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Platné znění  

příslušných částí zákonů, které se mění v souvislosti s přijetím zákona  
o centrální evidenci účtů 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů 

§ 3  

Informační systémy veřejné správy  

(1) Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží 
pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních 
zákonů.1)  

(2) Správci informačních systémů veřejné správy jsou ministerstva, jiné správní úřady a 
územní samosprávné celky (dále jen "orgány veřejné správy").  

(3) Zákon se nevztahuje na informační systémy veřejné správy vedené  
a)  zpravodajskými službami;2)  
b)  Policií České republiky při plnění jejích úkolů;3)  
c)  celními orgány při plnění jejich úkolů, s výjimkou správy cel, daní a jiných peněžitých 

plnění a správního řízení,  
d)  orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s trestním řízením3a), s výjimkou evidence 

Rejstříku trestů3b),  
e)  Policií České republiky a Vězeňskou službou České republiky při poskytování zvláštní 

ochrany a pomoci ohroženým osobám podle zvláštního právního předpisu3c),  
f)  Ministerstvem financí v rámci činnosti podle zvláštního právního předpisu o boji proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění 
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu;  

g)  Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra při 
provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zvláštního zákona5),  

h)  v působnosti Ministerstva obrany, při činnostech vykonávaných podle zvláštních právních 
předpisů6),  

i)  Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti při zpracování 
osobních údajů příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6a),  

j)  správními úřady a orgány územních samosprávných celků v přenesené působnosti při 
činnostech souvisejících se zajišťováním obrany státu podle zvláštního právního 
předpisu6b),  

k)  orgány veřejné správy a právnickými osobami, pokud jsou používané výlučně k podpoře 
krizového řízení6c)., 

l)  Českou národní bankou.  

(4) Mají-li informační systémy uvedené v odstavci 3 písm. b) až k) vazby na jiné 
informační systémy veřejné správy realizované prostřednictvím informačních činností, 
vztahuje se na ně zákon pouze v rozsahu těchto vazeb, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
jinak.  

(5) Zákon se nevztahuje na provozní informační systémy správců informačních systémů 
veřejné správy, s výjimkou vazeb provozních informačních systémů na informační systémy 
veřejné správy.  

(6) Zákon se rovněž nevztahuje na informační systémy veřejné správy nakládající 
s utajovanými informacemi5).  
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(7) Práva a povinnosti správců a provozovatelů informačních systémů při zpracovávání 
informací v informačních systémech stanovené zvláštními zákony7) nejsou tímto zákonem 
dotčeny.  

(8) Provozovatel je povinen při provozování informačního systému [§ 2 písm. d)] 
zajišťovat ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného informačního systému.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách  

§ 38  

(1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a 
depozit, se vztahuje bankovní tajemství.  

(2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka 
povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního 
tajemství se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány 
bankovního dohledu a obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny jsou 
informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. 
Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a 
jeho obchodech při podání trestního oznámení, při nebo při plnění oznamovací povinnosti 

podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo při plnění 
povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů.  

 (3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 
tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání  
a)  soudu pro účely občanského soudního řízení;8)  
b)  orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9)  
c)  správcům daně za podmínek podle daňového řádu,  
d)  finančnímu arbitrovi rozhodujícímu ve sporu podle zvláštního právního předpisu9c),  
e)  Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění 
mezinárodních sankcí,  

f)  orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, včetně dluhu na přirážce 
k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení 
o přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na 
pokutách, orgánů sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách 
sociálního zabezpečení a dluhu na pokutách nebo orgánů státní sociální podpory ve věci 
řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je klient povinen vrátit; to platí 
i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,  

g)  zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které 
klient dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,  

h)  soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b)  
i)  Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých 

klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,  
j)  zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v oblasti potlačování financování 

terorismu26) v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb 
České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení tohoto 
jiného právního předpisu,  

k)  zrušeno,  
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l)  Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při 
provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).  

Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost 
identifikovat.  

(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního 
zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po dni, za který náležela 
poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, identifikační údaje 
o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními 
prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž 
povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce České republiky.  

(5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a h) náleží bance úhrada věcných 
nákladů.  

(6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu 
rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo 
pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. 
Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní 
chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto 
údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu 
občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů.  

