
     

            III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení  nezbytnosti  navrhované  právní  úpravy,  odůvodnění  jejích  hlavních 

principů 

 

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a 

vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb 

do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) je 

prováděcím předpisem k zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 

o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 247/1995 Sb.“).  

 

Návrh na změnu vyhlášky se předkládá v návaznosti na: 

            - novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě které došlo ke změně 

příjmového účtu státního rozpočtu uvedeného v § 2 odst. 1 vyhlášky, 

            - zrušení tří poboček ČNB uvedených v příloze vyhlášky a jejich nahrazení územními 

pracovišti ústředí ČNB, 

-  nový občanský zákoník a platné právní předpisy v oblasti účetnictví. 

 

Vyhláška se navrhuje upravit tak, aby odpovídala reálnému stavu. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná novela vyhlášky je legislativně technickou 

změnou, přičemž tato novela bude obsahovat jen technické a terminologické úpravy a nebude 

mít dopad na státní rozpočet, udělil  ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a 

předseda Legislativní rady vlády Mgr. Jiří Dienstbier dopisem č.j. 13973/2014 – OKL ze dne 

3. 10. 2014 výjimku z povinnosti vypracovat hodnocení dopadů regulace (RIA), v souladu 

s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a dle Obecných zásad pro hodnocení dopadu 

regulace (RIA) čl. 5.6. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 92  odst. 2 

zákona č. 247/1995 Sb.  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky neimplementuje předpisy Evropské unie a není s právem Evropské 

unie v rozporu. 
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4.  Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní   úpravy  na státní 

rozpočet,  ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, dále 

sociální dopady včetně  dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby  se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

 

Navrhovaná úprava nemá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani na 

podnikatelské prostředí České republiky. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady ani dopady na životní 

prostředí.  

 

5. Zhodnocení  současného  stavu  a dopadů navrhovaného řešení  ve vztahu  k zákazu 

diskriminace 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 

diskriminace. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Předkládané změny jsou technického rázu a neobsahují žádné požadavky na osobní 

údaje.  

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodům 1, 7 až 11 

 

Jedná se o technické úpravy navrhované Českou národní bankou: 

 

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) již nerozlišuje běžné a vkladové účty, 

ale v § 2662 a násl. upravuje účet jako takový. Vzhledem k tomu je navrhováno zrušení slova 

„běžný“ v § 1 odst. 1 vyhlášky. 

 

Bankovní rada České národní banky rozhodla o organizačních změnách v ČNB 

spočívajících ve zrušení tří poboček ČNB v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích a 

jejich nahrazení územními pracovišti ústředí ČNB. V současné době jsou již uvedené pobočky 

ČNB zrušeny, ale služby poskytované klientům na těchto bývalých pobočkách zůstávají 

nadále v Ústí nad Labem, Plzni i v Českých Budějovicích zachovány v nezměněném rozsahu. 

Vzhledem k tomu je navrhováno v tabulkách uvedených v příloze č. 1 a 2 vyhlášky nahradit 

pojem „Pobočka ČNB“ výrazem „Pracoviště ČNB“ a na dalších místech vyhlášky, kde je 

používán pojem „pobočka“ nebo „místně příslušná pobočka/příslušná pobočka“ uvést, že se 

jedná o „účet u České národní banky“.   
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K bodům 2 a 3 

 

V návrhu vyhlášky je pro stanovení jedinečného identifikátoru, který identifikuje 

uživatele nebo jeho účet při provádění platebních transakcí /§ 2 odst. 3 písm. h) zákona 

č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o platebním styku“)/, uvedeno číslo účtu a identifikační kód banky, pro které je vytvořena 

legislativní zkratka bankovní spojení. Podle § 2 vyhlášky České národní banky č. 169/2011 

Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, byl pro jedinečný identifikátor, 

který slouží v platebním styku k jednoznačné identifikaci účtu klienta vedeného 

poskytovatelem platebních služeb působícím v České republice, který užívá pro tento účet 

číslo v souladu s mezinárodní normou, stanoven pojem “číslo účtu“. Z tohoto důvodu je 

navrhováno k vymezení jedinečného identifikátoru používat pojem „číslo účtu“. 

 

 

K bodu 4 

 

Změny jsou navrhovány v návaznosti na novelu zákona č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zrušení § 21 a § 22 zákona) související se 

zákonem o základních registrech. 

 

K bodu 5 

 

V § 2 odst. 1 se slovo „úroky“ nahrazuje slovy „peněžní plnění nahrazující úrok“ 

v souladu s § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Důvodem pro nahrazení slov „snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou 

na vrub zvláštního účtu“ slovy „snížené o částky cen odepsaných Českou národní bankou ze 

zvláštního účtu“ je současná terminologie zákona o platebním styku. 

 

Ve vyhlášce uvedený účet byl v návaznosti na ustanovení § 45 odst. 5 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (umožňující Ministerstvu financí zřídit pro každou kapitolu, jejímž 

je správcem, jeden příjmový a jeden výdajový účet státního rozpočtu) zrušen a pro kapitolu 

398 – Všeobecná pokladní správa byl ponechán jediný příjmový účet č. 772-5921001/0710. 

Vzhledem k tomu je třeba v § 2 odst. 1 vyhlášky provést změnu účtu. 

 

K bodu 6 

 

Vyhláška upravuje účtování kaucí a příspěvků na volební náklady krajskými 

a pověřenými obecními úřady. Jsou uvedeny konkrétní účetní případy s uvedením účtů, které 

je nutné pro účtování využít. Uvedené účty však již nejsou z pohledu označení a obsahového 

vymezení v souladu s platnou legislativní úpravou. Proto bylo nutné znění vyhlášky upravit. 

 

 

K čl. II 

 

Účinnost novely vyhlášky se navrhuje dnem 1. února 2015. 
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