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NA PŘÍKOPĚ 28 

115 03 PRAHA 1 
 

Sekce licenčních a sankčních řízení 
 

V Praze dne  18. února 2020  

Č. j.: 2020 / 27276 / 570 

Ke sp. zn. Sp/2018/557/573 

Počet stran: 32 
 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Česká národní banka (dále též jen „správní orgán“) jako správní orgán dohledu 

nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o České národní bance“), orgán dohledu nad činností bank podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), 

orgán dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a orgán dohledu ve směnárenské oblasti podle 

zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., tj. ve znění 

účinném do 31.3.2019 (dále jen „zákon o směnárenské činnosti“), rozhodla v rámci řízení 

vedeného pod sp. zn. Sp/2018/557/573 podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“) ve spojení se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se 

společností Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 

– Jinonice, takto: 
 

I. Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 

158 00 Praha 5 - Jinonice, se uznává vinnou, že  
 

i) neuchovala záznamy komunikace se zákazníky týkající se poskytnutí investiční 

služby zahrnující:  

 telefonický hovor dne 8.8.2017 v 10:30 hod. mezi zákazníkem _______ 

_______ a pracovnicí společnosti Sberbank CZ, a.s. ____________________, 

 telefonický hovor dne 6.9.2017 ve 13:45 hod. mezi zákazníkem _______ 

________ a pracovnicí společnosti Sberbank CZ, a.s. _______________, 

 telefonický hovor dne 23.10.2017 v 10:00 hod. mezi zákazníkem _______ 

________ a pracovnicí společnosti Sberbank CZ, a.s.  ________________, 

 komunikaci mezi zákazníkem __________________ a pracovníkem 

společnosti Sberbank CZ, a.s. ________________, která předcházela 

telefonickému hovoru dne 12.9.2017 v 15:12 hod. mezi zákazníkem ______ 

___________ a neidentifikovaným pracovníkem společnosti Sberbank CZ, 

a.s., 

 komunikaci mezi zákazníkem ______________ a pracovníkem ________ 

________, která předcházela telefonickému hovoru dne 22.9.2017 

ve 13:26 hod. mezi zákazníkem _____________ a neidentifikovaným 

pracovníkem společnosti Sberbank CZ, a.s., 
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ii) v období od 1.11.2013 do 9.1.2018 neoznámila České národní bance umístění 

28 provozoven, ve kterých ke dni 9.1.2018 provozovala směnárenskou činnost, 
 

iii) při kontrolních směnách provedených kontrolními pracovníky České národní 

banky dne 13.2.2018 v provozovnách na adresách Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, 

Na Příkopě 860/24, 110 00 Praha 1, Náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, 

Strossmayerovo nám. 967/12, 170 00 Praha 7, Václavské nám. 804/58, 110 00 

Praha 1, Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2, dne 26.2.2018 v provozovně na 

adrese Soukenné náměstí 26/7, 460 07 Liberec a dne 28.2.2018 v provozovnách na 

adresách Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Palackého tř. 183/38, 612 00 Brno, 

Panská 397/2, 602 00 Brno, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, neuveřejnila 

na kurzovním lístku informaci o úplatě za provedení směnárenského obchodu, 
 

iv) v případě směnárenských obchodů provedených ve dnech 27.6.2017 v 18:05 hod. 

v provozovně na adrese Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 

Praha 9  Černý Most, 2.11.2017 v 10:11 hod. v provozovně na adrese M – Palác, 

Heršpická 5, 658 26 Brno a 15.12.2017 v 15:53 hod. v provozovně Lazarská 8, 120 

00 Praha 2, byla zákazníkům v důsledku chyby pracovníků účtována 

několikanásobně vyšší úplata za provedení směnárenského obchodu, než uváděl 

její sazebník k danému dni, a dále v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 byla ve 116 

případech v důsledku chybně nastaveného informačního systému MIDAS 

zákazníkům účtována vyšší úplata za provedení směnárenského obchodu o více 

než 1 Kč, než uváděl její sazebník k danému dni, 
 

č í m ž   p o r u š i l a 
 

i) povinnost podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

ve znění účinném do 2.1.2018, 
 

ii) povinnost podle § 10 odst. 4 věty první zákona o směnárenské činnosti, 
 

iii) povinnost podle § 11 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti ve spojení 

s § 11 odst. 2 písm. e) téhož zákona, 
 

iv) zákaz podle § 12 odst. 1 věty první zákona o směnárenské činnosti, 
 

a   d o p u s t i l a   s e 
 

ad i) přestupku podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

ve znění účinném do 2.1.2018, 
 

ad ii) přestupku provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské 

činnosti, 
 

ad iii) přestupku provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské 

činnosti, 
 

ad iv) přestupku provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o směnárenské 

činnosti, 
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z a   c o ž   s e   j í   u k l á d á 
 

podle ustanovení § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

ve znění účinném do 2.1.2018 pokuta ve výši 2 500 000 Kč (slovy dva miliony pět set tisíc 

korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky,  

č. 2700-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo 

plátce. 
 

II.  Společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 

158 00 Praha 5 - Jinonice, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě 

na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů 

řízení ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb., ukládá náhrada nákladů řízení, které vyvolala 

porušením své právní povinnosti, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 

Paušální náhradu nákladů řízení je výše uvedená společnost povinna zaplatit do 30 dnů 

od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky vedený u České 

národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je 

identifikační číslo plátce. 
 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

A. Identifikace účastníka řízení 
 

1. Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 

5 - Jinonice (dále jen „účastník řízení“) je od 31.10.1996 zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, jako akciová společnost, jejíž 

předmět podnikání zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb dle § 1 

odst. 1 písm. a), b) a § 1 odst. 3 písm. a) až o) zákona o bankách a ve smyslu zákona č. 

219/1992 Sb., devizového zákona, v platném znění. Základní kapitál účastníka řízení je 2 

805 990 000 Kč a je rozdělen na 561 198 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 

Kč
1
. 

 

2. Účastník řízení je bankou, jež je v rozsahu udělené bankovní licence ode dne 1.1.1997 

oprávněna provozovat činnost podle zákona o bankách.  
 

3. Jediným akcionářem účastníka řízení je společnost Sberbank Europe AG, 

Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vídeň, Rakouská republika. 
 

B. Kontrola provedená u účastníka řízení 
 

4. U účastníka řízení byla dne 9.1.2018 zahájena kontrola doručením Oznámení o zahájení 

kontroly ze dne 8.1.2018, č.j. 2018/004499/CNB/580. Předmětem kontroly bylo 

prověření dodržování právních předpisů v následujících oblastech činnosti účastníka 

řízení: poskytování investičních služeb a pravidla jednání obchodníka s cennými papíry 

se zákazníky v oblasti komunikace se zákazníky včetně uchovávání souvisejících 

dokumentů a záznamů; řídicí a kontrolní systém ve vztahu k podávání zpráv 

o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, orgánům 

činným v trestním řízení; předsmluvní a smluvní informační povinnosti poskytovatele 

                                                 
1
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 1 - 2 
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platebních služeb se zaměřením na uzavření a ukončení smluvního vztahu, změnu návrhu 

rámcové smlouvy a blokace platebních prostředků; směnárenská činnost. 
 

5. V průběhu kontroly bylo v pobočkách účastníka řízení určených rovněž ke směnárenské 

činnosti provedeno kontrolními pracovníky České národní banky celkem 12 kontrolních 

šetření zaměřených na prověření dodržování právních předpisů při výkonu směnárenské 

činnosti, a to ve dnech 13.2.2018, 26.2.2018, 28.2.2018 a 20.3.2018. Při kontrolních 

šetřeních došlo také ke kontrolním směnám, tj. úkonům ve smyslu § 3 zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen „kontrolní směny“). Z provedených kontrolních 

šetření a směn byly pořízeny úřední záznamy, které jsou nedílnou součástí správního spisu 

se sp. zn. Sp/2018/557/573
2
. 

 

6. O provedené kontrole byl dne 10.7.2018 vyhotoven Protokol o kontrole 

č. j. 2018/086597/CNB/580 (dále jen „kontrolní protokol“)
3
, s jehož úplným zněním byl 

účastník řízení seznámen, když mu bylo jedno vyhotovení doručeno dne 11.7.2018. 

V kontrolním protokolu byla stanovena lhůta pro podání námitek, a to v délce 

20 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Účastník řízení práva pro podání námitek 

nevyužil. 
 

C. Průběh přestupkového řízení 
 

7. Správní orgán kontrolní zjištění uvedená v kontrolním protokolu vyhodnotil a rozhodl dne 

29.5.2019 vydat Příkaz ze dne 29.5.2019, č. j. 2019/57893/570 (dále jen „příkaz“)
 4

. 

Vydáním příkazu dne 29.5.2019 zahájil správní orgán s účastníkem řízení přestupkové 

řízení pod sp. zn. Sp/2018/557/573. Příkaz byl účastníku řízení doručen dne 30.5.2019. 

Řízení bylo zahájeno pro podezření, že účastník řízení porušil povinnosti, které mu 

ukládala příslušná ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona 

o směnárenské činnosti. 
 

8. Proti příkazu podal dne 6.6.2019 účastník řízení v zákonné lhůtě podle § 150 odst. 3 

správního řádu Odpor ze dne 5.6.2019, č. j. 2019/65905/570 (dále jen „odpor“)
5
, kterým 

se příkaz zrušil a řízení pokračovalo. V odporu uvedl účastník řízení toliko, že tento bude 

následně odůvodněn. 
 

9. Dne 14.6.2019 obdržel správní orgán od účastníka řízení „Oznámení o převzetí právního 

zastoupení“ a „Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu“ ze dne 14.6.2019, 

č.  j. 2019/68926/570
6
. Počínaje dnem 14.6.2019 byl k zastupování účastníka řízení 

v přestupkovém řízení zmocněn _____________________, advokát advokátní kanceláře 

___________________________________________________________________, který 

dále ve stejném rozsahu zmocnil _______________________, advokáta téže advokátní 

kanceláře. Příslušné plné moci byly předloženy současně s oznámením o převzetí 

právního zastoupení. 
 

10. Dne 18.6.2019 nahlédl právní zástupce účastníka řízení do spisu sp. zn. Sp/2018/557/573. 

Z nahlížení byl vyhotoven Protokol o nahlížení do spisu č. j. 2019/69836/570
7
. 

                                                 
2
 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 4_Zápisy, Protokoly z kontrol 

směnáren 
3
 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 5_Protokol, soubor 

2018_086597_CNB_580 Sberbank – protokol o kontrole.docx 
4
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 3 - 19 

5
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 21 - 23 

6
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 25 - 29 

7
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 31 - 35 
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11. Dne 2.7.2019 obdržel správní orgán od účastníka řízení Oznámení o předpokládaném 

termínu podání vyjádření ve věci ze dne 2.7.2019, č. j. 2019/74950/570
8
.  

 

12. Dne 25.7.2019 předložil účastník řízení správnímu orgánu „Vyjádření“ ze dne 25.7.2019, 

č. j. 2019/82862/570
9
, ve kterém se vyjádřil k obviněním uvedeným v příkazu. Jako 

přílohu vyjádření předložil účastník řízení Účetní závěrku účastníka řízení za rok 2018
10

.  
 

13. Přípisem Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 20.9.2019, 

č. j. 2019/100445/570
11

, informoval správní orgán účastníka řízení o tom, že 

v předmětném přestupkovém řízení shromáždil dostatečné podklady pro vydání 

rozhodnutí ve věci a zároveň mu poskytnul možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a 

stanovil mu k tomu lhůtu. 
 

14. Dne 4.10.2019 nahlédl právní zástupce účastníka řízení do správního spisu sp. zn. 

Sp/2018/557/573. Z nahlížení byl vyhotoven Protokol o nahlížení do spisu 

č. j. 2019/105399/570
12

. 
 

15. Dne 4.10.2019 obdržel správní orgán od účastníka řízení „Žádost o prodloužení lhůty 

k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci“ č. j. 2019/106024/570
13

, 

ve které účastník řízení požádal o prodloužení lhůty k vyjádření se k podkladům 

rozhodnutí ve věci o 5 pracovních dnů. 
 

16. Přípisem Sdělení k žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření se k podkladům pro vydání 

rozhodnutí ve věci č. j. 2019/106297/570
14

, ze dne 7.10.2019, správní orgán vyhověl 

žádosti účastníka řízení, když mu sdělil, že na vyjádření k podkladům rozhodnutí v jím 

stanovené lhůtě vyčká. 
 

17. Dne 15.10.2019 obdržel správní orgán od účastníka řízení „Vyjádření se k podkladům pro 

vydání rozhodnutí ve věci, Doplnění vyjádření ze dne 25.7.2019“ č. j. 2019/109436/570
15

.   
 

18. Vzhledem k tomu, že dle názoru správního orgánu byl shromážděn dostatek důkazů  

ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, rozhodl správní orgán 

přistoupit k vydání rozhodnutí ve věci samé. 
 

D. Rozhodná právní úprava a způsob posuzování jednání účastníka řízení 
 

19. Před samotným popisem skutkových zjištění a jejich právního hodnocení považuje 

správní orgán za nutné vypořádat se s legislativními změnami, ke kterým došlo před 

zahájením přestupkového řízení.  
 

20. Podle článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod vyhlášené jako součást 

ústavního pořádku České republiky usnesením Předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb. se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, 

                                                 
8
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 36 - 37 

9
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 39 - 57 

10
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 59, CD – příloha č. j. 2019/82862/570 

11
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 60 - 61 

12
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 63 - 67 

13
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 68 - 69 

14
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 71 

15
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 73 - 79 
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kdy byl čin spáchán; pozdějšího zákona se použije, je-li to pro pachatele příznivější. 

Právní úprava rozhodná pro posouzení jednání účastníka řízení je obsažena v zákoně 

o podnikání na kapitálovém trhu a v zákoně o směnárenské činnosti. Všechny přestupky 

byly již spáchány či ukončeny za účinnosti nového přestupkového zákona 

a novelizovaných sektorových zákonů s účinností k 1.7.2017.  
 

21. Dne 13.8.2017 nabyl účinnosti zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, který s účinností 3.1.2018 novelizoval i zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 

Správní orgán proto komparoval znění zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění 

účinném do 2.1.2018 s novelizovaným zněním zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

účinným od 3.1.2018. Na základě porovnání znění tohoto zákona správní orgán 

konstatuje, že povinnosti, které jsou relevantní pro hodnocení jednání účastníka řízení, 

zůstaly zachovány. Novelizací zákona však došlo k navýšení horní sazby pokuty v případě 

přestupku ad i) (až 150 mil. Kč namísto 20 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že novelizovaný 

zákon tak není pro účastníka řízení příznivější, správní orgán bude na přestupek ad i) 

aplikovat zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018. 
 

22. Ke změně právní úpravy došlo také v oblasti směnárenství, když ke dni 1.4.2019 nabyl 

účinnosti zákon č. 5/2019 Sb., změna zákona o směnárenské činnosti a zákona 

o platebním styku, který výrazně novelizoval zákon o směnárenské činnosti. Na základě 

komparace znění zákona o směnárenské činnosti ve znění účinném do 31.3.2019 

s novelizovaným zněním zákona o směnárenské činnosti účinným od 1.4.2019 správní 

orgán konstatuje, že novelizovaný zákon není pro účastníka řízení příznivější, když v něm 

zůstala zachována jak obsahová totožnost konkrétních zákonem stanovených povinností, 

které jsou relevantní pro právní hodnocení jednání účastníka řízení, tak též jejich trestnost 

z hlediska podřazení porušení právních povinností pod kategorii přestupků a rovněž 

otázka typové závažnosti (vyjádřená horní hranicí pokuty) nedoznala změny ve prospěch 

účastníka řízení. Na přestupky ad ii) až ad iv) tak bude aplikován zákon o směnárenské 

činnosti ve znění účinném do 31.3.2019. 
 

23. Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v případě pochybení ad iv) došlo k části jednání zakládajícímu odpovědnost účastníka 

řízení přede dnem nabytí účinnosti přestupkového zákona, tzn. účastník se dopustil v této 

části jednání správního deliktu, přičemž ve zbytku jednání se dopustil přestupku, avšak 

zároveň nedošlo ke změně povahy a obsahu stanoveného správního deliktu, ale pouze 

k jeho přejmenování na přestupek, přistoupil správní orgán s ohledem ke zjednodušení 

výrokové části rozhodnutí ke konstatování, že se účastník řízení svým jednáním dopustil 

přestupku provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o směnárenské činnosti. Tento 

postup správní orgán zvolil také vzhledem k tomu, že účastníku řízení je pokuta ukládána 

za nejzávažnější ze spáchaných přestupků, a to za přestupek ad i).  
 

24. Správní orgán se dále zabýval také skutečností, zda bylo přestupkové řízení zahájeno včas 

a nedošlo k zániku odpovědnosti, respektive promlčení projednávaných přestupků. Podle 

§ 30 přestupkového zákona ve spojení se speciálním ustanovením § 46e odst. 3 zákona 

o České národní bance (promlčecí doba činí 5 let ode dne následujícího po dni spáchání 

přestupku, resp. po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku), by k zániku 

odpovědnosti došlo u přestupku ad i) dne 24.10.2022 (poslední dílčí útok byl spáchán dne 

23.10.2017 v 10:00 hod.), u přestupku ad ii) dne 10.1.2023 (za den ukončení 

protiprávního jednání správní orgán označil 9.1.2018, tj. den zahájení kontroly), 

u přestupku ad iii) dne 1.3.2023 (poslední dílčí útok byl spáchán dne 28.2.2018) 
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a u přestupku ad iv) dne 1.1.2023 (poslední dílčí útok byl spáchán dne 31.12.2017). 

V posuzovaném případě tedy k zániku odpovědnosti nedošlo ani u jednoho 

z projednávaných přestupků a řízení bylo zahájeno včas. 
 

E. Skutková zjištění, vyjádření účastníka řízení ke skutkovým zjištěním, právní 

kvalifikace a hodnocení správního orgánu 
 

i) Komunikace se zákazníky a potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních 

služeb 
 

Skutková zjištění 
 

25. V rámci kontroly poskytování investičních služeb bylo zjištěno
16

, že pracovníci 

pobočkové sítě účastníka řízení provádí „předpřípravu“ pokynů zákazníků do obchodního 

systému účastníka řízení, a to buď během osobního jednání se zákazníky či v průběhu 

hovorů přes nenahrávané telefonní linky (pracovníci pobočkové sítě účastníka řízení mají 

při komunikaci se zákazníky a potencionálními zákazníky pouze nenahrávané pevné a 

mobilní linky)
17

. Zákazníci následně takto předpřipravené pokyny verifikují pomocí 

nahrávaných telefonátů s pracovníky oddělení Global Markets (tzv. klienští makléři), 

kterými jsou za tímto účelem často aktivně kontaktováni, viz níže uvedené přepisy 

komunikace: 
 

 v rámci telefonického hovoru ze dne 8.8.2017 v 11:24 hod. mezi zákazníkem _______ 

______ (pozn. dle účastníkem řízení předloženého přehledu zákazník využívá 

investiční služby investiční poradenství, přijímání a předávání pokynů a provádění 

pokynů
18

) a klientským makléřem zaznělo (ID hovoru – název souboru: 

_____________________________________________.mp3)
19

, cit.: Zákazník: 

„____, prosím?“ Makléř: „____ … (pozn. příjmení makléře je špatně slyšitelné), 

Sberbank, dobrý den.“ Zákazník: „Dobrý den.“ Makléř: „Dobrý den, pane _____, 

máte na mě chviličku na zadání pokynu, na potvrzení?“ Zákazník: „Určitě.“ Makléř: 

„Super, já tu mám od kolegyně _________ připraveny 3 pokyny. Jedno je prodej 

z vašeho portfolia NN Telecom, fond“ Zákazník: „Ano.“ Makléř: „14,834 kusů“ 

Zákazník: „Ano.“ Makléř: „Vypořádání na váš korunový účet co končí 888“ 

Zákazník: „Ano.“  Makléř: „A pokyn je platný ode dneška do 15tého, a potom tu mám 

2 nákupy, jsou to také fondy, NN Global High dividend v korunách, objem 70 tisíc 

korun, platnost je stejná do 15tého, vypořádání ten stejný účet 888 na konci a ten 

druhý nákup, taky jeden fond Global Sustain equity, tam je to objem 130 tisíc korun, 

a je taky v korunách, platí taky do toho 15tého, vypořádaný je z toho stejného 888 

                                                 
16

 Kontrolní pracovníci správního orgánu zajistili během kontroly na místě celkem 682 nahrávek, z toho 61 

nahrávek komunikace vybraných zákazníků a dále 621 nahrávek komunikace vedené z linek vybraných 

pracovníků účastníka řízení, včetně komunikace dvou zahraničních zákazníků, kteří komunikovali s pracovníky 

oddělení Global Markets přes pobočkové pracovníky. 
17

 Účastník řízení v rámci kontroly předložil seznam pracovních telefonních linek jeho pracovníků s rozlišením, 

zda je linka pevná či mobilní a zda je nahrávaná či nikoliv, včetně indikace, zda je nahrávání prováděno 

na základě požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Z předloženého souboru vyplývá, že žádný 

ze 750 přidělených pracovních mobilních telefonů není nahráván a z 895 pracovních pevných linek je nahráváno 

43 linek, z čehož 8 linek je nahráváno z důvodu požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu (jde o linky 

útvaru Global Markets Sales a Global Markets Trading), viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – 

Sp/2018/00003/CNB/589, 3_Přijaté materiály, 20180123_013158_FDL, složka 18, soubor Telefonní linky.xlsx 

předložený dne 23.1.2018 (č. j. 2018/013158/CNB/580) 
18

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 17, 

20180123_013158_FDL, Klienti CP.xlsx 
19

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

20180207_064697_na místě, hovory,  _____________________________________________.mp3 
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na konci účtu.“ Zákazník: „Ano.“ Makléř: „Korunového. Jenom bych se zeptal, u těch 

nákupů, poskytla Vám kolegyně klíčové informace k těm fondům?“ Zákazník: „Ano, 

všecky, všecky informace jsem dostal.“ Makléř: „Super. Tak můžu Vás poprosit, jestli 

souhlasíte s tím jedním prodejem a dvěma nákupy? Jestli byste mi to potvrdil tím 

Vaším heslem?“ Zákazník: „Ano, souhlasím s prodejem i s tím nákupem, souhlasím.“ 

Makléř: „Můžu to heslo poprosit?“ Zákazník: (sděluje heslo) Makléř: „V pořádku, 

takže hnedka zpracujeme, cena bude zítra, takže pošlu po kolegyni, jo.“ Zákazník: 

„Ano, děkuji pěkně.“ Makléř: „Super, mějte se, hezký den.“ Zákazník: „Taky 

na shledanou.“ V informačním systému CRM4fes, kam mají pracovníci účastníka 

řízení povinnost zapisovat záznamy o veškeré komunikaci se zákazníkem (vyjma 

komunikace přes nahrávané telefonní linky, která je zaznamenávaná samotnou 

nahrávkou), byla v tomto případě zaznamenána pouze informace o uskutečnění 

prodejního telefonátu (nenahrávaného) ze strany pobočkové pracovnice ________ 

__________, který se podle záznamu uskutečnil 8.8.2017 v čase od 10:30 hod., který 

se týkal výše zmíněných pokynů, s příznakem „Status: Dovoláno“ a atributem 

„Téma/Výsledek: Podílové fondy/Investice, Prodaný produkt“.
20

; 
 

 v rámci telefonického hovoru ze dne 6.9.2017 v 15:15 hod. mezi zákazníkem  

_________________ (pozn. dle účastníkem řízení předloženého přehledu zákazník 

využívá investiční služby investiční poradenství, přijímání a předávání pokynů 

a provádění pokynů
21

) a klientským makléřem zaznělo (ID hovoru – název souboru: 

__________________________________.mp3)
22

, cit.: Zákazník: „Prosím?“ Makléř: 

„____ … (pozn. příjmení makléře je špatně slyšitelné), Sberbank, dobrý den, pan 

_____?“ Zákazník: „Ano.“ Makléř: „Máte na mě chviličku na potvrzení jednoho 

fondu?“ Zákazník: „Můžete.“ Makléř: „Kolegyně říkala, že máme volat 15:15 tak 

snažíme se trefit.“ Zákazník: „Dobře, děkuji.“ Makléř: „Každopádně máte tady 

připravený nákup do portfolia tady u nás, fondu NN Global High dividend v korunách, 

finanční objem toho nákupu je 100 tisíc korun, platnost ode dneška do 13tého devátý, 

vypořádání z korunového účtu 879 na konci co tady u nás máte. Jen bych se zeptal, 

jestli Vám kolegyně poskytla klíčové informace k tomuto fondu?“ Zákazník: „Ano.“ 

Makléř: „Tak jestli souhlasíte s nákupem, mohl bych Vás poprosit o vaše heslo?“ 

Zákazník: (sděluje heslo) Makléř: „V pořádku, takže hned zpracujeme, ještě stíháme 

ten dnešní cut off time a cena by měla být zítra, jo?“ Zákazník: „Dobře, děkuji Vám.“ 

Makléř: „Mějte se hezky, na shledanou.“ Zákazník: „Na shledanou.“ V informačním 

systému CRM4fes byla v tomto případě zaznamenána pouze informace o uskutečnění 

prodejního telefonátu (nenahrávaného) ze strany pobočkové pracovnice _______ 

_____, který se podle záznamu uskutečnil 6.9.2017 v čase od 13:45 hod. do 14:00 hod. 

a který se týkal výše zmíněného pokynu, s příznakem „Status: Dovoláno“ a atributem 

„Téma/Výsledek: Podílové fondy/Investice, Prodaný produkt“.
23

; 
 

 v rámci telefonického hovoru ze dne 23.10.2017 ve 14:11 hod. mezi zákazníkem 

________________ a klientským makléřem zaznělo (ID hovoru – název souboru: 

                                                 
20

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

20180301_065327-podklady, 2018_03_01_OJ_CRM_záznamy, CRM záznamy.docx 
21

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 17, 

20180123_013158_FDL, Klienti CP.xlsx 
22

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

20180207_064697_na místě, hovory,____________calldata.zip, __________________________________.mp3 
23

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

20180301_065327-podklady, 2018_03_01_OJ_CRM_záznamy, CRM záznamy.docx 
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__________________________________.mp3)
24

, cit.: Zákazník: „Prosím?“ Makléř: 

„____ … (pozn. příjmení makléře je špatně slyšitelné), Sberbank, dobrý den, pan 

_____?.“ Zákazník: „Ano, dobrý den.“ Makléř: „Máte na mě vteřinku na potvrzení 

jednoho pokynu?“ Zákazník: „Ano.“ Makléř: „Tak, kolegyně mi tady připravila 

prodej z Vašeho portfolia fond ING First Class Multi Asset, je to prodej celé pozice 

383,34 kusů, pokyn platí ode dneška do třicátého, vypořádání na Váš korunový účet co 

končí 7020, jestli s tím souhlasíte, jestli je to všechno v pořádku, tak bych Vás poprosil 

o potvrzení heslem.“ Zákazník: (sděluje heslo) Makléř: „V pořádku, takže hned 

zpracujeme, budete mít zítra, resp. až bude k dispozici zítra cena, tak pošlu 

po kolegyni.“ Zákazník: „Dobře, tak jo, děkuji Vám.“ Makléř: „Na shledanou, hezký 

den.“ Zákazník: „Na shledanou.“ V informačním systému CRM4fes byla v tomto 

případě zaznamenána pouze informace o uskutečnění prodejního telefonátu 

(nenahrávaného) ze strany pobočkové pracovnice _____________, který se podle 

záznamu uskutečnil 23.10.2017 v čase od 10:00 hod. do 10:15 hod. a který se týkal 

výše zmíněného pokynu, s příznakem „Status: Dovoláno“ a atributem 

„Téma/Výsledek: Podílové fondy/Investice, Prodaný produkt“.
25

; 
 

 v rámci telefonického hovoru ze dne 12.9.2017 v 15:12 hod. mezi zákazníkem ______ 

___________ a klientským makléřem zaznělo (ID hovoru – název souboru: 

__________________________________.mp3)
26

, cit.: Zákazník: „Ano, dobrý den?“ 

Makléř: „Dobrý den pane ___________, _____ … (pozn. příjmení makléře je špatně 

slyšitelné) u telefonu, neruším Vás?“ Zákazník: „Aaaa, dobrý den, nerušíte.“ Makléř: 

„Dobrý den, jak se máte? “ Zákazník: „Jde to, no samozřejmě mi chybíte, ale chápu, 

že jste šel za lepším (smích).“ Makléř: „No mám tady dva pokyny od pana _______ 

na nákup.“ Zákazník: „Vím, vím. No, říkal mi, že budete zřejmě Vy volat, to tam 

funguje dobře.“ Makléř: „Já se omlouvám, že to trochu trvalo, i když vidím, že mi 

_____ psal někdy ve tři hodiny, takže v pohodě, něco jsme tady řešili, každopádně 

jenom se zeptám, k oběma jste dostal klíčové informace pro investory?“ Zákazník: 

„Ano, dostal.“ Makléř: „Tak to je v pořádku. Bude se jednat o dva nákupy, začneme 

tady s NN Energy v české koruně, ISIN končící 88668, jedná se o nákup, objem 

50 tisíc korun, s cenou nejlépe, vypořádání z Vašeho účtu končícího 678 s tím, že 

v rámci toho vypořádání obchodu počítejte tak do pěti pracovních dnů, že ty finanční 

prostředky budete mít z účtu strženy, a druhý je také nákup, jedná se o NN High 

Dividend v české koruně, ISIN končící 5480, objem 30 tisíc korun, opět cena nejlépe, 

opět vypořádání z Vašeho běžného účtu končící ho 678. V obou případech budou ještě 

strženy poplatky ve výši 2,5 % a ten první byl také 2,5 %. Zeptám se, takhle s tím 

souhlasíte, jestli to odpovídá tomu, jak jste se s _______ domluvili?“ Zákazník: 

„Souhlasí, ano, ano. Jenom k tomu účtu, ze kterého se to strhne, tak na tom běžném 

účtu tam nic nemám a mám to na těch spořicích účtech.“ Makléř: „Rozumím, já se 

podívám rovnou, co je to za číslo účtu, abychom zjistili, jestli tam bude potřeba 

přeposlat nějaké peníze, (makléř říká číslo účtu), kde je zůstatek (makléř říká částku) 

korun, takže z tohoto účtu se to bude v obou dvou případech strhávat. A poslední věc, 

poprosím Vás o takové to heslo pro komunikaci po telefonu.“ Zákazník: (sděluje 

heslo) Makléř: „Super, tak to je v pořádku, takže pokyny oba dva považujte 

                                                 
24

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

20180207_064697_na místě, hovory, ____________calldata.zip, __________________________________.mp3 
25

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

_______________-podklady, 2018_03_01_OJ_CRM_záznamy, CRM záznamy.docx 
26

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

________________na místě, hovory, ________________calldata.zip, 

__________________________________.mp3 
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za potvrzené, no a co jinak?“ (dále probíhá již jen neformální komunikace). 

