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Úvod  
 

Bankovní tajemství je poměrně populárním tématem zpracovaným v řadě publikací a 

pravidelně se dostává do povědomí veřejnosti v souvislosti s různými kauzami 

spojenými s ukládáním výnosů z trestné činnosti na účtech v bankách ve státech, kde je 

bankovní tajemství více chráněno (např. švýcarské banky nebo finanční instituce v tzv. 

offshore centrech) a tím je umožněno ochránit informace o transakcích, které by se 

musely v jiných státech nahlašovat příslušným veřejnoprávním autoritám.  

Cílem této práce je analyzovat případy, ve kterých dochází k průlomu bankovního 

tajemství v České republice, a rozdělit je do dvou základních skupin, a to (i) na případy, 

které jsou pozitivně upraveny zákonem, a na (ii) případy, které se v praxi sice vyskytují, 

ale nemají oporu v základním pramenu práva v České republice, tedy v zákoně. 

Systematicky se práce dělí na úvodní kapitolu, která popisuje historii institutu 

bankovního tajemství a definuje tento pojem. Následující kapitola se věnuje první 

zmíněné skupině, tedy průlomům, jejichž podstata a průběh jsou zakotveny v zákoně. 

Hlavním a obecním právním předpisem je v tomto smyslu zákon o bankách. Ten 

v ustanovení o průlomu do bankovního tajemství sám odkazuje na úpravu ve zvláštních 

zákonech. Třetí kapitola pokrývá problematiku tzv. registrů úvěrů, které se dělí na 2 

základní skupiny, a to bankovní a nebankovní registry. Co se týče druhé skupiny 

registrů, nedávnou významnou novelou zákona o ochraně spotřebitele došlo k podřazení 

vzniku a fungování těchto registrů pod zákonnou úpravu. Následující kapitola se týká 

nového typu registru, který má být dle navrhovaného zákona implementován i v ČR, a 

to registr účtů. Na tomto místě je i porovnání s úpravou tohoto institutu v jiných zemích 

a zhodnocení navrhovaného konceptu Centrální evidence účtů. Poslední kapitola 

zachycuje skupinu případů prolomení, které se v praxi vyskytují, ale nemají oporu 

v zákonném předpisu. Na praktickém příkladu využívání služeb outsourcingu bankou si 

ukážeme fungování prolomení bankovního tajemství, které je rámcově upraveno pouze 

podzákonnými právními předpisy. Na dalším příkladu prolomení vyskytujícího se 

v praxi, kterým je postoupení pohledávek bankou na třetí subjekt, si ukážeme, jak 

funguje prolomení na základě judikatury NS.  

Metodologie práce spočívá zejména v popisu zákonné, podzákonné úpravy a judikatury, 

tedy v popisu situace pomocí deskriptivní metody.  Další užitou metodou je metoda 

„Každé tajemství se prozradí 

vinou toho, kdo je svěřil.“                                                    

Jean de La Bruyere 

 

http://azcitaty.cz/citaty/jean-de-la-bruyere/
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analytická, pomocí které se analyzují dopady regulace v podzákonných předpisech, 

respektive chybějící zákonné regulace vyplněné judikaturou na praktické příklady. Na 

základě těchto zjištění a zhodnocení stávajícího stavu by práce měla dospět k závěru, 

jestli je zákonná, podzákonná a soudy dotvořená úprava dostatečná, nebo jestli by bylo 

pro praxi vhodnější některé případy zakotvit v zákoně.  
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1 Historie a pojem bankovního tajemství 
 

1.1 Historický vývoj institutu bankovního tajemství 
 

První historická zmínka o bankovním tajemství byla údajně nalezena v Zákoníku 

Hammurabiho vytesaném do kamene 2000 let před našim letopočtem. Středověk je 

historickým obdobím, ve kterém bylo poskytování půjček formou úvěru považováno 

za  lichvu, hřích, a z toho důvodu šlo o církví perzekuovanou praktiku. A právě to 

bylo základem pro vývoj praktik půjčovatelů peněz, jejichž účelem bylo zakrýt 

původ svých peněz pocházejících z úročených půjček, a to jednak způsobem 

úplného zakrytí existence úrokových plateb nebo změnou jejich charakteru tak, aby 

se jevily jako příjmy z jiných aktivit. V praxi byly tyto platby označovány za 

kompenzaci vysokého rizika, pokuty za pozdní platby nebo za zisky dnes tzv. 

schránkových firem. První zdokumentovanou zmínkou o bankovním tajemství jsou 

vnitřní pravidla Milánské banky Banco  Ambrosiano  Milano z roku 1593, dle nichž 

měl být bankéř porušující klientovo tajemství potrestán odnětím licence. Podobné 

ustanovení obsahovaly i vnitřní pravidla Hamburské banky Hamburger  Bank 

vydané v roku 1619;  v průběhu 19. století se pak tato klauzule stala standardem 

používaným Asociací německých bank.
1
 

17. století se také dá považovat za počátek existence finančních rájů, v té době tedy 

měst, jež vítala piráty působící v Atlantském oceánu, kteří v těchto městech 

nechávali velké peněžité částky. Na druhé straně, legalizace peněz pocházejících 

z pirátských aktivit přišla i ze strany anglické vlády, která nabízela bývalým pirátům 

amnestii, když byla v roce 1612 poprvé udělena amnestie týkající se nelegálně 

získaných peněz.    