(7) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu delší než 60 
dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, 
omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že banka může informovat 
jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést 
jen název klienta a označení porušené povinnosti.  

(8) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od porušení svých 
povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není povinna na dohodu 
přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu následně nedodrží, 
může banka bez dalšího využít svého práva podle odstavce 7. Klient může možnosti tohoto 
odstavce využít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce.  

(9) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 obdobně a na 
pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11 obdobně.  

(10) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 
tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez 
souhlasu klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na 
jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena.  

(11) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli 
platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu 
předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    

Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

§ 25b  

(1) Družstevní záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje 
o svém členovi a o jeho obchodech s družstevní záložnou.  
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(2) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit 
před zneužitím, je družstevní záložna povinna podat osobám pověřeným výkonem dohledu. 
Za porušení ustanovení odstavce 1 se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní 
bankou a orgány dohledu a obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny jsou 
informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. 
Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 rovněž není sdělení údajů o členovi družstevní 
záložny a jeho obchodech při podání trestního oznámení, při nebo při plnění oznamovací 

povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo při plnění 
povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů. Porušením povinnosti 
stanovené v odstavci 1 není ani předání informací jinému poskytovateli platebních služeb 
nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům 
v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.  

(3) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit 
před zneužitím, podá družstevní záložna bez souhlasu člena jen na písemné vyžádání  
a)  soudu pro účely občanského soudního řízení20),  
b)  orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon21),  
c)  správců daně za podmínek podle daňového řádu,  
d)  příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,  
e)  orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které člen družstevní záložny dluží, orgánů 
sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo 
pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení 
nebo orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální 
podpory, který je člen družstevní záložny povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto 
pojistného, příspěvku a přeplatku,  

f)  zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které člen 
družstevní záložny dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,  

g)  soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona22),  
h)  Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých 

členovi družstevní záložny ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,  
i)  Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při 

provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18c).  
Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může družstevní záložna příslušnou 
záležitost identifikovat.  

(4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez souhlasu člena na písemné vyžádání 
orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet člena po dni, 
za který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, 
identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat 
s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. 
Družstevní záložna je rovněž povinna po úmrtí člena sdělit tyto údaje na písemné vyžádání 
Úřadu práce České republiky.  

(5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a g) náleží družstevní záložně úhrada 
věcných nákladů.  

(6) Družstevní záložna je povinna i bez souhlasu svého člena sdělit osobě oprávněné za 
účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce číslo účtu svého člena včetně 
identifikačního kódu družstevní záložny a identifikační údaje o svém členovi, který je 
majitelem účtu. Stejná povinnost družstevní záložny platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, 
že v důsledku vlastní chybné dispozice družstevní záložně utrpěla škodu a že se bez tohoto 
údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu 
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občanského zákoníku. Za podání informace náleží družstevní záložně úhrada věcných 
nákladů.  

(7) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit 
před zneužitím, podá družstevní záložna v souvislosti se svým podnikáním na území jiného 
státu i bez souhlasu člena, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem 
státu, na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona23) tím nejsou dotčena.  

(8) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna 
poskytovat, je-li to potřebné pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo 
doplňkového dohledu3c) orgánu, který tento dohled vykonává.  

(9) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna 
poskytovat, je-li je potřebné poskytnout, ovládající osobě za účelem přípravy výkazů na 
konsolidovaném základě a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    

Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

§ 2  

Povinnost poskytovat informace  

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 
orgány a veřejné instituce.  

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, 
právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti 
veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.  

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální 
evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového 

vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, 
zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných 
prostředků a způsobu poskytnutí informací.  

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 
vytváření nových informací. 

§ 11  

Další omezení práva na informace  

(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:  
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,  
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud 

zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo  
c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, 

která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob 
chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a 
v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících 
pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo 
Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas8a).  
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(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:  
a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž 

takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace 
souhlasí,  

b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona9) a v předem stanovených pravidelných 
obdobích až do nejbližšího následujícího období,  

c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv 
souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“)2b), nebo  

d) jde o informaci, která se týká stability finančního systému18).  

(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci 
kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního 
právního předpisu11), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti 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.  