Z uvedeného je tak zřejmé, že v době před telefonním hovorem došlo k předchozí 

komunikaci zákazníka ___________________ s pobočkovým pracovníkem _______ 

________. V informačním systému CRM4fes však nebyl žádný odpovídající zápis 

o této komunikaci uveden; 
 

 v rámci telefonického hovoru ze dne 22.9.2017 v 13:26 hod. mezi zákazníkem ___ 

_________ a klientským makléřem zaznělo (ID hovoru – název souboru: _________ 

_________________________.mp3)
27

, cit.: Zákazník: „______.“ Makléř: „… (pozn. 

jméno a příjmení makléře je špatně slyšitelné), dobrý den pane _______, neruším Vás, 

můžu chviličku?“ Zákazník: „Co byste potřeboval?“ Makléř: „Já Vám volám ze 

Sberbank z oddělení Global Markets, mám tady od kolegy ______ pokyny.“ Zákazník: 

„Jo, jo, jo.“ Makléř: „Na nákup podílových fondů, tak jenom jestli to spolu teď 

můžeme udělat, je jich tam více, tak to zabere chviličku času.“ Zákazník: „Jo, 

můžeme.“ Makléř: „Jo? Dobře, tak se na to pojďme podívat. Budeme to dělat 

postupně, tzn. pokyn po pokynu… (v dalším průběhu hovoru probíhá nahrání pokynu 

k nákupu pěti podílových fondů a k prodeji jednoho podílového fondu), (čas 2:03) 

Makléř: „Zeptám se, dostal jste klíčové informace pro investory k tomuto fondu?“ 

Zákazník: „Ano.“. Z uvedeného je tak zřejmé, že v době před telefonním hovorem 

došlo k předchozí komunikaci zákazníka ____________ s pobočkovým pracovníkem 

_______________. V informačním systému CRM4fes však nebyl žádný odpovídající 

zápis o této komunikaci uveden. 
 

26. Z výše předložených nahrávek telefonických hovorů, v kombinaci se záznamy 

z informačního systému CRM4fes, vyplývá, že před nahrávanými telefonními hovory 

zákazníků s pracovníky oddělení Global Markets proběhla nenahrávaná komunikace mezi 

zákazníky a pobočkovými pracovníky účastníka řízení týkající se poskytnutí investiční 

služby. 
 

27. Skutečnost, že u účastníka řízení probíhá komunikace pobočkových pracovníků se 

zákazníky, v rámci které dochází k „předpřípravě“ pokynů zákazníků k nákupu či prodeji 

investičního nástroje, potvrdil během kontrolního pohovoru
28

 provedeného dne 28.2.2018 

na pobočce účastníka řízení v Hradci Králové pracovník ______________, který uvedl, že 

v minulosti došlo k případu, kdy se na osobním setkání dohodl se zákazníkem, že budou 

sledovat vývoj a výkyvy ceny volatilního investičního nástroje (fond NN), a v případě, 

kdy cena překročí domluvený limit, podá ______________ pokyn do informačního 

systému TOPAS (čímž dojde k předání pokynu na oddělení Global Markets s tím, že jej 

následně zákazník musí potvrdit pracovníkovi oddělení Global Markets na nahrávanou 

telefonní linku). V okamžiku, kdy cena prolomila se zákazníkem domluvený limit, _____ 

_______ zákazníkovi zavolal z pracovní linky (nenahrávané telefonní linky) a informoval 

jej o této skutečnosti s tím, že zadává do systému předem dohodnutý pokyn a že má 

zákazník tento pokyn nyní potvrdit na oddělení Global Markets přes nahrávanou linku. 
 

28. Kontrolní pracovníci dále prověřili, zda jsou zákazníkům a potenciálním zákazníkům 

v oblasti investičních služeb sdělována čísla na nenahrávané telefonní linky. Kontrolní 

pracovníci dne 28.2.2018 zajistili vizitku pobočkového pracovníka _______________
29

 

                                                 
27

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  3_Přijaté materiály, 

20180207_064697_na místě, hovory, ____________calldata.zip, __________________________________.mp3 
28

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  4_Zápisy, Protokol o průběhu 

kontroly na místě ze dne 28.2.2018 (č. j. 2018/074392/CNB/580). 
29

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  4_Zápisy, Potvrzení o převzetí 

zajištěných dokladů ze dne 28.2.2018 (č. j. 2018/074394/CNB/580). 
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a dále dne 6.3.2018 zajistili vizitky pobočkových pracovníků ______________, ______ 

_____, ______________, ______________ a ____________
30

. Ve všech případech šlo 

o vizitky používané v kontaktu se zákazníky a potenciálními zákazníky v oblasti 

investičních služeb, přičemž na všech vizitkách byla uvedena čísla na nenahrávanou 

pevnou a nenahrávanou mobilní linku. 
 

29. V rámci kontroly účastník řízení předložil vnitřní předpis 3-06-001 Pracovní postupy 

pro oblast Global Markets, účinný od 21.10.2016, ve kterém byla stanovena následující 

povinnost pro makléře z oddělení Global Markets (tzv. klientský makléř): „Veškeré 

obchody uzavírané telefonicky musí být uzavírány výhradně prostřednictvím telefonů, 

které jsou po celou dobu nahrávány a záznamy archivovány min 5 let. Současně i ostatní 

obchody uzavřené prostřednictvím jiných povolených kanálů musí být zaznamenány a 

uchovány po dobu min 5 let.“ Pracovníci pobočkové sítě, jejichž náplní práce je mimo 

jiné také přijímání a předávání pokynů zákazníků a poskytování investičního poradenství, 

nemají ve vnitřních předpisech stanovenou žádnou obdobnou povinnost. 
 

Vyjádření účastníka řízení ke skutkovým zjištěním 
 

30. Účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 25.7.2019 uvádí, že z protokolu a příkazu 

vyplývá, že účastník řízení uchoval veškerou komunikaci, v jejímž rámci docházelo 

k udělení pokynu zákazníkem. Dle jeho názoru tedy ve faktické rovině nebylo zjištěno, 

a ve správním spise není nijak doloženo, žádné pochybení v tomto ohledu. 
 

31. Účastník namítá, že správní orgán ve vztahu ke komunikaci popsané v bodě 13 příkazu, 

v rámci které mělo dojít k poskytnutí investičního poradenství týkající se nákupu nebo 

prodeje investičních nástrojů, nijak neodůvodnil, jak došel k závěru, že během dané 

komunikace došlo právě k poskytnutí investičního poradenství, přičemž tento závěr 

neplyne ani z podkladů ve spisu. 
 

32. Účastník se ohrazuje proti tvrzení správního orgánu, že ze strany pracovníků účastníka 

řízení systematicky dochází k „předpřípravě“ pokynů zákazníků (při osobním jednání 

nebo přes nenahrávané telefonní linky), které jsou následně potvrzeny přes nahrávané 

telefonní linky, přičemž tento závěr byl učiněn na základě obsahu záznamu hovorů ve 4 

případech a kontrolního pohovoru s pracovníkem účastníka řízení ze dne 28.2.2018. 

Účastník namítá, že v protokolu obsahujícím výpověď daného pracovníka je však 

uvedeno, že daný pracovník komentoval svými slovy pouze jediný případ komunikace 

s klientem. Na základě těchto podkladů tedy nelze dle názoru účastníka řízení učinit závěr 

o tom, že by k takovému jednání docházelo systematicky. 
 

33. Účastník řízení uvádí, že i pokud by snad v rámci předmětné komunikace mělo dojít 

k „předpřipravení“ pokynů zákazníků, tak tento pojem zákon o podnikání na kapitálovém 

trhu ani jiný právní předpis upravující poskytování investičních služeb nedefinuje ani 

nepoužívá, účastník řízení ve svých interních postupech a praxi jej rovněž nepoužívá, ani 

tento pojem není zaznamenán v protokolu. V příkaze nebylo ani nijak zdůvodněno, jakým 

způsobem toto jednání samo o sobě naplní znaky investiční služby ve smyslu § 4 a vede či 

má zakládat nezbytnost plnění povinnosti dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. Účastník řízení tvrdí, že předmětná (nenahrávaná) telefonická 

komunikace se netýkala poskytnuté investiční služby, přičemž správní spis neobsahuje 

žádné podklady, na jejichž základě by byl správním orgánem spolehlivě doložen 

a prokázán opak. 

                                                 
30

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589,  4_Zápisy, Potvrzení o převzetí 

zajištěných dokladů ze dne 6.3.2018 (č. j. 2018/074395/CNB/580). 



12 

 

34. Účastník řízení dále uvádí, že ve vztahu ke komunikaci se dvěma zákazníky, která měla 

předcházet komunikaci zachycené v záznamu telefonických hovorů, a kterou správní 

orgán popsal v bodě 18 příkazu, správní orgán ve výroku příkazu ani v následném 

odůvodnění vůbec netvrdí, že se uvedená komunikace měla týkat poskytnutí investiční 

služby. Správní orgán tedy specificky věcně nijak nevymezil, zda se uvedená komunikace 

měla týkat investiční služby (či něčeho jiného), nebylo vymezeno, jaká komunikace 

proběhla (tedy zda došlo k telefonické, elektronické či osobní komunikaci) ani kdy měla 

tato komunikace proběhnout. V takovém případě nelze jakkoliv dojít k závěru, že byl 

spáchán přestupek. V souladu s příslušnými právními předpisy a základními zásadami 

správního trestání, je správní orgán povinen vždy jasně vymezit skutek, který je podle něj 

přestupkem, a nemůže pouze odkazovat na to, že někdy v minulosti zřejmě proběhlo 

nějaké jednání. Pokud tak neučiní, nemůže dostatečně posoudit konkrétní znaky daného 

jednání, nemůže posoudit jakými normami stanovenými v právních předpisech se má 

posuzování takového jednání řídit či zda již nedošlo k uplynutí promlčecí doby. 
 

35. Účastník řízení je toho názoru, že ani u jednoho ze 4 popsaných případů nebylo fakticky 

prokázáno, že se jednalo o komunikaci týkající se poskytnutí investiční služby ve smyslu 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a tedy nelze učinit závěr 

o naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu. 
 

36. Účastník řízení dále poukazuje na skutečnost, že předmětná jednání vytýkaná správním 

orgánem je nutné hodnotit striktně podle právních předpisů účinných v době, kdy mělo 

k popsaným jednáním dojít, tedy podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ve znění 

účinném do 2.1.2018). Podle jeho názoru tedy nelze přihlížet k tomu, že zákonem 

č. 204/2017 Sb. došlo s účinností od 3.1.2018 k rozšíření povinností stanovených v § 17 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a tedy k rozšíření skutkové podstaty přestupku 

spočívajícím v jejich porušení. S ohledem na poznámku pod čarou na str. 9 příkazu má 

účastník důvodné pochybnosti, zda správní orgán toto pravidlo dodržel. 
 

37. Účastník řízení uvádí, že i za předpokladu, že by skutečně došlo k neuchování záznamů 

komunikace týkající se poskytnutí investiční služby, je třeba brát na vědomí, že výrok 

zmiňuje čtyři jednotlivé případy, které jsou správním orgánem uváděny a doloženy ve 

správním spise, a to pouze obecným odkazem na nahrávky na CD, pořízené v rámci 

kontroly na místě. Ve výroku příkazu správní orgán uvedl pouze několik jednotlivých 

případů, a pouze tyto jsou tak předmětem tohoto řízení. I z judikatury Nejvyššího 

správního soudu vyplývá, že správní trest ve správním řízení lze uložit pouze a výhradně 

za skutek, pro který bylo dané řízení zahájeno a který je precizně specifikován a doložen. 

Účastník řízení namítá, že mu nelze přičítat k tíži abstraktní, spisovým materiálem nijak 

nedoložené, náhledy správního orgánu, že potencionálně mohlo dojít k více pochybením. 

Dle jeho názoru z odůvodnění příkazu zcela jasně vyplývá, že správní orgán účastníka 

řízení viní ze systematického nedodržování různých povinností, které přitom není uvedeno 

ve výroku příkazu a ani není nijak dokumentováno ve správním spise. 
 

38. Účastník řízení uzavírá, že ze strany správního orgánu nebylo prokázáno ignorování 

zákonných povinností stanovených v § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo 

že by z popsaných skutků vznikla jakákoli újma, tedy nedošlo k naplnění materiální 

stránky přestupku, tedy společenské škodlivosti, která je ve smyslu § 5 přestupkového 

zákona obligatorním znakem každého přestupku. Pokud by se však skutky popsané 

v příkazu staly a skutečně by došlo k neuchování záznamů o poskytování investiční 

služby, což účastník řízení popírá, jednalo by se pouze o ojedinělá individuální pochybení 
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příslušných pracovníků bez jakékoli míry společenské škodlivosti. Vzhledem k tomu je 

pokuta uložená v příkaze zjevně nepřiměřená.  
 

Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 
 

39. Ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění 

účinném do 2.1.2018 stanovilo, že obchodník s cennými papíry uchovává záznamy 

komunikace se zákazníkem, týkající se poskytnuté investiční služby, a záznamy 

komunikace s potenciálním zákazníkem, nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí 

investiční služby nebo provedení obchodu. 
 

40. Z předložených nahrávek telefonních záznamů vyplynulo, že u účastníka řízení probíhala 

nenahrávaná komunikace mezi pobočkovými pracovníky a zákazníky. Toto zjištění 

dokládají následující skutečnosti: 
 

 ze záznamu telefonického hovoru ze dne 8.8.2017 v 11:24 hod. mezi zákazníkem 

______________ a klientským makléřem vyplývá, že 1) makléř aktivně zákazníkovi 

volá s žádostí o verifikaci pokynů k nákupu/prodeji investičního nástroje: Makléř: 

„Dobrý den, pane ____, máte na mě chviličku na zadání pokynu, na potvrzení?“, 

2) makléř informuje zákazníka, že obdržel od pobočkové pracovnice připravené 

pokyny zákazníka k nákupu/prodeji investičních nástrojů: Makléř: „Super, já tu mám 

od kolegyně _________ připraveny 3 pokyny. …“, 3) makléř se zákazníka dotazuje, 

zda mu pobočková pracovnice poskytla informace týkající se 

nakupovaných/prodávaných investičních nástrojů, přičemž zákazník tuto skutečnost 

potvrzuje: Makléř: „Jenom bych se zeptal, u těch nákupů, poskytla Vám kolegyně 

klíčové informace k těm fondům?“ Zákazník: „Ano, všecky, všecky informace jsem 

dostal.“, a 4) dle záznamu v informačním systému CRM4fes se krátce před 

nahrávaným hovorem uskutečnil nenahrávaný prodejní telefonát mezi pobočkovou 

pracovnicí __________ a zákazníkem s výsledkem „Podílové fondy/Investice, 

Prodaný produkt“ (hovor se uskutečnil dne 8.8.2017 v čase od 10:30 hod.); 
 

 ze záznamu telefonického hovoru ze dne 6.9.2017 v 15:15 hod. mezi zákazníkem 

_______________ a klientským makléřem vyplývá, že 1) makléř aktivně zákazníkovi 

volá s žádostí o verifikaci pokynu k nákupu investičního nástroje: Makléř: „Máte 

na mě chviličku na potvrzení jednoho fondu? … Kolegyně říkala, že máme volat 15:15 

tak snažíme se trefit.“, 2) makléř informuje zákazníka, že obdržel od pobočkové 

pracovnice připravený pokyn zákazníka k nákupu investičního nástroje: Makléř: 

„Každopádně máte tady připravený nákup do portfolia tady u nás …, 3) makléř se 

zákazníka dotazuje, zda mu pobočková pracovnice poskytla informace týkající se 

nakupovaného investičního nástroje, přičemž zákazník tuto skutečnost potvrzuje: 

Makléř: „Jen bych se zeptal, jestli Vám kolegyně poskytla klíčové informace k tomuto 

fondu?“ Zákazník: „Ano.“, a 4) dle záznamu v informačním systému CRM4fes se 

krátce před nahrávaným hovorem uskutečnil nenahrávaný prodejní telefonát mezi 

pobočkovou pracovnicí a zákazníkem s výsledkem „Podílové fondy/Investice, 

Prodaný produkt“ (hovor se uskutečnil dne 6.9.2017 v čase od 13:45 hod. do 14:00 

hod.); 
 

 ze záznamu telefonického hovoru ze dne 23.10.2017 ve 14:11 hod. mezi zákazníkem 

_______________ a klientským makléřem vyplývá, že 1) makléř aktivně zákazníkovi 

volá s žádostí o verifikaci pokynu k prodeji investičního nástroje: Makléř: „Máte 

na mě vteřinku na potvrzení jednoho pokynu?“, 2) makléř informuje zákazníka, že 

obdržel od pobočkové pracovnice připravený pokyn zákazníka k prodeji investičního 
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nástroje: Makléř: „Tak, kolegyně mi tady připravila prodej z Vašeho portfolia fond 

ING First Class Multi Asset, a 3) dle záznamu v informačním systému CRM4fes se 

krátce před nahrávaným hovorem uskutečnil nenahrávaný prodejní telefonát mezi 

pobočkovou pracovnicí a zákazníkem s výsledkem „Podílové fondy/Investice, 

Prodaný produkt“ (hovor se uskutečnil dne 23.10.2017 v čase od 10:00 hod. 

do 10:15 hod.); 
 

 ze záznamu telefonického hovoru ze dne 12.9.2017 v 15:12 hod. mezi zákazníkem 

__________________ a klientským makléřem vyplývá, že 1) makléř informuje 

zákazníka, že obdržel od pobočkového pracovníka připravené pokyny zákazníka 

k nákupu investičních nástrojů: Makléř: „No mám tady dva pokyny od pana _______ 

na nákup.“ 2) zákazník po předchozím kontaktu s pobočkovým pracovníkem očekával 

telefonický kontakt ze strany makléře: Zákazník: „Vím, vím. No, říkal mi, že budete 

zřejmě Vy volat, to tam funguje dobře.“, 3) makléř se zákazníka dotazuje, zda mu 

pobočkový pracovník poskytl informace týkající se nakupovaných investičních 

nástrojů, přičemž zákazník mu tuto skutečnost potvrzuje: Makléř: „…každopádně 

jenom se zeptám, k oběma jste dostal klíčové informace pro investory?“ Zákazník: 

„Ano, dostal.“, 4) makléř se zákazníka dotazuje, zda parametry obchodu odpovídají 

tomu, jak se na nich zákazník domluvil s pobočkovým pracovníkem v rámci 

nenahrávaného hovoru: Makléř: „Zeptám se, takhle s tím souhlasíte, jestli to odpovídá 

tomu, jak jste se s _______ domluvili?“; 
 

 ze záznamu telefonického hovoru ze dne 22.9.2017 v 13:26 hod. mezi zákazníkem  

_____________ a klientským makléřem vyplývá že 1) pracovník dealingu aktivně 

zákazníkovi volá s žádostí o verifikaci pokynů k nákupu/prodeji investičních nástrojů 

s tím, že od pobočkového pracovníka již obdržel parametry těchto pokynů: Makléř: 

„Já Vám volám ze Sberbank z oddělení Global Markets, mám tady od kolegy ______ 

pokyny.“, 2) makléř se zákazníka dotazuje, zda mu pobočkový pracovník 

poskytl informace týkající se nakupovaných investičních nástrojů, přičemž zákazník 

mu tuto skutečnost potvrzuje: Makléř: „Zeptám se, dostal jste klíčové informace 

pro investory k tomuto fondu?“ Zákazník: „Ano.“. 
 

41. Účastník řízení namítá, že správní orgán ve vztahu ke komunikaci uskutečněné dne 

8.8.2017 v čase 10:30 hod. mezi zákazníkem _____________ a pobočkovou pracovnicí 

___________________ a dne 6.9.2017 ve 13:45 hod. a dne 23.10.2017 v 10:00 hod. mezi 

zákazníkem _______________ a pobočkovou pracovnicí _______________, nijak 

neodůvodnil, jak došel k závěru, že během nenahrávané komunikace, která předcházela 

zadání pokynu v rámci nahrávané komunikace, došlo k poskytnutí investičního 

poradenství.  
 

42. Dle právní úpravy účinné v době jednání účastníka řízení, tj. dle § 17 odst. 1 písm. b) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018 byl účastník řízení 

povinen uchovávat záznamy komunikace se zákazníkem, týkající se poskytnuté investiční 

služby. Správní orgán připouští, že na základě výše uvedených přepisů zvukových 

záznamů, nelze učinit závěr o tom, že zákazníkům bylo v rámci nenahrávané komunikace, 

která předcházela zadání pokynu v rámci nahrávané komunikace, poskytnuto investiční 

poradenství ze strany pobočkových pracovníků. Ze záznamů telefonních hovorů však 

jednoznačně vyplynulo, že komunikace mezi zákazníky a pobočkovými pracovníky se 

týkala jednání bezprostředně směřujícího k podání pokynů zákazníků, tj. došlo ke 

komunikaci týkající se poskytnutí investiční služby ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018. Účastník řízení byl tedy 
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povinen plnit povinnost dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

ve znění účinném do 2.1.2018 a tuto komunikaci zaznamenat.  
 

43. Správní orgán zastává názor, že za komunikaci týkající se investiční služby nelze 

považovat pouze a výhradně podání pokynu zákazníkem, ale také veškerou 

související komunikaci předcházející podání pokynu či poskytnutí jakýchkoliv 

informací zákazníkovi, na jejichž základě může zákazník učinit investiční 

rozhodnutí. Povinnost nahrávat i tuto související komunikaci vyplývá z potřeby 

kontroly subjektů poskytujících investiční služby, zda nejsou zákazníkům sdělovány 

nepravdivé nebo zavádějící informace. 
 

44. K námitce účastníka řízení, že pojem „předpřipravení“ pokynů zákazníků zákon 

o podnikání na kapitálovém trhu ani jiný právní předpis upravující poskytování 

investičních služeb nedefinuje ani nepoužívá, a ani tento pojem není zaznamenán 

v kontrolním protokolu, přičemž v příkaze nebylo ani nijak zdůvodněno, jakým způsobem 

toto jednání naplňuje znaky investiční služby ve smyslu § 4 a vede či má zakládat 

nezbytnost plnění povinnosti dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu, správní orgán uvádí, že pojmem „předpřipravení“ pokynu označuje v tomto 

konkrétním případě jednání, při kterém pobočkový pracovník získá specifikované 

instrukce od zákazníka o tom, jak má být ohledně investičního nástroje postupováno 

(informace o směru obchodu, platnosti obchodu, objemu, ceně investičního nástroje atd.), 

a na základě těchto instrukcí nadefinuje pokyn k nákupu/prodeji investičního nástroje, 

který pak předá klientskému makléři z oddělení Global Markets. Takto předpřipravený 

pokyn následně zákazník v rámci nahrávaného telefonu verifikuje a klientský makléř tento 

pokyn provede. Z uvedeného popisu jednání označovaného správním orgánem jako 

předpříprava pokynu je tedy zřejmé, že komunikace, v rámci které zákazník 

s pobočkovým pracovníkem diskutuje informace týkající se budoucího obchodu 

s investičním nástrojem, a pobočkový pracovník pak na základě těchto informací 

nadefinuje parametry pokynu zákazníka, jednoznačně souvisela s poskytnutím investiční 

služby, a účastník řízení proto byl povinen záznam o této komunikaci dle § 17 odst. 1 

písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018 uchovat.  
 

45. Skutečnost, že komunikace mezi zákazníky a pobočkovými pracovníky se týkala 

poskytnutí investiční služby, dále dokládá také fakt, že v rámci předmětné komunikace 

byly zákazníkům ze strany pobočkových pracovníků poskytovány důležité informace 

týkající se investičních nástrojů, účastníkem řízení nazývané „klíčové informace 

pro investory“, viz přepis nahrávek výše. Jak již bylo uvedeno výše, za komunikaci 

týkající se investiční služby lze považovat také veškerou související komunikaci 

předcházející podání pokynu a další komunikaci týkající se investiční služby, např. 

poskytnutí informací o změnách smluvních podmínek, sazebníků či poskytnutí 

jakýchkoliv informací zákazníkovi, na jejichž základě může zákazník učinit investiční 

rozhodnutí. A za takové informace lze považovat i tyto „klíčové informace pro investory“.  
 

46. Pokud se týká námitky účastníka řízení, že ze strany pracovníků účastníka řízení 

nedochází k systematické předpřípravě pokynů zákazníků, když toto jednání bylo zjištěno 

pouze ve čtyřech případech, přičemž  pracovník, se kterým byl dne 28.2.2018 proveden 

kontrolní pohovor, uvedl pouze jeden případ, u kterého došlo k přípravě pokynu 

pobočkovým pracovníkem a následnému potvrzení ze strany zákazníka, správní orgán 

uvádí, že v tomto řízení trestá pouze to, co je uvedeno ve výroku rozhodnutí, kdy z pěti 

výše uvedených případů systémový charakter porušení nedovozuje.  
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47. K námitce účastníka řízení, že správní orgán v bodě 18 příkazu (pozn. komunikace 

zákazníků ____________ a ________ s pobočkovými pracovníky) specificky věcně nijak 

nevymezil, zda se uvedená komunikace měla týkat investiční služby, jaká komunikace 

proběhla ani kdy měla tato komunikace proběhnout, správní orgán uvádí následující. 

Ze záznamů telefonické komunikace mezi výše uvedenými zákazníky a klientskými 

makléři vyplynulo, že před telefonickým hovorem mezi zákazníkem a klientským 

makléřem proběhla komunikace tohoto zákazníka s pobočkovým pracovníkem, v případě 

zákazníka ____________ s pracovníkem ________ a v případě zákazníka ________ 

s pracovníkem _______. Z přepisů telefonních hovorů mezi zákazníky a klientskými 

makléři je zřejmé, že komunikace mezi zákazníky a pobočkovými pracovníky se týkala 

v obou dvou případech nákupu investičních nástrojů - podílových listů, neboť výsledkem 

této komunikace bylo nadefinování pokynu zákazníka k nákupu tohoto nástroje. 

K časovému určení, tj. v jakém období se uskutečnila komunikace výše uvedených 

zákazníků s pobočkovými pracovníky, lze uvést, že podle obsahu telefonických hovorů 

mezi zákazníky a klientskými makléři tato komunikace těsně časově předcházela 

komunikaci zákazníka s klientským makléřem. U ostatních případů správní orgán zjistil 

(na základě informací z informačního systému CRM4fes), že makléři zákazníkům volali 

ještě tentýž den, kdy proběhla komunikace mezi zákazníkem a pobočkovým 

pracovníkem. Na základě uvedeného má správní orgán za to, že komunikace zákazníků 

___________ a ________ s pobočkovými pracovníky proběhla ve stejný den, ve který tito 

zákazníci zadali pokyn k nákupu/prodeji investičního nástroje v rámci nahrávaného 

hovoru s pracovníky oddělení Global Markets. Nelze předpokládat, že by komunikace, 

v rámci které jsou zákazníkovi poskytnuty důležité informace k investičním nástrojům, 

které hodlá zákazník nakoupit, mohla proběhnout v delším časovém 

horizontu od realizace tohoto pokynu, a to vzhledem k značné volatilitě cen investičních 

nástrojů na kapitálovém trhu. Správní orgán je toho názoru, že časové určení  

předmětných jednání je dostatečné k tomu a popis těchto jednání dostatečně vymezují 

skutky tak, že nemohou být zaměněny se skutky jinými. K časovému vymezení skutku se 

vyjádřil také Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 As 138/2012 – 23 ze dne 11. ledna 2013: 

„Přesný časový údaj je nutný zejména u deliktů, kdy je časové vymezení právně významné 

z hlediska naplnění jednotlivých znaků skutkové podstaty daného deliktu, v ostatních 

případech bude přesná časová specifikace skutku postradatelná a bude moci být 

nahrazena méně přesným určením.“ 
 

48. K pochybnostem účastníka řízení o tom, že správní orgán předmětná jednání nehodnotí 

striktně podle právních předpisů účinných v době, kdy k těmto jednáním došlo, tedy podle 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018, správní orgán 

uvádí, že rozhodné právní úpravě a způsobu posuzování jednání účastníka řízení se jak 

v příkaze, tak v tomto rozhodnutí věnuje velice podrobně v samostatné části a zásadu, 

podle které se trestnost přestupku posuzuje a správní trest se ukládá podle zákona 

účinného v době, kdy byl přestupek spáchán i zásadu, že pozdějšího zákona se použije, je-

li to pro přestupce příznivější, důsledně aplikuje u všech projednávaných jednání. 
 

49. K námitce účastníka řízení, že účastníku nesmí být kladeno za vinu a nesmí být trestán 

za jiné skutky než ty, které jsou uvedeny v předmětu řízení, přičemž mu nelze přičítat 

„jakési abstraktní, spisovým materiálem nedoložené náhledy správního orgánu, že 

potencionálně mohlo dojít k více pochybením“, správní orgán uvádí, že účastník řízení je 

trestán výhradně za jednání uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí. Jak bude podrobněji 

rozvedeno v části sankce, účastníku řízení je dáváno za vinu, že v pěti případech 

neuchoval záznam komunikace týkající se poskytnutí investiční služby. Správní trest 
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v podobě pokuty je pak účastníku řízení ukládán v oblasti neuchovávání komunikace 

pouze za toto jednání. 
 

50. Ustanovení § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění 

účinném do 2.1.2018 stanoví, že obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že 

neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17. 
 

51. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané,  

že účastník řízení tím, že v případě komunikace se zákazníky týkající se poskytnutí 

investiční služby, zahrnující telefonický hovor dne 8.8.2017 v 10:30 hod. mezi 

zákazníkem _____________ a pracovnicí společnosti Sberbank CZ, a.s. _________ 

__________, telefonický hovor dne 6.9.2017 ve 13:45 hod. mezi zákazníkem 

______________ a pracovnicí společnosti Sberbank CZ, a.s. _______________, 

telefonický hovor dne 23.10.2017 v 10:00 hod. mezi zákazníkem _______________ 

a pracovnicí společnosti Sberbank CZ, a.s. _______________, komunikaci mezi 

zákazníkem __________________ a pracovníkem společnosti Sberbank CZ, a.s. 

