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Úplné znění 

§ 13 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky 

 

§ 13 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro 

a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu 

jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, 

těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a 
nerud, 

 

b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, 

gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a 

celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, 

sběrné suroviny a kovový odpad, 

 

c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu, 

 

d) prověřování zahraničních investic, 

 

d) e) věci malých a středních podniků a pro věci živností, 

 

e) f) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

 

f) g) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií, 

 

g) h) elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti 

Českého telekomunikačního úřadu. 

 

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství. 
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(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a) koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým státům, 

 

b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod 

včetně komoditních dohod, 

 

c) realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými mezinárodními organizacemi a 
integračními seskupeními, 

 

d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských 

styků se zahraničím, 

 

e) posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto 

výrobků. 

 

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů. 

 

(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce, Česká 

obchodní inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad. 
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Úplné znění  

§ 39 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 39 

Výjimky z mlčenlivosti 

 

 (1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat vůči 

  

a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací 

výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací 

povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu, 

  

b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3, 

  

c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů sloužících k dosažení účelu 

stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis nezakazuje, 

  

d) Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, 

pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2, 

  

e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům profesních komor advokátů, 

notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců, 

  

f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle jiného 

právního předpisu, 

  

g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést řízení o přestupku podle 

zákona o provádění mezinárodních sankcí, 
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h) orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k 

podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že Úřad předloží podnět k odnětí 

takového oprávnění, 

  

i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve sporu navrhovatele proti 

instituci, 

  

j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené postupem podle tohoto zákona, 

jde-li o následné sdělení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku; povinná osoba 

může v tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až po dni, ve kterém 

bylo vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o odnětí nebo zajištění předmětu 

podezřelého obchodu nebo ve kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních případech 

až po předchozím písemném souhlasu Úřadu, 

  

k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se podezřelého obchodu nebo 
nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona, 

  

l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při provádění 

bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu24), 

  

m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění jejích 

úkolů v oblastech působnosti vymezených zákonem upravujícím zpravodajské služby, 

  

n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených daňovým řádem 

povinné osobě. , 

 

o) Ministerstvu průmyslu a obchodu při provádění řízení o prověření zahraniční investice 
podle zákona upravujícího prověřování zahraničních investic. 

 

 (2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu, že sdělené 

informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, nelze dovolávat při sdělování informací mezi 
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a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních úvěrových a finančních institucí, 

jestliže působí na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a pokud 

náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech25), 

  

b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo osobami stejného typu působícími 

na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, pokud vykonávají 

svou profesní činnost jako zaměstnanci nebo v obdobném pracovněprávním vztahu, v rámci téže 

právnické osoby a mezi právnickými osobami, které jsou spolu smluvně nebo personálně 

propojeny, nebo 

  

c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 

písm. e) a f), nebo osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné 

požadavkům práva Evropské unie, a to v případech, které se týkají stejného klienta a stejného 

obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo více osob, pokud jsou ze stejné profesní kategorie a vztahují 

se na ně rovnocenné povinnosti o zachování profesního tajemství a ochrany osobních údajů. 

  

 (3) Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat v řízení podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí. 

  

 (4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až n) o 

 

a) se uplatní jen v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to zejména s 

ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů, 

  

b) nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého 

obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně 

nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro který byla žádost 

podána. 
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