podání žádosti ne-
musí žadatel v žádosti o poskytnutí informací z Centrální evidence 
účtů uvést důvod jejího podání. S ohledem na čl. 6 odst. 1 písm. b) 
směrnice 95/46/ES, který stanoví, že osobní údaje musí být shromaž-
ďovány pro stanovené účely a nesmí být dále zpracovávány způso-
bem neslučitelným s těmito účely, požadujeme přinejmenším do dů-
vodové zprávy jasně specifikovat, z jakých důvodů – které zřejmě 
budou navazovat na podmínky v jiných právních předpisech - bude 
žadatel žádat o poskytnutí osobních údajů dotčených osob. 

zásadní neakceptováno, jednoznačně vyplývá z textu zákona a i v dů-
vodové zprávě je toto již vyjádřeno. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

k § 7 
odst. 1 

ČNB K písm. c) požadujeme doplnit upřesnění: „Navrhuje se, aby v žádosti 
byl vždy i odkaz na konkrétní řízení každého žadatele, pro jehož účely 
je prolomení příslušné mlčenlivosti vyžadováno. Jen tak mohou 
orgány dozorující činnost jednotlivých žadatelů (nikoliv ČNB) ověřit 
oprávněnost žádosti a tedy odhalit i případné vybočení z mezí 
příslušného zákona.“. 

zásadní akceptováno jako doplnění textu § § 6 odst. 2, kam byl text 
přesunut 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 ČNB K písm. c) bod 3. požadujeme úpravu s ohledem na to, že zákon ne-
předpokládá více adres pobytu. Více adres by nemělo být akceptová-
no, neboť by to výrazně zatěžovalo systém (např. kolik povolit adres, 
více oprav, dotazy na různé adresy apod.).: „Je-li v žádosti týkající se 
fyzické osoby uvedeno (rodné) jméno a příjmení společně buď s da-
tem narození, nebo s rokem narození a adresou pobytu, CEÚ podá 
kompletní informaci o účtu, u něhož se shoduje (rodné) jméno v žá-
dosti alespoň s jedním užívaným jménem klienta, současně se shodu-
je příjmení v žádosti alespoň s jedním užívaným příjmením klienta a 
současně se shoduje i další požadovaný údaj, tedy buď datum naro-
zení, nebo současně rok narození alespoň se jednou zaznamenanou 
adresou pobytu klienta.“. 

zásadní Neakceptováno, viz výše. Bude předmětem technického řešení. 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

k § 10 ČNB Požadujeme upravit text s ohledem na to, že podle návrhu zákona se 
dohled vykonává jen nad plněním povinností úvěrovými institucemi, 
nikoliv nad vlastní činností CEÚ. Návrh úpravy: „Upravuje se pouze 
dohled nad plněním povinností vůči CEÚ úvěrovými institucemi. Or-
gán dohledu nebude vykonávat kontrolu oprávněných žadatelů, v té 
se uplatí příslušné speciální či obecné předpisy, které upravují jejich 
činnost. Kontrolu provozu CEÚ zajistí ČNB standardními postupy 
vnitřní kontroly shodně jako u dalších databází, které dnes vede.“. 

zásadní akceptováno 
 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

 ČBA Předkladatel formuluje předpoklad, že na straně úvěrových institucí 
dojde k úsporám v řádu desítek milionů Kč na věcných a osobních 
nákladech na „negativní“ odpovědi žadatelům (ve „Finančním vyčísle-
ní přínosů“ na str. 27 je dokonce uvedeno 100 mil Kč). Tento údaj 

zásadní akceptováno částečně – upraven text shrnutí ZZ RIA. 
Částky vyplývají ze studie proveditelnosti, jak je pro tento účel 
poskytla ČBA a takto jsou i prezentovány. 
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neodpovídá realitě, žádáme vypustit. 
Zdůvodnění: Úvěrové instituce zpracovávají denně v téměř stopro-
centně automatizovaném režimu (výjimku tvoří jen okrajové případy 
cizinců apod.) stovky tisíc (!) dotazů podobného charakteru, které jsou 
kladeny ze strany exekutorských úřadů. Pár desítek, maximálně sto-
vek dotazů ze strany státních institucí, které by měly mít přístup do 
CEÚ podle navrhovaného zákona, tvoří v porovnání s tímto údajem 
zcela zanedbatelnou část. K redukci počtu pracovníků zabývajících se 
danou problematikou již dávno došlo, jejich počty byly zredukovány na 
minimální úroveň, proto je podle našeho názoru údaj o úsporách na 
straně úvěrových institucí zcela zavádějící. 

Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

obecně EK V obecné rovině upozorňujeme navrhovatele na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o ev-
ropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshranič-
ních pohledávek v občanských a obchodních věcech, zvláště na čl. 14 
a 29, které ovšem bude účinné až od roku 2017. Navrhovatel má 
možnost již nyní sladit případnou úpravu vyžadování informací o ban-
kovních účtech ze strany zahraničního soudu s českou právní úpra-
vou. 

ostatní neakceptováno, návrh se s ohledem na požadavky ČNB drží 
omezení, vycházejících z dohody mezi MF a ČNB ze dne 12. 
11. 2014, podle níž má CRÚ sloužit jen pro účely daňové a 
trestního řízení 

obecně ÚV-KML Doporučujeme provést revizi navrhovaného zákona, pokud jde o pou-
žití nenormativních odkazů a odkazů na poznámky pod čarou, a zvážit 
nahrazení nenormativních odkazů normativními a vypuštění pozná-
mek pod čarou, jejichž potřebnost (např. poznámky pod čarou č. 2 a 
4) či vhodnost (např. poznámka pod čarou č. 1) je sporná. 

ostatní akceptováno 

obecně ÚV OKOM V materiálu dále postrádáme přílohu VI. – návrh prováděcí vyhlášky ostatní Viz předkládací zpráva – bude součástí návrhu pro vládu 

obecně ČBA K ustanovení § 5 upravujícímu některé aspekty poskytování informací 
z Centrální evidence účtů 
K ustanovení § 11 zavádějícímu správní delikty a pokuty: 
Navrhujeme, aby žadatelům byla zákonem stanovena povinnost za-
vést systém vnitřní kontroly řádného užívání Centrální evidence účtů. 
Navrhujeme, aby zákon stanovil správní úřad, eventuálně jiný subjekt 
pověřený výkonem kontroly řádnosti užívání Centrální evidence účtů 
ze strany žadatelů. Navrhujeme, aby z textu ustanovení § 5 odst. 3 
byla vypuštěna poslední věta stanovící neodůvodněnou výjimku pro 
získávání informací z Centrální evidence účtů zpravodajskými služ-
bami, popř. aby bylo toto ustanovení přeformulováno tak, že zpravo-
dajská služba je povinna předložit výpis z rozhodnutí soudu podle 
zákona o zpravodajských službách.    
Správní delikty jsou v návrhu zákona stanoveny zcela asymetricky, t.j. 
tak, že se jich mohou dopustit pouze úvěrové instituce. Navrhujeme, 
aby zákon buď přímo definoval správní delikty a odpovídající pokuty 
pro ostatní adresáty právní úpravy (t.j. zejména žadatele), popř. aby 
se stanovení správních deliktů spočívajících v porušení tohoto zákona 

ostatní Neakceptováno. 
Návrh skutečně řeší jen delikty úvěrových institucí, resp. jejich 
plnění povinností vůči CEÚ. Odpovědnost žadatele za neopráv-
něnou žádost viz DZ k § 5. 
Již podle stávajících předpisů mohou kontrolu žadatelů prová-
dět všechny navrhovatelem uváděné instituce, není důvod ke 
zvláštní úpravě. 
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ze strany žadatelů (a příslušných pokut) promítlo v novelizaci zákonů, 
které se mění v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů.  
Zdůvodnění: Předkladatel v důvodové zprávě nebere dostatečně, 
pokud vůbec, v potaz skutečnost, že zneužití možnosti získávat údaje 
z Centrální evidence účtů má ve vztahu k majitelům účtů, resp. dispo-
nentům z řad fyzických osob přímý dopad do oblasti ochrany osobních 
údajů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/20000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů) je Listinou základních práv a svo-
bod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasaho-
váním do jeho soukromého a osobního života a neoprávněným shro-
mažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních úda-
jů. Případné zneužití údajů shromažďovaných v centrální evidenci 
úvěrů ohledně právnických osob je neméně závažným problémem a 
hrozbou. Zavedení účinného systému kontroly řádnosti užívání cen-
trální evidence účtů je tedy evidentně ve veřejném zájmu. Vzhledem k 
tomu považujeme za nezbytné, aby zákon stanovil žadatelům přinej-
menším povinnost zavést systém vnitřní kontroly řádnosti užívání 
Centrální evidence účtů. Současně s tím se jeví jako nanejvýš vhodné 
a potřebné, aby byl buď zákonem, nebo některým ze zákonů, které se 
mají změnit v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů, 
stanoven nezávislý správní úřad, jenž by byl nadán pravomocí kontro-
lovat (i) efektivitu takového systému vnitřní kontroly, a zároveň (ii) 
vlastní řádnost užívání Centrální evidence účtů žadateli. Takovým 
správním úřadem by v oblasti údajů Centrální evidence účtů týkajících 
se fyzických i právnických osob mohl být Úřad na ochranu osobních 
údajů (u žadatelů vymezených v § 2 písm. a) až c) zákona). Ohledně 
žadatelů z řad zpravodajských služeb se za stávající právní situace 
jeví jako nejvhodnější kontrolní orgány Stálá komise pro kontrolu čin-
nosti Bezpečnostní informační služby a Stálá komise pro kontrolu 
činnosti Vojenského zpravodajství. Alternativním postupem ve vztahu 
k posledně jmenované skupině žadatelů by bylo zakotvení kontroly 
řádnosti užívání Centrální evidence účtů v připravovaném zákoně o 
kontrole zpravodajských služeb. 
Za nedostatek navrženého zákona (který není v důvodové zprávě 
přesvědčivě, resp. nijak vysvětlen) považujeme dále asymetrické za-
kotvení správních deliktů tak, že se jich mohou dopustit pouze úvěro-
vé instituce, a to nesplněním povinnosti nahlásit Centrální evidenci 
účtů změnu hlášených údajů, přičemž za toto porušení jim může být 
vyměřena pokuta až do výše 10 mil Kč (§ 11). Zcela překvapivě a bez 
seznatelného či přesvědčivého důvodu pak zákon nestanoví žádné 
sankce za porušení povinností na straně žadatelů. Tato asymetrie by 
měla být odstraněna v souvislosti se zakotvením kontrolních mecha-
nismů popsaných v předchozím odstavci. 
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Konečně pak považujeme za nedůvodnou výjimku uvedenou v usta-
novení poslední věty § 5 odst. 3 zákona, t.j. máme za to, že zpravo-
dajské služby by měly mít i ve vztahu k využívání údajů z Centrální 
evidence účtů povinnost přiložit k žádosti výpis z rozhodnutí soudu 
podle §11a zákona č. 153/1994 Sb. V opačném, t.j. předkladatelem 
navrhovaném, případě by totiž jakákoli forma kontroly nad řádností 
využívání dat z Centrální evidence účtů ze strany zpravodajských 
služeb byla vyloučena, což je vzhledem k výše uvedenému veřejnému 
zájmu na takové kontrole nežádoucí stav. 