________________, která předcházela telefonickému hovoru dne 12.9.2017 

v 15:12 hod. mezi zákazníkem __________________ a neidentifikovaným 

pracovníkem společnosti Sberbank CZ, a.s. a komunikaci mezi zákazníkem ___ 

_________ a pracovníkem _______________, která předcházela telefonickému 

hovoru dne 22.9.2017 ve 13:26 hod. mezi zákazníkem _____________ 

a neidentifikovaným pracovníkem společnosti Sberbank CZ, a.s., neuchoval 

záznamy o této komunikaci, porušil povinnost podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018, a dopustil se tak 

přestupku obchodníka s cennými papíry podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018. 
 

ii) Oznamování zahájení směnárenské činnosti provozoven 
 

Skutková zjištění 
 

52. V rámci kontroly účastníka řízení bylo zjištěno, že účastník řízení ani jednu ze svých 28 

provozoven
31

, ve kterých ke dni zahájení kontroly dne 9.1.2018 provozoval směnárenskou 

činnost, v souladu s § 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti nenahlásil České národní 

bance, neboť seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, který vede 

                                                 
31

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 3_Přijaté materiály, 

20180123_013158_FDL, 28, Seznam míst k poskytování směnárenské činnosti.xlsx. Směnárenské provozovny 

jsou umístěny na adresách: Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno (od 20.6.1997); Palackého 38, 612 00 Brno 

(od 25.9.2000); Panská 2/4, 602 00 Brno (od 20.6.1997); M-Palác, Heršpická 5, 658 26  Brno (od 18.7.1997); 

Štefánikova 5293, 760 01 Zlín (od 2.4.1999); 28. října 3138/41, 702 00 Ostrava  (od 6.5.2003); Horní náměstí 

17, 772 00 Olomouc (od 8.1.1999); T. G. Masaryka 854/25, 360 01 Karlovy Vary (od 1.11.2013); nám. 

Přemysla Otakara II. č. 27, 370 01 České Budějovice (od 20.6.2001); Karla Engliše 1, 150 00 Praha 5 

(od 6.11.2006); Na Příkopě 860/24, 110 00 Praha 1 (od 26.2.2013); Vinohradská 40, 120 00 Praha 2 

(od 8.7.2003); Strossmayerovo nám. 967/12, 170 00 Praha 7 (od 20.11.2003); Lazarská 8, 120 00 Praha 2 

(od 17.4.2009); Benešova 15, 586 01 Jihlava (od 14.1.1998); Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 

(od 20.6.1997); Americká 1981/24, 301 00 Plzeň (od 9.1.2002); nám. I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2 

(od 25.9.2014); Gočárova třída 718/13, Hradec Králové (od 7.11.2002); nám. Svobody 3316, 415 01 Teplice 

(od 24.9.2014); OC Frýda – Na Příkopě 3727, 738 01 Frýdek  Místek (od 15.10.2014); 17. Listopadu 408, 

530 02 Pardubice (od 5.9.2014); Soukenné náměstí 26/7, 460 01 Liberec (od 31.5.2001); Centrum Černý Most – 

Chlumecká 765/6, 198 10 Praha (od 18.11.2014); Václavské náměstí 804/58, 110 00 Praha (od 18.6.2015); 

Mírové náměstí 3428/5A, 400 01 Ústí nad Labem (25.2.2015); Fr. Křížka 506/22, 390 01 Tábor (od 4.3.2015); 

Jana Palacha 1262/11, 669 02 Znojmo (od 3.4.2002). 
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Česká národní banka, neobsahoval k tomuto datu žádné informace o provozovnách 

účastníka řízení. 
 

53. Účastník řízení byl v průběhu kontroly vyzván
32

, aby se vyjádřil k výše uvedenému 

zjištění. Účastník řízení ve své odpovědi následně uvedl
33

, že „se mu nepodařilo dohledat 

podklady nasvědčující tomu, že by splnil požadavky dle zmiňovaných zákonných 

ustanovení.“ 
 

54. Vzhledem k tomu, že oznámení o umístění směnárenské provozovny mohou dohlížené 

subjekty činit výhradně elektronickou formou prostřednictvím informačního systému 

pro registrační a licenční činnosti – REGIS, provedl správní orgán kontrolu záznamů 

v aplikaci REGIS za období od 1.11.2013 do 9.1.2018, tj. od nabytí účinnosti zákona 

o směnárenské činnosti do dne zahájení kontroly u účastníka řízení, a zjistil, že informační 

systém žádné záznamy účastníka řízení týkající se oznámení umístění provozoven 

v uvedeném období neregistruje. První žádost o umístění směnárenské provozovny, kterou 

účastník učinil, byla v systému zaregistrována až dne 4.12.2018 (žádost č. 1834418 ze dne 

4.12.2018, ve které účastník řízení oznámil správnímu orgánu umístění 9 provozoven). 

Další oznámení pak účastník řízení učinil ve dnech 6.12.2018 a 7.12.2018  (žádost č. 

183430 ze dne 6.12.2018, ve které účastník řízení oznámil správnímu orgánu umístění 8 

provozoven, žádost č. 183426 ze dne 7.12.2018, ve které účastník řízení oznámil 

správnímu orgánu umístění 9 provozoven, a žádost č. 183744 ze dne 7.12.2018, ve které 

účastník řízení oznámil správnímu orgánu umístění 4 provozoven)
34

. Z uvedeného je 

zřejmé, že pokud účastník provedl první oznámení až poté, co byl na uvedenou povinnost 

upozorněn správním orgánem v průběhu kontroly, nemohl správní orgán za předchozí 

období žádné záznamy o podání žádostí účastníka řízení evidovat. 
  

Vyjádření účastníka řízení ke skutkovým zjištěním 
 

55. Účastník řízení namítá, že správní spis neobsahuje žádný (relevantní) důkazní materiál. 

Účastník nicméně uvádí, že se v daném případě jedná o čistě administrativní nedostatek, 

který nedosahuje žádné míry společenské škodlivosti. 
 

56. Účastník argumentuje, že po celé předmětné období byl řádným držitelem oprávnění 

k provozování směnárenské činnosti, takže si správní orgán byl vědom, že účastník řízení 

provozuje směnárenskou činnost. Účastník řízení si klade otázku, zda správní orgán mohl 

z jemu dostupných údajů zjistit, ve kterých provozovnách účastník řízení provozoval 

směnárenskou činnost. Pokud tomu tak bylo (což je dle jeho názoru zjevné z faktu, že 

v mnoha směnárenských provozovnách proběhla kontrola vedená pracovníky správního 

orgánu), nemohl být smysl daného ustanovení dotčen. Tímto aspektem se však správní 

orgán vůbec nezabýval. 
 

57. Účastník řízení uzavírá, že tento formální nedostatek byl již před vydáním příkazu v plné 

míře napraven. 
 

 

 

                                                 
32

 Spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 1_Korespondence, 4_Odchozí, 

16_143442_Žádost o poskytnutí podkladů v rámci kontroly na místě.msg odeslaná dne 20.3.2018 
33

Spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 3_Přijaté materiály, 

20180327_044350_CD,  Sken průvodního dopisu.pdf -Odpověď na výzvu k předložení doplňujících podkladů 

a informací přijatý poštou dne 27.3.2018 (č.j. 2018/044350/CNB/580), bod 10. 
34

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 2 - 10 



19 

 

 

 

Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 
 

58. Ustanovení § 10 odst. 4 věty první zákona o směnárenské činnosti stanoví, že 

provozovatel oznámí České národní bance, kde bude jeho provozovna umístěna, alespoň 3 

pracovní dny přede dnem, ve kterém v ní začne provozovat směnárenskou činnost. 
 

59. Ustanovení § 10 odst. 5 zmocňuje prováděcí právní předpis ke stanovení náležitostí 

oznámení, jeho formy a způsobu podání. Prováděcím předpisem je vyhláška 

č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti, která v ustanovení § 7 odst. 1 uvádí, že 

oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně údajů uvedených v oznámení 

o umístění provozovny se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové 

aplikace České národní banky pro registraci subjektů.  
 

60. Smyslem ustanovení § 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti je zejména to, aby měl 

správní orgán přehled o místech, ve kterých provozovatelé směnárenské činnosti 

vykonávají směnárenskou činnost, a to z důvodu zajištění dohledových činností správního 

orgánu. Účastník řízení namítá, že v několika směnárenských provozovnách proběhla 

ze strany kontrolních pracovníků správního orgánu kontrola,  tj. správnímu orgánu muselo 

být známo, kde je směnárenská činnost provozována. Správní orgán nerozporuje 

skutečnost, že provedl kontrolu směnárenské činnosti na vybraných pobočkách účastníka 

řízení. Vzhledem k tomu, že účastník řízení své směnárenské provozovny správnímu 

orgánu nenahlásil, tj. správní orgán neměl informace o umístění provozoven ve svých 

databázích, musel tyto informace zjišťovat jiným, časově, materiálně a personálně 

náročnějším způsobem (před provedením kontroly musel správní orgán provést obhlídky 

provozoven). Efektivita dohledu tak byla nepochybně snížena. 
 

61. V rámci kontroly bylo prokázáno, že účastník řízení porušoval povinnost nahlásit umístění 

svých směnárenských provozoven dlouhodobě. Správní orgán proto protiprávní jednání 

účastníka řízení časově vymezil obdobím od nabytí účinnosti zákona o směnárenské 

činnosti, tj. ode dne 1.11.2013 kdy účastníku vnikla povinnost oznamovat správnímu 

orgánu umístění směnárenských provozoven prostřednictvím internetové aplikace REGIS, 

do dne zahájení kontroly u účastníka řízení, tj. do 9.1.2018.  
 

62. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel 

se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4. 
 

63. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané,  

že účastník řízení tím, že v období od 1.11.2013 do 9.1.2018 neoznámil České národní 

bance umístění 28 provozoven, ve kterých ke dni 9.1.2018 provozoval směnárenskou 

činnost, porušil povinnost podle § 10 odst. 4 věty první zákona o směnárenské 

činnosti, a dopustil se tak přestupku provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona 

o směnárenské činnosti. 
 

64. Tímto svým protiprávním jednáním se účastník řízení navíc dopustil trvajícího 

přestupku ve smyslu § 8 přestupkového zákona, neboť účastník řízení vyvolal 

protiprávní stav, když správnímu orgánu neoznámil umístění svých 

směnárenských provozoven, a tento stav svou nečinností udržoval prokazatelně až 

do 9.1.2018.  
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iii) Informace o úplatě za směnárenský obchod 
 

Skutková zjištění 
 

65. V rámci kontrolních směn provedených kontrolními pracovníky dne 13.2.2018 

v provozovnách na adresách Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Na Příkopě 860/24, 110 00 

Praha 1, Náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, Strossmayerovo nám. 967/12, 

170 00 Praha 7, Václavské nám. 804/58, 110 00 Praha 1, Vinohradská 1789/40, 120 00 

Praha 2, dne 26.2.2018 v provozovně na adrese Soukenné náměstí 26/7, 460 07 Liberec 

a dne 28.2.2018 v provozovnách na adresách Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Palackého tř. 

183/38, 612 00 Brno, Panská 397/2, 602 00 Brno, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, bylo 

zjištěno, že kurzovní lístky uveřejněné v těchto provozovnách neobsahovaly informace 

o úplatě za provedení směnárenského obchodu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. e) 

zákona o směnárenské činnosti. 
 

Vyjádření účastníka řízení ke skutkovým zjištěním 
  
66. Účastník řízení ve svém vyjádření argumentuje, že ve všech kontrolovaných 

provozovnách informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu zveřejněna byla a 

tato informace se tedy ke všem zákazníkům musela dostat. 
 

67. Účastník namítá, že i kdyby uvedený skutek naplňoval formální stránku přestupku, což 

dle jeho názoru nenaplňuje, zcela nepochybně nenaplňuje materiální stránku přestupku, 

tedy jeho společenskou škodlivost. Objektem uvedeného přestupku je zájem na řádné 

informovanosti zákazníků o stanovených údajích. Dle názoru účastníka řízení tento objekt 

v tomto případě nebyl dotčen a daný skutek tak nelze považovat za přestupek, neboť 

nedosahuje jakékoliv míry společenské škodlivosti. 
 

68. Účastník řízení dále argumentuje, že na tento skutek je nutné pohlížet striktně z pohledu 

právních předpisů účinných v době, kdy mělo k popsanému skutku dojít, tedy podle 

zákona o směnárenské činnosti ve znění účinném do 31.3.2019. Nelze přihlížet k tomu, že 

novelizací zákona o směnárenské činnosti došlo k rozšíření povinností dle § 11 

a celkovému zpřísnění požadavků na výkon směnárenské činnosti. 
 

69. Účastník řízení uzavírá, že i tento nedostatek byl v plné míře napraven, a to ještě před 

vydáním příkazu. 
 

Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 
 

70. Ustanovení § 11 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel 

uveřejňuje v provozovnách, v nichž provádí směnárenské obchody, kurzovní lístek. 
 

71. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. e) téhož zákona stanoví, že kurzovní lístek obsahuje 

informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu. 
 

72. Z provedených kontrolních směn vyplynulo, že účastník řízení informace o úplatě 

za provedení směnárenského obchodu v rámci kontrolovaných provozoven sice zveřejnil, 

avšak mimo kurzovní lístek, a to ve formě vylepené nebo vystavené informace umístěné 

u přepážek pokladničních úseků, viz umístění kurzovního lístku a informace o úplatě 
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za provedení směnárenského obchodu v provozovně na adrese Na Příkopě 860/24, 110 00 

Praha 1 dne 13.2.2018
35

: 
 

           
 

73. Z pořízené fotodokumentace je zřejmé, že kurzovní lístek a tabulka s informacemi 

o úplatě za provedení směnárenského obchodu se v rámci prostoru provozovny nacházely 

na různých místech provozovny, přičemž informace o úplatě nebyla umístěna ani 

v zorném poli zákazníků, když se nacházela na zdi po levé straně přepážky pokladničního 

úseku. Vzhledem k tomuto umístění si tak zákazník vůbec nemusel informace o poplatku 

za směnárenskou transakci všimnout a mohl tak důvodně předpokládat, že směnárenská 

transakce nebude poplatkem zatížena. Správní orgán proto nesouhlasí s tvrzením 

účastníka o tom, že informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu se musela 

dostat ke všem zákazníkům. 
 

74. Správní orgán konstatuje, že zveřejnění informace o úplatě za provedení směnárenského 

obchodu na jiném místě než na kurzovním lístku nelze považovat za splnění povinnosti 

uveřejnit informaci o úplatě za provedení směnárenského obchodu v souladu s § 11 odst. 2 

zákona o směnárenské činnosti. 
 

75. Pokud se týká argumentu účastníka řízení, že při hodnocení předmětného jednání je nutné 

vycházet z právní úpravy účinné v době tohoto jednání, tak správní orgán předmětné 

jednání posuzuje dle  zákona o směnárenské činnosti ve znění účinném do 31.3.2019 

(pozn. správní orgán zavedl pro zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění 

účinném do 31.3.2019 zkratku „zákon o směnárenské činnosti“). 
 

76. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel 

se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 neuveřejní kurzovní lístek. 
 

77. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané,  

že účastník řízení tím, že při kontrolních směnách provedených dne 13.2.2018 

                                                 
35

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 4_Zápisy, Protokoly z kontrol 

směnáren, 20180213_026522_kontrolní směna_Praha_Na Příkopě 24 



22 

 

v provozovnách na adresách Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Na Příkopě 860/24, 

110 00 Praha 1, Náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, Strossmayerovo nám. 

967/12, 170 00 Praha 7, Václavské nám. 804/58, 110 00 Praha 1, Vinohradská 

1789/40, 120 00 Praha 2, dne 26.2.2018 v provozovně na adrese Soukenné náměstí 

26/7, 460 07 Liberec a dne 28.2.2018 v provozovnách na adresách Heršpická 813/5, 

639 00 Brno, Palackého tř. 183/38, 612 00 Brno, Panská 397/2, 602 00 Brno, 

Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, neuveřejnil na kurzovním lístku informaci o úplatě 

za provedení směnárenského obchodu, porušil povinnost podle § 11 odst. 1 zákona 

o směnárenské činnosti ve spojení s § 11 odst. 2 písm. e) téhož zákona, a dopustil se 

tak přestupku provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské 

činnosti. 
 

iv) Výše úplaty za směnárenský obchod 
 

Skutková zjištění 
 

78. Účastník řízení využívá pro poskytování směnárenských operací informační systém 

MIDAS. Provedená kontrola však ukázala, že tento systém vykazuje značné nedostatky. 
 

79. Bylo zjištěno, že výše úplaty, kterou měl zájemce o provedení směnárenského obchodu 

zaplatit za daný směnárenský obchod, nebyla automaticky počítána informačním 

systémem MIDAS na základě přednastavených hodnot (1 % z částky, minimálně 50 Kč), 

ale výši úplaty do systému při každém obchodu zadával zaměstnanec účastníka řízení 

manuálně, což představovalo riziko chybného zadání úplaty a následného poškození 

zájemce. V rámci kontroly provedených směnárenských transakcí byly zjištěny tři 

případy, kdy byl účtován několikanásobně vyšší poplatek, než stanovoval sazebník 

účastníka řízení k danému dni, což vedlo k výraznému poškození klienta. Konkrétně se 

jednalo o směnárenský obchod provedený dne 27.6.2017 v 18:05 hod. v provozovně 

na adrese Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9 - Černý Most 

(ID  transakce 170627#DOM#026), dne 2.11.2017 v 10:11 hod. v provozovně na adrese 

M-Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno (ID transakce 171102#HRO#009) a dne 15.12.2017 

v 15:53 hod. v provozovně Lazarská 8, 120 00 Praha 2 (ID transakce 

171215#ALA#034)
36

. U všech těchto obchodů měla být účtována úplata ve výši 50 CZK, 

avšak v případě obchodu s identifikací 171102#HRO#009 činila celková úplata 678 CZK, 

u obchodu 171215#ALA#034 se jednalo o úplatu ve výši 190,80 CZK a u obchodu 

170627#DOM#026 činila úplata 100 CZK. 
 

80. Dále bylo v rámci kontroly provedených směnárenských transakcí zjištěno, že informační 

systém MIDAS pracoval při prodeji cizí měny (prodej cizí měny z pohledu účastníka 

řízení) chybně s desetinnými místy čísel přepočtené částky v cizí měně, jež měla být 

zájemci o směnárenský obchod následně vyplacena. Dle vyjádření účastníka řízení
37

 měl 

pokladník postupovat podle vnitřního předpisu
38

 3-14-045 Pokladní služby, resp. přílohy 

č. 11 (kapitoly FXTN Foreign exchange transactions) a v průběhu procesu přepočtenou 

částku v systému upravit tak, aby byl schopen, dle denominace valut na pokladně, částku 

                                                 
36 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 3_Přijaté materiály, 20180123_013158_FDL, 

29, Směnárenské transakce.xlsx předložené účastníkem řízení na CD dne 23.1.2018 (č. j. 2018/013158/CNB/580). 
37 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 3_Přijaté materiály, 

20180418_053823_datovkou, 2018_04_18_Odpoved_na_doplnujici_dotazy_CNB_smenarna_a_soucinnosti__podepsano.pdf  

předložené mailem dne 18.04.2018, č. j. 2018/053823/CNB/580, bod 2. 
38 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 3_Přijaté materiály, 20180123_013158_FDL, 

04, 3-14-045 Pokladní služby, znění 2017-01, Přílohy, 314045_p11_MIDAS_RTS_Pokladna.doc předložené na CD dne 

23.01.2018 (č. j. 2018/013158/CNB/580); bod 04. 
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zájemci vyplatit. Pracovník pokladny tak po konzultaci se zájemcem musel zaokrouhlit 

přepočtenou částku v cizí měně na celá čísla směrem dolů a tuto částku nově vyplnit 

do systému, který současně snížil částku placenou zájemcem v CZK za cizí měnu. Systém 

však po prvotním vyplnění celkové částky v CZK, za kterou chtěl zájemce cizí měnu 

nakoupit, a přepočtu této částky směnným kurzem zobrazoval za desetinnou čárkou pouze 

dvě nuly, a to i v případech, kdy částka obsahovala desetinná čísla, tj. číslo obsahovalo 

za desetinnou čárkou číslice odlišné od nuly. Pracovník pokladny tak mohl velmi lehce 

nabýt dojmu, že přepočet v cizí měně neobsahuje žádná desetinná místa čísel a není jej 

třeba upravovat. Pokud si tedy pracovník pokladny tento propočet neprovedl sám mimo 

systém nebo automaticky nepřepsal již zobrazovanou částku ručně, došlo následně 

k poškození zájemce, neboť systém s desetinnými místy čísel u přepočtené částky nadále 

počítal a pouze je nezobrazoval. Pokud tedy nedošlo k dané úpravě pracovníkem 

pokladny, pak systém desetinná místa čísel od přepočtené částky v cizí měně oddělil, 

vynásobil je aktuálním kurzem a o přepočtenou částku navýšil úplatu za směnárenský 

obchod. Tímto způsobem došlo k poškození zájemce, kterému byla následně naúčtována 

vyšší úplata za směnárenský obchod, než uváděl aktuální sazebník účastníka řízení.
39

 

V rámci kontroly bylo za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 identifikováno celkem 116 

případů
40

 poškození zájemců, u kterých tímto způsobem došlo k účtování vyšší úplaty 

za provedení směnárenského obchodu o více než 1 Kč.
41

 
 

Vyjádření účastníka řízení ke skutkovým zjištěním 
 

81. Účastník řízení namítá, že pokud se jedná o chybné manuální zadání výše úplaty 

za provedení směnárenského obchodu, mohlo se jednat maximálně o individuální 

pochybení pověřených pracovníků, která nelze dopředu žádným způsobem úplně vyloučit. 

Tato pochybení jsou zcela zjevně ojedinělá, o čemž svědčí skutečnost, že správní orgán 

identifikoval pouze 3 taková pochybení v seznamu čítajícím téměř 16 500 směnárenských 

transakcí. Na základě těchto podkladů není možné učinit závěr o systematickém 

porušování dané povinnosti ze strany účastníka řízení. 
 

82. Ve vztahu k chybnému výpočtu desetinných míst systémem MIDAS a následnému 

pochybení zaměstnance při prodeji cizí měny účastník řízení namítá, že v dané době byl 

u něj v platnosti závazný interní předpis, který pověřeným pracovníkům určoval postup, 

při jehož dodržení bylo jakékoliv pochybení vyloučeno. Došlo-li přesto v některých 

případech k nesprávnému výpočtu, muselo se jednat o individuální pochybení pověřeného 

pracovníka, které vykazuje naprosto zanedbatelnou míru společenské škodlivosti. 
 

 

                                                 
39

 Příklad chybného výpočtu poplatku: Zájemce chce nakoupit cizí měnu EUR za 1000 Kč při směnném kurzu 

25,90 CZK/EUR. Pokladník zadá částku 1000 CZK do informačního systému MIDAS a ten mu ukáže, že by měl 

dát zájemci po odečtení poplatku 50 CZK vyplatit částku 36,00 EUR místo správné částky 36,68 EUR (1000 - 

50 = 950/25,90 = 36,679). Pokud si tedy pokladník neudělá vlastní přepočet a číslo v EUR v systému nepřepíše 

na 36,00 EUR nebo zobrazované číslo preventivně rovnou nepřepíše na rovných 36,00 EUR, potom dochází 

k tomu, že systém MIDAS částku 68 centů vynásobí směnným kurzem 25,90 CZK/EUR (0,68 * 25,90 =  17,61 

CZK) a výsledek připočte k poplatku. Tímto dochází k tomu, že poplatek nebude v tomto případě 50 CZK, ale 

67,60 CZK (50 + 17,61 = 67,60 CZK). Zákazník tak místo 36,68 EUR dostane za 1000 CZK 36 EUR 

s poplatkem 67,60 Kč místo 50 Kč, tedy dostane méně cizí měny EUR a je mu naúčtován vyšší poplatek. 
40

 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 11 - 14 
41

 Jednalo se např. o obchody ze dne 3.8.2017 (170803#PEI#015), ze dne 5.12.2017 (171205#PEC#009) a 

ze dne  25.9.2017 (170925#MOL#012), u kterých tímto způsobem došlo k navýšení poplatku o 24,88 Kč, 22,68 

Kč a 22,2 Kč.   
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83. Účastník řízení uzavírá, že v reakci na provedenou kontrolu přijmul dodatečná opatření, 

která odstraní jakékoli pochybnosti o bezchybnosti prováděných směnárenských transakcí. 
 

Právní kvalifikace a hodnocení správního orgánu 
 

84. Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel nesmí 

provést směnárenský obchod za úplatu, která je pro zájemce méně výhodná než úplata 

uvedená na kurzovním lístku. 
 

85. Účastník řízení měl zaveden informační systém, který neprováděl automatický výpočet 

úplaty, kterou měl zájemce o směnárenský obchod zaplatit, ale výše úplaty se musela vždy 

zadávat ručně. Toto nastavení vedlo k chybám, kdy bylo ve třech případech 

identifikováno, že zájemci o směnu zaplatili chybou pracovníka účastníka řízení 

několikanásobně vyšší úplatu, než měli dle aktuálního sazebníku účastníka řízení zaplatit.  
 

86. Informační systém účastníka řízení pracoval chybně s desetinnými místy čísel přepočtené 

částky v cizí měně, jež měla být zájemci o směnárenský obchod vyplacena. Pokud 

následně nedošlo k manuálnímu zaokrouhlení pracovníkem účastníka řízení, došlo 

k poškození zájemce, kterému byl naúčtován vyšší poplatek, než uváděl aktuální sazebník 

účastníka řízení. Správní orgán identifikoval 116 případů poškození zájemců. 
 

87. Účastník řízení namítá, že se ve výše  uvedených případech jednalo o individuální 

pochybení konkrétních zaměstnanců. Správní orgán s tímto tvrzením souhlasí jen 

částečně, neboť stav, kdy je zjištěno poškození více jak stovky zákazníků, nelze rozhodně 

bagatelizovat s odkazem na individuální pochybení. Relativně vysokou závažnost tohoto 

pochybení shledává správní orgán v tom, že vzhledem k neuvádění informace o úplatě 

za provedení směnárenského obchodu na kurzovním lístku, tzn. v případě přehlédnutí této 

informace u přepážky pokladničního úseku, nemusel zákazník poznat, že je mu 

za provedení směnárenského obchodu účtován vyšší poplatek, než by odpovídal 

aktuálnímu sazebníku.      
 

88. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel 

se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz podle § 12 odst. 1. 
 

89. Na základě výše uvedených skutečností má správní orgán za zjištěné a prokázané,  

že účastník řízení tím, že v případě směnárenských obchodů provedených ve dnech 

27.6.2017 v 18:05 hod. v provozovně na adrese Centrum Černý Most, Chlumecká 

765/6, 198 19 Praha 9  Černý Most, 2.11.2017 v 10:11 hod. v provozovně na adrese 

M – Palác, Heršpická 5, 658 26 Brno a 15.12.2017 v 15:53 hod. v provozovně 

Lazarská 8, 120 00 Praha 2, byla zákazníkům v důsledku chyby pracovníků účtována 

několikanásobně vyšší úplata za provedení směnárenského obchodu, než uváděl jeho 

sazebník k danému dni, a dále v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 byla ve 116 

případech v důsledku chybně nastaveného informačního systému MIDAS 

zákazníkům účtována vyšší úplata za provedení směnárenského obchodu o více než 

1 Kč, než uváděl jeho sazebník k danému dni, porušil zákaz podle § 12 odst. 1 věty 

první zákona o směnárenské činnosti, a dopustil se tak přestupku provozovatele 

podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o směnárenské činnosti. 
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F. Námitky účastníka řízení týkající se materiální stránky, povahy a závažnosti 

projednávaných přestupků, výše ukládané sankce a naplnění liberačního důvodu  
 

90. Kromě námitek týkajících se jednotlivých přestupků, které jsou uvedeny a správním 

orgánem vypořádány v kapitole E., se účastník řízení vyjádřil k materiální stránce 

popsaných přestupků, k povaze a závažnosti přestupků a k výši sankce. Ve svém vyjádření 

k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci se pak účastník vyjádřil k otázce naplnění 

liberačního důvodu a k zavedeným nápravným opatřením. 
 

91. Účastník řízení namítá, že ani u jednoho ze všech případů jednání označených 

za přestupek, nebyla zkoumána jeho materiální stránka, tedy jeho společenská škodlivost 

podle § 5 přestupkového zákona a nelze tedy uzavřít, že se o přestupky skutečně jedná. 
 

92. Dle účastníka řízení lze společenskou škodlivost vymezit jako porušení nebo ohrožení 

zájmu chráněného zákonem, tedy objektu přestupku. Objektem všech uvedených 

přestupků je ochrana zákazníků na daném trhu, případně umožnění řádného dohledu 

správního orgánu. Dle názoru účastníka řízení tyto objekty v daném případě nebyly vůbec 

dotčeny. V případě skutku ad i) se mělo jednat o 4 jednotlivé případy údajných pochybení, 

v případech ad ii) a ad iii) se jednalo o formální nedostatky a v případě ad iv) se mohlo 

jednat maximálně o několik individuálních pochybení pracovníků, nikoliv o systémový 

nedostatek. 
 

93. Účastník řízení namítá, že se správní orgán zabýval povahou a závažností pouze 

u nejzávažnějšího údajně spáchaného přestupku ad i). Pokud by správní orgán zkoumal 

povahu a závažnost u vytýkaných jednání, musel by nutně dojít k závěru, že závažnost 

předmětných jednání je velmi nízká a tento závěr by se nutně promítl do výše uloženého 

správního trestu. 
 

94. Účastník řízení namítá, že správní orgán dostatečně nezdůvodnil společenskou škodlivost 

jednání ad i), když pouze uvedl, že tato škodlivost je dána horní hranicí pokuty, přičemž 

nepřihlédl k tomu, že v důsledku daného skutku nevznikla žádná škoda či újma. 
 

95. Dle názoru účastníka řízení z odůvodnění příkazu nevyplývá, jak došel správní orgán 

k výši uložené pokuty.  
 

96. Účastník řízení namítá, že v řízení nebylo prokázáno, že se skutky popsané ve výroku 

příkazu skutečně staly, resp. že byly naplněny skutkové podstaty příslušných přestupků. 

Avšak i v případě, že by se tyto skutky staly, jak je popsáno v příkazu, byla by pokuta 

ve výši 2 500 000 Kč ve vztahu k takto vymezeným skutkům zjevně nepřiměřená. 

Účastník řízení pokládá za zcela dostatečné vytknutí nedostatků v rámci správní kontroly, 

přičemž nápravu již účastník řízení zjednal, a proto není v daném řízení namístě ukládat 

pokutu. 
 

97. Účastník řízení namítá, že se správní orgán při výměře správního trestu neřídil zásadou 

rovného zacházení a principem legitimního očekávání. Ve vztahu k přestupku, který byl 

správním orgánem hodnocen jako nejpřísněji trestný, tj. přestupek ad i), účastník řízení 

zjistil, že správní orgán za obdobná pochybení jiným subjektům v minulosti udělil nižší 

pokuty. Jedná se o správní řízení vedené pod sp. zn.  Sp/2016/251/573 s Československou 

obchodní bankou, a.s., které byla uložena pokuta ve výši 2 mil. Kč, správní řízení sp. zn. 