1.2 Vymezení pojmu bankovní tajemství 
 

V zahraniční literatuře se setkáme s mnoha podobami definice pojmu „bankovní 

tajemství“, pro ilustraci je zde uvedena následující: „Bankovní tajemství zahrnuje 

všechny prvky vztahu mezi bankou a klientem, pokud nejsou veřejně přístupné.“
2
 

                                                             
1 DE CAPITANI, Werner. Banking Secrecy Today. Journal of International Law [online]. 1988 [cit. 

2016-04-17]. Dostupné z: http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol10/iss1/2. 
2 DE CAPITANI, Werner. Banking Secrecy Today. Journal of International Law [online]. 1988 [cit. 

2016-04-17]. Dostupné z: http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol10/iss1/2. 

http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol10/iss1/2
http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol10/iss1/2
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Podle českého zákona o bankách se bankovní tajemství vztahuje na všechny 

bankovní obchody, peněžní služby bank, a to včetně stavů na účtech a depozit. Pro 

určení, na co všechno se bankovní tajemství dle českého právního řádu vztahuje, je 

tedy klíčové vyložit pojem „bankovní obchody“. Dle právnického slovníku se jedná 

o skupinu smluvních typů a závazkových vztahů, kde poskytovatelem služeb je 

obvykle banka, tj. právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle zákona o 

bankách nebo jiný subjekt k tomu zvláště oprávněný. Patří sem zejména smlouva o 

otevření akreditivu, smlouva o inkasu, smlouva o bankovním uložení věci. Volněji lze 

sem přiřadit též bankovní záruku.
3
 Dle komentáře k danému ustanovení se za 

bankovní obchody mají považovat nejen klasické bankovní služby, ale i transakce 

prováděné bankou v spojitosti s provozem jejího podniku.
4
 Relevance se nepřikládá 

významnosti informace nebo tomu, jestli je tato informace veřejně známá. Výjimku 

by měl představovat případ, kdy tento údaj dá veřejně k dispozici samotný klient 

např. na své internetové stránce, v tom případě by nemělo být zveřejnění tohoto 

údaje bankou porušením bankovního tajemství. 

Bankou se dle zákona o bankách rozumí akciová společnost se sídlem v České 

republice, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry, a která má k těmto 

činnostem bankovní licenci. Kromě bank se sídlem v České republice se ustanovení 

o bankovním tajemství vztahuje také na tzv. zahraniční banky, kterými se rozumí 

banky se sídlem v členském státě EU nebo v Norsku, na Islandu či Lichtenštejnsku, 

mající jednotnou bankovní licenci nebo licenci udělenou ČNB k poskytování výše 

uvedených služeb, a na stavební spořitelny dle zákona o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření. Povinnost mlčenlivosti upravená ve zvláštním zákoně 

jsou povinny zachovávat i další finanční instituce, a to družstevní záložny 

(„povinnost zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a o 

jeho obchodech s družstevní záložnou“).
5
   

Co se týče rozsahu bankovního tajemství, tak povinnost důvěrnosti banky se 

vztahuje na všechny informace získané ve spojitosti s obchodním vztahem a není 

                                                             
3 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
4 PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P.: Zákon o bankách. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2011 
5 § 25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 

souvisejících a  o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
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limitována jenom na samotný bankovní účet.
6
 Ochranný režim se tedy nevztahuje jen 

na konkrétní transakce, ale i na jakékoliv informace související s takovými 

transakcemi nebo klientovým majetkem spravovaným bankou, např. rodinné poměry 

klienta či předmět jeho výdajů.
7
  Není zároveň vyloučeno, aby si klient v rámci 

soukromoprávního vztahu s bankou rozsah tajemství smluvně upravil. Velmi 

důležité je proto určení, kdo je klientem banky (tj. zákazníkem, příjemcem bankovní 

služby). ČNB se přiklání k širšímu výkladu pojmu „klient banky“. Podle jejího 

stanoviska se za klienta banky považuje ve vztahu k prolomení bankovního tajemství 

pro účely sdílení dat o bonitě a důvěryhodnosti klientů v tzv. úvěrových registrech 

každý, kdo má nebo v minulosti měl s bankou obchodní vztah (tj. v zásadě 

uzavřenou smlouvu - písemnou či ústní), a každý, kdo vede nebo vedl s bankou 

jednání o vzniku obchodního vztahu (o uzavření smlouvy), bez ohledu na to, zda 

obchodní vztah nakonec vznikne.
8
  Klientem banky není jenom dlužník, ale i ručitel, 

a to bez ohledu na to, zda tento vztah vzniknul přímo nebo nepřímo, např. 

postoupením pohledávky. Časový okamžik vzniku povinnosti banky dodržovat 

bankovní tajemství se tedy neváže na okamžik otevření účtu, ale např. i na prvotní 

posuzování bonity potenciálního klienta. To lze logicky vyvodit i z faktu, že 

potenciální klient v praxi jedná i s vícero bankami ohledně otevření účtů, přičemž 

porovnává výhodnost otevření účtu u té které banky na základě jím vybraných 

kritérii, např. výše poplatků, výše úroku při poskytnutí úvěru či jiné bonusy, a na 

základě těchto údajů se rozhodne, u které banky si účet nakonec zřídí. Všechny 

banky zainteresované v procesu vyjednávání jsou povinny zachovávat mlčenlivost 

ohledně informací, které ohledně klienta během vyjednávání získaly; kdyby 

k tomuto nebyly povinny, tak „vítězná“ banka by byla jako jediná povinna dodržovat 

bankovní tajemství, zatímco ostatní banky by byly oprávněny klientovy informace 

zpřístupňovat. Analogicky ani zrušení bankovního účtu neznamená zánik 

bankovního tajemství. Doba, po kterou je nutné jej zachovávat, je podle některých 

