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ODŮVODNĚNÍ 

návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob 

a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob  

A. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Dne 24. března 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 119/2020 Sb., kterým se 

mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (dále jen „změnový 

zákon“). Součástí tohoto zákona je novela zákona o doplňkovém penzijním spoření 

obsahující mimo jiné vytvoření nového podnikatelského oprávnění pro zprostředkovatele 

doplňkového penzijního spoření a zmocnění pro Českou národní banku k vydání vyhlášky. 

Vyhláška má stanovit podrobnosti náležitostí žádosti, její formáty a další technické 

náležitosti. 

Doposud byla problematika týkající se náležitostí žádostí podle zákona o doplňkovém 

penzijním spoření součástí vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob 

a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob (dále jen 

„vyhláška č. 233/2009 Sb.“). V souvislosti s připravovanou novou samostatnou vyhláškou 

podle zákona o doplňkovém penzijním spoření je nezbytné zrušit ve vyhlášce č. 233/2009 

Sb. všechna ustanovení, která se týkají náležitostí žádostí podle zákona o doplňkovém 

penzijním spoření.  

Návrh předkládané vyhlášky a úpravy vzešlé z předešlých novel, které byly provedeny 

zejména v souvislosti s přípravou nových samostatných vyhlášek upravujících náležitosti 

žádosti o povolení činnosti (vyhláška č. 247/2013 Sb., vyhláška č. 309/2017 Sb.), mají 

dopad na dosavadní strukturu vyhlášky. Stávající rozdělení textu vyhlášky na část 

obsahující přílohy platné pro všechny žadatele a část obsahující přílohy vycházející ze 

specifických požadavků na výkon činnosti podle jednotlivých sektorových zákonů je po 

provedených úpravách již bezpředmětné a naopak nemusí být pro konečného uživatele 

zcela srozumitelné. Z uvedeného důvodu dochází k drobným změnám textu vyhlášky a 

přesunu textu mezi jednotlivými paragrafy, avšak bez věcných změn. 

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v zásadě pouze technickou novelou.  

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Změnový zákon s vydáním prováděcího předpisu podle zákona o doplňkovém penzijním 

spoření výslovně počítá. Vzhledem k tomu, že se navrhuje vydání nové samostatné 

vyhlášky podle uvedeného zákona, je nutné tuto problematiku vypustit z vyhlášky č. 

233/2009 Sb., jejíž součástí doposud byla. Neprovedení novely vyhlášky č. 233/2009 Sb. 

v návaznosti na vydání nové samostatné vyhlášky podle zákona o doplňkovém penzijním 
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spoření by znamenalo duplicitní úpravu týkající se náležitostí žádostí podle zákona o 

doplňkovém penzijním spoření. 

Novelu vyhlášky č. 233/2009 Sb., jejímž obsahem by bylo promítnutí novely zákona 

o doplňkovém penzijním spoření do této vyhlášky, považujeme vzhledem k četným 

novelám již za neefektivní, a navíc předpokládáme v blízké budoucnosti zrušení této 

vyhlášky.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

Návrh vyhlášky nemá dopad na podnikatelské prostředí, případné administrativní náklady 

vyplývají již přímo ze zákonů, které vyhláška provádí.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na 

rodiny, ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, 

ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

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

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminační.  

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

údajů 

Navrhovaná právní úprava má dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh vyhlášky je rovněž v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

Jde v zásadě pouze o technickou novelu, jejímž předmětem je zrušení částí týkajících se 

náležitostí žádostí podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tyto náležitosti budou 

nově upraveny v nové samostatné vyhlášce o žádostech podle zákona o doplňkovém 

penzijním spoření. Pokud dochází k některým dalším změnám či přesunům v rámci 

vyhlášky č. 233/2009 Sb., jsou vyvolány zejména ustanoveními, která se zrušují.  

Pokud jde o zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů, jsou správní činnost a postupy České národní banky dlouhodobě 

ustálené, transparentní a důvěryhodné, a to včetně náležitého zacházení s osobními údaji. 

Poskytnuté osobní údaje obsažené v tiskopisu žádosti a jeho přílohách Česká národní 

banka zpracovává výhradně pro účely související s plněním svých povinností ve správním 

řízení o konkrétní žádosti a pro účely dohledu nad finančním trhem, včetně případných 

vedení správních řízení „sankčního charakteru“, zejména řízení o uložení opatření k 

nápravě a o uložení pokuty.  