Sp/2016/162/573 se společností Conseq Investment Management, a.s., které byla uložena 

pokuta 500 tis. Kč, správní řízení sp. zn. Sp/2015/43/573 se společností  Fincentrum a.s., 

které byla uložena pokuta 1,8 mil. Kč nebo správní řízení sp. zn. Sp/2010/65/573 

se společností EFEKTA CONSULTING, a.s., které byla uložena pokuta ve výši 
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700 tis. Kč. Účastník řízení vyjmenovává také případy, ve kterých byly uloženy pokuty 

vyšší, nicméně v těchto případech dané subjekty v souhrnu spáchaly přestupky mnohem 

závažnější, přičemž se jednalo o nekalý úmysl ze strany daných subjektů. Účastník řízení 

zmiňuje správní řízení Sp/2012/272/573 se společností Colosseum, a.s., které byla uložena 

pokuta ve výši 3 mil. Kč nebo řízení sp. zn. Sp/2015/365/573 se společností 

J&T BANKA, a.s., které byla uložena pokuta ve výši 5 mil. Kč. Účastník dále 

argumentuje, že ve vztahu k porušení povinností stanovených zákonem o směnárenské 

činnosti správní orgán stabilně uděluje pokuty v řádech maximálně několik stovek tisíc. 

V takových případech se přitom jednalo o pochybení v souhrnu daleko závažnější, než 

k jakému mělo dojít v případě účastníka řízení. Účastník řízení v dalším textu vyjádření 

uvádí přehled takových rozhodnutí. 
 

98. Účastník řízení namítá, že správní orgán při posuzování případu, ani při stanovení výměry 

správního trestu fakticky vůbec nezohlednil proaktivní přístup účastníka řízení k řešení 

vytýkaných nedostatků v rámci předložení plánu nápravných opatření a jejich skutečného 

provedení. Oznámením ze dne 15.4.2019 bylo účastníkem řízení oznámeno správnímu 

orgánu splnění všech nápravných opatření. K tomuto dni tak lze považovat veškeré 

vytýkané nedostatky za napravené. 
 

99. Účastník cituje správní orgán, který v příkaze uvedl, že skutečnou realizaci některých 

opatření k nápravě bude možno ověřit až provedením případné následné kontroly, 

a namítá, že tedy bylo na místě, aby takové ověření správní orgán provedl před vydáním 

příkazu, neboť se jedná o skutečnost, která je materiální pro vedené správní řízení a jeho 

předmět a je zásadní pro výměru eventuálního správního trestu. 
 

100. Dle názoru účastníka ztrácí zahájení řízení, natož uložení pokuty, s ohledem k nápravě 

všech vytýkaných pochybení, v daném řízení na významu s ohledem na primární účel 

správních sankcí, kterým je vedení daného subjektu k řádnému plnění zákonných 

povinností. 
 

101. Účastník řízení argumentuje, že na rozdíl od jiných případů v minulosti postihovaných 

správním orgánem, kde bylo předmětem soustavné dlouhodobé vědomé nepořizování 

záznamů komunikace, jsou v tomto případě účastníku řízení vytýkány toliko čtyři 

jednotlivé případy jednání, které navíc ani sama o sobě nenaplní skutkovou podstatu 

přestupku. 
 

102. Účastník řízení namítá, že jediným podkladem pro vydání příkazu byl kontrolní protokol, 

popř. další dokumenty související s provedenou kontrolou. Tyto dokumenty a dokumenty 

zachycující komunikaci správního orgánu a účastníka řízení v tomto správním řízení jsou 

jediným obsahem spisu vedeného v dané věci. Správní orgán v příkazu bez dalšího 

přejímá obecné závěry uváděné v kontrolním protokolu, které však nejsou řádně 

odůvodněné. Správní orgán rezignoval na zjišťování, hodnocení a prokazování dalších 

skutečností, přičemž tento postup je v rozporu se zásadou materiální pravdy podle § 3 

správního řádu. 
 

103. Ve vztahu k majetkovým poměrům účastník řízení upozorňuje, že správní orgán v příkaze 

vycházel z účetní závěrky za rok 2017, přitom již od 29.5.2018 zveřejnil ve Sbírce listin 

Obchodního rejstříku účetní závěrku za rok 2018. Dále také argumentuje, že společnost 

ČSOB, které správní orgán uložil ve výše uvedeném řízení pokutu ve výši 2 mil. Kč, 

dosáhla ve srovnání s účastníkem řízení mnohem lepších hospodářských výsledků, 

a přitom této společnosti uložil správní orgán nižší pokutu za závažnější dlouhodobé 

nedostatky. 
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104. Účastník řízení má za to, že z příkazu ani z jiných podkladů pro vydání rozhodnutí není 

patrno, že by se správní orgán dostatečně zabýval otázkou naplnění liberačního důvodu 

podle § 21 odst. 1 přestupkového zákona. Účastník řízení odmítá  závěr správního orgánu 

o tom, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by účastník 

řízení vyvinul úsilí směřující k zabránění porušení povinností stanovených mu zákonem 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018 a zákonem o směnárenské 

činnosti ve znění účinném do 31.3.2019. Dle jeho názoru je naprosto zřejmé, že s ohledem 

na jím zavedené kontrolní mechanismy, musel být liberační důvod naplněn. 
 

105. Účastník řízení uvádí, že podle § 21 odst. 2 přestupkového zákona se může právnická 

osoba zprostit odpovědnosti, pokud z její strany byla vykonávána povinná nebo potřebná 

kontrola. Právnická osoba tedy musí nastavit své kontrolní mechanismy tak, aby 

předcházela spáchání přestupku. To lze splnit např. nastavením vnitřních předpisů, 

seznámením daných osob s jejich právními povinnostmi a právními povinnostmi 

právnické osoby a aktivní kontrolou dodržování těchto povinností, včetně vyvozování 

důsledků. Vzhledem ke své činnosti účastník řízení zavedl v rámci svého řídicího 

a kontrolního systému rozsáhlý systém vnitřních předpisů, který jasně stanovuje 

zaměstnancům, jak mají postupovat, aby nedocházelo k žádným pochybením. Dále zavedl 

systém vzdělávání a provádí pravidelná školení příslušných zaměstnanců, aby zajistil, že 

tito zaměstnanci své povinnosti znají a rozumí jim. Dále účastník řízení zavedl řadu 

kontrolních opatření a provádí kontroly činnosti svých zaměstnanců (účastník v této 

souvislosti předložil správnímu orgánu seznam zavedených opatření), přičemž skutečnost, 

že kontrolní systém neodhalí vždy včas veškeré nedostatky, nevylučuje uplatnění 

liberačního důvodu. Ten podle názoru účastníka řízení byl naplněn, neboť vynaložil 

veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nedošlo k porušení příslušných právních 

předpisů. 
 

106. Účastník řízení je toho názoru, že vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že došlo 

ke spáchání přestupků, že výše uložené pokuty je nepřiměřená vzhledem k rozsahu, 

povaze a závažnosti pochybení, že pokuta přesahuje výši pokut, které jsou ukládány 

za obdobná pochybení, že správní orgán nebral dostatečný ohled na aktivní přístup 

účastníka řízení spočívající v provedení nápravných opatření a skutková zjištění 

provedená správním orgánem jsou neúplná, navrhuje, aby bylo přestupkové řízení 

s účastníkem řízení zastaveno. 
 

G. Vyjádření správního orgánu k námitkám účastníka řízení 
 

107. Problematikou materiální stránky spáchaných přestupků, jejich povahou, společenskou 

škodlivostí a výší uložené pokuty se správní orgán podrobně zabývá níže v části 

H. Sankce. Na tomto místě se proto zaměří na ustanovení umožňující liberaci z objektivní 

odpovědnosti za spáchané přestupky. 
 

108. Podle § 21 odst. 1 přestupkového zákona právnická osoba za přestupek neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku 

zabránila. Účastník řízení argumentuje, že zavedením řídicího a kontrolního systému, 

který obsahuje rozsáhlý systém vnitřních předpisů, systém vzdělávání, kdy provádí 

vstupní školení nových a pravidelná školení stávajících zaměstnanců, a zavedený 

komplexní systém interních kontrol, by měla být případná pochybení eliminována, 

přičemž nikdy nelze vyloučit individuální pochybení konkrétních zaměstnanců. Institut 

liberace dle jeho názoru předpokládá, že dojde k pochybení, ovšem je záměrem zákona 
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umožnit pro takovou situaci vyvinění se (nejedná se o absolutní odpovědnost). S takovým 

názorem lze dozajisté souhlasit, avšak u účastníka řízení se nejednalo o ojedinělá 

pochybení konkrétních zaměstnanců, ale minimálně v případě skutků ad ii) a ad iii) 

o nedostatky systémového charakteru.  
 

109. Pokud se jedná o přestupek ad i), tak správní orgán zjistil porušení povinnosti uchovat 

záznam komunikace týkající se poskytnuté investiční služby v 5 případech, a další 

skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu kontroly na místě, tj. výpověď pracovníka 

účastníka řízení o předpřípravě pokynů zákazníků nebo zjištění týkající se poskytování 

vizitek klientům s kontakty na nenahrávané linky. Ač účastník řízení na jedné straně 

proklamuje vytvoření předpisové základny, konkrétně stanovil povinnost, že v případě 

komunikace přes nenahrávanou linku se musí učinit o komunikaci elektronický zápis 

do systému CRM4fes, tak na straně druhé vytvářel podmínky, které porušování povinnosti 

napomáhaly, např. neexistence interního předpisu zakazujícího komunikaci pobočkových 

pracovníků se zákazníky nebo potenciálními zákazníky přes nenahrávané linky příp. 

výroba vizitek pro pobočkové pracovníky s telefonními kontakty na nenahrávané linky.    
 

110. V případě přestupků ad ii) a ad iii) pak nepochybně nelze hovořit o pochybeních, kterým 

nešlo ani při vynaložení veškerého možného úsilí zabránit, ale o pochybeních, která mají 

systémový charakter. Přestupek ad ii) spočívající v porušení povinnosti oznámit 

správnímu orgánu zahájení směnárenské činnosti v provozovně, byl shledán u všech 28 

směnárenských provozoven, ve kterých účastník řízení v období od 1.11.2013 do 9.1.2018 

provozoval směnárenskou činnost. A v případě přestupku ad iii) bylo porušení povinnosti 

uveřejnit na kurzovním lístku informaci o úplatě za provedení směnárenského obchodu 

zjištěno ve všech 11 provozovnách, tj. ve všech směnárenských provozovnách, ve kterých 

správní orgán přistoupil k provedení kontrolních směn.  

 

111. Z výše uvedeného tak vyplývá, že účastník řízení nevyvinul dostatečné úsilí směřující 

k zabránění porušení povinností stanovených mu zákonem o podnikání na kapitálovém 

trhu a zákonem o směnárenské činnosti, resp. toto úsilí vyvinul až následně po zjištění 

přestupků kontrolou, kdy přijal opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. 

Aplikace liberace uvedené v § 21 odst. 1 přestupkového zákona tak v případě účastníka 

řízení nepřichází do úvahy.        
 

H. Sankce 
 

112. Správní orgán může podle § 35 přestupkového zákona uložit trest v podobě napomenutí, 

pokuty, zákazu činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty nebo zveřejnění 

rozhodnutí o přestupku. Speciální úprava v ustanovení § 46e odst. 2 zákona o České 

národní bance dále zmocňuje Českou národní banku, že může uložit rovněž opatření 

k nápravě nebo odejmout oprávnění k činnosti podle příslušného právního předpisu. 
 

113. V popsaném případě se jeví jako nejefektivnější prostředek, který zajistí splnění 

individuálně a generálně preventivního i represivního účelu sankce uložení pokuty dle 

ustanovení § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění 

účinném do 2.1.2018. 
 

114. Účastník řízení se dopustil v rámci vícečinného souběhu nestejnorodého jednoho 

přestupku podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a tří přestupků podle zákona 

o směnárenské činnosti. Při úvahách o konkrétní výši pokuty proto vyšel správní orgán 

z absorpční zásady, ze které ve smyslu § 41 přestupkového zákona vyplývá, že správní 
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orgán ukládá účastníkovi řízení sankci za přestupek nejpřísněji trestný a v případě, že 

zákon stanoví pro sbíhající se přestupky shodné rozpětí sankcí, potom ukládá sankci 

za přestupek nejzávažnější. V konkrétním případě je nejpřísněji trestným přestupkem 

přestupek obchodníka s cennými papíry podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 2.1.2018 spočívající 

v neuchovávání dokumentů nebo záznamů podle § 17 tohoto zákona (pokuta až do výše 

20 000 000 Kč). Správní orgán při úvaze o konkrétní výši sankce přihlížel v rámci 

zákonem stanoveného rozpětí výrazně též k tomu, že se účastník řízení při své činnosti 

dopustil dalších 3 přestupků dle zákona o směnárenské činnosti, přičemž tato skutečnost 

zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se přísnější sankcí 

(projev prvku asperačního při použití absorpční zásady). Závažnost projednávaných 

přestupků pak zvyšuje fakt, že některé nedostatky jsou systémového charakteru 

(neoznamování směnárenských provozoven České národní bance a neinformování 

zákazníků o výši úplaty za provedení směnárenského obchodu na kurzovním lístku), 

případně jde o velmi závažná individuální pochybení pracovníků účastníka řízení 

(nezaznamenání telefonické komunikace se zákazníkem při poskytování investičních 

služeb a účtování vyšších poplatků za provedení směnárenského obchodu v důsledku 

špatně nastaveného směnárenského softwaru). 
 

115. Při stanovování výše pokuty se správní orgán řídil zásadami uvedenými v § 37 

přestupkového zákona, povahu a závažnost přestupků posoudil dle § 38 přestupkového 

zákona, a přihlédl ke všem polehčujícím i přitěžujícím okolnostem ve smyslu § 39 a § 40 

přestupkového zákona. Zároveň správní orgán přihlédl k obecným právním zásadám, 

zejména k zásadě individualizace sankce a k zásadě legitimního očekávání. 
 

116. Podle ustanovení § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána 

zejména: významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo 

ohrožen, významem a rozsahem následku přestupku, způsobem spáchání přestupku, 

okolnostmi spáchání přestupku a počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří 

pokračování v přestupku. Rovněž v tomto případě se jedná o demonstrativní výčet. 
 

117. K povaze a závažnosti nejpřísněji trestného přestupku ad i) správní orgán uvádí, že jeho 

objektem, tedy zákonem chráněným zájmem, za který správní orgán ukládá sankci 

tímto rozhodnutím, je zájem správního orgánu na informovanosti o tom, jakým způsobem 

účastník řízení komunikuje se svými zákazníky a dále zda informace, které jim poskytuje, 

jsou úplné, pravdivé a kvalifikované, tj. zda jedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě  

a v nejlepším zájmu zákazníků. U dalších účastníkem řízení spáchaných přestupků pak byl 

ohrožen zájem správního orgánu na jeho informovanosti o činnosti účastníka řízení a na 

vykonávání účinného dohledu nad ním, zájem klientů na kompletním informování 

o cenách poskytovaných služeb a zájem klientů na nepoškození jejich majetkové sféry. 

Jak vyplývá z uvedeného, společenská škodlivost předmětných jednání je vysoká, neboť 

došlo nejen k ohrožení zájmů správního orgánu na účinném dohledu nad účastníkem 

řízení, ale zejména k ohrožení zájmů zákazníků na poctivém poskytnutí investičních 

a směnárenských služeb ze strany účastníka řízení.  
 

118. Co se týče významu a rozsahu následku přestupku ad i), lze uvést, že společenskou 

škodlivost reflektuje i § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

ve znění účinném do 2.1.2018, když umožňuje za přestupek uložit pokutu až do výše 

20 000 000 Kč. V konkrétní rovině pak správní orgán shledává společenskou škodlivost 

přestupku ad i) v tom, že neuchováním záznamů telefonických hovorů došlo k nemožnosti 

zpětného přezkumu těchto hovorů, tj. zda nedošlo k poškození zákazníků tím, že jim byly 

ze strany účastníka řízení poskytnuty neúplné a nepravdivé informace. 
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119. Co se týče otázky zavinění, v případě přestupku ad i) se jedná  o přestupek založený 

na principu objektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti za výsledek, kdy se konkrétní 

zavinění nezkoumá. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, 

k naplnění skutkové podstaty přestupku dochází bez ohledu na skutečnost, zda 

v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků 

či nikoli. Vznik škody netvoří obligatorní znak skutkové podstaty tohoto, a ani dalších 

účastníkem řízení spáchaných přestupků. Správní orgán proto vznik škody podrobněji 

nezkoumal a nekvantifikoval, i když je zřejmé, že v případě přestupku ad iv) ke vzniku 

konkrétní škody došlo, a to účtováním vyšší úplaty zákazníkům za provedení 

směnárenského obchodu než uváděl jeho sazebník. 
 

120. Pokud jde o okolnosti spáchání přestupků podle ustanovení § 38 písm. d) přestupkového 

zákona správní orgán konstatuje, že v projednávaném případě neshledal žádné další 

okolnosti (kromě okolností polehčujících a přitěžujících uvedených dále), jež by měly vliv 

na posouzení míry společenské škodlivosti protiprávního jednání účastníka řízení. 
 

121. Jako okolnost přitěžující hodnotí správní orgán skutečnost, že jak již bylo uvedeno výše, 

jednáním ad iv) způsobil účastník řízení zákazníkům finanční ztrátu, když jim účtoval 

několikanásobně vyšší poplatek za provedení směnárenské transakce, než uváděl aktuální 

sazebník.  
 

122. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil závažnost protiprávního 

jednání účastníka řízení, vyhledával i polehčující skutečnosti svědčící ve prospěch 

účastníka řízení. Jako okolnost svědčící ve prospěch účastníka řízení hodnotil správní 

orgán to, že účastník řízení nebyl správním orgánem doposud sankcionován a dále 

deklaroval, že do dne vydání tohoto rozhodnutí zavedl nápravná opatření, která vedla 

k odstranění nedostatků, pro něž bylo toto řízení zahájeno. 
 

123. Správní orgán však odmítá považovat skutečnost, že účastník řízení dobrovolně napravil 

zjištěné nedostatky za něco, co by samo o sobě mělo vést k zastavení řízení v celém 

rozsahu a upuštění od uložení pokuty. Pokud by správní orgán přistoupil na výklad 

účastníka řízení, mohlo by to vést k zavedení praxe, dle které může správní orgán 

přistoupit k uložení sankce teprve tehdy, pokud se jedná o opakované porušení zákona, 

nebo v případě, že účastník řízení nepřistoupí v návaznosti na kontrolu nebo zahájení 

řízení k dobrovolnému zjednání nápravy. Takový výklad je však zásadně nesprávný 

a rozporný s judikaturou i právní teorií. Jak uvádí správní orgán výše, pokuta má plnit 

nejen funkci a) individuálně a generálně preventivní, tj. funkci výchovnou, ale též 

b) funkci represivní. 
  

124. V rámci úvahy o výši pokuty přihlédl také k majetkovým poměrům účastníka řízení. 

Správní orgán vycházel při hodnocení majetkových poměrů z výroční zprávy účastníka 

řízení za rok 2018
42

, ze které vyplývá, že účastník řízení vykázal čistý zisk za účetní 

období ve výši 377 000 000 Kč a jeho vlastní kapitál činil 8 702 000 000 Kč. Oproti roku 

2017 tak došlo ke snížení čistého zisku o 47 000 000 Kč a snížení vlastního kapitálu o 

52 000 000 Kč (čistý zisk za rok 2017 činil 424 000 000 Kč a vlastní kapitál za rok 2017 

činil 8 754 000 000 Kč). 
 

125. Na základě výše uvedených skutečností dospěl správní orgán k závěru uložit účastníku 

řízení pokutu ve výši 2 500 000 Kč. Správní orgán zdůrazňuje, že uložená pokuta je 

ve vztahu k horní hranici výměry pokuty, která činí u nejzávažnějšího přestupku, za který 

                                                 
42

 Viz spis Sp/2018/557/573, č. l. 59, CD s výroční zprávou za rok 2018 
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je účastník řízení postihován (tj. neuchovávání komunikace se zákazníky), 20 000 000 Kč, 

relativně nízká. Správní orgán má za to, že pokuta v uvedené výši, jež představuje 12,5 % 

zákonem vymezeného rozpětí, je s ohledem na závažnost jednání účastníka řízení 

a s ohledem na represivní a preventivní účinek tohoto rozhodnutí a majetkové poměry 

účastníka řízení přiměřená. 
 

126. Pokud jde o funkci preventivní, jedním sledovaným cílem je náprava na straně účastníka 

řízení (význam individuální prevence), druhým cílem je generálně preventivní účel 

sankce. Dle relativní teorie trestu se přikládají trestu určité cíle užitečné pro společnost, 

zejména platí zásada „trestá se, aby nebylo pácháno zlo“ (sankce působí do budoucna). 

Smyslem uložení trestu v konkrétním případě je také výchovné působení na další 

dohlížené osoby. V případě, že by správní orgán vyslal účastníkům kapitálového trhu 

signál, že trestáno bude až opakované porušení zákona nebo nezjednání nápravy, mohlo 

by to vést k rezignaci na řádné a včasné plnění zákonných povinností s tím, že tyto budou 

plněny až poté, co proběhne kontrola správního orgánu či bude zahájeno správní řízení 

o uložení sankce. Toto správní orgán odmítá, neboť by tím správní orgán nemohl řádně 

plnit cíle v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem. 
 

127. Pokud jde o represivní účel sankce, ten vychází ze základního předpokladu, že porušení 

zákona má být trestáno. Tedy ani přijetí nápravných opatření nic nemění na skutečnosti, 

že k protiprávnímu jednání účastníka řízení došlo a správní orgán může za něj uložit 

sankci. 
 

128. Účastník řízení namítá výši ukládané sankce. Správní orgán v této souvislosti odkazuje 

na judikaturu správních soudů k výši pokut a cituje z rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu č. j. 1 As 9/2008-133: „[t]o samozřejmě neznamená, že by pokuta za jiné správní 

delikty měla ztratit cokoliv ze své účinnosti. Naopak,… aby pokuta za jiný správní 

delikt naplnila svůj účel z hlediska individuální i generální prevence, musí být 

citelným zásahem do majetkové sféry pachatele. Odpovídající intenzita majetkové 

újmy bude v konkrétních případech záviset na řadě faktorů, v prvé řadě však na závažnosti 

spáchaného deliktu.“ a z nálezu Ústavního soudu ze dne 25.10.2011, sp. zn. Pl. ÚS 14/09 

(N 183/63 SbNU 117; 22/2012 Sb.): „[j]e samozřejmé, že uložení této sankce je pro 

pachatele nepříjemné a úkorné, avšak takový účinek je přirozenou a dokonce žádoucí 

vlastností jakékoli sankce - pokud by tomu tak nebylo, vytratil by se generálně preventivní 

smysl sankcí.“. Z uvedeného je zřejmé, že pokuta musí být pro účastníka řízení dostatečně 

citelná, aby jej odradila od dalšího porušování povinností na poli kapitálového trhu a 

v oblasti směnárenství. Pokud by správní orgán uložil účastníku řízení pokutu v řádu 

desítek až stovek tisíc, což by bylo namístě u malých poskytovatelů investičních služeb 

nebo provozovatelů směnárenské činnosti, funkce preventivní by nebyla naplněna, neboť 

intenzita majetkové újmy pro účastníka řízení by byla zanedbatelná.  
 

129. K účastníkem řízení namítanému nerovnému přístupu při ukládání pokut, kdy některým 

dohlíženým subjektům měly být za stejná porušení uloženy nižší sankce, správní orgán 

uvádí, že shodně jako v případě účastníka řízení, vycházel správní orgán při úvahách 

o výši sankce u těchto subjektů nejen z konkrétní závažnosti spáchaných přestupků, ale 

též z  intenzity skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot 

a zájmů, z majetkových poměrů pachatelů atd. Vzhledem k tomu, že správní orgán se 

snaží o to, aby uložená pokuta byla maximálně individualizovaná, nelze jednotlivé 

případy vzájemně srovnávat. Správní orgán konstatuje, že pokuta uložená účastníku řízení 

nevybočuje svou výší z dlouhodobé rozhodovací praxe správního orgánu. Vzhledem 

k tomu, že uložená pokuta nepřesahuje ani jedno procento účastníkem dosaženého zisku, 
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nebude mít tato ani žádný výrazný negativní vliv na jeho další fungování, a v žádném 

případě pak nebude pro účastníka řízení likvidační.      
 

130. Ze všech výše uvedených důvodů rozhodla Česká národní banka tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Náklady řízení 
 

131. Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníkovi řízení, který 

vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti povinnost nahradit náklady řízení 

paušální částkou. Paušální částka je stanovena prováděcím předpisem ke správnímu řádu, 

kterým je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů  

a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení, ve znění vyhlášky 112/2017 Sb. (dále jen „Vyhláška“). Z ustanovení 

§ 6 odst. 1 této Vyhlášky vyplývá, že paušální částka nákladů správního řízení, které 

účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč. 
 

132. Vzhledem ke skutečnosti, že vedené správní řízení bylo, jak bylo podrobně podáno výše, 

vyvoláno porušením právní povinnosti účastníkem řízení, uložil mu správní orgán 

povinnost nahradit náklady tohoto správního řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč. 
 

 

P O U Č E N Í 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad 

k bankovní radě České národní banky, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních 

řízení, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Lhůta pro podání rozkladu činí podle ustanovení 

§ 83 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 152 odst. 5 téhož zákona 15 dnů ode 

dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 
 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Huslar  Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská 

náměstek ředitele sekce licenčních  

a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

ředitelka odboru sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2020/62612/CNB/110 
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                                                                                   V Praze dne 21. května 2020 

                                                                                              Č. j.:2020/062612/CNB/110 

                   Počet stran: 30                                                                                            

                   Vypraveno dne: 22. 5. 2020 

 

 

ROZHODNUTÍ   O  ROZKLADU 

 

Bankovní rada České národní banky (dále jen „bankovní rada“) jako orgán příslušný podle 

§ 5 odst. 2 písm. h) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o České národní bance“) rozhodovat o rozkladech proti 

rozhodnutím České národní banky v prvním stupni přezkoumala na základě rozkladu 

podaného dne 5. 3. 2020 společností Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem 

U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zastoupenou ______________________, 

advokátem advokátní kanceláře _________________________________________________ 

_____________________, rozhodnutí České národní banky č. j. 2020/27276/570 ze dne 18. 2. 

2020, sp. zn. Sp/2018/557/573, a po projednání rozkladu v rozkladové komisi ustavené podle 

§ 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) rozhodla takto: 

 

Rozklad společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, 

158 00 Praha 5 – Jinonice, se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 46c zákona 

o České národní bance zamítá a rozhodnutí České národní banky č. j. 2020/27276/570 ze 

dne 18. 2. 2020 se potvrzuje. 

ODŮVODNĚNÍ  

[1.] Doručením Oznámení o zahájení kontroly č. j. 2018/004499/CNB/580 ze dne 8. 1. 

2018 byla dne 9. 1. 2018 u společnosti Sberbank CZ, a.s., IČO 250 83 325, se sídlem 

U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice (dále jen „účastník řízení“) zahájena kontrola. 

Předmětem kontroly bylo prověření, zda účastník řízení při výkonu své činnosti dodržuje 

právní předpisy, kromě jiných i v oblasti poskytování investičních služeb a pravidel jednání 

obchodníka s cennými papíry se zákazníky při komunikaci se zákazníky, včetně uchovávání 

souvisejících dokumentů a záznamů, a při výkonu směnárenské činnosti. O provedené 

kontrole byl dne 10. 7. 2018 vyhotoven Protokol o kontrole č. j. 2018/086597/CNB/580 (dále 

jen „kontrolní protokol“)
1
. Účastník řízení práva pro podání námitek nevyužil. 

[2.] Česká národní banka (dále též „ČNB“ nebo „správní orgán prvního stupně“) na 

základě kontrolních zjištění uvedených v kontrolním protokolu vydala příkaz 

č. j. 2019/57893/570 ze dne 29. 5. 2019 (dále jen „příkaz“)
2
, neboť dospěla k závěru, že 

účastník řízení porušil povinnosti, které mu ukládala příslušná ustanovení zákona 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do 2. 1. 2018 (dále jen 

„zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, 

ve znění účinném do 31. 3. 2019 (dále jen „zákon o směnárenské činnosti“). Vydáním příkazu 

                                                 
1
 Viz spis Sp/2018/557/573 – přílohy, č. l. 1, CD – Sp/2018/00003/CNB/589, 5_Protokol, soubor 

2018_086597_CNB_580 Sberbank – protokol o kontrole.docx. 
2
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 3-19. 

NA PŘÍKOPĚ 28 

115 03  PRAHA 1 
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správní orgán prvního stupně dne 29. 5. 2019 zahájil s účastníkem řízení přestupkové řízení 

vedené pod sp. zn. Sp/2018/557/573. Příkaz byl účastníkovi řízení doručen dne 30. 5. 2019.  

[3.] Účastník řízení proti příkazu podal dne 6. 6. 2019 v zákonné lhůtě odpor ze dne 5. 6. 

2019
3
. Tím došlo ke zrušení příkazu a správní orgán prvního stupně v souladu s § 150 odst. 3 

správního řádu pokračoval ve vedení správního řízení. 

[4.] Dne 14. 6. 2019 převzal právní zastoupení účastníka řízení ___________________, 

advokát advokátní kanceláře ____________________________________________________ 

______________, který dále ve stejném rozsahu zmocnil _____________________, advokáta 

téže advokátní kanceláře.  

[5.] Dne 25. 7. 2019 předložil účastník řízení správnímu orgánu prvního stupně vyjádření
4
 

ze dne 25. 7. 2019, ve kterém se vyjádřil k obviněním uvedeným v příkazu, a dne 15. 10. 

2019 obdržel správní orgán prvního stupně od účastníka řízení vyjádření k podkladům pro 

vydání rozhodnutí ve věci a doplnění vyjádření ze dne 25. 7. 2019
5
. 

[6.] Dne 18. 2. 2020 vydal správní orgán prvního stupně rozhodnutí č. j. 2020/27276/570 

ze dne 18. 2. 2020 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým účastníkovi řízení podle 

ustanovení § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu uložil pokutu ve 

výši  2 500 000 Kč, a to za  

i) přestupek podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

ii) přestupek provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o směnárenské činnosti, 

iii) přestupek provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti a 

iv) přestupek provozovatele podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o směnárenské činnosti, 

kterých se účastník řízení dopustil tím, že  

ad i)  v kontrolou zjištěných případech neuchoval záznamy komunikace se zákazníky 

týkající se poskytnutí investiční služby, čímž porušil povinnost podle § 17 odst. 1 písm. b) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu,  

ad ii)  v období od 1. 11. 2013 do 9. 1. 2018 neoznámil České národní bance umístění 

28 provozoven, ve kterých ke dni 9. 1. 2018 provozoval směnárenskou činnost, čímž porušil 

povinnost podle § 10 odst. 4 věty první zákona o směnárenské činnosti, 

ad iii)  v kontrolou zjištěných případech neuveřejnil na kurzovním lístku informaci o úplatě 

za provedení směnárenského obchodu, čímž porušil povinnost podle § 11 odst. 1 zákona 

o směnárenské činnosti ve spojení s § 11 odst. 2 písm. e) téhož zákona, a 

ad iv)  v kontrolou zjištěných případech byla zákazníkům v důsledku chyby pracovníků 

účastníka řízení účtována několikanásobně vyšší úplata za provedení směnárenského obchodu, 

než uváděl jeho sazebník k danému dni, případně byla v důsledku chybně nastaveného 

informačního systému MIDAS zákazníkům účtována vyšší úplata za provedení 

směnárenského obchodu o více než 1 Kč, než uváděl jeho sazebník k danému dni, čímž 

účastník řízení porušil zákaz podle § 12 odst. 1 věty první zákona o směnárenské činnosti.  