                                                             
6 ELLINGER, E, Eva Z LOMNICKA a Richard HOOLEY. Modern banking law. 3rd ed. New York: 

Oxford University Press, 2002. ISBN 0199248311. 
7 DERLEDER, Peter, Kai-Oliver KNOPS a Heinz Georg BAMBERGER. andbuch zum deutschen und 

europ ischen Bankrecht. 2. Aufl. Berlin: Springer, c2009. ISBN 3540766448. 
8Stanovisko české národní banky k pojmu klient z hlediska bankovního tajemství. Česká národní 

banka [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_pojmu_klient_z_hlediska_bankovniho_ta

jemstvi.pdf. 

 

 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_pojmu_klient_z_hlediska_bankovniho_tajemstvi.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_pojmu_klient_z_hlediska_bankovniho_tajemstvi.pdf
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autorů neomezená a nezaniká ani smrtí klienta. Intenzita vztahu důvěry mezi 

klientem a bankou se liší případ od případu, proto by měl být každý případ dispozice 

s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství hodnocen s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem. Zvláštní pravidla platí pro zachovávání bankovního tajemství bankou, 

které byla odebrána bankovní licence, viz níže. Nejvyšší nároky by měly být kladeny 

na vztah k informacím získaným v oblasti privátního bankovnictví a k dispozici 

s klientskými informacemi bez jeho souhlasu by mělo docházet zcela výjimečně.  

Podle toho, vůči jakému okruhu osob je banka povinna tajemství zachovávat, 

můžeme rozdělit zachovávání tajemství na vnější a vnitřní. Vnější zahrnuje okruh 

třetích osob, vnitřní se naproti tomu vztahuje na zaměstnance banky, kteří jsou 

v návaznosti na § 39 zákona o bankách povinni zachovávat mlčenlivost o 

informacích o klientovi a kteří by měli tyto informace šířit mezi ostatními 

zaměstnanci jen do míry nutné pro výkon pracovní činnosti.  

Specifická povaha institutu bankovního tajemství je dána i zvláštní povahou 

základního vztahu mezi bankou a klientem, který je smluvní. Jeho podstatou je 

ujednání, že částka ve výši depozitní sumy vložená na bankovní účet má být 

zaplacena klientovi zpátky. Čas vyplacení těchto peněz závisí na druhu účtu; může 

jít o termínovaný, spořící či běžný účet. V zásadě jsou klientovi vypláceny finanční 

prostředky v určitý den, přičemž v některých případech jsou vyplaceny s určitým 

úrokem. Ve všech těchto případech je banka oprávněna smísit tyto klientovy finanční 

prostředky s vlastními a použít je. Podstatou smlouvy mezi bankéřem a klientem je 

tedy právo banky použít peníze pro vlastní účely a její závazek vyplatit částku 

shodnou se vkladovou včetně nebo bez úroků, a to buď na požádání, nebo v určený 

den. Peníze jsou tedy pod kontrolou banky, stávají se jejími penězi, které může 

využít k vytvoření zisku a ten si nechává pro sebe.
9 

 Na druhé straně musí banka 

postupovat s odbornou péčí při obhospodařování klientských depositů.
10 

Důvěrný charakter smluvního vztahu mezi bankou a klientem vyplývá mj. i z toho, 

že obsahuje prvky zastoupení. Obecným pravidlem zastoupení je, že zástupce má 

povinnost loajality a důvěrnosti vůči zastoupenému. Povinnost zachovávat tajemství 

                                                             
9 ELLINGER, E, Eva Z LOMNICKA a Richard HOOLEY. Modern banking law. 3rd ed. New York: 

Oxford University Press, 2002. ISBN 0199248311. 
10 Podařilo se nám banky přesvědčit, aby ke svým klientům přistupovaly s odbornou 

péčí. ČNB [online]. 2014 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2014/cl_14_140120_kolmanova_k

onkur_noviny.html. 

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2014/cl_14_140120_kolmanova_konkur_noviny.html
https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2014/cl_14_140120_kolmanova_konkur_noviny.html
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o klientových záležitostech je v legislativě zachyceno v rámci různých činností a 

odvětví, např. v podobě advokátního, lékařského nebo obchodního tajemství.
11

 

2 Zákonem upravené průlomy do bankovního tajemství 
 

Základním a tedy obecním právním předpisem v souvislosti s průlomy do 

bankovního tajemství je zákon o bankách, který vymezuje případy, ve kterých je 

banka povinna sdělit orgánům státní správy informace o klientovi, které jsou 

předmětem bankovního tajemství. Tyto případy nazýváme plněním veřejnoprávní 

informační povinnosti banky vůči orgánům státní správy. Tato povinnost je v zákoně 

u bankách upravena jen rámcově a dále tento obecný zákon odkazuje na úpravu 

obsaženou v zákonech zvláštních, zejména v zákonech procesního charakteru. Mimo 

toto jádro stojí předpisy upravující jiné případy, ve kterých je umožněno zákonným 

způsobem získat informace chráněné bankovním tajemstvím; do této skupiny patří 

např. insolvenční zákon umožňující podat žádost o informace ohledně klientských 

údajů insolvenčnímu správci, AML zákon umožňující Finančnímu analytickému 

útvaru Ministerstva financí přístup k údajům o podezřelých finančních transakcích. O 

těch nejvýznamnějších se pojednává níže.  