(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o  
a) probíhajícím trestním řízení,  
b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,  
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,12)  
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního 

úřadu,  
e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí,  

f) údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze 
kterých bylo možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní 
incident ohlásila nebo jejichž poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného 
opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti., 

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

Ustanovení zvláštních zákonů13) o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou 
dotčena.  

(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva 
autorského2b), je-li v držení  
a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na 

základě zvláštních právních předpisů13a),  
b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského 

zákona13b) a podle zákona o vysokých školách13c),  
c) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo 

spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře 
výzkumu a vývoje13d), nebo  

d) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou divadla, orchestry a 
další umělecké soubory, s výjimkou knihoven poskytujících veřejné knihovnické a 
informační služby podle knihovního zákona2a) a muzeí a galerií poskytujících 
standardizované veřejné služby19).  

Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno.  

(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, 
včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, 
materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů 
při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a 
při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo 
schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo 
odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České 
republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena13e). 
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

§ 8  

Povinnost poskytovat informace  

(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, 
a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných 
v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně 
oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že 
byl spáchán trestný čin.  

(2) Jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný čin, ke zjištění poměrů obviněného nebo 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 cenných papírů. 
V řízení o trestném činu podle § 180 trestního zákoníku může orgán činný v trestním řízení 
vyžadovat individuální údaje získané podle zvláštního zákona pro statistické účely. 
Podmínky, za nichž může orgán činný v trestním řízení vyžadovat údaje získané při správě 
daní, stanoví zvláštní zákon. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný 
účel než pro trestní řízení, v jehož rámci byly vyžádány.  

(3) Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v přípravném řízení na 
návrh státního zástupce soudce nařídit sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby 
oprávněné k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního zákona, a to nejvýše po dobu 
šesti měsíců. Trvá-li účel, pro který bylo sledování účtu nařízeno, i po této době, může toto 
sledování prodloužit na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení 
na návrh státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest měsíců, a to i opakovaně. 
Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze využít pro jiný účel než pro trestní řízení, 
v jehož rámci byly získány.  

(4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na povinnost zachovávat 
tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo 
uznanou povinnost mlčenlivosti; to neplatí,  
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila nebezpečí trestního stíhání 

pro neoznámení nebo nepřekažení trestného činu, nebo  
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném činu, kde dožádaná 

osoba je současně oznamovatelem trestného činu.  

Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona nepovažuje taková 
povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na 
základě zákona.  

(5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat 
informace, které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost 
mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. 
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii.  

(6) Ustanovením odstavců 1 a 5 není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost uložená 
na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.  
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    

Změna zákona o ochraně osobních údajů 

§ 3  

Působnost zákona  

(1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 
územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.  

(2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází 
automatizovaně nebo jinými prostředky.  

(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba 
výlučně pro osobní potřebu.  

(4) Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto 
údaje nejsou dále zpracovávány.  

(5) Tento zákon se dále vztahuje na zpracování osobních údajů,  
a) jestliže se právní řád České republiky použije přednostně na základě mezinárodního 

práva veřejného, i když správce není usazen na území České republiky,  
b) jestliže správce, který je usazen mimo území Evropské unie, provádí zpracování na území 

České republiky a nejedná se pouze o předání osobních údajů přes území Evropské unie; 
v tomto případě je správce povinen zmocnit postupem podle § 6 na území České 
republiky zpracovatele.  

Jestliže zpracování provádí správce prostřednictvím svých organizačních jednotek 
umístěných na území Evropské unie, musí zajistit, že tyto organizační jednotky budou 
zpracovávat osobní údaje v souladu s národním právem příslušného členského státu 
Evropské unie.  

(6) Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů 
nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění  
a)  bezpečnosti České republiky,4)  
b)  obrany České republiky,5)  
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,6)  
d)  předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,7)  
e)  významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie,8)  
f)  významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména 

stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož 
i rozpočtová a daňová opatření,9)  

g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci 
v případech uvedených v písmenech c), d), e) a f),10) nebo  

h)  činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti.10a), nebo 
i) činností spojených s vedením centrální evidence účtů33). 

_____________________ 
33)  Zákon č. ../2016 Sb., o centrální evidenci účtů. 
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