Účastníkovi řízení byla dále v části II výroku napadeného rozhodnutí uložena povinnost 

nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč.  

[7.] Účastník řízení podal dne 5. 3. 2020 proti napadenému rozhodnutí rozklad, ve kterém 

navrhuje, aby bankovní rada napadené rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.  

[8.] V řízení o rozkladu přezkoumala bankovní rada napadené rozhodnutí v rozsahu 

uvedeném v § 89 odst. 2 správního řádu.  

                                                 
3
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 21-23. 

4
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 39-57. 

5
 Viz spis Sp/2018/557/573 – č. l. 73-79. 
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[9.] Bankovní rada po přezkoumání napadeného rozhodnutí a řízení, které mu 

předcházelo, dospěla k závěru, že správní orgán prvního stupně shromáždil podklady 

v rozsahu, který je dostatečnou oporou pro napadené rozhodnutí. Řízení, které mu 

předcházelo, netrpí vadami způsobujícími nezákonnost či nesprávnost napadeného 

rozhodnutí.  

[10.] Dříve než přistoupí k vypořádání námitek účastníka řízení, považuje bankovní rada za 

potřebné se vyjádřit k právní úpravě aplikované na posuzovaný případ, neboť správní orgán 

prvního stupně se k této otázce musel, a to i vzhledem k argumentaci účastníka řízení, 

vyjádřit. Bankovní rada v této věci uvádí, že se napadené rozhodnutí (viz jeho body 19 až 23) 

odpovídajícím způsobem zabývá právní úpravou, která má být na posuzovaný případ 

aplikována. Správní orgán prvního stupně vyšel ze skutečnosti, že všechny přestupky byly 

spáchány či ukončeny již za účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, (dále jen „přestupkový zákon“) a  sektorových zákonů novelizovaných 

s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 183/2017 Sb. Následně provedl porovnání znění 

sektorových zákonů rozhodných pro posouzení jednání účastníka řízení a relevantním 

způsobem zdůvodnil, proč bude na přestupek ad i) aplikován zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu ve znění účinném do 2. 1. 2018 a proč bude na přestupky ad ii) až ad iv) 

aplikován zákon o směnárenské činnosti ve znění účinném do 31. 3. 2019. Z této právní 

úpravy vycházela při svém rozhodování i bankovní rada. Bankovní rada rovněž posoudila 

i případný zánik odpovědnosti účastníka řízení za přestupek a ztotožňuje se se závěrem 

správního orgánu prvního stupně obsaženým v bodě 24 napadeného rozhodnutí, že k zániku 

odpovědnosti za přestupek nedošlo ani u jednoho z projednávaných přestupků.  

[11.] V dalším bankovní rada přistoupila k vypořádání námitek účastníka řízení, přičemž 

vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení namítl mimo jiné i nepřezkoumatelnost 

napadeného rozhodnutí, vyjádří se bankovní rada nejdříve k této námitce. 

I. K tvrzené nepřezkoumatelnosti rozhodnutí 

[12.] Nepřezkoumatelnost rozhodnutí (viz body 12 a 58 rozkladu) spatřuje účastník řízení 

v tom, že mu dle jeho názoru správní orgán prvního stupně přičetl k tíži abstraktní, ve 

správním spise nedokumentovanou úvahu, že by mohlo dojít k pochybením ve velkém až 

systémovém rozsahu, a že mu byly přičítány k tíži jiné skutky, které nebyly předmětem 

správního řízení (bod 12 rozkladu). Dále účastník řízení uvádí, že napadené rozhodnutí sice 

zohlednilo argumentaci obsaženou v jeho podáních po vydání příkazu a skutky specifikované 

ve výrocích i) a iv) napadeného rozhodnutí již neoznačuje za systémová pochybení, nicméně 

tato skutečnost se dle účastníka řízení nijak neprojevila ve výši sankce, v čemž účastník řízení 

shledává vnitřní rozpornost a nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. 

[13.] Bankovní rada uvádí, že zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je 

vyhrazeno těm nejzávažnějším vadám správních rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů či pro 

nesrozumitelnost nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat. 

[14.] Z námitek účastníka řízení plyne, že namítá nepřezkoumatelnost rozhodnutí jak pro 

nedostatek důvodů, tak i pro nesrozumitelnost.  

[15.] Pokud jde o nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nesrozumitelnost, jedná se zejména 

o ty případy rozhodnutí, kdy „je jeho výrok v rozporu s odůvodněním nebo rozhodnutí vůbec 

neobsahuje právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jeho důvody 

nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné. Rovněž to je případ rozhodnutí, jehož odůvodnění 

nedává smysl, z něhož by vyplývaly skutkové a právní důvody, které vedly správní orgán 

k vydání rozhodnutí. Rozhodující je, zda rozpory ve výroku či mezi výrokem a odůvodněním 
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mohou být odstraněny výkladem, a to ve vazbě na další části výroku a odůvodnění rozhodnutí 

či kontext dané věci.“.
6
  

[16.] Pokud jde o nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů, ta spočívá 

zejména v tom, že rozhodnutí je založeno na argumentaci, která nemá oporu v důkazním 

materiálu tvořícím obsah spisu, případně správním orgánem nejsou dostatečně vypořádány 

námitky účastníka řízení. K tomu se vyslovil i Nejvyšší správní soud, když uvedl, že „je proto 

třeba, aby nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů byla vykládána ve svém 

skutečném smyslu, tj. jako nemožnost přezkoumat určité rozhodnutí pro nemožnost zjistit 

v něm jeho obsah nebo důvody, pro které bylo vydáno. Každý z orgánů, které se otázkou 

přezkoumatelnosti zabývají, proto má povinnost postupovat tak, aby, je-li to byť i jen ve 

vztahu k části důvodů přezkoumávaného rozhodnutí možné, se v co největší možné míře 

zabýval podstatou těchto důvodů (…). Není přípustné institut nepřezkoumatelnosti libovolně 

rozšiřovat a vztáhnout jej i na případy, kdy se správní orgán podstatou námitky účastníka 

řízení řádně zabývá a vysvětlí, proč nepovažuje argumentaci účastníka za správnou, byť 

výslovně v odůvodnění rozhodnutí nereaguje na všechny myslitelné aspekty vznesené 

námitky a dopustí se dílčího nedostatku odůvodnění (…). Pokud však vyloží, proč se s danou 

námitkou neztotožňuje, nelze již hovořit o nepřezkoumatelnosti, byť by se závěr vyslovený 

správním orgánem jevil soudu zcela mylný a nepřijatelný.“
7
. 

[17.] Bankovní rada napadené rozhodnutí posoudila při zohlednění závěrů výše citované 

judikatury Nejvyššího správního soudu a při hodnocení námitek účastníka řízení zkoumala, 

zda napadené rozhodnutí vykazuje nedostatky a zda tyto nedostatky jsou takové intenzity, že 

je nelze odstranit ani výkladem „ve vazbě na další části výroku a odůvodnění rozhodnutí či 

kontext dané věci“, případně, že nelze „přezkoumat napadené rozhodnutí pro nemožnost 

zjistit v něm jeho obsah nebo důvody, pro které bylo vydáno“.  

[18.] Předně si nelze nepovšimnout skutečnosti, že obě účastníkem řízení vznesené námitky 

nepřezkoumatelnosti nevycházejí z napadeného rozhodnutí, ale mají základ v již zrušeném 

příkazu, na který se účastník řízení v obou případech odvolává. Předmětem přezkumu však 

v posuzovaném případě není zrušený příkaz, ale napadené rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 

předmět řízení zůstal stejný, je jakýkoli odkaz na odůvodnění příkazu irelevantní, jelikož jeho 

funkce rozhodnutí o přestupku byla podáním odporu zrušena.
8
 Pokud v rámci napadeného 

rozhodnutí došlo oproti příkazu k posunu v argumentaci v jeho odůvodnění, nelze takovou 

skutečnost považovat za zúžení předmětu řízení. Ten je vyjádřen výrokem napadeného 

rozhodnutí a v jeho rámci oproti příkazu k žádnému posunu nedošlo, a to jak ve výčtu 

přestupků, způsobu jejich spáchání, četnosti jednotlivých skutků či době jejich trvání, tak co 

do právní kvalifikace ve výroku uvedených protiprávních jednání. Tento závěr platí i pro 

jednání uvedené ve výroku i) napadeného rozhodnutí, k němuž námitky účastníka řízení 

směřují. Mezi popisem skutku při zahájení řízení a konečným rozhodnutím ostatně ani nemusí 

být úplná shoda. Podstatné je, že v posuzovaném případě zůstala zachována totožnost skutku 

po celou dobu řízení. 

[19.] V rámci odůvodnění napadeného rozhodnutí se správní orgán prvního stupně detailně 

zabýval námitkami účastníka řízení, které byly obsahem jeho doplňujících vyjádření (viz 

bod 5 tohoto rozhodnutí), aniž by porušil principy uvedené v rámci výše citovaných 

                                                 
6
 Rozsudek NSS 1 As  92/2009 – 65 ze dne 16. 3. 2010. 

7
 Rozsudek NSS 1 Afs 92/2012 – 45 ze dne 17. 1. 2013, bod 28. 

8
 Viz rozsudek NSS 2 As 216/2015 – 48: „Je-li pak proti příkazu podán odpor, příkaz se ruší a správní orgán 

pokračuje v řízení. Poněvadž žádný právní předpis neumožňuje správnímu orgánu za této situace (znovu) zahájit 

správní řízení, zrušený příkaz nutně nahrazuje oznámení o zahájení správního (přestupkového) řízení. To 

znamená, že sice přestává působit jako rozhodnutí o přestupku, neboť tato jeho funkce se podáním odporu 

ruší, nicméně zůstává dále existovat jakožto oznámení o zahájení řízení.“ (pozn.: zvýrazněno bankovní radou). 
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rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Z tohoto hlediska je potom účastníkem řízení 

vznesená námitka nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí nedůvodná. Nedůvodná je pak 

i námitka nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí z důvodu absence relevantních 

důkazů, neboť výrok ani odůvodnění napadeného rozhodnutí žádnou „abstraktní, ve správním 

spise nedokumentovanou úvahu, že by mohlo dojít k pochybením ve velkém až systémovém 

rozsahu“, u jednání uvedeného ve výroku i) napadeného rozhodnutí, kam tato námitka 

směřuje, neobsahují a z výroku ani z odůvodnění napadeného rozhodnutí nelze dovodit, že by 

účastníkovi řízení byly „přičítány k tíži jiné skutky, které nebyly předmětem správního 

řízení“. Bankovní rada v napadeném rozhodnutí nenalezla nic, co by svědčilo ve prospěch této 

argumentace účastníka řízení. 

[20.] V těch případech, kdy dle účastníka řízení důkazy ve správním spise chybí, a to 

z důvodu, že relevantní dokumenty nebyly účastníkem řízení vyhotoveny, ač k tomu byl dle 

zákona povinen, je právě jejich neexistence dokladem protiprávního jednání účastníka řízení 

[výroky i) a ii) napadeného rozhodnutí]. Zároveň platí, že správní orgán prvního stupně nikde 

v odůvodnění napadeného rozhodnutí nedovozuje systémový charakter jednání uvedeného ve 

výroku i) napadeného rozhodnutí. 

[21.] Pokud jde o námitku nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nesrozumitelnost, která má 

dle účastníka řízení spočívat ve vnitřní rozpornosti odůvodnění napadeného rozhodnutí, 

bankovní rada k tomu uvádí, že takový nedostatek v napadeném rozhodnutí neshledala. Dle 

jejího názoru je z odůvodnění napadeného rozhodnutí zřejmé, z jakých skutečností správní 

orgán prvního stupně vycházel, jakými úvahami se řídil a jaké závěry z toho vyvodil. Jak 

z výroku, tak z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, z jakého jednání byl účastník 

řízení shledán vinným a za jaké (a proč) je trestán. Odůvodnění napadeného rozhodnutí podle 

názoru bankovní rady netrpí vnitřní rozporností a zároveň ani není v rozporu s výroky 

napadeného rozhodnutí. Bankovní rada pro úplnost dodává, že ani při posouzení námitky 

nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí pro nesrozumitelnost neshledala důvodným 

tvrzení účastníka řízení, že odůvodnění napadeného rozhodnutí obsahuje abstraktní úvahy 

o systémovém pochybení účastníka řízení, případně účastníkovi řízení přičítá k tíži skutky, 

které nebyly předmětem správního řízení, neboť napadené rozhodnutí nic takového 

neobsahuje, zejména pak ve vztahu k jednání uvedenému ve výroku i). V těch případech, kde 

jednání účastníka řízení má znaky systémového pochybení, tuto skutečnost napadené 

rozhodnutí dostačujícím způsobem vysvětluje. Pokud jde o výši sankce, k této se bankovní 

rada vyjádří v samostatné části tohoto rozhodnutí, nicméně, i s odkazem na bod 18 tohoto 

rozhodnutí, uvádí, že určitý posun v odůvodnění napadeného rozhodnutí oproti odůvodnění 

příkazu neznamená natolik významné snížení společenské škodlivosti jednání účastníka 

řízení, že by bylo nutné jej promítnout do výše pokuty. 

[22.] Vzhledem k uvedeným skutečnostem a při zohlednění závěrů judikatury, tak jak byla 

citována v bodech 15 a 16 tohoto rozhodnutí, bankovní rada uzavírá, že napadené rozhodnutí 

nevykazuje natolik závažné vady, že by jej pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost 

nebylo možné meritorně přezkoumat. 
 

II. K  znakům přestupku 

a) Neuchovávání záznamů o komunikaci se zákazníky 

i. Námitka nejasnosti o tom, z jakého jednání je účastník řízení obviněn a za jaké je 

trestán: 

[23.] Účastník řízení namítá, že ČNB sice v napadeném rozhodnutí uvádí, že trest je 

ukládán pouze za pět porušení zákona uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí, z nichž 

nevyvozuje systémový charakter (bod 46 napadeného rozhodnutí), nicméně dle jeho názoru 
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formulace výroku omezení pouze na těchto pět pochybení jednoznačně nestanoví. V této 

souvislosti odkazuje na body 27 a 44 odůvodnění napadeného rozhodnutí, ve kterých má být 

dle účastníka řízení uváděno, že dochází k systematické „předpřípravě“ zákazníků přes 

nenahrávané linky nebo při osobních jednáních, případně je tam uvedeno, že zákazníci či 

zájemci o investiční služby dostávali od účastníka řízení vizitky s kontaktem na nenahrávané 

telefonní linky. Účastník řízení uvádí, že oproti příkazu sice došlo ke zúžení rozsahu popisu 

pochybení účastníka řízení, v odůvodnění je to však promítnuto pouze formálně, a dle svého 

názoru je trestán za abstraktní systematické porušování zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. Pokud by totiž ČNB skutečně zohlednila pouze těchto pět individuálních pochybení, 

musela by se tato úvaha projevit i ve výši trestu. V této souvislosti s odkazem na judikaturu 

Nejvyššího správního soudu uvádí, že správní trest lze uložit pouze za skutek, pro který bylo 

dané řízení zahájeno a který byl náležitě specifikován, dokumentován a doložen. Jiné skutky či 

jednání nelze účastníkovi řízení přičítat k tíži, a to včetně abstraktní úvahy správního orgánu 

prvního stupně, že mohlo dojít k pochybením ve velkém až systémovém rozsahu. ČNB se dle 

názoru účastníka řízení těmito principy neřídila a rozhodnutí je tak nesprávné 

a nepřezkoumatelné. Dle účastníka řízení mu nebylo žádné systematické provinění prokázáno, 

a to včetně zmíněné „systematické předpřípravy“ zákazníků přes nenahrávané telefonní linky 

či při osobním jednání. Tento závěr byl učiněn na základě pěti případů uvedených ve výroku 

rozhodnutí a jednoho kontrolního pohovoru s pracovníkem účastníka řízení, který uvedl pouze 

jeden další příklad takového jednání. S ohledem na uvedené tak nelze učinit závěr o tom, že 

k takovému jednání docházelo systematicky. 

[24.] Pokud jde o uvedené námitky účastníka řízení směřující k výroku i) napadeného 

rozhodnutí, bankovní rada je neshledává opodstatněnými.  

[25.] Výrok i) napadeného rozhodnutí zcela jednoznačně specifikuje 5 konkrétních jednání, 

u nichž správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že tato jednání jsou v rozporu 

s právními předpisy. Ve výroku je dostatečně určitě vymezeno, v čem toto jednání spočívalo, 

kdy k němu došlo a kteří pracovníci účastníka řízení se jej měli dopustit a jaké ustanovení 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu bylo tímto jednáním účastníka řízení porušeno. 

Jinou interpretaci výrok i) napadeného rozhodnutí neumožňuje a nelze z něj dovodit závěr 

tvrzený účastníkem řízení, že je trestán nikoli za pět konkrétních porušení zákona, ale za 

systémová pochybení.  

[26.] Bankovní rada proto posoudila i odůvodnění napadeného rozhodnutí, zejména pak 

účastníkem řízení uváděné body 27, 44 a 46 napadeného rozhodnutí, které účastník řízení 

používá na podporu svého tvrzení, že je mu trest ohledně jednání uvedeného ve výroku i) 

ukládán za systematické porušování zákona. 

[27.] Předně je třeba uvést, že bod 27 napadeného rozhodnutí je pouhým popisem 

skutkových zjištění, v daném případě ve formě uvedení obsahu vyjádření pracovníka 

účastníka řízení v rámci kontrolního pohovoru ze dne 28. 2. 2018, který popisuje postup, 

který byl v jednom případě v minulosti realizován při zadání pokynu zákazníka při provedení 

obchodu s investičním nástrojem. V tomto případě jde tedy o pouhé konstatování skutkového 

stavu věci, podobně jako v případě např. bodu 25 napadeného rozhodnutí, v němž je 

konstatováno, že pracovníci pobočkové sítě mají při komunikaci se zákazníky 

a potenciálními zákazníky k dispozici pouze nenahrávané pevné a mobilní linky, případně je 

uvedeno, že ze 750 mobilních telefonů není žádný nahráván a že z důvodu požadavků zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu je z 895 pevných linek nahráváno pouze 8 (viz napadené 

rozhodnutí, strana 7, pozn. pod čarou č. 17). Stejný význam pak má informace uvedená 

v bodě 28 napadeného rozhodnutí, že v konkrétních případech uvedených v citovaném bodě 

správní orgán prvního stupně zjistil, že jsou zákazníkům a potenciálním zákazníkům v oblasti 

investičních služeb sdělována prostřednictvím vizitek pobočkových pracovníků telefonní 



7 

 

čísla na nenahrávané pevné či nenahrávané mobilní telefonní linky. Bankovní rada na tomto 

popisu skutkového stavu věci neshledává nic, co by zakládalo důvodnost námitky účastníka 

řízení o trestání za pochybení systémového charakteru, neboť z něj správní orgán prvního 

stupně nevyvozoval žádné závěry, lze z něho však dovodit, na co se měl účastník řízení 

zaměřit a klást důraz v rámci systému vnitřní kontroly a procesu školení svých pracovníků, 

na které se ostatně sám na jiném místě rozkladu odvolává.  

[28.] Pokud jde o body 44 a 46 napadeného rozhodnutí, tyto spadají do části obsahující 

právní kvalifikaci a hodnocení správního orgánu prvního stupně ohledně jednání uvedeného 

ve výroku i) napadeného rozhodnutí, které jsou obsaženy v bodech 39 až 51 napadeného 

rozhodnutí. Bankovní rada uvádí, že v žádném z bodů 39 až 51 napadeného rozhodnutí nelze 

nalézt argumentaci správního orgánu prvního stupně, která by svědčila o důvodnosti námitky 

účastníka řízení, že je [za jednání uvedené ve výroku i)] trestán za pochybení systémového 

charakteru. Správní orgán prvního stupně se touto námitkou účastníka řízení ostatně již 

zabýval v napadeném rozhodnutí, a to v reakci na námitky účastníka řízení obsažené v jeho 

vyjádřeních doručených správnímu orgánu prvního stupně dne 25. 7. 2019 a dne 15. 10. 

2019. 

[29.] Pokud jde o bod 44 napadeného rozhodnutí, zde se správní orgán prvního stupně 

pouze vypořádává s námitkou účastníka řízení ohledně pojmu „předpřipravení“ pokynů 

zákazníků, přičemž vysvětluje konkrétní obsah tohoto pojmu z hlediska případů uvedených 

ve výroku i) napadeného rozhodnutí, včetně argumentace svědčící závěru, že účastník řízení 

(prostřednictvím svých pracovníků) byl povinen uchovat záznam o komunikaci pobočkového 

pracovníka se zákazníkem ohledně obchodu s investičním nástrojem. S těmito závěry 

správního orgánu prvního stupně se bankovní rada ztotožňuje a uvádí, že tvrzení účastníka 

řízení o trestání za systémové pochybení z tohoto bodu odůvodnění napadeného rozhodnutí 

dovodit nelze.  

[30.] Obdobný závěr lze učinit i ve vztahu k bodu 46 napadeného rozhodnutí. V rámci 

vypořádání námitky účastníka řízení, že nedochází k systematické „předpřípravě“ pokynů 

zákazníků, když toto jednání bylo zjištěno dle účastníka řízení jen ve čtyřech případech, 

správní orgán prvního stupně jednoznačně konstatoval, že trest je ukládán pouze za případy 

uvedené ve výroku i) napadeného rozhodnutí a že z těchto případů nedovozuje systémový 

charakter porušení zákona. Bankovní rada uvádí, že v napadeném rozhodnutí nenalezla text, 

který by toto tvrzení správního orgánu prvního stupně zpochybňoval. 

[31.] Skutečnost, že správní trest je ukládán pouze za skutky uvedené ve výroku i) 

napadeného rozhodnutí, je ostatně uvedena i v bodě 49 napadeného rozhodnutí, kde se 

správní orgán prvního stupně vypořádává s námitkou ohledně tvrzení účastníka řízení, že „je 

trestán za abstraktní systematické porušování zákona o podnikání na kapitálovém trhu“, 

aniž by však účastník řízení blíže specifikoval, co, respektive jakou část napadeného 

rozhodnutí má tímto tvrzením na mysli.   

[32.] S ohledem na uvedené lze uzavřít, že námitky účastníka řízení, že je trestán za 

systematické porušování povinnosti stanovené v § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, nejsou důvodné, neboť z napadeného rozhodnutí takový závěr neplyne. 

Pokud jde o námitky, které směřují k problematice nepřezkoumatelnosti napadeného 

rozhodnutí, případně trestání za systémové pochybení (viz i bod 12 tohoto rozhodnutí), 

bankovní rada odkazuje na body 13 až 21 tohoto rozhodnutí.  
 

ii. Námitka, že nebyla prokázána ani konkrétně uvedená pochybení: 

[33.] Účastník řízení namítá, že ve vztahu ke konkrétním případům nebylo prokázáno 

naplnění skutkové podstaty přestupku. ČNB učinila závěr o neuchovávání záznamů 

komunikace se zákazníky jednak na základě záznamů v systému CRM4fes a záznamů 
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následných telefonických hovorů, během nichž byly konkrétními zákazníky uděleny pokyny 

k uskutečnění obchodu s investičními nástroji, případně konstatovala, a to výlučně na základě 

těchto zaznamenaných hovorů, neuchování záznamů o blíže neurčené komunikaci mezi 

dvěma zákazníky a pracovníky účastníka řízení, jež měla předcházet následné zaznamenané 

telefonické komunikaci, během níž zákazníci udělili pokyn k provedení obchodu. Účastník 

řízení cituje §17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu a konstatuje, že 

v souladu s vnitřním předpisem
9
 uchoval veškerou komunikaci, v jejímž rámci docházelo 

k udělení pokynu zákazníkem. Účastník řízení konstatuje, že fakticky v této věci nebylo 

zjištěno a ve správním spise není doloženo jakékoli pochybení účastníka řízení. Ve věci 

případů zachycených v systému CRM4fes uvádí, že závěr ČNB, že nezaznamenaná 

komunikace se zákazníky se měla týkat poskytnutí investiční služby ve smyslu § 4 odst. 2 

písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nijak neplyne z podkladů ve správním 

spise. S odkazem na bod 43 napadeného rozhodnutí účastník řízení dále uvádí, že 

zákonodárcem zvolená formulace je užší než extenzivní interpretace ČNB, podle níž by měly 

být uchovávány záznamy o poskytnutí veškerých informací, na jejichž základě může zákazník 

učinit investiční rozhodnutí. V bodě 20 rozkladu popisuje interpretaci pojmu 

„předpřipravení“ pokynů zákazníků účastníka řízení správním orgánem prvního stupně 

a konstatuje, že tento popis je čistou domněnkou nemající oporu ve spisovém materiálu. Spis 

neobsahuje žádné důkazy, že by v rámci nenahrávané komunikace došlo ke sdělení informace 

o směru obchodu, platnosti obchodu, jeho objemu či o ceně investičního nástroje. Pokud 

ČNB uvádí, že v rámci nenahrávané komunikace došlo ke sdělení „klíčových informací“, 

účastníkovi řízení není zřejmé, jak toto údajné jednání naplňuje znaky investiční služby ve 

smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu či má vést k naplnění 

povinnosti dle § 17 odst. 1 písm. b) téhož zákona. V této věci účastník řízení uzavírá, že 

správní orgán prvního stupně ve spise nedoložil ani nepostavil najisto, co bylo předmětem 

nenahrávané komunikace, tvrdí, že se tato komunikace netýkala poskytnuté investiční služby 

a správní spis neobsahuje žádné podklady, z nichž by byl doložen a prokázán opak. Pokud 

jde o jednání, které mělo spočívat v neuchování záznamů o blíže neurčené komunikaci mezi 

dvěma zákazníky a pracovníky účastníka řízení, jež měla předcházet následné již 

zaznamenané telefonické komunikaci, během níž zákazníci udělili pokyn k provedení 

obchodu, pak výrok dle účastníka řízení nevymezuje formu komunikace (telefonická, 

elektronická, osobní) ani časové období, kdy tato komunikace měla proběhnout. Účastník 

řízení shrnuje, že takové vymezení skutku není dostatečné z hlediska času a způsobu jeho 

spáchání. Účastník řízení s odkazem na bod 47 napadeného rozhodnutí uvádí, že tvrzení 

ČNB, že nenahrávaná komunikace měla proběhnout ve stejný den, kdy došlo k nahrávané 

komunikaci s pracovníkem oddělení Global Markets, je pouhá úvaha ČNB. K tomu účastník 

řízení uvádí, že ČNB je povinna prokázat, kdy k jednání došlo, a mohla k tomu využít dalších 

důkazních prostředků (např. svědeckou výpověď). V neposlední řadě účastník řízení v tomto 

směru namítá, že v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu
10

 nepostačuje, aby 

identifikace skutku (i časová) byla uvedena pouze v odůvodnění, ale je nutné časové vymezení 

skutků uvést ve výroku napadeného rozhodnutí, k čemuž v posuzované věci nedošlo. Za 

nedůvodný pak považuje odkaz ČNB na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 

138/2012-23, neboť dle názoru účastníka řízení výrok napadeného rozhodnutí jednání časově 

nevymezuje vůbec, respektive jej vymezuje pouze tak, že k němu mělo dojít před jistým datem, 

a takové vymezení není přesné ani z pohledu judikatury uvedené správním orgánem prvního 

stupně. Podobně pokud jde o obsah této blíže neurčené nenahrávané komunikace, účastník 

řízení namítá, že správní spis nenapovídá tomu, že by se tato komunikace měla týkat 

poskytnutí investiční služby, pokud vůbec proběhla, a s odkazem na judikaturu Nejvyššího 

                                                 
9
 Viz spis Sp/2018/557/573 –  přílohy, CD soubor 306001_Pracovní postupy GM.DOC. 

10
 Usnesení NSS sp. zn. 2 As 34/2006-73 ze dne 15. 1. 2008. 
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správního soudu (rozsudek sp. zn. 3 As 93/2015) a povinnost správního orgánu zjistit 

skutečný stav věci opětovně dodává, že správní orgán prvního stupně měl v takovém případě 

doplnit dokazování výslechem pracovníků účastníka řízení, což však neučinil. Účastník řízení 

uzavírá, že u žádného z 5 popsaných případů nebylo ČNB prokázáno, že se jednalo 

o komunikaci týkající se poskytnutí investiční služby, a tedy nelze učinit závěr o naplnění 

skutkové podstaty přestupku podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. 

[34.] Namítá-li účastník řízení, že fakticky nebylo zjištěno a ve správním spise nebylo 

doloženo jakékoli pochybení účastníka řízení ohledně povinnosti stanovené v § 17 odst. 1 

písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a s odvoláním na vnitřní předpis 3-06-001, 

nazvaný „Pracovní postupy pro oblast Global Markets“, uvádí, že relevantní dokumentaci 

uchoval, bankovní rada tento jeho názor nesdílí. 

[35.] Předně je třeba uvést, že z dikce § 17 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu
11

 nelze dovodit, že by se záznamy komunikace měly zúžit pouze na komunikaci, 

v jejímž rámci docházelo k udělení pokynu zákazníkem. Takto zužující interpretaci slovní 

spojení „uchovává záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční 

služby, a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem“ nedává žádný prostor. Naopak je 

zjevné, že dané ustanovení dopadá na mnohem širší okruh informací, než je pouhé zadání 

pokynu zákazníkem, a jak bude uvedeno dále, účastníkovi řízení tato skutečnost nebyla 

neznámá. Už jen z tohoto hlediska jde tedy o námitku zjevně účelovou a nedůvodnou. 

[36.] Důvodem, který svědčí ve prospěch interpretace zastávané správním orgánem prvního 

stupně, je i účel § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tím je 

možnost zpětného ověření, zda obchodník s cennými papíry dodržuje právními předpisy 

stanovená pravidla jednání se zákazníky, tedy zda jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě 

a v nejlepším zájmu zákazníků (viz § 15 zákona o podnikání na kapitálovém trhu). Při 

interpretaci § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu pak nelze opomíjet 

ani ustanovení § 15a až § 15c zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jejichž obsah 

interpretaci tvrzenou účastníkem řízení rovněž vylučuje.  