2.1 Úprava v obecném právním předpisu a zvláštních zákonech 
 

2.1.1 Zákon o bankách 
 

Ustanovení § 38 odst. 2 zákona o bankách zakotvuje na prvním místě povinnost 

banky podat ČNB jako orgánu dohledu nad bankovním sektorem veškeré informace 

spadající pod ochranu bankovního tajemství. Dále se zde vyjímá z ochrany 

bankovního tajemství také případ podání trestního oznámení příslušným orgánům 

bankou, tj. situace, kdy se banka dozví o okolnostech nasvědčujících tomu, že byl 

spáchán trestný čin. Ustanovení  

§ 38 odst. 6 rozšiřuje toto vynětí také na oznámení přestupků bankou.  

Dále je banka podle § 38 odst. 3 zákona o bankách povinna plnit veřejnoprávní 

informační povinnost vůči níže vyjmenovaným institucím. Rozdíl oproti ustanovení 

odst. 2 spočívá ve vztažení poskytovaných informací podléhajících bankovnímu 

                                                             
11 ELLINGER, E, Eva Z LOMNICKA a Richard HOOLEY. Modern banking law. 3rd ed. New York: 

Oxford University Press, 2002. ISBN 0199248311. 



13 
 

tajemství na informace ohledně konkrétního klienta banky. Banka je tedy povinna 

poskytnout informace: 

 soudu pro účely občanského soudního řízení; 

 orgánu činnému v trestním řízení za podmínek, které stanoví trestní řád; 

 správcům daně za podmínek podle daňového řádu; 

 finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zákona o finančním arbitrovi ve 

sporu navrhovatele proti instituci; 

 Ministerstvu financí za podmínek, které stanoví zákon o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

nebo zákon o provádění mezinárodních sankcí; 

 orgánům sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, 

včetně dluhu na přirážce k pojistnému, penále a pokutách;  

 orgánům nemocenského pojištění, např. v řízení o přeplatku na dávkách 

nemocenského pojištění; 

 soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce podle zvláštního 

zákona; 

 Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků 

poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto 

prostředků; a 

 Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajským službám nebo 

Ministerstvu vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zákona č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti. 

Poskytnutí informací ohledně klienta banky je podmíněno písemnou žádostí 

oprávněného orgánu adresovanou bance. Tato žádost musí být dostatečně určitá, aby 

z ní bylo patrno, kterého klienta a které transakce se vyžadovaná informace týká. 

Pokud by rozsah údajů nebyl jednoznačně určen, banka by si měla ve vlastním 
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zájmu vyžádat upřesnění od žadatele, protože poskytnutím informací nad rozsah 

vyžadovaných by banka porušila povinnost zachovávání bankovního tajemství.
12

 

Co se týče vztahu zákona o bankách a zákona o ochraně utajovaných informací, 

banky jakožto zpracovatelé osobních údajů jsou povinny dodržovat pravidla 

ochrany stanovené tímto zákonem. Tyto chráněné údaje se týkají jen fyzických 

osob, na rozdíl od bankovního tajemství, které chrání i údaje klientů-právnických 

osob, takže rozsah chráněných údajů je tedy užší. Dalo by se tedy usoudit, že zákon 

o bankách je v tomto smyslu zákonem speciálním k zákonu o ochraně osobních 

údajů. V literatuře se ale setkáme s názorem, že je v konkrétním případě nutné dát 

přednost zákonu, který poskytuje vyšší míru ochrany.
13

 

2.1.2 AML zákon 
 

Porušením bankovního tajemství také není plnění oznamovací povinnosti banky 

jakožto úvěrové instituce, tedy osoby povinné dle AML zákona. Banky a pobočky 

zahraničních bank mají dle tohoto zákona povinnost hlásit tzv. podezřelé obchody. 

Takovým obchodem se zde rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících 

podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v 

obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná 

skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, např. tedy když je 

počet účtů zřizovaných klientem ve zjevném nepoměru k předmětu jeho 

podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům. Banka jako povinná osoba 

má zejména povinnost identifikace klienta, což v sobě zahrnuje údaje chráněné 

bankovním tajemstvím. V zákoně stanoveným filtrem pro povinnost identifikace 

účastníka jednotlivého obchodu je částka 1000 EUR jako hodnota obchodu a není 

rozhodující, jestli platba proběhne najednou nebo v maximálně 2 dílčích splátkách.
14

 

Bez ohledu na tento limit je ale banka povinná identifikovat klienta vždy, pokud se 

jedná o uzavření smlouvy o účtu. Oznamování má probíhat bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy se banka o podezřelém obchodu dozvěděla. 

                                                             
12 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy malé komentáře. 
ISBN 978-80-7400-389-9. 