obecně NSZ Systém technické podoby žádání a poskytování informací z Centrální 
evidence účtů je založen na systému datových schránek. Toto samo-
zřejmě lze akceptovat, ale současně se jedná o technické řešení de 
facto velmi omezující. V návrhu zákona chybí, a to alespoň do bu-
doucna, možnost vytvoření elektronického systému či rozhraní na 
propojení elektronických systémů, kdy bude žádost i odpověď probí-
hat automatizovaně – zejména tam, kde by se jednalo o žádost, na 
níž by byla negativní odpověď (v Centrální evidenci účtů by nebyl 
veden účet k příslušné osobě). Důvodová zpráva k § 6 sice hovoří a 
automatizovaném režimu, ale i tak se pořád jedná do budoucna o 
jistým způsobem technicky omezující opatření. Na tomto místě je tře-
ba uvést, že v současné době je připravováno řešení elektronického 
propojení dotazovacího a odpovědního režimu ISYZ a členů České 
bankovní asociace. V návrhu zákona by mělo být ustanovení umožňu-
jící i jiné technické řešení,  
a to např. za technických podmínek stanovených vyhláškou České 
národní banky. 

ostatní neakceptováno – návrh vychází z omezení daných dohodou 
mezi MF a ČNB 

§ 1 
odst. 1 

NSZ Za slova „stíhání pachatelů trestných činů“ navrhujeme vložit slova „a 
zjišťování jejich majetkových poměrů“. Takto je třeba vymezit účel 
Centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“), aby byla využitelná zejména 
i pro případy pátrání po výnosech z trestné činnosti. 
Jestliže by z jakéhokoli důvodu nebyl tento návrh akceptován, pak je 
třeba trvat alespoň na tom, aby v důvodové zprávě k tomuto ustano-
vení bylo uvedeno, že „vyhledávání a odhalování trestné činnosti a 
stíhání pachatelů“ zahrnuje i vyhledávání peněžních prostředků na 
účtech, které by mohly být zajištěny v trestním řízení. Zatím to tam 
uvedeno není. 
V této souvislosti upozorňujeme na rozpor znění § 1 definujícího účel 
zřízení CEÚ s důvodovou zprávou. Podle § 1 lze využívat tuto data-
bázi jen pro účely trestního řízení a pro „zajištění významných finanč-
ních zájmů a bezpečnosti ČR“. V důvodové zprávě je uvedeno, že 
„významným finančním zájmem“ je daňové řízení, které se však netý-
ká výběru místních nebo správních poplatků. V bodu IV na str. 9 dů-
vodové zprávy je však uvedeno, že náklady na zřízení a správu CEÚ 

ostatní Akceptováno jako změna DZ 
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budou kompenzovány úsporou věcných a osobních nákladů u žadate-
lů z oblasti „státní správy a samosprávy“. Orgány samosprávy však 
mezi žadatele nepatří. Proto by zde měl být patrně spíš odkaz na 
žadatele z oblasti „státní správy a orgánů činných v trestním řízení“. 

§ 2 odst. 
1 písm. 

a) 

ČNB 1. Navrhujeme upravit text takto: „úvěrovou institucí [je] banka, po-
bočka zahraniční banky zahraniční banka, která vykonává činnost v 
České republice prostřednictvím pobočky, a nebo spořitelní a úvěrní 
družstvo“. 
Odůvodnění: Je nutné odstranit pochyby, zda z původní formulace 
neplyne povinnost komunikovat přímo s centrálou zahraniční banky. 
Koncepce ukládání povinností pobočce zahraniční banky se používá 
např. ve vyhlášce č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a 
pobočkami zahraničních bank České národní bance. 

ostatní neakceptováno 
„Pobočka zahraniční banky“ není subjekt, proto jí zákon nemů-
že ukládat povinnosti. To, že tak některé jiné zákony přesto činí, 
je bez významu. Na základě doporučení odboru 35 MF byla 
namísto původního návrhu „pobočka zahraniční banky“ použit 
text „zahraniční banka, která vykonává činnost v České republi-
ce prostřednictvím pobočky“. 

 ČNB 2. Doporučujeme vyjasnit, zda v případě zahraniční poboček českých 
bank je záměrem reportovat i účty vedené jejich prostřednictvím. Ak-
tuální návrh zákona k tomu směřuje, i když to zřejmě nebylo zámě-
rem. 

ostatní akceptováno – upraven text § 2 odst. 1 písm. b) – „…účet zří-
zený v České republice …“ 

§ 2 
odst. 1 

písm. b) 

ČNB Navrhujeme upravit takto: „účet zřízený na základě smlouvy o účtu 
podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém 
vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty, včetně 
účtů zřízených podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahra-
ničního práva“. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava doplňuje vymezení okruhu účtů, na 
které se zákon bude vztahovat, pro případ, že se na trhu objeví srov-
natelné účty vedené na základě nepojmenovaných smluv neuprave-
ných výslovně v občanském zákoníku. Spíše máme za to, že takové 
smlouvy vždy naplní znaky smluv podle občanského zákoníku, ale 
zaznamenali jsme v tomto ohledu pochybnosti, které navržená úprava 
řeší. Případné nezahrnutí účtů na základě nepojmenovaných smluv by 
vytvářelo prostor pro obcházení zákona. 

ostatní akceptováno 

 MD Navrhujeme zvážit rozšíření okruhu žadatelů o informace z Centrální 
evidence účtů pro soudní komisaře při dědickém řízení. 

ostatní neakceptováno 
- viz výše 

odst. 2 
písm. b) 

ÚV-KML Doporučujeme nahradit slova „Finanční analytický útvar Ministerstva 
financí“ slovy „orgán příslušný přijímat oznámení o podezřelém ob-
chodu podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti“ a v návaznosti na tuto změnu upravit i dikci § 6 odst. 
2 písm c).  
Finanční analytický útvar (FAÚ) je v současné době pouze vnitřním 
útvarem Ministerstva financí (MF), nikoli samostatným úřadem,  
a nemůže být tudíž přímým nositelem práv či kompetencí; tím může 
být pouze samotné MF (vykonávající popř. svou působnost prostřed-
nictvím FAÚ).  S ohledem na to, že se (jak vyplývá z důvodové zprávy 
k souběžně předkládané novele zákona č. 253/2008 Sb.) pro budouc-

ostatní akceptováno 
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nost uvažuje o transformaci FAÚ na samostatný správní úřad, dopo-
ručujeme v dotčeném ustanovení určit příslušného žadatele nikoli jeho 
konkrétním označením, ale prostřednictvím jeho obecného vymezení 
v návaznosti na relevantní kompetence v oblasti opatření proti praní 
špinavých peněz, tj. tak, aby dané vymezení zahrnovalo jak MF (jed-
nající popř. prostřednictvím FAÚ) podle současné úpravy, tak eventu-
ální Finanční analytický úřad podle zamýšlené úpravy budoucí. 

odst. 2 
písm. c) 

MZV odstranění čárky v § 2 odst. 2 písm. c) před spojkou nebo – jedná se o 
kumulativní výčet 

ostatní neakceptováno 
nejedná se o kumulativní výčet, ale o vyjádření variant v podod-
stavcích, kdy se podle čl. 42 odst. 1 LPV před „nebo“ píše čárka 