[37.] Nelze si v této souvislosti rovněž nepovšimnout, že pokud by měla být akceptována 

interpretace § 17 odst. 1 písm. b), jak ji prezentuje v námitce účastník řízení, výkon dohledu 

nad plněním povinností stanovených v §15 až § 15c zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

by se stal čistě hypotetickým a byl by zúžen pouze na kontrolu toho, zda obchodník 

s cennými papíry provedl pokyn v souladu se zadáním zákazníka. Proces související 

s poskytováním investiční služby před samotným zadáním pokynu zákazníkem by byl mimo 

jakoukoliv kontrolu. Takový závěr by byl v rozporu s dlouhodobě ustálenými regulatorními 

požadavky platnými pro oblast jednání obchodníků s cennými papíry se zákazníky. Už jen 

z tohoto důvodu je nutné takovou interpretaci jako nepřijatelnou odmítnout.  

[38.] Námitce účastníka řízení, že záznam byl v odpovídajícím rozsahu proveden 

prostřednictvím nahraného telefonátu pracovníka oddělení Global Markets se zákazníky, 

navíc nesvědčí ani jeho interní dokumenty, které správnímu orgánu prvního stupně doručil 

jako přílohy svého vyjádření ze dne 15. 10. 2019.
12

 V nich je uvedeno, že banka „musí 

zaznamenávat komunikaci se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby, jakož 

i komunikaci s potenciálním zákazníkem“ s tím, že „obsah komunikace je nutné zadávat do 

                                                 
11

 Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy komunikace se zákazníkem, týkající se poskytnuté investiční 

služby, a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem, nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí 

investiční služby nebo provedení obchodu.  
12

 Viz spis Sp/2018/557/573 – str. 79, CD – Příloha 1. - 318008_Poskytováni investičních služeb MiFID.DOC 

a Příloha 2. - Prezentace - Investice_Modul_I_před_2018.pptx. 
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CRM4fes“ (strana 10 Prezentace Investice Modul I před 2018). Obdobně tuto povinnost 

stanoví i vnitřní předpis účastníka řízení „318008 Poskytování investičních služeb (MiFID)“, 

který v článku 3 stanoví, že „Veškerou komunikaci s klientem (telefonický hovor, schůzka) 

týkající se investičních instrumentů, pokud probíhá jinak než na nahrávaném telefonu, 

zaznamenává pracovník banky co nejdříve po jejím uskutečnění do systému CRM4fes sekce 

„Spoření a investice – Cenné papíry“(pro klienty resortu 001) a do sekce Aktivity „Schůzky“ 

a „Telefon“ typ produktu „Investice“(pro klienty resortu 003).  Záznam musí obsahovat 

minimálně následující informace: identifikace klienta,  datum a čas jednání,  výčet 

diskutovaných titulů investičních instrumentů,  zda jde o nákup/ prodej investičního 

instrumentu z portfolia klienta,  bylo-li poskytnuto inv. doporučení, obsah komunikace, 

a další relevantní informace.“ (pozn.: zvýrazněno bankovní radou). Z těchto interních 

dokumentů účastníka řízení zcela logicky vyplývá, že jím uplatněná námitka nekoresponduje 

nejenom s dikcí zákona, ale ani s jeho interními předpisy, a je nutné ji jako nedůvodnou 

odmítnout. Jako na správné je naopak třeba poukázat na závěry správního orgánu prvního 

stupně obsažené v bodě 43 napadeného rozhodnutí.  

[39.] Ohledně námitek směřujících vůči výroku i) napadeného rozhodnutí a účastníkem 

tvrzené důkazní nouzi je třeba úvodem uvést několik základních východisek. Ustanovení 

§ 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví, že obchodník 

s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že neuchovává dokumenty nebo záznamy podle 

§ 17 (zákona o podnikání na kapitálovém trhu). Z uvedeného plyne, že trestné je již prosté 

neuchování záznamů této komunikace, tj. i jejich neexistence v těch případech, kdy záznam 

měl být vyhotoven a uchován. Ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu potom stanoví, že obchodník s cennými papíry uchovává záznamy 

komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby a záznamy komunikace 

s potenciálním zákazníkem, přičemž k otázce „rozsahu“ této povinnosti bankovní rada 

odkazuje na body 35 až 38 tohoto rozhodnutí. Výrok i) napadeného rozhodnutí je pak 

formulován tak, že účastník řízení je uznán vinným, že neuchoval záznamy komunikace se 

zákazníky týkající se poskytnutí investiční služby, a dále pak specifikuje, o jakou komunikaci 

se v jednotlivých, ve výroku i) napadeného rozhodnutí uvedených, případech, jednalo.  

[40.] Jelikož účastník řízení zpochybňuje i fakt, že se komunikace zákazníků 

s pobočkovými pracovníky týkala poskytnutí investiční služby, je třeba se vyjádřit i k této 

otázce. Pokud jde o samotný obsah komunikace s pobočkovými pracovníky účastníka řízení, 

z přepisů záznamů telefonních hovorů zákazníků s pracovníky oddělení Global Markets 

v případech uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí nemá bankovní rada 

sebemenších pochyb o tom, že předmětem komunikace jednotlivých zákazníků s pracovníky 

pobočky účastníka řízení bylo poskytnutí investiční služby. Tento závěr je z přepisů záznamů 

telefonních hovorů jediný možný, ač se účastník řízení snaží tvrdit opak. 

[41.] V jednotlivých případech uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí totiž 

pracovník/ci oddělení Global Markets uvádí v různých obměnách formulace typu „mám tady 

od kolegyně připravené tři pokyny“, „mám tady dva pokyny na nákup“ či „kolegyně mi tady 

připravila prodej z vašeho portfolia“, přičemž dále byly pracovníkem oddělení Global 

Markets sdělovány další bližší specifikace jednotlivých obchodů, obdržené od pobočkových 

pracovníků. Již z toho je zcela evidentní, o čem konkrétní zákazníci s konkrétními 

pobočkovými pracovníky účastníka řízení „komunikovali“, neboť pracovník oddělení Global 

Markets tyto informace o směru obchodu, jeho objemu či o ceně investičního nástroje 

nezískal od zákazníka, ale jak plyne ze záznamů hovorů, získal je vždy od pobočkového 

pracovníka uvedeného ve výroku i) napadeného rozhodnutí. Zákazník tyto informace 

pracovníkovi oddělení Global Markets následně vždy před zadáním pokynu pouze 

potvrzoval. S ohledem na uvedené je proto argumentace účastníka řízení, že předmětem 
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komunikace se zákazníky nebylo poskytnutí investiční služby, irelevantní a o správnosti 

skutkového stavu zjištěného správním orgánem prvního stupně a jeho závěrů k této věci 

obsažených v napadeném rozhodnutí nemůže být nejmenších pochyb.  

[42.] S ohledem na výše uvedené je potom zcela evidentní, že komunikace zákazníků 

s pobočkovými pracovníky se ve všech pěti případech uvedených ve výroku i) napadeného 

rozhodnutí týkala poskytované investiční služby a že o obsahu této komunikace není uchován 

záznam, přičemž v posledních dvou případech uvedených ve výroku i) napadeného 

rozhodnutí dokonce vůbec žádný záznam o jednání se zákazníkem nebyl proveden. Bankovní 

rada tak nemá pochybnost, že ve všech případech jednání účastníka řízení uvedených ve 

výroku i) napadeného rozhodnutí byla skutková podstata přestupku podle § 157 odst. 2 písm. 

c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu naplněna. 

[43.] Pokud se týká námitek účastníka řízení směřujících k důkazní situaci, které spočívají 

v tom, že správní orgán prvního stupně dle názoru účastníka řízení nepostavil najisto 

a správní spis neobsahuje žádné důkazy, že by během nenahrávané komunikace v případech 

uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí došlo ke sdělení informace o směru obchodu, 

platnosti obchodu jeho objemu či ceně investičního nástroje, respektive že by předmětem 

komunikace mělo být poskytnutí investiční služby, bankovní rada odkazuje na body 40 a 41 

tohoto rozhodnutí a uvádí, že důkazní materiál obsažený ve správním spise a citovaný 

v rámci bodu 25 napadeného rozhodnutí je pro posouzení jednání účastníka řízení v daném 

případě plně dostačující. V této souvislosti bankovní rada pouze doplňuje, že argumentace 

účastníka řízení o absenci důkazního materiálu, založená na jeho vlastním protiprávním 

jednání, je sice možná, ale v případě subjektu, který je držitelem bankovní licence, nečekaná 

a na hranici únosnosti.  

[44.] Při hodnocení této námitky navíc nelze pominout skutečnost, že trestné je již prosté 

neuchování dokumentů nebo záznamů podle § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

Bankovní rada v této souvislosti opětovně uvádí, že právě s ohledem na důkazy založené ve 

správním spise (blíže viz důkazní materiál uvedený v bodě 25 napadeného rozhodnutí) nemá 

pochybnosti o tom, že pobočkoví pracovníci účastníka řízení ve všech pěti případech 

uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí komunikovali s tam uvedenými zákazníky 

a že předmětem této komunikace bylo poskytnutí investiční služby. Námitka účastníka řízení 

proto není důvodná. 

[45.] Pokud jde o námitky účastníka řízení k posledním dvěma případům uvedeným ve 

výroku i) napadeného rozhodnutí (komunikace mezi zákazníkem __________________ 

a pracovníkem účastníka řízení ________________, resp. mezi zákazníkem _____________ 

a pracovníkem účastníka řízení ______________), jdoucí nad rámec námitek již 

vypořádaných v předchozích bodech (obsah komunikace a tvrzená absence důkazního 

materiálu), kdy, dle účastníka řízení, není vymezení skutku v těchto dvou případech 

dostatečné z hlediska času a způsobu jeho spáchání, neboť není uvedena forma komunikace 

zákazníka s pobočkovým pracovníkem ani časové období, kdy k ní mělo dojít, a časové 

vymezení těchto skutků uvedené ve výroku i) je pouhou úvahou ČNB, která, ač je povinna 

prokázat, kdy k jednání došlo, nevyužila dalších důkazních prostředků (např. svědecké 

výpovědi), lze uvést, že uvedené námitky jsou nepochybně závažné, neboť zjevně cílí na 

případnou zaměnitelnost skutků v důsledku nedostatečného vymezení popisu skutku, avšak 

bankovní rada zastává názor, že v projednávaném případě nejsou důvodné. 

[46.] Bankovní rada předně konstatuje, že při posouzení těchto námitek nelze přehlédnout, 

že to byl právě účastník řízení, který měl nejen obsah, ale i čas a formu komunikace 

zákazníků s pobočkovými pracovníky zaznamenat. Zatímco u prvních třech případů 

uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí alespoň nějaký (byť z pohledu zákona 

i interních předpisů účastníka řízení zcela nedostatečný) záznam v systému CRM4fes 

existuje, a tedy bylo možné určit čas a formu nezaznamenané komunikace, ve zbývajících 
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případech záznam v systému CRM4fes absentuje zcela. Právě v těchto dvou případech, 

k nimž směřuje námitka účastníka řízení, byl ze strany účastníka řízení zákon porušen 

s nejvyšší možnou intenzitou. V tomto směru je pak třeba nahlížet i na námitky jím vznesené, 

neboť to byl právě účastník řízení, kdo svým protiprávním jednáním znemožnil správnímu 

orgánu prvního stupně vymezit v těchto dvou případech ve výroku i) napadeného rozhodnutí 

přesné určení času a formy komunikace.  

[47.] Jak již bylo zmíněno, uvedená námitka účastníka řízení se opírá o rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, a to usnesení č. j. 2 As 34/2006-73, které uvádí, že „Výrok 

rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku uvedením místa, času 

a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby 

nemohl být zaměněn s jiným.“. Tento obecný závěr soudu bankovní rada nezpochybňuje, 

dovolí si však dodat, že je třeba toto pravidlo aplikovat vždy vzhledem k okolnostem 

posuzovaného případu. 

[48.] Namítá-li účastník řízení nedostatečné vymezení způsobu spáchání skutku 

a odkazuje-li v této souvislosti na skutečnost, že ve výroku není uvedena forma komunikace 

zákazníků ____________ a _______ s pobočkovými pracovníky, pak opomíjí, jaké jednání je 

podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu trestné. Trestným je 

podle tohoto ustanovení jednání spočívající v neuchování záznamů podle § 17 téhož zákona. 

[49.] Výrok i) napadeného rozhodnutí tento zákonem vymezený způsob spáchání 

přestupku, tj. jednání ve formě neuchování záznamů komunikace týkající se poskytnutí 

investiční služby, obsahuje, a to i v případech týkajících se komunikace zákazníků 

____________ a ________ s pobočkovými pracovníky účastníka řízení, přičemž jak již bylo 

uvedeno, o tom, že k této komunikaci došlo, nemá bankovní rada žádnou pochybnost. 

[50.] Skutečnost, že ve výroku není uvedeno, zda komunikace výše uvedených zákazníků 

s pobočkovými pracovníky proběhla telefonickou, nebo jinou formou, tak není z hlediska 

vymezení způsobu spáchání přestupku, jak je definován v § 157 odst. 2 písm. c) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu, relevantní, protože způsobem spáchání přestupku je jednání 

spočívající v neuchování záznamů komunikace. Uvedená námitka proto není důvodná. 

[51.] I ve věci časového vymezení těchto dvou skutků bankovní rada uvádí, že je považuje 

s ohledem na dikci výroku i) a při zohlednění skutečností uvedených v bodě 46 tohoto 

rozhodnutí za dostatečně určité, respektive za daných okolností maximálně možně určité. 

[52.] Bankovní rada totiž nesdílí názor účastníka řízení, že závěry rozsudku Nejvyššího 

správního soudu č. j. 5 As 138/2012-23 nejsou pro posuzovanou věc relevantní. Naopak, 

závěry v tomto rozsudku obsažené, které se týkají problematiky časového vymezení skutku, 

jsou právě s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 46 tohoto rozhodnutí více než přiléhavé. 

Je tomu tak zejména v případě následujících závěrů: „Jak již Nejvyšší správní soud uvedl ve 

svém předchozím rozhodnutí, je potřeba v každém případě zvlášť posoudit, zda je časové 

určení dostatečné a potřebné, zda popis skutku dostatečné vymezuje skutek, tak aby nemohl 

být zaměněn s jiným skutkem (…). Popis skutku je jen slovní formou, jejímž prostřednictvím 

se skutek odráží ve vyjadřovacích projevech lidské komunikace. Popisem skutku je tedy 

zapotřebí rozumět jazykový popis těch jednání či skutkových okolností, které lze kvalifikovat 

(tj. podřadit) formálním znakům správního deliktu uvedeným v zákoně. Popis skutku musí 

obsahovat ty skutkové okolnosti, které jsou právně významné z hlediska naplnění 

jednotlivých znaků skutkové podstaty správního deliktu, který je předmětem řízení, tj. za nějž 

byla v dané věci uložena pokuta. Přesný časový údaj je nutný zejména u deliktů, kdy je 

časové vymezení právně významné z hlediska naplnění jednotlivých znaků skutkové podstaty 

daného deliktu, v ostatních případech bude přesná časová specifikace skutku postradatelná 

a bude moci být nahrazena méně přesným určením.“ (pozn.: zvýrazněno bankovní radou). 
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Účastníkem řízení namítaný nedostatek určitosti časového vymezení skutku je proto třeba 

interpretovat nejenom vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 46 tohoto rozhodnutí, ale 

i s ohledem na výše citovaný názor Nejvyššího správního soudu. 

[53.]  Jak již bylo uvedeno, bankovní rada nemá s ohledem na záznamy komunikace 

zákazníků ____________ a __________________ s pracovníkem oddělení Global Markets 

pochybnosti o tom, co bylo předmětem komunikace těchto zákazníků s pobočkovými 

pracovníky účastníka řízení. V obou případech se jednalo o komunikaci týkající se poskytnutí 

investiční služby a ze záznamů této nahrávané telefonické komunikace je rovněž zřejmé, 

v čem poskytnutí investiční služby spočívalo (v obou případech se jednalo o nákup 

investičních nástrojů zákazníkem), kterých investičních nástrojů se týkalo a jaké měly být 

objemy transakcí. Právě o této komunikaci měl být účastníkem řízení (jeho pobočkovými 

pracovníky) vyhotoven a uchován záznam. Zároveň je zřejmé i to, že tato komunikace 

zákazníků s pobočkovými pracovníky předcházela nahrávanému telefonickému hovoru 

zákazníka s pracovníkem oddělení Global Markets, neboť jak plyne nejen z prvních třech 

případů uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí, ale i z interních dokumentů 

účastníka řízení (viz bod 38 tohoto rozhodnutí), pobočkový pracovník, který se zákazníkem 

o poskytnutí investiční služby komunikuje, předává pokyn zákazníka (včetně parametrů 

transakce) pracovníkům oddělení Global Markets. Výlučně k této komunikaci zákazníků 

s pobočkovými pracovníky před předáním pokynu oddělení Global Markets potom výrok i) 

směřuje. 

[54.] V případech zákazníků ____________ a ________ je výrok i) formulován tak, že 

účastník řízení se uznává vinným, že neuchoval záznamy komunikace se zákazníky týkající 

se poskytnutí investiční služby, zahrnující komunikaci mezi zákazníkem ___________ 

(_________) a pracovníkem účastníka řízení ________ (_______), která předcházela 

zaznamenanému telefonickému hovoru s pracovníkem oddělení Global Markets. Výrok tedy 

vymezuje, jaká komunikace (koho s kým a o čem) nebyla uchována a stanoví okamžik, před 

nímž k ní došlo.  

[55.] Ačkoli tedy ve výroku i) napadeného rozhodnutí není v těchto dvou případech uveden 

(a to výlučně z důvodů na straně účastníka řízení) přesný časový údaj o tom, kdy ke 

komunikaci mezi zákazníky ___________ (________) a pobočkovými pracovníky účastníka 

řízení došlo, s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích dvou bodech tohoto rozhodnutí 

považuje bankovní rada časové vymezení skutku i v těchto dvou případech za dostatečné, 

neboť je s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 53 a 54 vyloučeno, že by účastníkem 

řízení namítaná absence přesného časového vymezení mohla způsobit zaměnitelnost ve 

výroku i) napadeného rozhodnutí specifikovaného protiprávního jednání s jiným skutkem.  

[56.] Namítá-li pak účastník řízení, že závěr správního orgánu prvního stupně, že ke 

komunikaci mezi pobočkovým pracovníkem a zákazníkem v těchto případech došlo ve stejný 

den, kdy proběhl hovor mezi zákazníkem a pracovníkem oddělení Global Markets, je pouhou 

úvahou ČNB, lze tomuto tvrzení přisvědčit, avšak s tím, že této úvaze správního orgánu 

prvního stupně svědčí nejenom časová osa průběhu prvních třech skutků uvedených ve 

výroku i) napadeného rozhodnutí, ale i interní dokumenty účastníka řízení uvedené v bodě 38 

tohoto rozhodnutí, které pobočkovým pracovníkům ukládají, že pokyny přijaté od zákazníků 

je třeba provést rychle, respektive bez zbytečného odkladu.  

[57.] Účastníkem řízení zmiňovaná potřeba provést další důkazy v této věci, např. ve formě 

svědecké výpovědi, by dle názoru bankovní rady s odstupem čtyř až pěti měsíců od spáchání 

skutku mohla vnést vyšší míru přesnosti jen obtížně, neboť je krajně nepravděpodobné, že 

zaměstnanci účastníka řízení, kteří si ani v den komunikace se zákazníkem nebyli schopni 

vzpomenout, že by měli splnit povinnost plynoucí pro ně z § 17 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, budou s odstupem několika měsíců vědět, co přesně bylo předmětem této 
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komunikace a v jaký čas a jakou formou se uskutečnila. Tato námitka účastníka řízení, 

i vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodech 48 až 55 tohoto rozhodnutí, proto není 

důvodná.  

[58.] Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto bankovní rada uzavírá, že není 

pochyb o tom, že ve všech pěti případech uvedených ve výroku i) napadeného rozhodnutí 

došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu a napadené rozhodnutí je v této části věcně správné. 

iii. Tvrzené nenaplnění materiální stránky přestupku: 

[59.] Účastník řízení tvrdí, že ve vztahu k vymezeným skutkům záznam vždy existoval. 

Zároveň dodává, že nebylo ani prokázáno, že by z popsaných skutků vznikla jakákoliv újma. 

I pokud by došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku, nedošlo k naplnění jeho materiální 

stránky – společenské škodlivosti ve smyslu § 5 přestupkového zákona, která je obligatorním 

znakem přestupku. Účastník řízení dodává, že i pokud by se skutky staly tak, jak je popsáno 

v napadeném rozhodnutí, jednalo by se pouze o ojedinělá individuální pochybení jeho 

pracovníků bez jakékoli míry společenské škodlivosti a v takovém případě je pokuta v uložené 

výši zjevně nepřiměřená.  

[60.] K tvrzení účastníka řízení, že záznam komunikace existoval, bankovní rada odkazuje 

na své vyjádření uvedené v bodech 34 až 38 tohoto rozhodnutí. Nedůvodné je rovněž tvrzení 

účastníka řízení, že nebylo prokázáno, že by jednáním uvedeným ve výroku i) napadeného 

rozhodnutí vznikla jakákoliv újma. Vznik újmy či škody není znakem skutkové podstaty 

přestupku podle § 157 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Znaky 

skutkové podstaty tohoto přestupku jsou naplněny tehdy, pokud obchodník s cennými papíry 

neuchová záznamy podle § 17 téhož zákona. 

[61.] Pokud účastník řízení namítá, že nedošlo k naplnění materiální stránky přestupku ve 

smyslu jeho společenské škodlivosti, bankovní rada tento názor účastníka řízení nesdílí 

a odkazuje v tomto směru i na argumentaci uvedenou v bodech 36 a 37 tohoto rozhodnutí. 

Jednání popsané ve výroku i) napadeného rozhodnutí naopak bankovní rada považuje za 

vysoce společensky škodlivé, neboť není prostým porušením jedné povinnosti stanovené 

zákonem, ale zároveň znemožňuje verifikaci plnění dalších povinností uložených 

obchodníkovi s cennými papíry právními předpisy, primárně v oblasti jednání se zákazníky. 

Toto protiprávní jednání totiž znemožňuje rekonstruovatelnost procesů a výkonu činností 

účastníka řízení, a tím nejenom brání ČNB ve výkonu dohledu v předmětné oblasti (součástí 

kontroly bylo mimo jiné i to, zda účastník řízení dodržuje právní předpisy v oblasti pravidel 

jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky při komunikaci se zákazníky), ale má 

dopad i na účastníka řízení, když mu znemožňuje provádět řádnou kontrolu v oblasti 

dodržování pravidel jednání se zákazníky, jakož i na efektivní výkon externího auditu v této 

oblasti. Už jen s ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že stupeň společenské škodlivosti 

takového jednání je vysoký. 

[62.] Neobstojí proto ani argumentace účastníka řízení, že jde o pouhá ojedinělá pochybení 

jednotlivců, která nevykazují znaky společenské škodlivosti. Jde totiž o pochybení zcela 

zásadní, která by měla být v maximálně možné míře eliminována, a to tím spíše, pokud je 

účastník řízení držitelem bankovní licence. Bankovní rada proto dodává, že se na účastníka 

řízení vztahují i požadavky právních předpisů upravujících problematiku řídicího 

a kontrolního systému banky. Pokud bylo nastavení vnitřního prostředí pro uchovávání 

záznamů o komunikaci se zákazníky (viz např. napadené rozhodnutí, strana 7, pozn. pod 

čarou č. 17) takové, že bylo primárně (a de facto výlučně) závislé na lidském faktoru, měl být 

v této oblasti kladen zvláštní důraz na odbornost zaměstnanců a uplatnění kontrolních 

mechanismů zaměřených na plnění povinnosti dle § 17 zákona o podnikání na kapitálovém 
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trhu [přičemž případy uvedené ve výroku i) nasvědčují určitým nedostatkům v těchto 

oblastech], případně měla být přijata opatření, která by pobočkovým pracovníkům 

neumožnila předat pokyn na oddělení Global Markets, aniž by byl předtím vyhotoven 

a uchován záznam komunikace se zákazníkem.  

b) K neoznámení umístění provozoven 

[63.] Účastník řízení namítá, že v daném případě jde o pouhý administrativní nedostatek 

bez společenské škodlivosti. Správní spis navíc k tomuto přestupku neobsahuje žádný důkazní 

materiál. Odkazuje na důvodovou zprávu k zákonu o směnárenské činnosti s tím, že 

předmětné ustanovení má zajistit účelný dohled a směřuje zejména k mobilním či dočasným 

provozovnám, což nebyl případ účastníka řízení. Uvádí, že směnárenskou činnost provozoval 

v rámci svých poboček, jejichž umístění před ČNB nijak neskrýval, tato skutečnost byla pro 

orgán dohledu snadno zjistitelná a nemohla tak být snížena efektivita dohledu. Účel daného 

ustanovení a právní zájem jím chráněný tak nemohl být dotčen. Účastník řízení doplňuje, že 

tento nedostatek odstranil ještě před zahájením správního řízení.  

[64.] Bankovní rada považuje snahu účastníka řízení toto protiprávní jednání bagatelizovat 

za zcela neopodstatněnou, zejména pak jsou-li zohledněny okolnosti posuzovaného případu. 

V neprospěch účastníka řízení totiž svědčí to, že doba trvání přestupku přesáhla 50 měsíců, 

a to přesto, že účastník řízení, jako banka, má mít v rámci svého řídicího a kontrolního 

systému nastaveny mechanismy zajišťující soulad výkonu činností s právními předpisy 

(compliance), a zároveň je za uvedeným účelem (na rozdíl od mnoha drobných 

provozovatelů směnárenské činnosti) vybaven odborným aparátem, který měl zajistit, že 

povinnost stanovená v § 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti bude ve lhůtě tam uvedené 

splněna. To však účastník řízení neučinil.  

[65.] Zákon ukládá povinnost provozovat směnárenskou činnost výlučně v provozovnách 

(viz § 10 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti), přičemž jejich umístění je provozovatel 

směnárenské činnosti povinen oznámit ve stanovené lhůtě České národní bance (§ 10 odst. 4 

téhož zákona). Účel tohoto ustanovení je tak zcela zřejmý. Je jím společenská potřeba, aby 

orgán dohledu znal umístění veškerých provozoven, v nichž je aktuálně provozována 

směnárenská činnost, a mohl této znalosti získané na základě oznamovací povinnosti 

provozovatelů směnárenské činnosti využít bez dalšího v rámci své dohledové činnosti.  

[66.] V případě účastníka řízení však orgán dohledu tuto znalost neměl na základě plnění 

oznamovací povinnosti účastníkem řízení, ale musel si ji obstarat jinak, tedy musel vynaložit 

dodatečnou aktivitu k tomu, aby informace, ve kterých pobočkách účastník řízení provozuje 

směnárenskou činnost, zjistil. Právě tím byl dotčen právem chráněný zájem, jakož i tím, že 

po celou dobu specifikovanou ve výroku ii) napadeného rozhodnutí neměl orgán dohledu 

v důsledku protiprávního jednání účastníka řízení ucelené informace o všech provozovnách, 

v nichž je aktuálně provozována směnárenská činnost. Materiální stránka přestupku je 

zpravidla dána již samotným naplněním skutkové podstaty přestupku. V určitých 

(výjimečných) případech po zhodnocení specifických okolností lze dospět k závěru, že 

protiprávní jednání nutné minimální míry společenské nebezpečnosti nedosahuje.
13

 Takové 

výjimečné skutečnosti však v posuzovaném případě účastník řízení netvrdí a bankovní rada je 

ani nezjistila. 

[67.] V tomto směru neobstojí ani námitka účastníka řízení, že jako subjekt disponující 

oprávněním k provozování směnárenské činnosti, který je zároveň bankou, před ČNB 

umístění svých poboček neskrýval. Toto tvrzení totiž není z pohledu plnění povinnosti podle 

§ 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti relevantní. Skutečnost, že orgán dohledu měl 

                                                 
13

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 159/2014 ze dne 11. 8. 2015. 
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znalost o tom, že účastník řízení disponuje oprávněním k provozování směnárenské činnosti, 

a že mu byly známy i jeho pobočky, ještě neznamená, že měl znalost o tom, ve kterých 

pobočkách směnárenskou činnost provozuje. Mohl ji provozovat ve všech pobočkách, nebo 

jen v některých z nich, aniž by orgán dohledu na základě oznámení učiněného účastníkem 

řízení věděl, ve kterých. 

[68.] Námitku účastníka řízení o absenci důkazního materiálu ve správním spise považuje 

bankovní rada za zcela nedůvodnou. Jak plyne z obsahu spisu, byl to právě účastník řízení, 

kdo zavinil, že v registru vedeném Českou národní bankou není oznámení účastníka řízení 

o umístění provozoven, ve kterých provozuje směnárenskou činnost, za období od 1. 11. 

2013 do 9. 1. 2018 uvedeno. Uvádí-li pak účastník řízení, že nedostatek odstranil před 

zahájením správního řízení, bankovní rada takové jednání považuje za zcela samozřejmé, 

zejména vzhledem ke skutečnosti, že k odstranění nedostatku došlo až v návaznosti na 

nedostatky zjištěné a vytknuté účastníkovi řízení orgánem dohledu v rámci provedené 

kontroly. 

[69.] Bankovní rada uzavírá, že nemá pochyb o tom, že přestupek uvedený ve výroku ii) 

napadeného rozhodnutí byl účastníkem řízení spáchán a že se v daném případě jedná 

o pochybení systémového charakteru. 

c) K nezveřejnění informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu na 

kurzovním lístku 

[70.] Účastník řízení s odkazem na bod 72 napadeného rozhodnutí uvádí, že je z něho 

zřejmé, že informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu zveřejněna byla, a to 

u přepážek pokladničních úseků. Informace o úplatě se tak musela dostat ke všem 

zákazníkům, neboť byla umístěna vždy na dostatečně viditelném místě a zákazník ji vždy 

nutně musel vidět. Účastník řízení proto nerozumí závěru správního orgánu prvního stupně, 

že tato informace nebyla umístěna v zorném poli zákazníků. Účastník řízení uvádí, že i když 

podle jeho názoru toto jednání nenaplňuje formální stránku přestupku, tak i kdyby ji 

naplňovalo, nenaplňuje jeho materiální stránku, tedy společenskou škodlivost, neboť zájem 

na informovanosti zákazníků směnárenské provozovny nebyl dotčen. Jelikož dané jednání 

nevykazuje společenskou škodlivost, nejde o přestupek. Účastník řízení navíc způsob 

zpřístupnění informací zákazníkům upravil ještě před zahájením správního řízení. 