Zaměstnanci České národní banky jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost 



3 

 

ve služebních věcech při výkonu své činnosti. Údaje a informace získané v rámci 

správního řízení jsou dostatečným způsobem zabezpečeny a mají k nim přístup pouze 

zaměstnanci, kteří konkrétní žádost vyřizují, případně se k ní vyjadřují nebo o ní rozhodují. 

Všichni zaměstnanci České národní banky přicházející do styku s osobními údaji se musí 

řídit pokyny upravujícími organizační zajištění, zásady a pravidla zpracování osobních 

údajů a jejich ochranu Českou národní bankou podle uvedeného nařízení a i dalšími 

vydanými vnitřními postupy souvisejícími s ochranou osobních údajů. 

Veškeré podklady, které Česká národní banka s žádostí obdrží, jsou uchovány po dobu 

stanovenou právními předpisy a pokyny České národní banky pro organizaci spisové 

služby a archivnictví v České národní bance, přičemž tyto podklady Česká národní banka 

nikomu nezpřístupňuje, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.  

Česká národní banka zveřejňuje o povoleném subjektu pouze informace v rozsahu povinně 

uveřejňovaných informací daných příslušným zákonem, a to v souvislosti s povinností vést 

seznam/registr regulovaných osob, který je veřejně přístupný na internetových stránkách 

České národní banky. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Vyhláška je navrhována v návaznosti na změnový zákon (sněmovní tisk č. 398).   

Provedená změna vyhlášky nemá dopad na činnost České národní banky v oblasti 

povolovací činnosti podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.  

Návrh vyhlášky nepřesahuje kompetence České národní banky.  

Česká národní banka vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, dohled nad subjekty finančního trhu a má dostatečné nástroje pro kontrolu 

dodržování zákonů a dalších prováděcích právních předpisů i podmínek, za nichž bylo 

oprávnění uděleno. Česká národní banka je správním orgánem a je kompetentní 

rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Působnost a odpovědnost 

jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v České národní bance stanoveny vnitřním 

předpisem, organizační struktura České národní banky je k dispozici veřejnosti na jejích 

internetových stránkách. Pro výkon činnosti České národní banky jsou nastaveny 

odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány. 

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových 

stránkách České národní banky. Na internetových stránkách bude možné nalézt výklady 

a odpovědi na časté dotazy týkající se subjektů, které vykonávají činnost podle příslušného 

zákona. 

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení oprávnění 

k činnosti, ale je zcela minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci 

České národní banky a možnost zákonného přezkumu rozhodnutí České národní banky. 

Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti jsou vymezeny přímo zákonem, který vyhláška 

provádí. Vyhláška kromě náležitostí, které již stanoví zákon, pouze specifikuje doklady 

a údaje, kterými se splnění zákonné podmínky dokládá. Při splnění zákonných podmínek 

vzniká žadateli nárok na udělení licence, povolení či jiné souhlasy. Řízení ve věci žádosti 

podle zákona o bankách nebo zákona o spořitelních a úvěrních družstvech o udělení 

licence nebo povolení se řídí správním řádem. Neúspěšný žadatel má právo podat rozklad, 

který přezkoumává bankovní rada České národní banky. Proti pravomocnému rozhodnutí 

České národní banky je možná obrana ve správním soudnictví. 

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption 
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Impact Assessment) korupční rizika zjištěna. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

10. Konzultace 

Návrh vyhlášky byl před meziresortním připomínkovým řízením konzultován 

s Ministerstvem financí a dotčenými asociacemi subjektů působících na finančním trhu 

(Česká bankovní asociace, Asociace družstevních záložen, Asociace úvěrových institucí, 

Asociace penzijních fondů, Česká asociace společností finančního poradenství a 

zprostředkování). 

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky proběhlo od 22. listopadu 

do 13. prosince 2019. Návrh vyhlášky byl zaslán znovu ke konzultaci též dotčeným 

asociacím. Vypořádání připomínek bylo s  připomínkovými místy projednáno a vyhláška 

je předkládána bez rozporu. 

Návrh vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí 

Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů 

s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 

proveditelnosti a vynutitelnosti. 

Na základě čl. 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo 

u vyhlášky provedeno samostatné hodnocení dopadů regulace, neboť hodnocení dopadů 

je obsaženo již v RIA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace 

podnikání na finančním trhu. Současně nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a 

návrh prováděcího právního předpisu není zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu 

uvedeného zákona. 