 ÚV-KML Doporučujeme v § 2 odst. 2 písm. c) vypustit slova „pro účely výkonu 
správy daní“.  
Oprávnění požadovat informace z Centrální evidence účtů (CEÚ) je  
v § 5 odst. 1 vázáno - kromě postavení žadatele ve smyslu § 2 odst. 2 
– i na splnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro 
požadování informací chráněných bankovním tajemstvím, a to obecně 
pro všechny žadatele. Dané ustanovení dostatečně zajišťuje, že žada-
telé budou svých práv podle navrhované úpravy využívat toliko v rám-
ci své zákonné působnosti, resp. v rámci její omezené části vymezené 
relevantními konkrétními účely v souladu s těmito jinými předpisy. V 
kontextu této úpravy není zřejmé, proč by mělo být v případě orgánů 
Finanční a Celní správy ČR – a právě jen u nich – podmíněno určitým 
konkrétním účelem, za jakým mohou o informace žádat, již jejich po-
stavení žadatele, a to formou nevhodnou jak ze systematického, tak z 
jazykového hlediska. Zakotvení daného omezení pro orgány Finanční 
i Celní správy je zcela nadbytečné, neboť vyplývá již ze skutečnosti, 
že jejich oprávnění požadovat informace chráněné bankovním tajem-
stvím stanoví výlučně daňový řád, tj. předpis upravující právě postupy 
při správě daní. 

ostatní akceptováno 

odst. 2 
písm. d) 

ÚV-KML Doporučujeme doplnit za slova „zpravodajská služba“ slova „České 
republiky“ a současně pro daný pojem zavést legislativní zkratku 
„zpravodajská služba“. 
Bez daného upřesnění není ustanovení dostatečně jednoznačné, 
neboť odkaz na poznámku pod čarou citující zákon o zpravodajských 
službách České republiky nemá normativní povahu. Možným alterna-
tivním řešením je nahradit příslušný nenormativní odkaz odkazem 
normativním. 

ostatní akceptováno 

§ 3 nad-
pis 

ČNB K nadpisům § 3 a 4 [Sjednocení terminologie] 
V nadpisech těchto ustanovení se používá slovo „data“, v samotných 
ustanoveních § 3 a § 4 je uvedeno slovo „údaje“. Doporučujeme text 
sjednotit. 

ostatní akceptováno 

písm. a) MV Doporučujeme předkladateli konkretizovat údaje, jejichž prostřednic-
tvím bude úvěrová instituce konkretizována (např. IČ, kód banky 

ostatní neakceptováno; označení bude sloužit jen pro účely CEÚ a 
bude stanoveno strukturou údajů ve vyhlášce podle § 4 odst. 1 
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apod.). 

písm. b) ČNB Slova „založení účtu“ navrhujeme nahradit slovy „zřízení účtu“. Termi-
nologii je třeba sjednotit s § 2 odst. 1 písm. b) („účet zřízený“) a též s 
občanským zákoníkem (§ 2662), kde se rovněž hovoří o zřízení účtu. 

ostatní akceptováno 

písm. c) MV Doporučujeme v normativním textu uvést, jaký formát čísla účtu bude 
používán (např. ABO, IBAN). 

ostatní neakceptováno; formát bude stanoven strukturou údajů ve vy-
hlášce podle § 4 odst. 1 

písm. d) 
bod 1. 

ÚV-KML Doporučujeme nahradit slova „všechna užívaná jména a příjmení“ 
slovy „všechna jména a příjmení užívaná v souvislosti s účtem vede-
ným úvěrovou institucí“. 
Bez daného upřesnění vyplývá z dotčeného ustanovení (ve spojení s 
ustanovením § 4 odst. 1) povinnost úvěrové instituce poskytnout  
do CEÚ údaje o všech jménech, které její klient obecně používá, a to  
i v rozsahu, v jakém jí tyto údaje nejsou známy. 

ostatní akceptováno 

písm. d) 
bod 2. 

ČNB Je třeba sjednotit terminologii „jméno“, resp. „název“ právnické osoby. 
Navrhujeme sjednotit na výraz „název“. Srov. též § 7 písm. c) bod 4 
návrhu, který hovoří o „názvu“. 

ostatní akceptováno částečně: sjednoceno na jméno po doplnění usta-
novení o podnikající FO (shodně i v § 7 písm. c) bod 4.) 

písm. e) NSZ Navrhujeme následující znění písmene e): 
„e) identifikační údaje osob oprávněných nakládat s peněžními pro-
středky na účtu v rozsahu uvedeném v písmenu d), dále datum vzniku 
a datum zániku tohoto oprávnění,“. 
Jestliže v CEÚ má být uvedeno i datum vzniku a zániku oprávnění 
osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky, pak by logicky 
tato evidence měla obsahovat také identifikační údaje těchto oprávně-
ných osob ve stejném rozsahu, jako je tomu u klienta. To, že CEÚ má 
obsahovat i údaje o disponentech, je ostatně uvedeno i v důvodové 
zprávě na str. 7 ve druhém odstavci. 

ostatní neakceptováno – je řešeno ve vymezení pojmu „klient“ v § 2 
odst. 1 písm. c)  

písm. f) ADZ Součástí hlášení dat by měl být dle návrhu mimo jiné i údaj o každé 
změně identifikačních údajů klienta. Toto ustanovení je velmi imple-
mentačně náročné, jelikož předpokládá, že všechna pole jsou v infor-
mačních systémech nastavena tak, že existuje údaj o jejich úpravě, to 
však není pravidlem. Otázka zní, zda by bylo možné hlásit vždy aktu-
ální stav databáze účtů, která by se hromadně přepsala? 

ostatní neakceptováno 
Návrhem ADZ by se změnily základní účel a koncepce CEÚ, 
které jsou stanoveny v usnesení vlády z prosince 2014. 
 

§ 4  
odst. 1 

ÚV-KML Doporučujeme doplnit návrh zákona o řádně formulované zmocnění 
ČNB k vydání vyhlášky, jejíž existenci předpokládá dotčené ustano-
vení; toto ustanovení samotné daný požadavek nesplňuje. 

ostatní akceptováno 
doplněno samostatné zmocňovací ustanovení jako § 17 

odst. 3 NSZ Zřejmě by namísto slova „Nejkratší“ mělo být uvedeno slovo „Nejdel-
ší“, jinak ustanovení nedává dobrý logický smysl. 

ostatní ustanovení zrušeno  

 ÚV-KML Doporučujeme zvážit smysl dotčeného ustanovení, podle něhož je 
nejkratší lhůtou pro poskytnutí informací 24 hodin, a v návaznosti na 
jeho zamýšlený účel je přeformulovat.  
Směřuje-li dané ustanovení na konkretizaci povinnosti úvěrové institu-
ce, je stanovení nejkratší lhůty z hlediska účelu ustanovení nelogické 
a je třeba je nahradit vymezením nejzazší lhůty, v níž musejí být in-

ostatní akceptováno 
ustanovení zrušeno 
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formace poskytnuty. Představuje-li dané ustanovení stanovení zákon-
ných mezí pro úpravu lhůt pro poskytování informací v předpokládané 
vyhlášce ČNB, je třeba je jednoznačněji propojit s příslušným zmoc-
něním pro její vydání.  
Současně doporučujeme nahradit slova „významné dny a dny pracov-
ního klidu“ slovy „a ostatní svátky“. 
Je-li zobecněný název právního předpisu, použitý v rámci normativní-
ho odkazu, koncipován prostřednictvím vymezení materie upravované 
tímto předpisem, mělo by jít logicky o materii, jež je pro použití norma-
tivního odkazu relevantní. V daném případě je podstatné, že daný 
předpis upravuje svátky (státní i ostatní), nikoli významné dny a dny 
pracovního klidu. 

 ADZ Jsme toho názoru, že lhůta do 24 hodin od založení účtu nebo změny 
na účtu pro reportování této změny do Centrální evidence účtů je ex-
trémně krátká. Dle návrhu je to sice nejkratší možná lhůta, nepředpo-
kládáme však, že ČNB v rámci prováděcího předpisu poskytne lhůtu 
delší. Navrhujeme uplatnit v rámci připomínkového řízení lhůtu delší – 
z našeho pohledu se nabízí dvě možnosti - lhůta 5 dnů, příp. uplatnění 
stejného principu reportingu, jaký je již v současnosti ve vztahu k ČNB 
standardní, a to pravidelné hlášení - a to v tomto případě s týdenní 
frekvencí. 
Pokud jde o formát datové věty pro export do CEÚ, předpokládáme, 
že jej ČNB následně upraví vyhláškou. 

ostatní viz výše 
Lhůta bude stanovena vyhláškou ČNB, nicméně nepředpoklá-
dáme její významné prodloužení; to by popřelo smysl CEÚ  

§ 5 odst. 
1 

ČNB Doporučujeme doplnit, že „možnost vyžádání informací chráněných 
podle zákona o bankách nebo zákona o spořitelních a úvěrních druž-
stvech“ se týká vyžádání informací o bank (v případě zákona o ban-
kách) a od družstevních záložen (v případě zákona o spořitelnách a 
úvěrních družstvech).   
Odůvodnění: Současně znění odkazuje na informace chráněné podle 
uvedených zákonů, ale tyto zákony znají dva okruhy chráněných in-
formací. Např. u zákona o bankách jde o informace obchodní (ban-
kovní tajemství) a informace získané ČNB při dohledu (dohledová 
mlčenlivost). V zájmu vyloučení pochybností je žádoucí upřesnit v 
textu zákona, že relevantní jsou podmínky pro prolomení bankovního 
tajemství. 

ostatní akceptováno 

odst. 1 a 
2 

ČNB K § 5 odst. 1 a 2 a § 10 odst. 2 [Sjednocení citace zákonů] 
Doporučujeme sjednotit terminologii. V § 5 odst. 1 a 2 se uvádí „záko-
na o bankách“ a „zákona o spořitelních a úvěrních družstvech“, ale v § 
10 odst. 2 „zákona upravujícího činnost bank“ a „zákona upravujícího 
činnost spořitelních a úvěrních družstev“. Jednodušší vyjádření „zákon 
o bankách“ a „zákon o spořitelnách a úvěrních družstvech“ považuje-
me za dostatečně určité a nezaměnitelné. 

ostatní akceptováno 

odst. 2 MV Dáváme na zvážení, zda je nutné v normativním textu uvádět, že „ža- ostatní upraveno jinak 
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datel odpovídá za důvodnost žádosti“, neboť tuto formulaci považuje-
me za nadbytečnou, a to s ohledem na skutečnost, že informace mo-
hou oprávněné subjekty žádat pouze při splnění podmínek stanove-
ných jinými právními předpisy. Jsou-li tyto podmínky naplněny, pak je 
žádost zcela jistě „důvodná“. 