[71.] Předtím, než bankovní rada přistoupí k vypořádání těchto námitek účastníka řízení, 

považuje za potřebné uvést, že povinnost, která je stanovená § 11 zákona o směnárenské 

činnosti a která byla účastníkem řízení porušena, je součástí zákona o směnárenské činnosti 

od 1. 11. 2013. Příčina pochybení účastníka řízení je tak obdobná té, která byla popsána 

v bodě 64. tohoto rozhodnutí, a spočívá v nedostatečné funkčnosti řídicího a kontrolního 

systému účastníka řízení.  

[72.] Zároveň je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že jednání popsané ve výroku iii) 

napadeného rozhodnutí má souvislost i s jednáním popsaným ve výroku iv) napadeného 

rozhodnutí, je třeba tato jednání posuzovat jak samostatně, tak i ve vzájemných 

souvislostech. Tento přístup plyne ze skutečnosti, že se nejedná o pouhé formální pochybení, 

jak naznačuje účastník řízení, ale v některých případech byli klienti účastníka řízení při 

provádění směnárenských obchodů poškozeni, přičemž nemalou roli v tom hrála právě 

skutečnost, že informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu nebyla pro klienty 

účastníka řízení bez dalšího zjistitelná. 

[73.] Namítá-li účastník řízení, že informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu 

zveřejněna byla, je třeba uvést, že zákon o směnárenské činnosti [viz § 22 odst. 1 písm. c) ve 

spojení s § 11 odst. 1 a 2] stanoví nejenom prostou povinnost zveřejnit tuto informaci, ale 

explicitně stanoví povinnost jejího zveřejnění na kurzovním lístku, jehož je nedílnou 
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obsahovou náležitostí [viz § 11 odst. 2 písm. e)]. Z uvedeného plyne, že zveřejnění 

kurzovního lístku, aniž by tento obsahoval informaci o úplatě za provedení směnárenské 

činnosti, je porušením zákona a je přestupkem ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona 

o směnárenské činnosti. Pro posouzení naplnění znaků skutkové podstaty přestupku podle 

§ 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti tak není relevantní, zda byla informace 

o úplatě zveřejněna na jiném místě, jak tvrdí účastník řízení, ale zda byla zveřejněna na 

kurzovním lístku. 

[74.] Důvod, proč zákonodárce zakotvil jako nedílnou obsahovou náležitost kurzovního 

lístku i informaci o úplatě za provedení směnárenského obchodu, je nasnadě. Je jím ochrana 

spotřebitele. Ta má spočívat v tom, že z informací obsažených na kurzovním lístku je klient 

schopen zjistit veškeré informace nutné pro provedení směnárenského obchodu, tj. je 

schopen si na základě těchto informací před uzavřením obchodu samostatně (tj. bez nutnosti 

vstupovat do přímého kontaktu se směnárníkem) vyhodnotit, zda je obchod za daných 

podmínek pro něho výhodný, či nikoli, a zároveň je po provedení směnárenského obchodu 

schopen si ověřit, zda byl ze strany směnárníka obchod proveden korektně, tj. v souladu 

s údaji uvedenými na kurzovním lístku.  

[75.] Právě z důvodů uvedených v předchozím bodě tohoto rozhodnutí je nutné, aby 

informace potřebné pro vyhodnocení obchodní transakce byly uvedeny na jednom místě 

stanoveném zákonem, tj. na kurzovním lístku. Pokud informace na kurzovním lístku nejsou 

uvedeny v rozsahu stanoveném zákonem, klient tuto svou zákonem předjímanou výhodu 

ztrácí.  

[76.] S ohledem na uvedené skutečnosti pak námitka účastníka řízení, že informace byla 

zveřejněna ve formě vylepení nebo vystavení informace u přepážek pokladničního úseku, 

a musela se tedy ke klientům dostat, nemůže obstát. Ze zákona totiž jednoznačně plyne, že ve 

věci zjištění výše úplaty za provedení směnárenského obchodu nemá klient vyvíjet žádnou 

další aktivitu nad rámec prostého seznámení se s kurzovním lístkem. Úvaha účastníka řízení 

je navíc čirou spekulací a je založena na předpokladu, že jeho klienti věděli, že tuto informaci 

mají právě na jím uváděných místech hledat. Pokud to nevěděli, existovalo značné riziko, že 

se k nim tato informace nedostane, třeba už jen z toho důvodu, že si jí prostě nevšimnou.  

[77.] Navíc, jak plyne z jednání uvedeného ve výroku iv) napadeného rozhodnutí, je 

zřejmé, že minimálně v několika případech se ke klientům informace o výši úplaty nedostala, 

neboť si lze jen stěží představit situaci, že by informovaný klient akceptoval několikanásobně 

vyšší úplatu za provedení směnárenského obchodu, než jaká byla účastníkem řízení dle jeho 

názoru transparentně deklarována. Tyto případy tak jednoznačně vyvracejí opodstatněnost 

tvrzení účastníka řízení, že se ke klientům informace o výši úplaty musela dostat. 

[78.] Tvrdí-li účastník řízení, že neuveřejnění informace o úplatě za směnárenský obchod 

nenaplňuje materiální stránku přestupku, neboť právem chráněný zájem na informovanosti 

klientů účastníka řízení nebyl dle jeho názoru dotčen, bankovní rada odkazuje na předchozí 

bod tohoto rozhodnutí a uzavírá, že jednáním popsaným ve výroku iii) napadeného 

rozhodnutí byla naplněna jak formální, tak materiální stránka přestupku, přičemž bankovní 

rada se shoduje se správním orgánem prvního stupně i v tom, že jde o pochybení 

systémového charakteru. Skutečnost, že účastník řízení následně po vytknutí zjištěného 

nedostatku orgánem dohledu tento napravil, nemá na posuzovanou věc vliv. 

d) K chybnému účtování úplaty za provedení směnárenského obchodu 

[79.] Ohledně skutků popsaných v bodě 79 napadeného rozhodnutí účastník řízení uvádí, že 

se mohlo jednat pouze o individuální pochybení jeho pracovníků, která nelze dopředu úplně 

vyloučit. O tom ostatně svědčí skutečnost, že byla zjištěna pouze 3 takováto pochybení 

z celkem 16 500 transakcí. Nelze rovněž ani učinit závěr o chybném nastavení systému 
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MIDAS, neboť ani v oblasti směnárenské činnosti žádný systém nemůže vyloučit selhání 

lidského faktoru. Ohledně údajně chybného výpočtu desetinných míst systémem MIDAS 

a následného pochybení zaměstnance se účastník řízení odvolává na závazný interní předpis, 

podle něhož měli pracovníci účastníka řízení postupovat a jehož dodržení vylučovalo jakékoli 

pochybení. Pokud v některých případech přesto došlo k nesprávnému výpočtu, jde 

o individuální pochybení jednotlivce, jehož společenská škodlivost je zanedbatelná. Účastník 

řízení má za to, že tato skutečnost nebyla reflektována při stanovení výše sankce, přičemž 

doplňuje, že v reakci na provedenou kontrolu přijal taková opatření, která odstraní 

pochybnosti o bezchybnosti prováděných směnárenských transakcí. 

[80.] V případě vypořádání těchto námitek účastníka řízení bankovní rada předesílá, že 

zohlední i skutek v podobě nezveřejnění informace o úplatě za provedení směnárenského 

obchodu, protože s jednáním spočívajícím v chybném účtování úplaty za takový obchod 

velmi úzce souvisí. 

[81.] Nejmarkantněji je tato skutečnost zřejmá ve třech případech uvedených správním 

orgánem prvního stupně v bodě 79 napadeného rozhodnutí, tedy v případech, kdy úplata za 

provedení směnárenského obchodu byla účtována ve výši několikanásobku výše úplaty 

stanovené sazebníkem účastníka řízení pro daný den (1% z částky, minimálně 50 Kč). Je totiž 

nepochybné, že průměrně inteligentní klient by při znalosti výše úplaty stanovené 

sazebníkem neakceptoval zaplacení částky ve výši dvojnásobku, 3,8 násobku, či dokonce 

13,5 násobku úplaty stanovené sazebníkem. 

[82.] Ve věci těchto tří případů tedy sice lze přisvědčit účastníkovi řízení, že šlo 

o individuální pochybení jeho pracovníků (jež však jsou přičitatelná účastníkovi řízení), která 

by však nebyla možná, respektive by takový obchod byl ze strany klienta na místě 

reklamován, pokud by měl klient předem k dispozici informaci o výši úplaty, kterou měl za 

daný obchod zaplatit. Když tuto informaci neměl a správnou výši úplaty nebyl schopen 

správně spočítat ani odborný personál účastníka řízení, nelze předpokládat, že by to dokázal 

zákazník průměrné inteligence.  

[83.] Pokud jde o chybné účtování v systému MIDAS, tak jak bylo popsáno v bodě 80 

napadeného rozhodnutí, není zlehčování tohoto stavu a snaha účastníka řízení přenést 

odpovědnost výlučně na své pracovníky namístě. Skutečnost, že zjištěných pochybení, kdy 

došlo k poškození klientů účastníka řízení o více než 1 Kč (přičemž v některých případech 

šlo i o desítky korun
14

), bylo celkem 116, a tato pochybení byla zjištěna za období 1. 1. 2017 

až 31. 12. 2017, pro bagatelizaci prezentovanou účastníkem řízení nedává sebemenší prostor. 

[84.] Odvolává-li se v této věci účastník řízení na to, že by bylo dostačující, pokud by jeho 

pracovníci dodržovali vnitřní předpis upravující tuto problematiku, je to sice možné, nicméně 

byl to právě účastník řízení, který v podobě ne zcela optimální funkcionality systému MIDAS 

vytvořil určité prostředí, které bylo zjevně schopno generovat lidské selhání (viz bod 80 

napadeného rozhodnutí), zejména pak ve stresových situacích, kdy např. směnu provádí větší 

množství klientů. Přenášet za daného stavu odpovědnost výlučně na pracovníky účastníka 

řízení tak vzhledem k uvedenému není korektní, naopak, jde o jednání čistě účelové. Tato 

argumentace účastníka řízení by navíc platila pouze v případě, že by ho zbavovalo 

odpovědnosti, pokud k pochybení došlo jednáním jeho zaměstnanců. To však v posuzovaném 

případě nepřipadá v úvahu. 

[85.] Namítá-li pak účastník řízení, že předmětné jednání vykazuje „naprosto 

zanedbatelnou“ míru společenské škodlivosti, bankovní rada tento jeho názor nesdílí. 

Směnárenskou činnost totiž mohou vykonávat jak banky, tak nebankovní subjekty. Na trhu 

                                                 
14

 Viz str. 23 napadeného rozhodnutí, pozn. pod čarou č. 41. 
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dochází k poměrně tvrdému konkurenčnímu boji a je všeobecně známo, že řada subjektů při 

této činnosti používá praktiky za hranou zákona. Je proto vcelku pochopitelné, že klienti, 

kteří nechtějí podstupovat riziko nekorektního jednání některých směnárníků, tyto transakce 

raději uskuteční v bance (i přes zpravidla méně výhodný kurz), a to právě z důvodu 

důvěryhodnosti bankovního sektoru. Pokud pak zjistí, že ani banka nepostupovala v souladu 

se zákonem, je škodlivost takového jednání nezpochybnitelná. Dochází totiž nejenom 

k poškození klientů a k poškození pověsti dotyčné banky, ale i důvěry veřejnosti v bankovní 

sektor jako takový.  

[86.] Bankovní rada proto uzavírá, že námitky účastníka řízení nepovažuje vzhledem 

k uvedenému za důvodné a ztotožňuje se závěry uvedenými v bodech 84 až 89 napadeného 

rozhodnutí, včetně skutečnosti, že případ chybného účtování úplaty v důsledku nastavení 

systému MIDAS je systémovým pochybením účastníka řízení. 

e) K materiální stránce přestupku a možnosti liberace 

[87.] Účastník řízení uvádí, že ani u jednoho ze skutků označených správním orgánem 

prvního stupně za přestupek nebyla dostatečně zkoumána jeho materiální stránka, přesto, že 

správní orgán je povinen se tímto aspektem zabývat, a nelze tedy uzavřít, že se o přestupek 

jedná. Polemizuje i s faktem, že se správní orgán prvního stupně zabýval v napadeném 

rozhodnutí touto otázkou až v části „H. Sankce“, neboť materiální stránku musí správní 

orgán zkoumat dříve, než uzavře, že byl přestupek spáchán, a ne až při úvahách o sankci. 

Pokud by ČNB zkoumala materiální stránku uvedených skutků, musela by dle názoru 

účastníka řízení dojít k závěru, že minimálně u několika z nich se o přestupek nemohlo jednat. 

V této věci s odkazem na odbornou literaturu uvádí, že společenskou škodlivostí je třeba 

rozumět porušení nebo ohrožení právem chráněného zájmu. V posuzovaném případě je 

právem chráněným zájmem jednak ochrana zákazníků, případně umožnění řádného dohledu. 

Tyto právem chráněné zájmy však dle názoru účastníka řízení nebyly dotčeny a uvádí, že 

v případě jednání uvedeného ve výroku i) napadeného rozhodnutí se mělo jednat pouze 

o několik individuálních pochybení pracovníků, v případě skutků uvedených ve výrocích ii) 

a iii) se jedná o vysloveně formální nedostatky a v případě skutku uvedeného ve výroku iv) 

napadeného rozhodnutí se jedná opět pouze o několik individuálních pochybení pracovníků 

účastníka řízení, nikoli o systémové pochybení. Účastník řízení dále namítá, že se ČNB 

nezabývala argumentací uvedenou v „Doplnění vyjádření“ k otázce zproštění odpovědnosti 

ve smyslu § 21 přestupkového zákona. V této věci odkazuje na popis řídicího a kontrolního 

systému a předpisové základny, systému vzdělávání a kontrolních opatření, kterými se ČNB 

dle jeho názoru zabývala jen povrchně. I pokud by ČNB došla k závěru, že tyto mechanismy 

nejsou dostatečné ke zproštění odpovědnosti za přestupek, měly by být brány v potaz při 

stanovení výše sankce, což se dle názoru účastníka řízení nestalo.  

[88.] Pokud účastník řízení namítá, že se správní orgán prvního stupně nevypořádal 

odpovídajícím způsobem s materiální stránkou jednotlivých protiprávních jednání účastníka 

řízení, bankovní rada tento názor nezastává.  

[89.] Dle názoru bankovní rady je společenská škodlivost jednotlivých skutků, není-li 

u těchto skutků v napadeném rozhodnutí explicitně komentována, dovoditelná. K tomu 

bankovní rada odkazuje např. na body 43, 60, 73 a 87 napadeného rozhodnutí, z nichž lze 

materiální stránku jednotlivých skutků uvedených ve výroku napadeného rozhodnutí dovodit, 

a nelze pominout ani body 117 a 118 napadeného rozhodnutí, které se k otázce společenské 

škodlivosti vyslovují rovněž. 

[90.] Nedůvodná je tato námitka i v tom směru, že se dle účastníka řízení má napadené 

rozhodnutí materiální stránkou zabývat až v části „H. Sankce“, neboť z výčtu bodů 

napadeného rozhodnutí uvedených v předchozím bodě je zřejmé, že touto otázkou se správní 
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orgán prvního stupně u každého ze skutků uvedených ve výroku napadeného rozhodnutí 

nepochybně zabýval, a to vždy alespoň takovým způsobem, aby bylo možné dojít k závěru, 

že každé z protiprávních jednání uvedených ve výroku napadeného rozhodnutí materiální 

stránku přestupku naplňuje.  

[91.] Tvrzení účastníka řízení, že se v důsledku absence materiální stránky přestupku 

„minimálně u několika uvedených skutků o přestupek nemohlo jednat“, bankovní rada 

nepovažuje za důvodné a odkazuje na své závěry k této otázce u jednotlivých přestupků, kdy 

u každého z nich byla společenská škodlivost jednání účastníka řízení jednoznačně 

identifikována včetně uvedení, v čem společenská škodlivost jednání účastníka řízení 

spočívá. 

[92.]  Bankovní rada rovněž odmítá snahy účastníka řízení své protiprávní jednání 

bagatelizovat ve smyslu, že jde o pár individuálních pochybení formálního charakteru. 

Z napadeného rozhodnutí i ze závěrů obsažených v tomto rozhodnutí je zřejmé, že jednání 

specifikovaná ve výrocích ii) až iv) napadeného rozhodnutí jsou pochybeními systémového 

charakteru, přičemž v důsledku jednání uvedených ve výrocích iii) a iv) napadeného 

rozhodnutí vznikla klientům účastníka řízení škoda, respektive účastník řízení se na úkor 

svých klientů obohacoval. Takové jednání není bagatelním pochybením formálního 

charakteru, jak se domnívá účastník řízení, ale je hrubým porušením právních předpisů. 

Navíc, pokud účastník řízení tvrdí, že právem chráněné zájmy nebyly dotčeny, opomíjí 

závěry, které k otázce společenské škodlivosti přijal Nejvyšší správní soud, který v rozsudku 

sp. zn. 1 As 24/2013 uvedl, že „Postačuje, že jednáním došlo k ohrožení zájmu společnosti 

(…), nikoliv ohrožení konkrétních jednotlivců.“. Pokud jde o společenskou škodlivost 

jednání uvedeného ve výroku i) napadeného rozhodnutí, pak k této otázce se bankovní rada 

vyjádřila v bodech 61 a 62 tohoto rozhodnutí. Z nich je zřejmý i závěr, že jde o individuální 

pochybení. Nelze však přehlédnout, že tato pochybení byla do značné míry determinována 

nastavením vnitřních procesů účastníka řízení. 

[93.]  Ve věci námitky týkající se možnosti zproštění účastníka řízení odpovědnosti je 

nejprve třeba s odkazem na body 108 až 111 napadeného rozhodnutí odmítnout jako 

nepravdivé tvrzení účastníka řízení, že se správní orgán prvního stupně touto otázkou 

v napadeném rozhodnutí nezabýval dostatečně. 

[94.] Dovolává-li se pak účastník řízení v této souvislosti svého řídicího a kontrolního 

systému [primárně ve vztahu k jednání uvedenému ve výroku i)], pak zjevně pomíjí, že jeho 

zavedení je pro účastníka řízení povinností plynoucí z právních předpisů
15

, a nebere v potaz, 

že tyto předpisy stanoví poměrně jasné kvalitativní požadavky, které má řídicí a kontrolní 

systém banky splňovat. Kromě základních požadavků ve smyslu účinnosti a ucelenosti 

řídicího a kontrolního systému je jedním z  kvalitativních požadavků kladených na řídicí 

a kontrolní systém požadavek na zajištění výkonu všech činností banky v souladu s právními 

a vnitřními předpisy
16

. S ohledem na skutečnosti uvedené v rámci vypořádání námitek 

účastníka řízení k jednotlivým skutkům popsaným ve výroku i) napadeného rozhodnutí je 

evidentní, že tento kvalitativní prvek řídicího a kontrolního systému účastníka řízení nebyl 

naplněn. 

[95.] Odkazuje-li účastník řízení v tomto směru na systém vnitřní kontroly a systém 

vzdělávání, nelze pominout, že ač ve svých vnitřních předpisech deklaruje nezbytnost 

odbornosti pracovníků v oblasti investičních služeb, není zřejmé, jak lze splnění požadavků 

                                                 
15

 Viz § 8b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů; a vyhláška č. 163/2014 Sb., 

o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších 

předpisů. 
16

 Viz např. § 13 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 163/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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na odbornost obhájit při vědomí zcela nedostatečných, ba co víc, dokonce i zcela chybějících 

záznamů ve smyslu § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, když tato povinnost je 

v různých obdobách zákonem stanovena již od 1. 5. 2004. Účastník řízení tvrdí, že jde 

o individuální pochybení. Lze však spíše říci, že jde o pochybení jednotlivců, kteří buď 

nevykazovali prvek odbornosti, jenž je sice účastníkem řízení ve vnitřních dokumentech 

deklarován, ale v praxi patrně nebyl důsledně naplňován, nebo tito jednotlivci požadavek na 

odbornost splňovali, ale věděli, že plnění povinností není účastníkem řízení odpovídajícím 

způsobem kontrolováno. Jiným způsobem tato pochybení vysvětlit nelze. 

[96.] Pokud jde o systém kontroly účastníka řízení, je třeba uvést, že ani ten nevykazoval 

požadavky stanovené výše uvedenými právními předpisy. V případě skutků uvedených ve 

výrocích ii) a iii) napadeného rozhodnutí kontrolní mechanismy účastníka řízení neodhalily 

rozpor se zákonem po dobu několika let, v případě skutku uvedeného ve výroku i) pak bylo 

možné zadat a provést pokyn zákazníka, aniž by byla předtím splněna povinnost podle § 17 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž systém kontroly tuto skutečnost nezjistil. 

V případě jednání uvedeného ve výroku iv) pak nebylo odhaleno riziko možného pochybení 

pracovníků účastníka řízení v důsledku nastavení systému MIDAS. Ani tyto skutečnosti tedy 

nenasvědčují tomu, že byly účastníkem řízení splněny podmínky stanovené zákonem pro 

zproštění odpovědnosti. 

[97.] Bankovní rada proto v této věci uzavírá, že nebyly naplněny podmínky § 21 odst. 1 

přestupkového zákona, neboť účastník řízení nevynaložil veškeré úsilí, které lze po něm 

požadovat, aby jednotlivým přestupkům uvedeným v napadeném rozhodnutí zabránil. 

III.  K otázce přiměřenosti sankce 

a) K námitce nepřiměřenosti pokuty vzhledem k vytýkaným skutkům 

[98.] Účastník řízení popisuje úvahy správního orgánu prvního stupně při ukládání sankce, 

kdy správní orgán prvního stupně vyšel z absorpční zásady a uložil trest za přestupek 

nejpřísněji trestný s tím, že bylo vzato v úvahu, že účastník řízení spáchal více přestupků a že 

některé z nich (neoznamování směnárenských provozoven a neinformování zákazníků o výši 

úplaty za směnárenský obchod na kurzovním lístku) mají systémový charakter, případně jde 

o závažná individuální pochybení pracovníků účastníka řízení (nezaznamenání komunikace 

se zákazníkem při poskytování investičních služeb, resp. účtování vyšších poplatků za 

směnárenský obchod v důsledku špatně nastaveného softwaru). V dalším pak účastník řízení 

uvádí závěry správního orgánu prvního stupně vztahující se k právem chráněnému zájmu 

u jednání účastníka řízení popsaného ve výroku i) napadeného rozhodnutí (kterým je možnost 

přezkumu, zda účastník řízení jedná se zákazníky kvalifikovaně, čestně, spravedlivě 

a v nejlepším zájmu zákazníků a zda jsou zákazníkům poskytovány informace úplné, pravdivé 

a kvalifikované) s tím, že společenskou škodlivost tohoto jednání shledává správní orgán 

prvního stupně právě v nemožnosti zpětného přezkumu, zda nedošlo k porušení výše 

uvedených zásad jednání se zákazníky. Podle názoru účastníka řízení zdůvodnil společenskou 

škodlivost tohoto jednání správní orgán prvního stupně horní hranicí zákonem stanovené 

výše pokuty. K tomu účastník řízení uvádí, že samotná horní hranice možné pokuty 

nepoukazuje na společenskou škodlivost konkrétního jednání. V dané souvislosti opakuje, že 

došlo pouze k několika ojedinělým pochybením, uvádí, že o komunikaci s dotčenými 

zákazníky vždy existoval záznam a vždy byla zaznamenána komunikace, při níž docházelo 

k zadání pokynu zákazníkem. Žádnému ze zákazníků nevznikla škoda či jiná újma ani nedošlo 

ke stížnosti zákazníků, což ČNB nezohlednila. S ohledem na výše uvedené účastník řízení 

konstatuje, že právem chráněný zájem byl dotčen jen minimálně a následky jednání jsou 

pouze hypotetické. Argument ČNB o nemožnosti zpětného přezkumu komunikace mezi 

účastníkem řízení a jeho zákazníky považuje účastník řízení za zjevně nesprávný, neboť ČNB 

v této věci není odkázána na jediný zdroj informací, ale má k dispozici i další prostředky 
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(např. výslech svědka). Ve vztahu k dalším údajným přestupkům účastník řízení uvádí, že 

v případě jednání uvedeného ve výroku ii) napadeného rozhodnutí nebyl zájem na účinném 

dohledu ČNB ohrožen, neboť informace o tom, že provádí směnárenskou činnost, byly ČNB 

dostupné. Rovněž dle jeho názoru nebyl ohrožen, natož dotčen zájem klientů na kompletním 

informování o cenách poskytovaných služeb [výrok iii) napadeného rozhodnutí], neboť tyto 

informace byly zákazníkům dostupné. Účastník řízení dále nesouhlasí s tím, že správní orgán 

prvního stupně posoudil jako přitěžující okolnost to, že jednáním ad iv) způsobil účastník 

řízení svým zákazníkům škodu. Hodnocení této skutečnosti jako přitěžující okolnosti považuje 

za porušení zásady zákazu dvojího přičítání, neboť způsobení finanční ztráty je dle jeho 

názoru znakem skutkové podstaty přestupku. Pokud jde o samotnou škodu způsobenou tímto 

jednáním, uvádí, že tato byla v jednotlivých případech zanedbatelná a vyšší škoda byla 

zjištěna pouze ve 3 případech. Odkazuje v této souvislosti na jiné případy v oblasti 

směnárenské činnosti, kdy ČNB za úmyslná porušení zákona ukládala výrazně nižší sankci, 

než jaká byla uložena účastníkovi řízení. Ve věci polehčujících okolností má účastník řízení 

za to, že jeho proaktivní přístup k řešení vytýkaných nedostatků nebyl dostatečně zohledněn. 

Uvádí, že vynaložil veškeré úsilí, aby nápravná opatření splnil v co nejkratším čase, což 

učinil před zahájením správního řízení, a za tímto účelem na jejich provedení vynaložil 

nemalé finanční prostředky. Za daných okolností pak zahájení řízení, natož uložení sankce, 

pozbývá s ohledem na účel sankce (vést k řádnému plnění povinností) na významu. V této 

souvislosti opět opakuje, že ČNB při stanovení sankce nezohlednila systémové mechanismy 

účastníka řízení k předcházení porušení právních předpisů v dotčených oblastech (ŘKS, 

školení, kontrola), jež dle jeho názoru mají dokládat, že vyvinul podstatné úsilí k zamezení 

spáchání přestupku. Účastník řízení dále uvádí, že jednou ze základních zásad správního 

trestání je zásada přiměřenosti správního trestu, a v dané souvislosti s odkazem na rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 1/2012-36 uvádí, že správní orgán musí vzít v úvahu 

všechna zákonná kritéria pro určení výše sankce. V této souvislosti konstatuje, že při určení 

druhu a výměry trestu podle § 37 přestupkového zákona ČNB nezohlednila skutečnost, že 

konkrétních skutků uvedených ve výroku, za které je ukládán trest, je „pouze několik málo“. 

S odkazem na bod 46 napadeného rozhodnutí opakuje, že ČNB v napadeném rozhodnutí 

uvedla, že pouze to, co je uvedeno ve výroku, je sankcionováno a že z pěti případů 

nedovozuje systémový charakter porušení zákona, jako systematické pochybení nebylo dle 

jeho názoru shledáno ani jednání uvedené ve výroku iv) napadeného rozhodnutí. Účastník 

řízení k tomuto uvádí, že došlo k posunu oproti hodnocení jednání účastníka řízení v příkazu, 

nicméně uvedená změna hodnocení se dle účastníka řízení nijak neprojevila ve výši sankce, 

a to přesto, že z věcného hlediska jde o změnu zásadní. V tomto ohledu je napadené 

rozhodnutí dle účastníka řízení vnitřně rozporné, a tedy nepřezkoumatelné. Účastník řízení 

opět opakuje, že správní trest lze uložit pouze za skutky, které jsou uvedeny ve výroku 

rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že se jedná o několik jednotlivých jednání dílčího charakteru, 

je uložená pokuta zjevně nepřiměřená. V posuzovaném případě by bylo dle účastníka řízení 

dostatečné pouhé vytknutí nedostatků, a vzhledem k tomu, že účastník řízení zjednal nápravu, 

není namístě uložení pokuty, navíc v této výši.  

[99.] Bankovní rada předně uvádí, že k nemalé části z výše uvedených námitek se již 

v tomto rozhodnutí vyjádřila, neboť řadu z nich účastník řízení vznesl již v rámci svých 

námitek uplatněných k závěrům správního orgánu prvního stupně k jednotlivým skutkům 

a nyní je pouze opakuje.  

[100.] Pokud jde o argumentaci účastníka řízení týkající se povahy jednotlivých přestupků 

ve smyslu, zda šlo o individuální, nebo systémové pochybení, případně k otázce jeho 

společenské škodlivosti, bankovní rada nepovažuje za potřebné na tomto místě opakovat již 

jednou uvedené argumenty a odkazuje proto na bod 92 tohoto rozhodnutí, v němž se k této 

skutečnosti vyjádřila souhrnně, když předtím se k této otázce vyjádřila i v rámci vypořádání 
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námitek účastníka řízení uplatněných k hodnocení jednotlivých skutků správním orgánem 

prvního stupně (viz např. body 61 a 62, 64 a 68, 71 a 78, 82 až 84 a 86 tohoto rozhodnutí). 

[101.] Pokud jde o otázku společenské škodlivosti jednání uvedeného ve výroku i) 

napadeného rozhodnutí a tvrzení účastníka řízení, že správní orgán prvního stupně její 

naplnění zdůvodnil pouze s odkazem na horní hranici výše pokuty, kterou lze za tento 

přestupek uložit, bankovní rada konstatuje, že horní hranice výše pokuty není jediným 

argumentem správního orgánu prvního stupně poukazujícím na společenskou škodlivost 

jednání účastníka řízení, i když z tohoto hlediska rovněž není bez významu, neboť vyjadřuje 

typovou závažnost tohoto protiprávního jednání. Sám účastník řízení totiž v námitce uvádí, 

že správní orgán prvního stupně konstatoval, že účastník řízení jednáním uvedeným ve 

výroku i) znemožnil orgánu dohledu možnost přezkumu, zda účastník řízení jedná se 

zákazníky kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků a zda jsou 

zákazníkům poskytovány informace úplné, pravdivé a kvalifikované. Právě toto konstatování 

je popisem společenské škodlivosti jednání účastníka řízení. 