13 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy malé komentáře. 

ISBN 978-80-7400-389-9. 
14 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu a předpisy související: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy texty zákonů s 
komentářem. ISBN 978-80-7400-099-7. 
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Toto oznámení obsahuje identifikaci osoby, které se oznámení týká, dalších 

účastníků obchodu, o nichž má v době podání oznámení informace, informace o 

podstatných okolnostech obchodu a další informace, které by mohly s podezřelým 

obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Oznamování v praxi 

probíhá zejména přes softwarovou aplikaci MoneyWeb Lite.
15

 Banky ale mají 

možnost podat oznámení písemně nebo ústně do protokolu s náležitostmi dle 

Metodického pokynu FAÚ MF ČR.
16

 Dle výroční zprávy FAÚ MF ČR za rok 2015 

bylo přijato 2963 oznámení o podezřelém obchodu a bylo provedeno 51 kontrol dle 

AML zákona a 35 správních řízení pro porušení AML zákona. Celkem bylo za toto 

období uloženo 33 pokut pro porušení AML zákona v celkové výši 2,470 mil. Kč. 

V porovnání s roky 2013 a 2014 došlo sice k poklesu počtu přijatých oznámení o 

podezřelém obchodu, ale na druhé straně došlo k růstu počtu kontrol a správních 

řízení. Relevantní vypovídající hodnotu o oprávněnosti zásahu do bankovního 

tajemství prostřednictvím podávání oznámení o podezřelých obchodech má poměr 

podaných trestních oznámení k celkovému počtu podaných oznámení o podezřelém 

obchodu. V porovnání s rokem 2013, kdy tento poměr činil 0,2, a rokem 2014, kdy 

činil 0,21, můžeme dle poměru v roce 2015, v němž poměr činil jen 0,17, pozorovat 

nižší relevanci podaných oznámení o podezřelých obchodech ve vztahu k podaným 

trestním oznámením učiněných FAÚ MF ČR. V tabulce uvedené níže je přehled 

uvedených ukazovatelů, ale nevyčleňují se v nich ukazovatele dodané bankami, 

takže lze hodnotit jen situaci jako celek.
17

    

 

                                                             
15 FAÚ MF ČR. Finanční analytický útvar publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací 
povinnosti povinných osob. [online]. [cit. 2016-06-05]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-

financovani-tero/oznameni-podezreleho-obchodu.  
16 FAÚ MF ČR. METODICKÝ POKYN č. 4 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 

16. prosince 2015 určený povinným osobám: PODÁNÍ OZNÁMENÍ PODEZŘELÉ O OBC ODU jinou 

formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb [online]. [cit. 2016-06-05]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/DellT/Downloads/Pokyn-MF_c-004_2015-12-16_Metodicky-pokyn-o-podani-oznameni-

podezreleho-obchodu-jinou-formou-nez-prostrednictvim-spojeni-MoneyWeb.pdf. 
17 FAÚ MF ČR. Výroční zpráva Finančního analytického útvaru za rok 2015 [online]. [cit. 2016-06-05]. 

Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-

financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-

analytickeh-24287.  

 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/oznameni-podezreleho-obchodu
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/oznameni-podezreleho-obchodu
file:///C:/Users/DellT/Downloads/Pokyn-MF_c-004_2015-12-16_Metodicky-pokyn-o-podani-oznameni-podezreleho-obchodu-jinou-formou-nez-prostrednictvim-spojeni-MoneyWeb.pdf
file:///C:/Users/DellT/Downloads/Pokyn-MF_c-004_2015-12-16_Metodicky-pokyn-o-podani-oznameni-podezreleho-obchodu-jinou-formou-nez-prostrednictvim-spojeni-MoneyWeb.pdf
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
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Obr. 1: Statistika o činnosti z výroční zprávy FAÚ MF ČR za rok 2015 

 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-

prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-

analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287 

Banka se může vyhnout samostatnému provádění identifikace klienta pomocí 

institutu tzv. převzetí identifikace. Banka nemusí tuto identifikaci provádět, když 

byla provedena jinou povinnou osobou, tedy úvěrovou nebo finanční institucí (s 

výjimkou směnárny a nebankovních zprostředkovatelů platebních služeb), a to i ze 

zahraničí. Tato operace se ale neobejde bez souhlasu identifikované osoby, který 

musí být dán touto osobou instituci, jež o něm informace má poskytnout. Dožádaná 

instituce ale nemá ze zákona povinnost tyto informace poskytnout. Povinnost může 

vyplynout až z konkrétního smluvního nebo jiného vztahu mezi institucí zdrojovou 

a institucí tyto informace přijímající.  V této smluvní dokumentaci může být 

vymezen přesný způsob a lhůty předávání informací. Způsob, jakým má převzetí 

identifikace proběhnout, je nechán plně na smluvních stranách, a to i vzhledem 

k tomu, že se jedná o soukromoprávní vztah, který odráží ekonomické zájmy stran. 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
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V praxi tímto způsobem může být umožnění přístupu do interního počítačového 

systému zdrojové instituce přijímající instituci. Co se týká rozsahu zpřístupněných 

informací zdrojovou institucí, tak ten musí být shodný s rozsahem informací, které 

by sama přijímající instituce musela získat při vlastní identifikaci klienta. Přijímající 

instituce ale nemusí využít zpřístupněné údaje v plném rozsahu – může si doplnit 

zbývající části kontroly sama.
 18

 Přijímající osoba odpovídá v konečném důsledku za 

řádné splnění všech povinností, které s identifikací a kontrolou klienta souvisí.
19

 

V případě vzniku pochybností o správnosti nebo úplnosti těchto informací 

přijímající osoba tyto informace nepřevezme a musí si opatřit informace vlastní a 

spolehlivé. Povinné osoby musí při uchovávaní informací dodržovat pokyny 

stanovené vyhláškou ČNB č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém 

vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu.  