 NSZ Nepovažujeme za případné použít pojem „odpovídá“, když zákon v 
souvislosti s porušením tohoto ustanovení nestanoví sankci. Přesnější 
by podle našeho názoru bylo stanovit povinnost podávat žádosti jen 
za stanoveným účelem apod. 

ostatní neakceptováno, postih je možný podle příslušných speciálních 
zákonů a k tomu se váže i vyjádřená odpovědnost 

odst. 3 ČNB Ustanovení navrhujeme odpovídajícím způsobem přenést do § 6 (od-
kaz v § 5 odst. 5 je v tom případě třeba upravit). 
Odůvodnění: Svým obsahem § 5 odst. 3 systematicky spadá do § 6. 
Navíc pravidlo o tom, že se žádost označuje spisovou značkou pří-
slušného řízení je v současné podobě návrhu obsaženo dvakrát /§ 5 
odst. 3 a § 7 odst. 1 písm. c)/. 

ostatní akceptováno 

 MV Z návrhu není zřejmé, a příliš to neobjasňuje ani důvodová zpráva, 
proč v případě zpravodajských služeb byla zvolena výjimka, že ke své 
žádosti nepřikládají výpis z rozhodnutí soudu podle zákona o zpravo-
dajských službách. Důvodová zpráva přitom výslovně zmiňuje, že 
příslušné rozhodnutí soudu musí mít zpravodajská služba již před 
podáním žádosti. Pomocí poznámky pod čarou je navíc odkazováno 
na § 11a odst. 5 zákona o zpravodajských službách, který zpravodaj-
ským službám umožňuje získávat informace pouze v souvislosti s 
potlačováním financování terorismu. Domníváme se tedy, že by bylo 
vhodné, aby i zpravodajské služby přikládaly k žádosti výpis soudního 
rozhodnutí, neboť jen tímto způsobem si bude moci Česká národní 
banka ověřit, že nedochází ke zneužívání evidence a informace je 
zpravodajskou službou vyžadována pouze pro účely předpokládané 
§ 11a odst. 5 zákona o zpravodajských službách. 

ostatní neakceptováno 
- právě proto je v § 5 odst. 2 uvedeno, že odpovědnost za spl-
nění zákonných podmínek pro vyžádání informací je na žadate-
li. CEÚ bude odpovídat automatizovaně, nebude tedy posuzo-
vat oprávněnost žádosti (při splnění ostatních podmínek). CEÚ 
ani ČNB ze zákona nepřísluší kontrolovat žadatele a tedy ani 
oprávněnost žádosti, to je věcí jiných oprávněných orgánů. 
Nebude tedy ani studovat výpis z rozhodnutí soudu u zpravo-
dajské služby, nicméně ani bez existence tohoto rozhodnutí 
zpravodajská službě nesmí žádosti odeslat 

odst. 3 
druhá 
věta 

ČNB Text § 5 odst. 3 v druhé větě, podle které zpravodajské služby nedo-
kládají ČNB s žádostí o informace z CEÚ souhlas soudu, doporuču-
jeme zobecnit takto: „souhlas soudu nebo jiný doklad o splnění pod-
mínek pro podání žádosti podle jiných zákonů se nepředkládá“. 
Odůvodnění: Náležitosti žádosti vymezí vyhláška, z ní tedy vyplyne, 
jaké doklady se předkládají. V zájmu vyloučení pochybností je ale 
žádoucí přímo v zákoně postavit najisto, že součástí žádosti nejsou 
doklady o splnění podmínek žádosti (nejen v případě zpravodajských 
služeb, ale obecně). 

ostatní akceptováno částečně – viz nově v § 6 odst. 2 
- domníváme se, že je dostatečně vyjádřeno dosavadním tex-
tem, navíc se domníváme, že text „Žádost neobsahuje informa-
ci o důvodech podání žádosti“ je obecnější, neboť nepokrývá 
jen doklady, ale i jiné informace o důvodech žádosti, které jsou 
pro připravovaný automatizovaný systém nerelevantní 

odst. 4 MZV úpravu textu v § 5 odst. 4, kde by mělo být uvedeno „vede evidenci 
žádostí o poskytnutí informací z Centrální evidence účtů, nikoli žádostí 
do Centrální evidence účtů 

ostatní akceptováno 

 NSZ Navrhujeme vypustit text „a označení účelu, k němuž bylo o poskytnu-
tí informací žádáno“. Toto se jeví být v rozporu s § 5 odst. 3, ve kte-

ostatní akceptováno 
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rém je uvedeno, že žádost neobsahuje informace o důvodech podání 
žádosti. Samozřejmě, že nelze zcela ztotožňovat pojmy účel a důvod, 
ale ani § 7 návrhu zákona, ani např. trestní řád v § 8 odst. 2 nestanoví 
jako náležitost žádosti uvedení účelu (účel vyplývá ze samotné pod-
staty předmětného ustanovení). Pokud by měl být smysl ustanovení v 
tom, že by se jednalo pouze pro určení, že žádost byla podána pro 
účely trestního řízení, tak je třeba ustanovení formulovat přesněji. 

odst. 5 MZV text „informace vyplývající z evidence podle odstavce 4“ by měl být 
nahrazen formulací „informace v evidenci podle odstavce 4“ 

ostatní akceptováno 

§ 6 odst. 
1 

ČNB Je třeba uvést do souladu formulaci v § 6 odst. 1 s textem v důvodové 
zprávě, kde se mluví o speciální datové schránce určené pro příjem 
žádostí o informace z Centrální evidence účtů.  
Odůvodnění: V důvodové zprávě se uvádí, že: „Podání žádosti o po-
skytnutí informací z CEÚ bude přípustné pouze nahlášenou datovou 
schránkou žadatele na speciální datovou schránku CEÚ. Nebude 
přípustné použít jinou datovou schránku jak u žadatele, tak na straně 
ČNB jako provozovatele CEÚ….“ Tento požadavek však z návrhu 
zákona nevyplývá, tj. neplyne z něj, že by ČNB měla mít speciální 
datovou schránku (vedle stávající), a že žádosti doručené do jiné da-
tové schránky ČNB nebudou vyřizovány. 

ostatní akceptováno 

 NSZ V § 6 odst. 2 písm. a) dáváme k úvaze vypustit slova „pro účely trest-
ního řízení“. Vzhledem k dikci § 1 je považujeme za nadbytečná. Na-
víc je jejich užití zavádějící, neboť všechny orgány uvedené dále v 
písmenech b) až f) konají i jiné než jen trestní řízení. 

ostatní akceptováno 

§ 6 odst. 
3 

MPO obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, jehož 
pracovní verze však není k návrhu zákona přiložena. Doporučujeme v 
souladu s čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády přiložit k návrhu 
zákona i návrh prováděcího předpisu. 

ostatní akceptováno – v souladu s LPV bude součástí návrhu pro vlá-
du. 

§ 7 
odst. 1 

písm. a) 

MV Domníváme se, že je nezbytné, aby byly informace poskytnuty pouze 
při splnění podmínek obsažených i v § 6 odst. 3, tedy měla předepsa-
né náležitosti a formu. 

ostatní neakceptováno – upraveno jinak 

odst. 1 
písm. c) 

MV Podle našeho názoru by bylo vhodné výslovně specifikovat, že uve-
dené identifikační znaky jsou údaje vztahující se k vyhledávaným 
osobám a účtům. Z textu zákona toto není jasně patrné. 

ostatní  

odst. 1 
písm. c) 
bod 2+3. 

