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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 7. července 2008,
jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu
z evidence Rejstříku trestů
Dne 1. července 2008 nabyl účinnosti zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (např.
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999
Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů).
Na základě tohoto zákona nejsou žadatelé v řízeních u České národní banky povinni
předkládat výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud je ho zapotřebí k doložení jejich
bezúhonnosti nebo důvěryhodnosti. S cílem snížit administrativní zátěž žadatelů spojenou
s obstaráním výpisu z evidence Rejstříku trestů byla zakotvena do § 44b zákona o České
národní bance zákonná povinnost, aby si Česká národní banka výpis nebo opis z evidence
Rejstříku trestů pro posouzení bezúhonnosti nebo důvěryhodnosti osoby opatřila sama.
K tomu však potřebuje údaje o osobě, jejíž bezúhonnost nebo důvěryhodnost se v řízení
prokazuje, v rozsahu požadavků Ministerstva spravedlnosti, které vede Rejstřík trestů.
V souvislosti s obstaráním výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů Česká národní banka
potřebuje vedle základních údajů o osobě1, jejíž bezúhonnost nebo důvěryhodnost se v řízení
prokazuje, aby žadatel doplnil žádost o rodné příjmení, rodné číslo (alternativně datum
narození a pohlaví), stát, okres (u osob narozených v České republice) a obec narození
a státní občanství. K tomu účelu se žadatelům poskytuje formulář uvedený v příloze tohoto
úředního sdělení. Pokud žadatel některý z údajů uvedl již v samotné žádosti, není zapotřebí,
aby žádost doplnil. Žadatel může namísto vyplněného formuláře poskytnout aktuální výpis
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců k datu předložení České národní
bance.2

1

Rozsah základních údajů o fyzické osobě, které Česká národní banka potřebuje znát pro účely posouzení
žádosti, stanoví zvláštní zákony nebo vyhlášky. Jde například o § 13 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb.
o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
(pojišťovací zprostředkovatelé) a o přílohu č. 2 vyhlášky č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí,
oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou (banky).
2
Jde o standardní požadavek v licenční praxi. Srov. například § 38 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb.
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 269/2004 Sb., o náležitostech
a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
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Pokud žadatel v řízení neprokáže svou bezúhonnost nebo důvěryhodnost, nebude moci Česká
národní banka jeho žádosti vyhovět.
Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.
Příloha: Osobní údaje pro účely opatření výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů

Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Ossendorf, Ph.D., LL.M., tel. 224 413 583
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Příloha

Osobní údaje
pro účely opatření výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů

Jméno a příjmení
Sp. zn. řízení o žádosti3
Rodné příjmení
Rodné číslo
Datum narození4
Pohlaví (muž/žena)4
Stát
Místo narození
Okres5
Obec
Státní občanství

3

Vyplní se jen tehdy, pokud není tabulka přiložena k žádosti samotné. V případě, že žadatel nezná spisovou
značku, uvede název žádosti a datum jejího podání.
4
Vyplní se jen tehdy, pokud nebylo přiděleno rodné číslo.
5
Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky.
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