Vyhláška byla navržena do Plánu vyhlášek na rok 2019 s tím, že se neprovede hodnocení 

dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K článku I 

K bodům 1, 5, 10, částečně bodu 19, 20 až 25 

Uvedené novelizační body reagují na připravovanou samostatnou vyhlášku o žádostech podle 

zákona o doplňkovém penzijním spoření. Jejich obsahem je zrušení textu, který se týkal 

žádostí o povolení k výkonu činnosti podle uvedeného zákona. S tím souvisí např. změna 

předmětu úpravy (§ 1), vymezení pojmů (§ 2), zrušení odkazů na zákon o doplňkovém 

penzijním spoření a změny některých poznámek pod čarou. K úpravě muselo dojít i 

v přílohové části, kdy u jedné z příloh dochází pouze k drobné úpravě, řada příloh se ruší 

zcela. 

K bodu 2 

Změna se navrhuje v souvislosti se zrušením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

K bodu 4 
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Pojem organizační složka se nahrazuje pojmem pobočka. Jde o sjednocení terminologie s § 

503 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

K bodům 6 až 9, 11 až 18 a částečně bodu 19 

Původní koncepce vyhlášky upravující náležitosti žádosti (resp. vzory tiskopisů a obsah jejich 

příloh) vycházela ze zmocnění v  různých sektorových zákonech (zákon o bankách, zákon 

o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon 

o kolektivním investování, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním 

spoření). Cílem bylo sjednotit úpravu týkající se identických oblastí napříč sektory. Postupné 

vydávání samostatných vyhlášek upravujících náležitosti žádostí o povolení k činnosti již 

pouze podle jednoho konkrétního sektorového zákona a s tím související vypuštění 

příslušného textu z vyhlášky č. 233/2009 Sb. nepřispělo k přehlednosti zbytkového textu této 

vyhlášky.  

V důsledku provedených změn již není nutné dělení textu u vstupu do sektoru na část, která je 

společná pro všechny žadatele bez ohledu na sektorovou příslušnost, a část odrážející 

specifika jednotlivých sektorových zákonů a s tím souvisejících požadavků nezbytných pro 

povolení činnosti. Z tohoto důvodu dochází například ke změně v části druhé, původní hlavě 

první a hlavě druhé. Navrhované změny však představují pouze drobné úpravy textu beze 

změny jejich obsahu. Někde jde pouze o přesun textu mezi jednotlivými paragrafy (například 

u výčtu dokladů, které se týkají vedoucí osoby, dochází k přesunu části textu z § 5 písm. f) a 

g) do § 4 odst. 2) nebo o sloučení textu vyhlášky (například § 17 s § 4 odst. 2). 

Ustanovení § 17 obsahující podklady k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob 

zvolených do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise družstevní 

záložny jsou již obsaženy nově v § 4 odst. 2 vyhlášky (dříve v § 4 odst. 2 a § 5 písm. e) až g) 

vyhlášky). Z uvedeného důvodu byl § 17 jako duplicitní vypuštěn. 

Zároveň dochází ke sjednocení požadavků, pokud jde o osoby navrhované do vedení banky 

a osoby navrhované vedení pobočky zahraniční banky, jejíž sídlo není v členském státě EU. 

Nově se požaduje, aby žadatel o povolení k činnosti pobočky zahraniční banky předložil 

zprávu o výsledcích vyhodnocení vhodnosti této osoby pro výkon funkce z hlediska splnění 

požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby, neboť odpovědnost 

za zajištění toho, že instituce vykonává své činnosti prostřednictvím osob, které jsou patřičně 

odborně způsobilé, důvěryhodné a zkušené, nese instituce. Pro účely přezkumu, zda a jak 

instituce plní své povinnosti ohledně zajišťování důvěryhodnosti a způsobilosti osob, jakož i 

pro účely souladu s Obecnými pokyny
1)

, ke kterým se Česká národní banka přihlásila a u 

nichž potvrdila, že se jimi hodlá řídit, je nutno zajistit dostupnost informací o výsledcích 

hodnocení osob provedených institucí. 

K článku II 

Účinnost vyhlášky byla stanovena tak, aby vyhláška nabyla účinnosti ke stejnému dni jako 

nová vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, u které je 

stanovena účinnost k 1. květnu 2020. 

                                                 
1)

 Obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích 

EBA/GL/2017/12. 

     Pokyny nabyly účinnosti dne 30. června 2018. 