ČBA Upozorňujeme na významný nesoulad zákonného textu v ustanovení 
§ 7 odst. 1 písm. c) návrhu zákona s příslušnou pasáží důvodové 
zprávy. Tento rozpor požadujeme vyjasnit, resp. odstranit.  
Zdůvodnění: Znění § 7 odst. 1 písm. c) bodů 2 a 3 je v rozporu s dů-
vodovou zprávou k těmto ustanovením. Z textu zákona vyplývá, že 
žadatel je povinen při žádosti buď uvést rodné číslo fyzické osoby (tj. 
je povinen ho uvést vždy, pokud se ptá na fyzickou osobu, které bylo 
přiděleno rodné číslo), nebo, jedná-li se o fyzickou osobu, které rodné 
číslo přiděleno nebylo, musí žadatel v žádosti uvést údaje podle bodu 

ostatní neakceptováno – z logiky textu zákona vyplývá, že bod 3 se 
týká osob, jimž nebylo v ČR přiděleno rodné číslo a komentář 
v DZ je jen doplňujícím vysvětlením. 
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3. Z důvodové zprávy ale vyplývá, že předkladatel má za to, že žada-
tel, pokud nezná rodné číslo osoby, i když této osobě bylo rodné číslo 
přiděleno, může žádat o poskytnutí údajů z Centrální evidence účtů 
pouze s údaji podle bodu 3 a ČNB by mu i v takovém případě měla 
údaje z evidence poskytnout. Z textu citovaného ustanovení je však 
zřejmé, že v § 7 odst. 1 písm. c) jsou stanoveny minimální, t.j. nepod-
kročitelné náležitosti žádosti ohledně poskytnutí údajů ohledně fyzické 
osoby, které bylo přiděleno rodné číslo. To ovšem znamená, že s 
žádostí týkající se takové fyzické osoby nemůže žadatel bez uvedení 
jejího rodného čísla uspět. Požadujeme tedy uvedení důvodové zprá-
vy do souladu s navrženým textem citovaného ustanovení. 

odst. 3 NSZ V zájmu jednoznačnosti dikce § 7 odst. 3 věty druhé navrhujeme za 
slovo „způsobem“ vložit slova „a ve stejné lhůtě“. 

ostatní akceptováno 

§ 8 
odst. 2 

NSZ Navrhujeme vypustit větu druhou. Pokud bude informace poskytnuta 
pro účely trestního řízení, tak není možné s ní dále nakládat jako s 
informací krytou mlčenlivostí – toto by popíralo samou podstatu Cen-
trální evidence účtů vyjádřenou v § 1 odst. 1 návrhu zákona, kde tato 
evidence je zřizována především pro potřeby trestního řízení. 

ostatní akceptováno 

§ 9  
odst. 2 

písm. a) 
až c) 

NSZ Dobu 5 let pro uchovávání informací v CEÚ považujeme za příliš krát-
kou (v důvodové zprávě navíc není nijak vysvětleno, proč byla zvolena 
právě doba 5 let). Z hlediska faktických potřeb orgánů činných v trest-
ním řízení by tato doba pro uchovávání informací měla přihlédnout k 
promlčecím dobám (jejichž uplynutím zaniká trestní odpovědnost za 
trestný čin) podle § 34 odst. 1 trestního zákoníku. Ideální by tedy bylo 
uchovávat informace v CEÚ po dobu 20 let /viz § 34 odst. 1 písm. a) 
trestního zákoníku/, nejméně však po dobu 15 let, což by umožnilo 
opatřovat informace a důkazy pro objasňování, prověřování a vyšetřo-
vací úkony nejzávažnějších majetkových a hospodářských trestných 
činů /viz § 34 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku/. Vzhledem k tomu, 
že informace mají být uchovávány v elektronické podobě, nemělo by 
jít o výraznější technický nebo kapacitní problém. 

ostatní AKCEPTOVÁNO částečně (pro písm. a) a se lhůtou 10 let) 
vypořádání odsouhlaseno ČNB dne 1. 9. 2015. 
 
V písm. b) a c) se jedná o evidenci žádostí u žadatele, resp. 
žádostí a odpovědi na straně CEÚ; zde považujeme lhůtu 5 let 
za přiměřenou.  

§ 10 
odst. 2 

ČNB Doporučujeme upravit takto: „V případě bank a poboček zahraničních 
bank se obdobně použijí ustanovení o bankovním dohledu podle zá-
kona upravujícího činnost bank a v případě spořitelních a úvěrních 
družstev se obdobně použijí ustanovení o dohledu podle zákona 
upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.“. 
Odůvodnění: Viz u § 2. 

ostatní neakceptováno – viz komentář k § 2 odst. 1 písm. a) (jedná se 
o zahraniční banky, působící v ČR prostřednictvím poboček… 

 ÚV-KML Doporučujeme jednoznačně upřesnit, v jakém rozsahu se pro dohled 
ČNB nad plněním povinností úvěrových institucí podle navrhovaného 
zákona použijí ustanovení o bankovním dohledu (resp. dohledu nad 
spořitelními a úvěrovými družstvy), popř. alespoň nahradit slovo „ob-
dobně“ slovem „přiměřeně“ a podrobně objasnit aplikovatelný rozsah 
právního režimu bankovního dohledu na dohled podle navrhovaného 

ostatní akceptováno 
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zákona v důvodové zprávě.  
Právní úprava bankovního dohledu vychází z jeho účelu, jímž je pri-
márně ochrana finanční stability bankovního sektoru, zatímco účelem 
dohledu podle navrhovaného zákona je zajistit plnění povinnosti úvě-
rových institucí poskytovat informace o svých klientech. Je zjevné, že 
instituty bankovního dohledu nemohou být v natolik odlišné situaci 
aplikovány v plném rozsahu (jak by odpovídalo použitému slovu „ob-
dobně“). 

§ 12 
odst. 2 

ADZ Navrhujeme, aby jedním z moderačních důvodů byla i velikost úvěro-
vé instituce. Pro malé družstevní záložny je sankce uvedená v § 11 
odst. 2 příliš vysoká. 

ostatní neakceptováno – jedná se pouze o horní hranici výše pokuty, 
přičemž spodní záměrně není stanovena. K obecným principům 
při ukládání trestů za správní delikty patří přiměřenost a indivi-
dualizace – pokuta tak musí vždy reflektovat i majetkové pomě-
ry trestaného (doplněna DZ) 

odst. 3 MS Stanovenou promlčecí dobu považujeme za nepřiměřeně dlouhou, a 
to s ohledem na promlčecí doby, jež jsou běžně stanovovány pro 
správní delikty v různých odvětvích lidské činnosti, jakož i s ohledem 
na promlčecí doby stanovené trestním zákoníkem pro trestné činy. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby subjektivní promlčecí 
doba byla v tomto případě zkrácena na 1 rok a objektivní na 3-5 let. 

ostatní neakceptováno 
- doplněna DZ 

§ 13 
odst. 2 

ČNB [Splatnost pokuty] 
Ustanovení týkající se splatnosti pokuty a náhrady nákladů řízení (text 
„Pokuta a náhrada nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí o jejich uložení.“) požadujeme bez ná-
hrady vypustit. Dosavadní odstavce 3 a 4 se přečíslují. 
Odůvodnění: Obecně je úprava splatnosti pokuty a náhrady nákladů 
řízení řešena předpisy v oblasti správy daní. V sektorových předpi-
sech na finančním trhu je taková úprava zcela výjimečná (např. zákon 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Toto 
pravidlo mj. v praxi neumožňuje, aby ČNB prodloužením délky splat-
nosti pokuty korigovala případný likvidační charakter ukládané pokuty 
(vysoká pokuta rozložená v čase nemusí mít nutně likvidační charak-
ter jako tatáž pokuta splatná jednorázově do 30 dnů od právní moci 
rozhodnutí). 

ostatní akceptováno 

odst. 4 MV Navrhujeme začátek ustanovení odstavce 4 formulovat obdobným 
způsobem jako odstavec 3: „Příjem z náhrady nákladů řízení je pří-
jmem České národní banky“. 

ostatní akceptováno 

§ 15 MD Usuzujeme, že navrhovaný právní předpis usnadní a urychlí práci 
oprávněným žadatelům. Doporučujeme zvážit v zájmu výsledného 
efektu využití Centrální evidence účtů, zda by nemělo být navrhova-
ným právním předpisem uloženo podání informace o vyhodnocení 
praxe a jejích přínosech při práci s Centrální evidencí účtů pro vládu, 
respektive vysvětlit, zda uvedené informace nebudou již součástí na-
vrhované souhrnné roční informace České národní banky na interne-

ostatní neakceptováno 
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tu. 

§ 16 
odst. 2 

NSZ Máme za to, že není vhodné a dostatečné určení, že „Pro účely záko-
na  
o svobodném přístupu k informacím se informace shromážděné podle 
tohoto zákona považují za informace získané v souvislosti s činností 
obdobnou dohledu.“. Zde se zřejmě navazuje na § 11 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb., který stanoví, že „Informace, které získal povinný 
subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, 
dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního 
právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenli-
vosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, 
se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při 
plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.“. Nejen, že v podstatě jde o 
nepřímou novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, ale 
takové vymezení, a to zejména s ohledem na větu druhou § 11 odst. 3 
zákona č. 106/1999 Sb., se jeví zcela nedostatečné. Vedle toho nutno 
vzít v úvahu, že informace nelze podle citovaného ustanovení odmít-
nout mj. tehdy, jestliže „třetí osoba“, od níž je povinný subjekt získal 
při své kontrolní nebo obdobné činnosti, je také sama některým z 
povinných subjektů uvedených v § 2 odst. 1, 2 zákona o svobodném 
přístupu k informacím. 
Musí být tedy jednoznačně stanoveno omezení práva na informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. i pro případy evidence žádostí do Cen-
trální evidence účtů (např. osoba se nemůže dozvědět, že byly její 
účty dotazovány ze strany orgánů činných v trestním řízení, což by 
mohlo vést k jeho zmaření). I podle dosud platné právní úpravy ovšem 
přichází v úvahu neposkytnutí takových informací (resp. odmítnutí 
žádosti žadateli o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.) podle § 11 
odst. 4 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím nebo, i v 
případech, kdy neprobíhá trestní řízení, podle § 11 odst. 6 citovaného 
zákona. Vhodnější by však patrně bylo ustanovení, které by informace 
tohoto druhu jednoznačně vyňalo z působnosti zákona č. 106/1999 
Sb. K tomu by podle našeho názoru měl být využit návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Cen-
trální evidenci účtů. 