[102.] S těmito závěry správního orgánu prvního stupně se bankovní rada ztotožňuje 

a v dalším v této věci odkazuje na body 36, 37, 61 a 62 tohoto rozhodnutí, z nichž lze 

společenskou škodlivost jednání účastníka řízení uvedeného ve výroku i) napadeného 

rozhodnutí rovněž dovodit. Pouze pro úplnost bankovní rada uvádí, že horní hranice pokuty, 

vyjadřující typovou závažnost jednání, jehož se účastník řízení dopustil, byla následně 

zvýšena na částku 150 milionů Kč. Námitka, že v důsledku ve výroku i) uvedeného jednání 

nevznikla škoda, respektive nebyla podána žádná stížnost, není z hlediska naplnění znaků 

skutkové podstaty přestupku a jeho společenské škodlivosti relevantní. Pokud jde 

o účastníkem řízení namítanou nesprávnost závěru správního orgánu prvního stupně o tom, 

že jednání účastníka řízení znemožňuje přezkum dodržování pravidel jednání se zákazníky, 

což účastník řízení zdůvodňuje odkazem na možnost (respektive povinnost) ČNB získat 

relevantní informace z jiných zdrojů (výslech svědka), bankovní rada tuto námitku 

nepovažuje za relevantní a odkazuje na bod 57 tohoto rozhodnutí, kde se stejnou námitkou již 

zabývala. Účastník řízení navíc pomíjí, že ani případný výslech svědka by „nezhojil“ 

protiprávnost jeho jednání, spočívajícího v neuchování záznamů o komunikaci se zákazníky.  

[103.]  Pokud jde o námitky, že škoda způsobená jednáním uvedeným ve výroku iv) 

napadeného rozhodnutí byla ve většině případů zanedbatelná a že v případech porušení 

zákona o směnárenské činnosti jinými subjekty byla za úmyslná jednání uložena nižší 

sankce, bankovní rada tento typ argumentace nepovažuje za relevantní. Předně je třeba uvést, 

že bagatelizace jednání účastníka řízení není namístě, neboť výše způsobené škody v tomto 

případě nehraje takovou roli jako skutečnost, že banka ve více než sto prokázaných případech 

účtovala klientům k jejich tíži opakovaně a dlouhodobě (prakticky v průběhu celého roku 

2017) úplatu za provedení směnárenského obchodu v rozporu s vlastním sazebníkem, aniž by 

byla schopna toto své protiprávní jednání sama identifikovat a zjednat nápravu. Za 

neopodstatněnou a nepřípadnou pak považuje bankovní rada námitku, pokud se účastník 

řízení, který je bankou, tedy vysoce profesionálním subjektem, který je vybaven odborným 

aparátem a sofistikovanými informačními systémy, srovnává se subjekty, které jsou co do 

personálního, organizačního a technického vybavení s účastníkem řízení neporovnatelné.  

[104.] Ve věci námitky týkající se porušení zásady zákazu dvojího přičítání u přestupku 

uvedeného ve výroku iv) napadeného rozhodnutí však bankovní rada souhlasí s názorem 

účastníka řízení, že v této věci není závěr správního orgánu prvního stupně správný. 

Bankovní rada považuje tento typ přestupku, v jehož skutkové podstatě je účinek 

protiprávního jednání ve slovním spojení „méně výhodné“ obsažen, za poruchový, přičemž 

nemá pochybnost o tom, že k jeho spáchání (a tedy i způsobení škody) účastníkem řízení 

došlo. Proto nebylo zohlednění způsobené škody jako přitěžující okolnosti namístě. Tato 
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skutečnost však nemá dopad na výši pokuty, neboť nelze pominout, že jako k přitěžující 

okolnosti je u tohoto přestupku třeba přihlédnout k tomu, že se ho účastník řízení dopouštěl 

dlouhodobě a opakovaně a zároveň v souběhu s jednáním uvedeným ve výroku iii) 

napadeného rozhodnutí (viz např. body 81 až 83 tohoto rozhodnutí). 

[105.] V dalších námitkách účastník řízení uvádí, že v rámci hodnocení polehčujících 

okolností nebyl dostatečně zohledněn jeho proaktivní přístup. Dle jeho tvrzení nebylo 

zohledněno, že nedostatky odstranil ještě před zahájením správního řízení, přičemž na jejich 

odstranění vynaložil nemalé finanční prostředky. V důsledku těchto skutečností pak dle jeho 

názoru postrádá na významu už jen zahájení správního řízení, natož pak uložení pokuty.  

[106.] Bankovní rada tyto námitky neshledává důvodnými. Předně není pravdivé tvrzení, že 

by správní orgán prvního stupně výše uvedené skutečnosti jako polehčující okolnosti 

nehodnotil. K tomu bankovní rada odkazuje na body 122 a 123 napadeného rozhodnutí. 

[107.] Bankovní rada se zároveň ztotožňuje s argumentací správního orgánu prvního stupně 

týkající se otázky dopadu účastníkem řízení zavedených nápravných opatření na zahájení 

správního řízení, respektive na uložení sankce, tak jak je uvedena v bodě 123 napadeného 

rozhodnutí. Prosté zjednání nápravy nemůže být důvodem pro upuštění od potrestání za 

jednání, které je vysoce společensky škodlivé, případně trvá dlouhodobě. Zahájení správního 

řízení, které vyústí v uložení pokuty, je v takovém případě zcela namístě a je signálem pro 

účastníky trhu, že protiprávní jednání nebude tolerováno. Tím je naplněna jak preventivní, 

tak i represivní funkce uložené sankce. 

[108.] Bankovní rada v této souvislosti navíc nemohla přehlédnout tvrzení účastníka řízení, 

že na odstranění nedostatků vynaložil nemalé finanční prostředky. Tento argument účastníka 

řízení je poměrně významný, neboť naprostá většina jeho námitek je uplatněna v tom smyslu, 

že se jednalo o několik drobných individuálních pochybení zanedbatelného významu. Jak 

správní orgán prvního stupně, tak bankovní rada se s takovým hodnocením jednání účastníka 

řízení neztotožňovaly, a nejenom zjištěný skutkový stav, ale i toto prohlášení účastníka řízení 

prokazují, že se s tímto jeho hodnocením neztotožňovaly důvodně. Pokud by totiž skutečně 

šlo o drobná individuální pochybení, nebylo by na jejich odstranění třeba vynakládat „nemalé 

finanční prostředky“. 

[109.] K námitce týkající se řídicího a kontrolního systému účastníka řízení a otázce 

případného zproštění odpovědnosti za přestupek bankovní rada odkazuje na body 94 až 96 

tohoto rozhodnutí.  

[110.]  Pokud jde o účastníkem řízení tvrzenou nepřiměřenost výše sankce, kdy s odkazem 

na závěry judikatury Nejvyššího správního soudu tvrdí, že ačkoliv „správní orgán musí vzít 

v úvahu všechna zákonná kritéria pro určení výše trestu“, nebylo dle jeho názoru zohledněno, 

že skutky uvedené ve výroku i) napadeného rozhodnutí mají individuální charakter, 

a s odkazem na posun v odůvodnění napadeného rozhodnutí oproti odůvodnění příkazu 

dovozuje nepřezkoumatelnost napadaného rozhodnutí, bankovní rada neshledala tyto 

námitky důvodnými. 

[111.] Předně je třeba uvést, že není pravdivé tvrzení účastníka řízení, že by správní orgán 

prvního stupně při stanovení výše sankce nevzal v úvahu všechna zákonná kritéria. 

Odůvodnění napadeného rozhodnutí (viz jeho body 113 až 128) se kritérii stanovenými 

v § 37 až § 40 přestupkového zákona zabývá poměrně zevrubně a nelze mu v tomto směru 

vytknout (vyjma skutečnosti uvedené v bodě 104 tohoto rozhodnutí) nějaké nedostatky, které 

by korespondovaly s námitkami účastníka řízení. Bankovní rada pouze nad rámec 

argumentace správního orgánu prvního stupně doplňuje, že ne bezvýznamným faktorem při 

posouzení jednání účastníka řízení je i povaha jeho činnosti. Nelze proto pominout 

skutečnost, že jde o subjekt s bankovní licencí, na který jsou (a z povahy věci i být musí) 



25 

 

kladena ta nejpřísnější kritéria. Správní orgán prvního stupně při ukládání pokuty správně 

vyšel z absorpční zásady ve smyslu § 41 odst. 1 přestupkového zákona a s ohledem na 

okolnosti případu mohl aplikovat i prvek asperační. Pro úplnost bankovní rada v této věci 

dodává, že za přestupek uvedený ve výroku ii) napadeného rozhodnutí zákon o směnárenské 

činnosti stanoví horní hranici pokuty 1 milion Kč a u každého z přestupků uvedených ve 

výrocích iii) a iv) potom stanoví horní hranici pokuty vždy ve výši 5 milionů Kč, přičemž jde 

o přestupky podle zákona o směnárenské činnosti nejpřísněji trestné. Z uvedeného je potom 

zřejmé, že ani porušení zákona o směnárenské činnosti nejsou bagatelními pochybeními 

a zejména přestupky uvedené ve výrocích iii) a iv) napadeného rozhodnutí nelze zlehčovat, 

zejména pokud je spáchá banka, jsou páchány opakovaně a dlouhodobě.  

[112.] Pokud jde o argumentaci účastníka řízení založenou na určitém posunu odůvodnění 

napadeného rozhodnutí oproti odůvodnění příkazu, z čehož účastník řízení dovozuje 

nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, bankovní rada tuto námitku nepovažuje za 

relevantní a odkazuje na závěry uvedené v bodech 15 až 22 tohoto rozhodnutí.  

[113.] Dále účastník řízení opětovně uvádí, že správní trest lze uložit pouze za skutky, které 

jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí, a jelikož se jedná pouze o několik jednotlivých jednání 

dílčího charakteru, je uložená pokuta zjevně nepřiměřená. Podle jeho názoru by bylo 

dostatečné pouhé vytknutí nedostatků, a vzhledem k tomu, že účastník řízení zjednal 

nápravu, není namístě uložení pokuty, navíc v této výši. 

[114.] Bankovní rada se k těmto otázkám již vyjádřila, proto již pouze shrnuje, že není 

pochyb o tom, ze správní trest byl napadeným rozhodnutím uložen pouze za jednání uvedená 

ve výroku napadeného rozhodnutí. Pokud jde o namítanou nepřiměřenost sankce, bankovní 

rada odkazuje na bod 111 tohoto rozhodnutí s tím, že účastník řízení zcela pomíjí dikci § 41 

odst. 1 přestupkového zákona, ač je právě v posuzovaném případě jeho aplikace zcela 

namístě, včetně možného prvku asperace. Bankovní rada rovněž nesdílí názor účastníka 

řízení, že by v posuzovaném případě bylo dostačující pouhé vytknutí nedostatků bez uložení 

pokuty. Odkazuje proto v této otázce na body 125 až 128 napadeného rozhodnutí, neboť se 

závěry správního orgánu prvního stupně tam uvedenými se zcela ztotožňuje. 

[115.] Bankovní rada k těmto námitkám pouze doplňuje, že porušování elementárních, 

právními předpisy dlouhodobě upravených povinností se dopustil vysoce profesionální 

subjekt, působící v oblasti bankovnictví, u kterého bylo důvodné očekávat, že dodržování 

zákonných povinností při poskytování investičních služeb a výkonu směnárenské činnosti 

bude věnovat patřičnou pozornost a zdroje. 

[116.] S ohledem na uvedené pak bankovní rada nemá pochybnost, že uložená pokuta 

naplňuje požadavky obsažené v závěru vyjádřeném v usnesení Nejvyššího správního soudu 

č. j. 1 As 9/2008-133: „aby pokuta za jiný správní delikt naplnila svůj účel z hlediska 

individuální i generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele. 

Odpovídající intenzita majetkové újmy bude v konkrétních případech záviset na řadě faktorů, 

v prvé řadě však na závažnosti spáchaného deliktu. Ta v sobě vždy zahrnuje jak typovou 

závažnost, kterou zákonodárce vyjádřil již rozpětím zákonné sazby pro uložení pokuty, tak 

individuální závažnost protiprávního jednání v konkrétním případě“ (pozn.: zvýrazněno 

bankovní radou).  

[117.] Vzhledem k tomu, že typová závažnost přestupku uvedeného ve výroku i) 

napadeného rozhodnutí je vysoká, je zcela logické, že tomu musí odpovídat i výše sankce 

ukládané v těchto případech porušení zákona, zejména je-li takový přestupek spáchán 

bankou. Bankovní rada tímto vysílá účastníkům trhu jasný signál, že toto vysoce společensky 

škodlivé jednání nebude tolerovat v jakékoliv podobě a že sankce bude pro účastníka trhu 
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citelná vždy, tj. ať se jedná o „individuální pochybení“, jak tvrdí účastník řízení, nebo 

o pochybení systémového charakteru.  

[118.] Opačný přístup v podobě výrazné diferenciace sankcí by totiž mohl účastníky trhu 

svádět k tomu, že by v určitých případech záznamy dokládající porušení pravidel jednání se 

zákazníky nechali raději „individuálně zmizet“ a s odkazem na ojedinělost pochybení svých 

pracovníků se domáhali minimální sankce, či dokonce upuštění od potrestání. Taková praxe 

by byla zjevně nežádoucí.  

[119.] Bankovní rada pro úplnost uvádí, a to vzhledem k tomu, že se účastník řízení neustále 

snaží vytvořit jakousi dělicí čáru mezi individuálním pochybením a pochybením 

systémového charakteru, že toto dělení je v případě bankovního subjektu do jisté míry 

zavádějící. Je totiž nepochybné, že jednání uvedená ve výroku i) napadeného rozhodnutí 

(tedy individuální pochybení), jichž se dopustí banka, jsou zpravidla možná jen jako důsledek 

ne zcela optimálního nastavení interních procesů banky. Obdobný závěr by bylo možné 

učinit i v posuzovaném případě. 

b) K námitce nepřiměřenosti výše sankce vzhledem k sankcím ukládaným 

v obdobných případech 

[120.] Účastník řízení odkazuje na dosavadní rozhodovací praxi ČNB ve věcech porušení 

povinností stanovených v § 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a vyslovuje nesouhlas 

s tím, že ČNB s odkazem na maximální individualizaci pokut ukládaných v jednotlivých 

případech uvádí, že tyto případy nelze srovnávat a že pokuta uložená účastníkovi řízení 

nevybočuje z rozhodovací praxe ČNB. Účastník řízení v této souvislosti odkazuje na zásadu 

zákazu nerovného zacházení a princip legitimního očekávání, aby při rozhodování skutkově 

shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (§ 2 odst. 4 správního 

řádu). Uvádí, že jednotlivé případy srovnávat lze a s odkazem na rozsudek Nejvyššího 

správního soudu č. j. 4 Ads 118/2013-33 konstatuje, že výše trestu uděleného v obdobných 

případech hraje důležitou roli. Účastník řízení s odkazem na jím uvedené případy dříve 

řešené ČNB konstatuje, že ve všech případech byli obvinění uznáni vinnými ze 

systematického porušování zákona, a uzavírá, že mu není zřejmé, v čem spočívají tak zásadní 

okolnosti, které odůvodňují uložení vyšší sankce než v případech uvedených účastníkem 

řízení. Pokud jde o porušení povinností dle zákona o směnárenské činnosti, ČNB stabilně 

ukládá pokuty v řádu stovek tisíc korun, tedy, pokud by toto jednání bylo posuzováno 

samostatně, nebylo by možné uložit pokutu vyšší. Účastník řízení považuje za nepřípustné, 

aby správní orgán prvního stupně sečetl výši pokut za jednotlivé přestupky a udělil pokutu 

v souhrnné výši. S ohledem na účastníkem řízení uvedená pravidla ukládání správního trestu 

nelze dle jeho názoru přesvědčivě zdůvodnit uložení pokuty ve výši 2,5 milionu Kč.    

[121.] Pokud jde o námitky porušení zásad zákazu nerovného zacházení a legitimního 

očekávání, kterého se měl správní orgán prvního stupně dle názoru účastníka řízení dopustit 

při stanovení výše pokuty, bankovní rada odkazuje na § 2 odst. 4 správního řádu, který 

stanoví, že správní orgán dbá, „aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“. 

[122.] Smyslem uvedené zásady je eliminace libovůle správních orgánů při jejich 

rozhodování a zajištění ustálené rozhodovací praxe. Zároveň ale platí, že je vždy nutné 

vycházet z okolností každého jednotlivého případu (zásada nestrannosti). Proto při 

posouzení, zda v této věci došlo při hodnocení protiprávního jednání účastníka řízení 

k porušení zásady legitimního očekávání, musí být zohledněny i okolnosti případů, které 

účastník řízení srovnává. Pro úplnost bankovní rada uvádí i názor odborné literatury, který 

tuto skutečnost potvrzuje: „Dodržování zásady legitimního očekávání vyplývající z § 2 

odst. 4 správního řádu nemůže znamenat absolutní neměnnost rozhodovací praxe správních 



27 

 

orgánů, která nemůže ustrnout na místě a nereagovat na nové skutečnosti. Zásadu legitimního 

očekávání nelze zaměňovat s mechanickým přístupem k řešení jednotlivých případů. Ostatně 

i sám § 2 odst. 4 správního řádu požaduje, aby nevznikaly „nedůvodné“ rozdíly, z čehož 

plyne, že řádně odůvodněné odchylky od ustálené rozhodovací praxe jsou přípustné.“
17

 

(pozn.: zvýrazněno bankovní radou). 

[123.] Pokud jde o zásadu nestrannosti ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu, bankovní rada 

uvádí, že v rámci srovnání případů z hlediska dosavadní rozhodovací praxe je tedy nutné 

posoudit nejenom podobnost skutků, které byly předmětem jednotlivých správních řízení, ale 

i to, zda se jednalo o stejný typ účastníka řízení, jaké intenzity dosáhlo porušení právní 

povinnosti, případně jak dlouho trval protiprávní stav apod.  

[124.] Vzhledem k tomu, že podstatou námitek je tvrzená nepřiměřenost pokuty, je třeba 

uvést, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti (a argumentaci uvedenou dále k námitkám 

týkajícím se majetkových poměrů) by měla být primárně srovnávána rozhodnutí týkající se 

obdobných přestupků, které byly spáchány subjekty vykonávajícími obdobnou činnost 

a podléhajícími stejné míře regulace jako účastník řízení, tedy bankami.  

[125.] Z tohoto hlediska pak výčet případů, na které se účastník řízení odvolává, 

rozhodovací praxi ČNB v obdobných věcech ve vztahu k bankám příliš nereprezentuje, 

neboť zahrnuje pouze jedinou banku. Je proto třeba uvést, že existuje více případů, kdy byla 

banka sankcionována, mimo jiné, i za porušení povinnosti stanovené v § 17 odst. 1 písm. b) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž tato rozhodnutí jsou veřejně dostupná, 

a navíc jsou v porovnání s účastníkem řízení uvedenými případy i aktuálnější. Proto bankovní 

rada, s cílem odpovídajícím způsobem vypořádat tuto námitku účastníka řízení, bude 

vycházet z podobnosti případů nejenom z hlediska spáchaného přestupku, ale i pachatele.  

[126.] Z tohoto hlediska pak kromě účastníkem řízení citovaného případu týkajícího se 

Československé obchodní banky, a.s., se jedná o případy, kdy účastníky řízení byly 

Komerční banka, a.s., (sp. zn. Sp/2019/82/573, uložena pokuta ve výši 2 miliony Kč, 

rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 2. 2020), Raiffeisenbank a.s. (sp. zn. 

Sp/2017/362/573, uložena pokuta ve výši 4 miliony Kč, rozhodnutí nabylo právní moci dne 

14. 8. 2019) a Fio banka, a.s., (sp. zn. Sp/2017/297/573, uložena pokuta ve výši 

3 miliony Kč, rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 12.2018).  

[127.] Z uvedeného výčtu je zřejmé, že se jedná o rozhodnutí, která reprezentují aktuální 

rozhodovací praxi ČNB týkající se porušení povinnosti podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu bankovními subjekty. Zároveň ale platí, že ani tyto případy 

nejsou s posuzovanou věcí identické, ale v řadě aspektů jsou od projednávaného případu více 

či méně odlišné, a mohou tedy sloužit jen jako pomocné kritérium pro posouzení, zda 

v posuzovaném případě nedošlo ze strany správního orgánu prvního stupně k výše zmíněné 

libovůli. 

[128.] Bankovní rada konstatuje, že napadené rozhodnutí však ani ve srovnání s výše 

citovanými případy, při vědomí jejich odlišností, aktem libovůle není. Porušení povinnosti 

uchovávat záznamy komunikace se zákazníkem podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu se dopustila v různých formách každá z výše citovaných 

bank. Zároveň se každá z nich dopustila i jiných přestupků.  

[129.] Při porovnání uvedených případů je třeba brát v potaz především ty, které se 

způsobem spáchání podobají jednání účastníka řízení. Tím je nepochybně jednání uvedené ve 

výroku iii) rozhodnutí vedeného pod sp. zn. Sp/2019/82/573, které se týkalo protiprávního 

jednání Komerční banky, a.s., kdy došlo k neuchování záznamů z osobní komunikace 
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s 5 zákazníky. Další přestupek, uvedený ve výroku i) tohoto rozhodnutí, se rovněž týkal 

porušení povinnosti uchovávat záznamy komunikace se zákazníky, kdy bylo jmenované 

bance prokázáno, že ke komunikaci se zákazníky používala i nenahrávané linky.  Bankovní 

rada v této věci pouze podotýká, že ačkoliv to v posuzované věci není předmětem řízení, 

nelze si nevšimnout, že jednání účastníka řízení i v tomto ohledu vykazovalo nemalou míru 

podobnosti s citovaným případem, což je však pouhé konstatování faktu, z něhož 

v posuzovaném případě nejsou dovozovány žádné právní závěry. 

[130.] V případě rozhodnutí vedeného pod sp. zn. Sp/2017/362/573, týkajícího se přestupků 

Raiffeisenbank a.s., spočívalo porušení povinnosti podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu zejména v tom, že nebyl zaveden účinný systém uchovávání 

záznamů komunikace se zákazníky vedené přes mobilní linky a nenahrávané pevné linky, 

a bylo rovněž zjištěno, že zákazníkům jsou předávány vizitky s kontakty na nenahrávané 

telefonní linky. V tomto případě byla pokuta ve výši 4 milionů Kč uložena (stejně jako v nyní 

posuzované věci) podle § 157 odst. 14 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

(tj. ve znění účinném do 2. 1. 2018). 

[131.] Pokud se jedná o rozhodnutí vedené pod sp. zn. Sp/2017/297/573, kde účastníkem 

řízení byla Fio banka, a.s., v tomto případě spočívalo porušení povinnosti podle § 17 odst. 1 

písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu v tom, že banka po dobu přibližně pěti 

měsíců neuchovávala záznamy komunikace se zákazníky, když pracovníci oddělení Sales 

sdělovali zákazníkům kontakt na nenahrávané mobilní telefony. 

[132.] V případě řízení vedeného s ČSOB, a.s., pod sp. zn. Sp/2016/251/573, pak porušení 

povinnosti podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu spočívalo 

v dlouhodobém neuchovávání záznamů komunikace se zákazníky vedené přes mobilní 

telefony. 

[133.] Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že přes odlišnosti jednotlivých případů se 

projednávaný případ nejvíce podobá případu Komerční banky, a.s., kde bylo rovněž, mimo 

jiné, shledáno několik konkrétních případů „individuálního“ porušení § 17 odst. 1 písm. b) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zároveň byla shledána i jiná pochybení 

systémového charakteru. V tomto případě pak byla uložena pokuta ve výši 2 miliony Kč.  

[134.] Tento případ tedy s projednávanou věcí z výše uvedených příkladů rozhodovací praxe 

ČNB vykazuje nejvyšší míru podobnosti, když v obou případech byl účastník řízení shledán 

vinným jak z individuálního porušení zákonné povinnosti, tak ze systémového porušení 

zákonné povinnosti. Tato skutečnost by pak nasvědčovala závěru, že by pokuta měla být 

v obou případech srovnatelná. Z tohoto hlediska potom pokuta uložená účastníkovi řízení 

nevybočuje z dosavadní rozhodovací praxe ČNB, a to jak v porovnání s případem Komerční 

banky, a.s., tak při zohlednění ostatních případů citovaných výše. 

[135.] Lze však nalézt i určitou, nikoliv nevýznamnou, odlišnost mezi projednávanou věcí 

a případem Komerční banky, a.s. Oproti srovnávanému případu totiž účastník řízení 

jednáním uvedeným ve výrocích iii) a iv) napadeného rozhodnutí nejenom dlouhodobě 

a systematicky porušoval povinnost stanovenou zákonem, ale opakovaně a dlouhodobě tímto 

protiprávním jednáním poškozoval své zákazníky. Právě tato skutečnost odůvodňuje, že 

pokuta uložená účastníkovi řízení je o něco vyšší, než jaká byla uložena v případě Komerční 

banky, a.s. 

[136.] Pokud jde o tvrzení účastníka řízení, že „správní orgán sečetl výši pokut za jednotlivé 

přestupky a udělil pokutu v souhrnné výši“, bankovní radě není zřejmé, o co toto své tvrzení 

opírá, neboť už jen z výše pokuty uložené účastníkovi řízení je zřejmé, že tak správní orgán 

prvního stupně nepostupoval. V uvedeném směru proto bankovní rada odkazuje nejenom na 
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argumentaci uvedenou výše, ale opětovně i na bod 111 tohoto rozhodnutí, z něhož je způsob 

stanovení výše pokuty rovněž zřejmý. 

[137.] Vzhledem k výše uvedenému proto bankovní rada námitky účastníka řízení 

neshledala důvodnými, neboť výši pokuty považuje za přiměřenou i s ohledem na dosavadní 

rozhodovací praxi ČNB. 

c) Ke zohlednění majetkových poměrů 

[138.] Účastník řízení nepovažuje odůvodnění výše pokuty odkazem na majetkové poměry 

účastníka řízení za dostatečné. S odkazem na usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. 

1 As 9/2008 uvádí, že k majetkovým poměrům je třeba přihlížet v případě, kdy by měla pokuta 

likvidační charakter. Konstatuje, že z uvedeného nevyplývá, že by sankce měla být 

„zostřena“ tak, aby byla pro účastníka řízení citelná, ani že by majetkové poměry měly být 

rozhodujícím kritériem při stanovení výše sankce, naopak tímto kritériem by měla být povaha 

a závažnost přestupku. Účastník řízení proto nesouhlasí s důrazem na majetkové poměry 

účastníka řízení při výměře trestu a nesouhlasí s hodnocením správního orgánu prvního 

stupně, že uložená pokuta není nepřiměřená, neboť nepřesahuje 1 % zisku účastníka řízení, 

a tedy pro něho není likvidační. Těmto úvahám, vzhledem k pochybením „marginálního 

významu“, účastník řízení nerozumí.  Uvádí, že i při zohlednění majetkových poměrů není 

výše pokuty v souladu s rozhodovací praxí ČNB (a odkazuje na rozhodnutí vydané v řízení 

vedeném s ČSOB, a.s.), kdy byla subjektu s větší bilanční sumou a lepšími hospodářskými 

výsledky uložena dle účastníka řízení za závažnější pochybení nižší pokuta. 

[139.] Pokud jde o rozhodovací praxi, bankovní rada tuto námitku vypořádala v bodech 117 

a násl. tohoto rozhodnutí, v této části se proto vyjádří již jen k námitkám týkajícím se otázky 

zohlednění majetkových poměrů účastníka řízení při úvahách správního orgánu prvního 

stupně o výši sankce. 

[140.] Bankovní rada se předně neztotožňuje s názorem účastníka řízení, že má být 

k majetkovým poměrům pachatele přestupku přihlíženo výlučně v těch případech, kdy by 

ukládaná pokuta měla likvidační charakter. V účastníkem řízení zmiňovaném usnesení 

Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 9/2008-133 tato otázka sice byla předmětem 

posouzení, ale v rámci úvah obsažených v tomto rozhodnutí soud zároveň uvedl další 

kritérium, jež svědčí ve prospěch zohlednění majetkových poměrů účastníka řízení při 

úvahách o stanovení výše pokuty.  

[141.] Tímto dalším kritériem při stanovení výše pokuty je „citelnost a vyváženost“ zásahu 

do majetkové sféry pachatele, jinými slovy řečeno, sankce by pachatele měla „bolet“, ale 

neměla by mít likvidační charakter. Nejvyšší správní soud v citovaném rozhodnutí uvedl, že 

„trest za protiprávní čin nesmí být příliš přísný, ale ani příliš mírný“. Aby tento faktor 

vyváženosti výše sankce mohl být naplněn, je logické, že při úvahách o výši sankce musí být 

přihlíženo i k majetkovým poměrům účastníka řízení.  

[142.] Východiskem tohoto závěru Nejvyššího správního soudu byla argumentace uvedená 

v rozhodnutí jiných soudních autorit. Primárně však Nejvyšší správní soud vycházel 

z plenárního nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 38/02, jehož závěry komentoval 

Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení tak, že „Ústavní soud k námitce diskriminace na 

základě majetku zdůraznil, že nechápe rovnost jako absolutní, nýbrž jako relativní (a nadto 

akcesorickou ve vztahu k jiným základním právům a svobodám).“, což doplnil přímou citací 

z uvedeného nálezu Ústavního soudu: „s pojmem relativní rovnosti úzce souvisí pojem 

přiměřenosti zásahu do základních práv. Z charakteru pokuty jako majetkové sankce nutně 

vyplývá, že má-li být individualizovaná a přiměřená, musí reflektovat majetkové poměry 

potrestaného.“ (pozn.: zvýrazněno bankovní radou).   
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[143.] Pokud tedy správní orgán prvního stupně přihlížel při úvahách o výši pokuty 

i k majetkovým poměrům účastníka řízení, nejde o účastníkem řízení tvrzené „zostření“ 

sankce, nýbrž o zcela legitimní snahu stanovit pokutu „individualizovanou 

a přiměřenou“, tj. která nebude ani příliš přísná, ani příliš mírná, ale přesto bude pro 

účastníka řízení citelná.  

[144.] Potřeba, aby výše sankce na účastníka řízení měla citelný dopad, plyne 

i z nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 14/09, v němž je uvedeno: „je 

samozřejmé, že uložení této sankce je pro pachatele nepříjemné a úkorné, avšak takový 

účinek je přirozenou a dokonce žádoucí vlastností jakékoli sankce – pokud by tomu tak 

nebylo, vytratil by se generálně preventivní smysl sankcí.“. 

[145.] S ohledem na výše uvedené skutečnosti bankovní rada námitky účastníka řízení, že 

správní orgán prvního stupně při úvahách o výši pokuty přihlédl i k majetkovým poměrům 

účastníka řízení za účelem zostření sankce, nepovažuje za důvodné. Zároveň není pravdivé 

tvrzení, že by na majetkové poměry účastníka řízení byl správním orgánem prvního stupně 

kladen nějaký zvláštní důraz nad rámec limitů stanovených výše citovanými závěry soudních 

autorit, naopak, správní orgán prvního stupně postupoval v souladu s nimi. 

[146.] Bankovní rada po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospěla k závěru, že námitky 

účastníka řízení uvedené v rozkladu nejsou, s výjimkou námitky vypořádané v bodě 104 

tohoto rozhodnutí, opodstatněné, a proto rozhodla o zamítnutí rozkladu a potvrzení 

napadeného rozhodnutí. 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 152 odst. 5 ve spojení s § 91 odst. 1 

správního řádu nelze dále odvolat. 
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