2.1.3 Občanské soudní  řízení a exekuční řízení 
 

Bližší podmínky a procesní postupy pro plnění veřejnoprávní povinnosti bankou 

jsou tedy stanoveny výše zmíněnými zvláštními zákony. Dle občanského soudního 

řádu může být banka adresátem výzvy soudu k sdělení skutečností a předložení 

listin významných pro řízení.  Na druhé straně by měla stát povinnost soudu 

postupovat tak, aby bylo bankovní tajemství jako jiná zákonem stanovená nebo 

státem uznávaná povinnost mlčenlivosti zachováváno.
20

 Dalším zvláštním zákonem 

je zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti  (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, v němž je banka zařazena mezi peněžní ústavy 

s povinností součinnosti vůči exekutorům. Povinnost se vztahuje na sdělení  údajů 

o číslech účtů povinného nebo o jejich jiných jedinečných identifikátorech 

exekutorovi na jeho písemnou žádost. Vztahuje se ale také na sdělení údajů o stavu 

a změnách těchto účtů a na údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných 

cenných papírech povinného bankou spravovaných či u banky pro povinného či 

                                                             
18 ČNB. K sdílení informací mezi povinnými osobami v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu [online]. [cit. 2016-06-05]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/K_sdileni_informaci_mezi_povinnymi_oso

bami.pdf. 
19 tamtéž. 
20 ČNB. K sdílení informací mezi povinnými osobami v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu [online]. [cit. 2016-06-05]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/K_sdileni_informaci_mezi_povinnymi_oso

bami.pdf. 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/K_sdileni_informaci_mezi_povinnymi_osobami.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/K_sdileni_informaci_mezi_povinnymi_osobami.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/K_sdileni_informaci_mezi_povinnymi_osobami.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/K_sdileni_informaci_mezi_povinnymi_osobami.pdf
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povinným uschovaných. Do budoucna je vysoce pravděpodobné, že používání 

postupu při průlomu do bankovního tajemství podle dle OSŘ bude ustupovat kvůli 

v současnosti projednávanému zákonu o centrální evidenci účtů, viz kapitola 4 níže. 

2.1.4 Trestní řízení 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád hned v § 8 vyslovuje aktivní legitimaci orgánů 

činných v trestním řízení k vyžádání si údajů, které jsou předmětem bankovního 

tajemství, a to pro naplnění účelu trestního řízení - konkrétně např. pro posouzení 

majetkového postavení obviněného za účelem výkonu rozhodnutí vzešlého 

z trestního řízení. Policie může od banky žádat předávání dat o době a místě použití 

elektronického platebního prostředku hledané nebo pohřešované osoby, a to na 

základě § 68 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.  

2.1.5 Daňové řízení 
 

Informační povinnosti banky vůči správcům daně upravuje zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, který v ustanovení § 67 zakotvuje povinnost bank poskytnout údaje o 

číslech účtů, majitelích, stavu peněžních prostředků, pohybech na účtu, o úvěrech, 

vkladech a depositech, a to na žádost správce.  

V souvislosti se správou daní je nutno na tomto místě zmínit mezinárodní spolupráci 

v oblasti daní. Hlavním cílem mezinárodní spolupráce v této oblasti je zabránění 

daňovým únikům. Tento pro výběr daní pozitivní efekt by měl vyplynout jednak 

jako důsledek zjednodušeného ověřování údajů v daňových přiznáních a 

oznámeních správci daně, ale i vysledování skutečných vlastníků v rámci složitých 

vlastnických struktur daňových subjektů. Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce 

ovlivňují zejména mezinárodní organizace, kterých je ČR členem. Jednak je to EU 

prostřednictvím směrnic, kterou je např. směrnice Rady 2011/16/EU o správní 

spolupráci v oblasti daní. Další významnou mezinárodní organizací je OECD. Mezi 

její hlavní přínosy v této oblasti patří Modelová smlouva o zamezení dvojího 

zdanění a její výkladový komentář, který obsahuje principy pro bilaterální smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění.
 21

  Pro oblast bankovního tajemství je relevantní 

zejména princip, že dotázaný stát nemůže odmítnout poskytnout informaci 

                                                             
21 OECD. ARTICLES OF THE MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND 

ON CAPITAL [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf.  