ostatní akceptováno 

§ 17 
odst. 1 

MPO doporučujeme slova „od účinnosti“ nahradit slovy „ode dne nabytí 
účinnosti“ 

ostatní změna textu 

§ 17 
odst. 1+2 

ÚV-KML Doporučujeme sjednotit okamžik rozhodný pro rozsah poskytovaných 
údajů o účtech na jedné straně a o klientech na druhé straně, popř. 
alespoň dostatečně objasnit důvody pro stanovení takto odlišného 
právního režimu v příslušné části důvodové zprávy.  
Stávající řešení, kdy mají být poskytnuty informace o účtech nezruše-
ných do dne předcházejícího dni poskytnutí informace a současně 

ostatní neakceptováno 
s ohledem na náklady – viz výše 
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mají informace o takto vymezených účtech obsahovat údaje o klien-
tech, kteří neukončili smluvní vztah s úvěrovou institucí přede dnem 
nabytí účinnosti zákona, má za následek mimo jiné to, že údaje vede-
né v CEÚ bezprostředně po jejím zavedení nebudou obsahovat údaje 
o majitelích a disponentech účtů zrušených v mezidobí mezi nabytím 
účinnosti zákona a poskytnutím příslušné informace úvěrovou institu-
cí, zatímco budou obsahovat údaje o bývalých disponentech nezruše-
ných účtů, jejichž oprávnění nakládat s účtem zaniklo ve stejném ob-
dobí. Racionální důvod této úpravy není zřejmý a nelze jej zjistit ani z 
obsahu předložených materiálů jakožto celku. 
Pro úplnost uvádíme, že v případě sjednocení daných právních reži-
mů považujeme za vhodnější vymezit jako rozhodný okamžik den 
nabytí účinnosti zákona, neboť ten na rozdíl ode dne předcházejícího 
dni poskytnutí příslušné informace neumožňuje účelovou manipulaci s 
rozsahem údajů zaznamenaných do CEÚ při jejím vzniku. 
Dále doporučujeme v odstavci 2 vložit za slovo „dnem“ slovo „nabytí“. 

DZ  
- obecná 

část 

MPO Doporučujeme doplnit obecnou část důvodové zprávy o informace, se 
kterými konkrétními subjekty byl návrh zákona konzultován (zda byl 
návrh zákona konzultován se i zástupci spotřebitelů) a s jakým vý-
sledkem. 

ostatní neakceptováno, nicméně konzultace od r. 2010 jsou v ZZ RIA, 
jinak průběžně konzultováno i v současné době s ČBA 

 MPO V důvodové zprávě doporučujeme vysvětlit, co se rozumí „význam-
ným finančním zájmem ČR“ (§ 1 odst. 1). Tato informace působí do-
jmem, že jsou významné finanční zájmy ČR bezdůvodně upřednost-
ňovány na úkor finančních zájmů soukromých subjektů, jejichž cílem 
je zároveň co nejvyšší ochrana soukromí. 

ostatní neakceptováno 

k § 2 
odst. 1 

písm. a) 

ČNB [Vymezení pojmů] 
Text uvádí, že termín „úvěrové instituce“ je v zásadě převzat z § 2 
odst. 1 písm. a) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti. K tomu poznamenáváme, že nejde o plné převzetí, 
protože se do pojmu „úvěrová instituce“ zahrnují i „pobočky zahranič-
ních bank“, které jsou v zákoně 253/2008 Sb. řešeny jako samostatná 
kategorie povinných osob. Jde však o běžný pojem práva Evropské 
unie, mj. v nařízení (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obe-
zřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012. 

ostatní neakceptováno 
i v návrhu zahrnuje pojen „úvěrová instituce“ pobočky zahranič-
ních bank 

k § 2 
odst. 2 

ČNB [Okruh žadatelů o údaje] 
V důvodové zprávě se uvádí: „Okruh žadatelů specifikují příslušná 
ustanovení zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech a dále jej upřesňují některé další speciální zákony.“. Okruh 
žadatelů podle návrhu zákona o CEÚ je vymezen v § 2 odst. 2. Uve-
dený text odůvodnění je třeba s § 2 odst. 2 provázat nebo vypustit, 
neboť uvedená věta je sama o sobě zavádějící. 

ostatní akceptováno částečně, text byl upraven 

 ČNB [Vymezení pojmů] ostatní akceptováno částečně, text byl upraven 
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Text uvádí, že okruh žadatelů je v návrhu zúžen v souladu s účelem 
zákona pouze na orgány, které jsou oprávněné vyžadovat informace 
od úvěrových institucí za účelem vyhledávání, odhalování a stíhání 
trestných činů včetně opatření proti terorismu a jeho financování či za 
účelem vynucování řádného plnění daňových povinností. Průlom pro 
zpravodajské služby v návrhu novely zákona o zpravodajských služ-
bách (tisk Poslanecké sněmovny č. 400) je však širší než jen boj proti 
terorismu, příp. opatření proti trestné činnosti a daňovým únikům. 

k § 3 ČBA V současné době je v legislativním procesu po mezirezortním připo-
mínkovém řízení věcný záměr zákona o evidenci obyvatel a rodných 
číslech, kde je zmíněn předpoklad toho, že používání rodných čísel 
bude zrušeno. Požadujeme doplnit vyjasnění tohoto bodu, který je pro 
výběr odpovídajících dat zcela zásadní. 
Zdůvodnění: Je zcela zřejmé, že by bylo nesmyslné budovat v sou-
časné době systém postavený na výběru dat podle kritéria, u něhož 
státní orgány předpokládají, že bude zrušeno. Zákon by měl tuto sku-
tečnost zohlednit a řešit již v době svého vzniku, aby nebylo nutné jej 
vzápětí novelizovat a dále zvyšovat náklady jak na chod systému 
Centrální evidence účtů, tak ale zejména na další úpravy IT systémů 
úvěrových institucí. 

ostatní neakceptováno 
rušení rodných čísel je letitý evergreen bez dohledného konce, 
na který nelze v současných návrzích zákonů reagovat. 
V současné situaci je v ČR rodné číslo základním identifikačním 
údajem FO, a to i pro účely AML. 

 ČNB [Data v Centrální evidenci účtů] 
Podle textu v návrhu „Mohou nastat i situace, že u jedné fyzické osoby 
je uvedeno více adres pobytu, například v ČR a současně v jiném 
státě, ale i v jediném státě.“ S tímto řešením však ČNB ani zákon ne-
počítá, adresa pobytu bude v CEÚ jen jedna. Pokud předkladatel po-
čítá s tím, že má být (nebo může být) více adres, muselo by se to 
promítnout i do zákona. Pro systém by to však znamenalo komplikaci. 
Je možné, že banky evidují více adres, ale musí být zřejmé, jakou 
adresu mají použít (např. u cizinců – zda adresu v cizině nebo v ČR). I 
tak mohou vznikat komplikace, protože jednotlivé banky mohou evido-
vat různé adresy. 

ostatní Bude předmětem technického řešení 
Navrhovatel předpokládá, že budou vedeny adresy tak, jak je 
do CEÚ předají banky; tzn. u jednoho subjektu skutečně může 
(a tím pádem musí být evidováno) i více adres (týká se FO i 
PO), stejně jako např. u jednoho subjektu (např. s totožným 
RČ) může být více křestních jmen i příjmení. 

K § 4 ČNB [Sběr dat do Centrální evidence účtů] 
Navrhujeme v úvodu doplnit a upravit text: „Zasílání informací úvěro-
vými institucemi bude upraveno prováděcí vyhláškou a bude využit 
standardní kanál pro pravidelný reporting informací do ČNB. Vzhle-
dem k velkému objemu dat při jejich prvotním zaslání, bude volen 
alternativní způsob. Dále se pak Nnavrhuje se, aby úvěrové instituce 
hlásily do CEÚ změny údajů uvedených v § 3 každý souhrnně za kaž-
dý pracovní den následující pracovní den; příslušné termíny budou 
upraveny v prováděcí vyhlášce tak, aby byla splněna podmínka aktu-
álnosti dat uvedená v odst. 4. Povinnost se vztahuje i na ČNB při ve-
dení účtů pro její klienty (odst. 2).“. 

ostatní akceptováno 

K § 5 ČNB [Poskytování informací z Centrální evidence účtů] ostatní akceptováno 
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Navrhujeme upravit následující text: „Jelikož informace o klientech a 
jejich účtech u úvěrových institucí podléhají zvláštní ochraně podle 
speciálních zákonů, je třeba takový režim uplatnit i na data přenesená 
úvěrovými institucemi do CEÚ a další nakládání s nimi (odst. 1). I o 
informace z CEÚ proto oprávnění žadatelé mohou požádat jen v roz-
sahu a za podmínek, jako když žádají informace přímo od banky, 
pobočky zahraniční banky či družstevní záložny pokud tento zákon 
nestanoví jiné podmínky. Pro zpravodajské služby to aktuálně zname-
ná (nebude-li přijata novela zákona o zpravodajských službách, navr-
žená v tisku PSP č. 400), že mohou žádat pouze o informace o účtech 
u bank a poboček zahraničních bank a za předpokladu, že již mají 
příslušný souhlas soudce.“ Nejsme si vědomi zvláštních podmínek, 
dle dohody p. ministra financí s p. guvernérem by ani neměly existo-
vat. 
Dále navrhujeme v úvodu doplnit: „Každá žádost bude identifikována 
příslušnou spisovou značkou žadatele z důvodu možnosti ověření 
oprávněnosti a splnění případných dalších zvláštních podmínek pro 
žádost (které nebude provádět ČNB, ale může ho v případě konkrét-
ního podezření provést orgán činný v trestním řízení aj.).“. 

k § 7 
odst. 1 

ČNB [Poskytování informací z Centrální evidence účtů] 
V textu druhého odstavce je třeba opravit nesprávný pád ve slově 
„spojeným: „…CEÚ podá kompletní informaci o účtu spojenouspoje-
ném  s tímto rodným číslem ….“. Spojení se týká účtu, nikoliv informa-
ce o něm. 

ostatní akceptováno 

k § 7 
písm. c) 
bod 4 

ČNB doporučujeme v žádosti týkající se právnické osoby uvádět jako údaj 
postačující k jednoznačnému určení buď IČO, případně standardizo-
vaný mezinárodní identifikátor právnických osob (LEI), nebo název 
osoby v kombinaci buď se zahraniční alternativou českého IČO nebo 
s adresou sídla. 

ostatní akceptováno 

K § 8 ČNB Ve druhém odstavci navrhujeme doplnit následující text: „Vedle toho 
jsou osobní údaje evidované v CEÚ chráněny podle zákona o ochraně 
osobních údajů s tím, že s ohledem na účel CEU podléhá tato ochra-
na zvláštnímu režimu podle § 3 odst. 5 tohoto zákona (§ 16 odst. 3 
návrhu).“.    
V poslední větě navrhujeme opravit formulaci „získaných informací 
oprávněným oprávněně k účelu“. 

ostatní akceptováno částečně (odst. 3 z § 16 byl na základě jiných 
připomínek vypuštěn) 
 
 
 
„oprávněným“ je míněn „žadatel“ – text upraven 

K § 17 ČNB Text důvodové zprávy k přechodným ustanovením bude třeba v pří-
padě akceptace zásadní připomínky ČNB upravit. Kromě toho stávají-
cí text druhého odstavce koliduje s prvním odstavcem. 

ostatní akceptováno 

K § 18 ČNB Text je třeba upravit, neboť navozuje dojem, že podmínkou zahájení 
budování informačního systému CEÚ je nabytí účinnosti zákona, což 
není přesné. Podmínkou pro vybudování CEÚ je zejména zajištění 
financování ze strany státu. 

ostatní akceptováno 
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RIA 
obecně 

ÚV-KML Doporučujeme doplnit do ZZ RIA odkaz na „Studii proveditelnosti způ-
sobů zefektivnění zjišťování informací z finančního sektoru“ vypraco-
vanou Finančním analytickým útvarem MF v letech 2010 až 2011, 
zejména odkaz na její elektronickou podobu dostupnou na internetu.  
V dané studii se promítly i výsledky rozsáhlých konzultací na uvedené 
téma a vychází z ní i zvolené řešení problému, přičemž ZZ RIA se v 
jednotlivých bodech obsahu na tuto studii odvolává. Přehlednosti a 
vypovídací schopnosti ZZ RIA by tudíž prospělo, kdyby poskytovala 
adresátovi možnost se s příslušnou studií seznámit. 

ostatní akceptováno 

 ČBA Převážná část Závěrečné zprávy vychází ze zcela zastaralých údajů z 
tzv. Studie proveditelnosti, která byla vypracována v letech 2010 – 
2011, přičemž v naprosté většině se odvolává na údaje z roku 2009. 
Relevance šest let starých podkladových dat je v prostředí dynamicky 
se rozvíjející digitalizace výměny dat velmi sporná. Současná situace 
je zcela jiná, což je sice na několika místech zmíněno, ale zcela baga-
telizováno. Úpravy, které by vyžadoval již v současné době existující 
„distribuovaný“ systém dotazů ze strany exekutorů, bude nutné reali-
zovat i v případě realizace CEÚ (velká část úvěrových institucí nemá v 
současné době ve svých systémech vedeny centralizovaně a elektro-
nicky veškeré potřebné údaje o disponujících osobách). Nesouhlasí-
me a trváme na úpravě celého textu tak, aby odpovídal současné 
situaci. 

ostatní neakceptováno – jedná se jen o podpůrný materiál, o němž je 
uváděno, z jaké doby pochází   

str. 18 MV V části zabývající se náklady na datové zprávy (str. 18 - Odhadované 
náklady správce ISDS na současný způsob zpracování žádostí a 
efektivita jejich vynaložení) jsou obsaženy zastaralé informace. Uvádí 
se zde, že „cena datové zprávy aktuálně činí cca 10 Kč“. Upozorňu-
jeme proto na skutečnost, že od roku 2013 je zaveden provozní pau-
šál  
ve výši 500 000 000 Kč, tzn., že počet odeslaných zpráv již neovlivňu-
je náklady na provoz ISDS jako v roce 2010, kdy byla každá datová 
zpráva státem financována zvlášť. Doporučujeme proto zprávu RIA 
upravit. 

ostatní akceptováno 

1.3.3 ČBA – Distribuovaná evidence účtů 
Předkladatel uvádí, že současný systém není schopen vyhledávat 
informace o zrušených účtech a jejich majitelích, ani vyhledávat účty 
podle disponentů. Tato informace odpovídá současné situaci, kdy byl 
systém vytvořen pro potřeby exekutorů, pro které tyto informace nej-
sou určeny. Z dalšího posuzování je zcela vynechána možnost po-
souzení, jak složité, nákladné a časově náročné by bylo dnes nedo-
stupné údaje do distribuovaného systému doplnit. Chybí tedy zcela 
zásadní porovnání varianty centralizované a distribuované. Žádáme 
doplnit. 
Zdůvodnění: Některé údaje (informace o zrušených účtech a jejich 

ostatní neakceptováno 
z textu dostatečně vyplývají důvody, proč pro dané účely není 
distribuovaná evidence vhodná 
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majitelích, údaje o disponujících osobách) skutečně nejsou součástí 
dotazů, které mohou klást exekutorské úřady. Mnohé úvěrové institu-
ce je však ve svých centrálních systémech, prostřednictvím kterých 
dnes odpovídají na dotazy exekutorů a prostřednictvím kterých budou 
v budoucnu případně plnit informace v CEÚ, dnes nemají k dispozici. 
Jejich doplnění do těchto centrálních systémů by umožnilo provozovat 
systém i v distribuované podobě. 

3.1 ČBA - dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Předkladatel formuluje předpoklad, že náklady na vybudování a pro-
voz systému CEÚ budou kompenzovány úsporami ve věcných na 
věcných a osobních nákladech institucí spojených s plošným vyžado-
váním informace k zájmovým subjektům od všech úvěrových institucí. 
Tyto náklady však nejsou vůbec vyčísleny. Žádáme o doplnění. 
Zdůvodnění: Na jedné straně jsou v RIA uvedeny zcela konkrétní 
náklady, které odhadla ČNB (vybudování a provoz systému), na druhé 
straně zcela chybí  informace o tom, kolik pracovníků státní správy se 
na vytváření a zpracování příslušných dotazů v současné podílí a o 
kolik méně se jich bude podílet po vytvoření a zprovoznění systému 
CEÚ. Jedině na základě takových informací by bylo možné posoudit, 
zda je možné hovořit o kompenzaci. 

ostatní neakceptováno 
nerelevantní danému účelu 

 ČBA V posledním odstavci předkladatel opakuje tvrzení o úsporách na 
straně úvěrových institucí vycházející ze Studie proveditelnosti (z let 
2010-2011). Tento závěr však neodpovídá současnosti.  
Přínosy uvedené v tabulce na str. 25 nejsou odpovídajícím způsobem 
vysvětleny, není jasné, jak k nim jejich autoři dospěli. Žádáme upravit 
(viz Obecná zásadní připomínka výše). 
Zdůvodnění: Některé údaje – úspora nákladů v systému datových 
schránek či prostředek pro zajištění vyšší ochrany osobních údajů – 
nejsou jakkoliv zdůvodněny a podle názoru ČBA dojde ke zcela opač-
nému efektu: náklady bank na provoz datových schránek budou vyšší 
(půjde jimi více zpráv, jejichž zasílání je zpoplatněno), k citlivým osob-
ním údajům, za které nesou odpovědnost v současné době jen a pou-
ze úvěrové instituce, bude mít možnost se mimo jejich kontrolu poten-
cionálně dostat i někdo jiný. 

ostatní neakceptováno 
v textu je uvedeno, že se jedná o kvalifikovaný odhad, v němž 
se jen orientačně využívají i údaje ze Studie proveditelnosti 
 

3.2 ČNB Dopady na podnikatelské subjekty 
V textu je třeba doplnit, že úvěrové instituce budou mít náklady spoje-
né s denním zasíláním dat, vyloučit nelze ani další náklady. 

ostatní akceptováno 

název 
zákona 

MV K názvu zákona o Centrální evidenci účtů 
S ohledem na zavedenou legislativní techniku doporučujeme zvážit 
používání velkého počátečního písmena v názvu evidence. Případná 
změna by se pak měla promítnout v celém návrhu zákona. 

technická neakceptováno, nejedná se o obecný termín, ale o název  
 
 

obecně MV K terminologii 
Doporučujeme sjednotit používanou terminologii a namísto výrazů 

technická akceptováno 
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„data“ či „informace“ používat termín „údaje“ a namísto jejich „posky-
tování“ či dokonce „vydání“ (viz § 7 odst. 2) hovořit o „předávání“. 