http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf
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z důvodu, že je taková informace vlastněna bankou nebo jinou finanční institucí, 

tedy dotázaný stát není oprávněn odmítnout poskytnutí vyžádaných informací jen 

proto, že spadají pod ochranu bankovního tajemství.
22

 Kromě bilaterálních smluv o 

zamezení dvojího zdanění je pro správu daní ČR důležitá také multilaterální Úmluva 

o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která umožňuje mezinárodní 

spolupráci ve vícero formách, např. přítomnost při daňových kontrolách v zahraničí, 

dožádání vymáhání a předběžná opatření nebo doručování dokumentů. Souhrnným 

právním předpisem upravujícím mezinárodní spolupráci mezi správci daně v ČR a 

správci daně z jiných států je zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při 

správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. První důležitou novelou tohoto 

zákona je zák. č. 344/2013 Sb., který zrušil zákon č. 330/2014 Sb., o výměně 

informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, 

tzv. Lex FATCA. Tato novela přispěla ke sjednocení právní úpravy. Další novelou 

je zákon č. 105/2016 Sb., tzv. Lex GATCA. Tato novela zavádí automatickou 

výměnu informací o finančních účtech, v níž je správcem daně Specializovaný 

finanční úřad. Finančním účtem se zde rozumí účet vedený finanční institucí a 

zahrnuje mimo jiné depozitní (např. podnikatelský, běžný, spořiči, termínový účet) 

či schovatelský účet  mimo pojistných smluv a smluv o pojištění důchodu, na němž 

je držen finanční majetek ve prospěch jiné osoby).  Generální finanční ředitelství 

jako ústřední kontaktní orgán ČR pravidelně poskytuje kontaktnímu místu jiného 

státu informace týkající se osob, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti 

a o nichž jsou informace oznamovány finančními institucemi. Pod pojmem finanční 

instituce se zde rozumí schovatelská instituce, depozitní instituce, investiční entita 

nebo specifikovaná pojišťovna, přičemž podle definic těchto pojmů v příloze č. 1 

zákona mezi finanční instituce patří i banky. Finanční instituce, které nejsou 

povinny oznamovat údaje ohledně oznamovaných účtů, lze rozdělit do 2 skupin, a 

to: 

(i) vládní entity, mezinárodní organizace nebo centrální banky, 

důchodové fondy, penzijní fondy, kvalifikovaní vydavatelé 

kreditních karet, dále entita stanovená vyhláškou ministerstva, u 

níž je nízké riziko, že jejím prostřednictvím bude ohroženo 

                                                             
22 OECD. COMMENTARIES ON THE ARTICLES OF THE MODEL TAX CONVENTION, bod 19.11 

[online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf. 

 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf
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správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady, 

finanční instituce, které jsou vyňatým nástrojem kolektivního 

investování, svěřenské fondy v rozsahu, v jakém je svěřenský 

správce svěřenského fondu oznamující českou finanční institucí a 

oznamuje všechny požadované informace o všech oznamovaných 

účtech svěřenského fondu; a 

(ii) právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, u níž je 

nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné 

zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady. 

 

Česká finanční instituce nespadající do výše uvedených kategorii v první řadě 

prověřuje, zda v kalendářním roce vede oznamovaný účet. Oznamovaným účtem se 

rozumí finanční účet vedený oznamující českou finanční institucí držený: 

(i) oznamovanou osobou; nebo  

(ii) pasivní nefinanční entitou, jejíž ovládající osoba je oznamovanou 

osobou.  

Oznamovanou osobou je osoba, která není akciovou společností, jejíž akcie jsou 

pravidelně obchodovány na regulovaném trhu s cennými papíry, obchodní 

korporací, která je propojenou entitou této akciové společnosti, vládní entitou, 

mezinárodní organizací, centrální bankou, nebo finanční institucí. Pasivní 

nefinanční entitou je (i) nefinanční entita, která není aktivní nefinanční entitou podle 

článku D přílohy č. 1 k zákonu (např. vládní entita), (ii) investiční entita podle 

přílohy č. 1 k zákonu, která není finanční institucí v zúčastněném státě, a (iii) 

právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která není finanční institucí.  

V případě, že finanční instituce vede oznamovaný účet, zjišťuje údaje o 

oznamovaném účtu za kalendářní rok. V oznámení, které podává oznamovací 

finanční instituce Specializovanému finančnímu úřadu, se zejména uvádí:  

 identifikace finanční instituce; 

 údaje zjištěné o oznamovaném účtu, jeho jednoznačný identifikátor a 

zůstatek ke konci kalendářního roku, včetně případných připsaných úroků; 

 prohlášení, že při prověřování oznamovací finanční instituce řádně použila 

postupy náležité péče, jiné srovnatelné nebo přísnější postupy. 
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Zjišťovanými údaji o oznamovaném účtu jsou (i) jméno nebo označení majitele 

účtu, 

(ii) datum a místo narození majitele účtu, (iii) adresa místa trvalého nebo jiného 

pobytu nebo adresa sídla majitele účtu, (iv) daňové identifikační číslo nebo jiné 

obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové účely ve státě, kde je daňovým 

rezidentem, a (v) kód tohoto státu. Údaje ohledně klienta a jeho účtu poskytované 

bankou v tomto oznámení jsou chráněny bankovním tajemstvím. Vztah uvedeného 

zákona k zákonu o bankách se nachází v důvodové zprávě k Lex GATCA. Podle 

této důvodové zprávy je tato novela ve vztahu speciality k předpisům na úseku 

bankovního tajemství. Pokud by oznamující finanční instituce překročila zákonné 

limity zde stanovené, byla by odpovědná za porušení bankovního tajemství.
23

 Z toho 

tedy vyplývá, že automatická výměna informací o finančních účtech je dalším 

případem prolomení bankovního tajemství aprobovaným zákonem a až vybočení ze 

zákonných mezí představuje neoprávněné porušení bankovního tajemství bankou a 

hrozí jí za to sankce podle zákona o bankách.  