 

§ 2  
odst. 2 

písm. d) 

ČNB V § 2 odst. 2 písm. d) je třeba doplnit slova „České republiky“ a uvést 
text v množném čísle - „zpravodajské služby České republiky3)“. V 
případě použití množného čísla považujeme za potřebné použít 
množné číslo v textu písmene a), tj. „orgány činné v trestním řízení“, 
resp. „soudy pro trestní řízení a státní zástupci“ (viz připomínka výše). 
Odůvodnění: Zákon č. 153/1994 Sb. upravuje „zpravodajské služby 
České republiky“, verze bez označení „České republiky“ je jen nepře-
nositelnou legislativní zkratkou. Pokud má MF na mysli některou kon-
krétní zpravodajskou službu v jednotném čísle, je nutno ji vymezit 
konkrétněji. 

technická akceptováno částečně: 
použito jednotné číslo; každý z orgánů jedná za sebe a samo-
statně 

§ 8 
odst. 2 

MV Věta druhá je nevhodně formulovaná a navrhujeme ji přeformulovat 
do následující podoby: „Tuto mlčenlivost je povinen zachovávat každý, 
kdo takovou informaci získá.“. 

technická neakceptováno, ale v souladu s návrhem NZS níže věta vypuš-
těna 

§ 9 
odst. 2 

písm. b) 

vícekrát V úpravě doby uchování informací je třeba za číslovku „5“ vložit opo-
menuté slovo „let“. 

technická akceptováno 

§ 17 
odst. 2 

MPO doporučujeme za slova „přede dnem“ doplnit slovo „nabytí“ technická text změněn 

§ 18 MV V souladu s čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády je třeba hovořit 
o měsíci kalendářním. 

technická akceptováno 
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B) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů 

Ustanovení Připom. 
místo 

Text připomínky Důleži-
tost 

Zapracování do návrhu zákona 

část první – změ-
na zákona č. 
365/2000 Sb. 
§ 3 odst. 3 písm. l) 

MV Požadujeme navrženou změnu zákona o informačních systé-
mech veřejné správy jako neopodstatněnou vypustit. V přípa-
dě, že nebude výše uvedená připomínka akceptována, poža-
dujeme v § 3 odst. 4 slova „písm. b) až k) nahradit slovy 
„písm. b) až l)“, neboť i kdyby byla centrální evidence účtů 
vyloučena z působnosti zákona o informačních systémech 
veřejné správy, vazby na jiné informační systémy veřejné 
správy (zejména na základní registry) budou realizovány v 
souladu se zákonem o informačních systémech veřejné sprá-
vy. 

zásadní NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o informační systém zřizovaný pro účely vyhledávání 
a odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, 
zajištění významných finančních zájmů a bezpečnosti a je proto 
třeba na něj vztáhnout přiměřené výjimky, aby nedošlo ke zma-
ření tohoto účelu. Systém přitom nevytváří nové informace, 
pouze sdružuje část informací od soukromoprávních subjektů 
(úvěrových institucí). 
Systém nebude mít žádné vazby na jiné informační systémy 
veřejné správy, ani na základní registry. 
Vypořádání odsouhlaseno dne 24. 8. 2015. 

obecně MS Doporučujeme předložený materiál doplnit o text zákona, 
resp. jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn dle čl. 10 odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 

ostatní Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění je 
součástí materiálu v e-KLEPu jako soubor 
pz_KORN9XKDLJ34.docx, 28 kB; 17.06.2015 18:36:06, platné 
znění-VPŘ.docx 

 MPO Doporučujeme prověřit, zda není rovněž nutné novelizovat 
zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve kterém jsou 
uvedeny pravomoci a působnost České národní banky. 

ostatní Návrh byl konzultován s ČNB; změna uvedeného nebyla vyža-
dována 

 NSZ Máme za to, že by bylo vhodné využít tento návrh zákona i k 
novelizaci § 8 odst. 2 trestního řádu, a to následujícím způ-
sobem: „V § 8 odst. 2 se za slova „že byl spáchán trestný čin“ 
vkládají slova „ke zjištění poměrů obviněného a“ a slova  
„k posouzení poměrů obviněného anebo“ se zrušují.“  
Znění věty první § 8 odst. 2 trestního řádu po námi navržené 
změně: 
„Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění 
okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, k 
zjištění poměrů obviněného a v řízení před soudem též k 
posouzení poměrů obviněného anebo pro výkon rozhodnutí, 
může státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na 
potrestání předseda senátu požadovat údaje, které jsou 
předmětem bankovního tajemství, a údaje z evidence cen-
ných papírů.“. 
Navrženou změnou se do jisté míry napraví deficit současné 
právní úpravy obsažené v trestním řádu, jež v přípravném 
řízení umožňuje provádět zjišťování údajů, které jsou předmě-
tem bankovního tajemství, toliko k řádnému objasnění okol-
ností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nikoliv 
ke zjišťování poměrů obviněného, jako je tomu nyní v řízení 

ostatní Akceptováno, návrh byl doplněn o novelu § 8 TŘ 
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před soudem. Posílí se tak právní základ provádění finančních 
šetření a zejména možnosti zjišťování výnosů z trestné čin-
nosti v rámci přípravného řízení.  

 NSZ V návaznosti na naši připomínku k § 16 odst. 2 návrhu zákona 
o Centrální evidenci účtů, máme za to, že by bylo vhodné 
novelizovat i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Navrhujeme tedy například následující znění bodu novely: 
V § 2 odst. 3 se za poprvé použité slovo „poskytování“ vkláda-
jí slova „informací o údajích zapsaných v Centrální evidenci 
účtů,“. 
Smyslem použité formulace je vyloučení všech informací to-
hoto druhu, ať již jimi disponuje pouze samotný správce CEÚ 
anebo jde o informace, které již má ve své dispozici žadatel 
oprávněný dle § 5 odst. 1 zákona o CEÚ.  Má-li být dosaženo 
účelu takto navržené novely, je nutné, aby z působnosti cito-
vaného zákona bylo výslovně vyňato nejen poskytování 
předmětných informací jiným než kvalifikovaným (§ 5 odst. 1 
zákona o CEÚ) žadatelům samotným správcem CEÚ, ale aby 
se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahoval ani 
na informace, které již z CEÚ získal žadatel uvedený v § 5 
odst. 1 zákona o CEÚ. Obecně je totiž podle zákona o svo-
bodném přístupu k informacím povinen poskytnout informaci 
kterýkoli povinný subjekt, jenž má požadovanou informaci ve 
své dispozici (skutečnost, že se požadovaná informace vzta-
huje k působnosti povinného subjektu dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., se v praxi dovozuje ze samotného faktu, že 
povinný subjekt takovou informaci má). 

ostatní Akceptováno – upraven návrh „změnového“ zákona i DZ 

část první – změ-
na zákona č. 
365/2000 Sb. 
§ 3 odst. 3 písm. l) 

ČNB Text všech ostatních písmen je vždy formulován tak, aby bylo 
sděleno, kým je daný systém veden. U nového písmene l) 
tomu tak není, aniž by byl zřejmý důvod. Doporučujeme tudíž 
na začátek textu doplnit slova „Českou národní bankou“. 

ostatní akceptováno, text byl doplněn 
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Význam použitých zkratek: 

ADZ Asociace družstevních záložen Mgr. Bc. Irena Žoudlíková, tajemnice;  prezidium@asociacedz.cz 

BIS Bezpečnostní informační služba legislativa@bis.cz 

ČBA Česká bankovní asociace Mgr. Filip Hanzlík, Hlavní právník; Tel.: +420 224 422 085 
E-mail: hanzlik@czech-ba.cz 

ČNB Česká národní banka JUDr. Miloš Machač Milos.Machac@cnb.cz 

EK Exekutorská komora České republiky Mgr. et Mgr. Jiří Flam, tel. 608 2 111 33; e-mail: pravnik1@ekcr.cz 

MD Ministerstvo dopravy JUDr. Jiří Pokorný - posta@mdcr.cz 

MO Ministerstvo obrany České republiky Mgr. Zbyněk Klíč, tel. 973201780, e-mail: legislativa.mo@army.cz; 
Ing. Jiří Hlavina, tel. 973200761 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Mgr. Vurmová - posta@mpo.cz 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Č.j.: 2015/35935-51, do eKLEP zapsal Petr Pechar - posta@mpsv.cz 

MS Ministerstvo spravedlnosti České republiky Mgr. Iveta Chocholová, e-mail: IChocholova@msp.justice.cz, tel.: 221 997 
377 a Mgr. Jiří Kapras, e-mail: JKapras@msp.justice.cz, tel.: 221 997 135 

MV Ministerstvo vnitra České republiky Mgr. Klára Štěpánková, tel. 974 817 330, e-mail:  
klara.stepankova@mvcr.cz 

MZV Ministerstvo zahraniční věcí České republiky Č.j.: 108578/2015-OLPK do eKLEP zapsala Stanislava Hlavackova -  
epodatelna@mzv.cz 

NSZ Nejvyšší státní zastupitelství Mgr. Jiří Kapras, Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor legislativní, oddělení 
trestně právní legislativy; tel.:  +420 221 997 135; JKapras@msp.justice.cz 

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů PhDr. Miroslava Matoušová, tel.: 234 665 207 a 234 665 217, 604 291 935; 
e-mail: <legislativa@uoou.cz> 

ÚV OKOM Odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky JUDr. Zora Mališová, Mgr. Michaela Štanderová  
Standerova.Michaela@vlada.cz 

ÚV-KML Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Mgr. Markéta Havelková, tel.: 224 002 182,  
email: havelkova.marketa@vlada.cz 

 

LPV Legislativní pravidla vlády  
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