 

2.1.6 Přístup veřejnosti na základě zákona o bankách 

 

 Fyzické a právnické osoby, které nejsou oprávněnými adresáty informací z 

veřejnoprávní informační povinnosti, se můžou seznámit s údaji podléhajícími 

bankovnímu tajemství v případech, kdy jsou oprávněnými osobami v daňové 

exekuci nebo výkonu rozhodnutí. Dalším speciálním případem je sdělení údaje o 

účtu adresáta, kterému byla oprávněnou osobou zaslána platba na účet omylem a 

tato osoba utrpěla škodu a bez tohoto údaje se nemůže domoci vydání 

bezdůvodného obohacení ze strany adresáta. Třetí osoby a veřejnost se můžou o 

klientovi banky dozvědět o porušení jeho povinnosti v případě, že dojde k porušení 

jeho peněžitých, smluvních či zákonných povinností vůči bance. Banka je v tomto 

případě oprávněna chránit svoje zájmy tím, že zpřístupní tyto údaje, které podléhají 

bankovnímu tajemství, veřejnosti a třetím osobám, a to bez ohledu na souhlas 

daného klienta. Co se týče prodlení klienta s plněním peněžitých povinností, zákon 

vyžaduje, aby byl v prodlení minimálně 60 dnů.  Ustanovení § 38 odst. 8 umožňuje 

                                                             
23 Důvodová zpráva k zákonu č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní 

spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se 

Spojenými státy americkými pro účely správy daní. In: 2015, 105/2016 Dz. 
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klientovi banky zveřejnění těchto negativních informací předejít. Může se bránit 

uzavřením tzv. dohody o nápravě s bankou, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 

k porušení jeho povinnosti došlo. Banka ale nemá povinnost takovou smlouvu 

s klientem uzavřít, takže pokud nedojde k jejímu uzavření nebo pokud není 

uzavřená dohoda dodržena, může banka informace ohledně porušení povinnosti 

zveřejnit. K uzavření dohody o nápravě může dojít jenom jednou za kalendářní rok, 

z čehož vyplývá, že opakovaným porušením povinností během tohoto období daný 

klient pozbývá právo na tuto ochranu před zveřejněním informací bankou. Dle 

komentáře k tomuto ustanovení by se porušení povinnosti mělo vztahovat na 12 po 

sobě následujících měsíců.
24

 Takový výklad by byl prevencí proti situaci, kdy 

například klient poruší svoji povinnost ke konci kalendářního roku (období listopad-

prosinec), navrhne uzavření dohody o nápravě a následně při porušení svých 

povinností na začátku dalšího roku (leden-únor) by mohl znovu žádat o uzavření 

dohody o nápravě.  

Nedodržení zákonných postupů pro průlom bankovního tajemství by mohlo pro 

banku mít následek v podobě sankce až do výše 50 000 000 Kč za správní delikt dle 

§ 36e odst. 5 zákona o bankách, a to z důvodu, že „nepodala na písemné vyžádání 

zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 

tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6.“   

Dále by banka mohla být odpovědná za škodu způsobenou klientovi dle občanského 

zákoníku. Občanský zákoník také dává klientům banky domáhat možnost domáhat 

se náhrady škody a nemajetkové újmy jim způsobené v příčinné souvislosti 

s jednáním nebo opomenutím banky při ochraně bankovního tajemství. Zde přichází 

v úvahu již předsmluvní odpovědnost banky, která se zde bude vztahovat na situace, 

kdy se o úvěrové nebo jiné smlouvě s klientem teprve jedná. Ustanovení §1730 

umožňuje bance vést si záznamy o údajích a sděleních poskytnutých klientem, i 

když smlouva nebude uzavřena. Pokud se jedná o důvěrný údaj nebo sdělení, má 

banka zde povinnost zabránit jejich zneužití a prozrazení bez zákonného důvodu. 

Náhrady nemajetkové újmy, tedy poskytnutí zadostiučinění se klient může domáhat 

zejména v případech, kdy porušením bankovního tajemství dojde k zásahu do jeho 

integrity. Nezákonné jednání navíc může vyvolat nedůvěru klienta nejen v tuto 

                                                             
24 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy malé komentáře. 

ISBN 978-80-7400-389-9. 
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banku, ale i v bankovní systém jako celek. Na druhé straně se ale může zdát, že 

neposkytnutí určité informace o klientovi, i když to byla zákonná povinnost banky, 

může být klientovi a jeho majetkovým i jiným zájmům k prospěchu.  

Vývoj legislativy v této kategorii je čím dál tím více ovlivňován jak mezinárodním, 

tak i evropským právem, a dle mého názoru bude tento trend pokračovat i 

v budoucnu.  

2.1.7 Úpadek a likvidace banky  
 

Důležitou otázkou zachovávání bankovního tajemství je časová hranice, kdy banka 

„přestane být bankou“. Bankovní licence zaniká (i) dnem právní moci rozhodnutí o 

odnětí licence, dále (ii) dnem, ke kterému se banka zrušuje s likvidací, (iii) dnem 

uvedeným v rozhodnutí valné hromady banky o tom, že už nebude vykonávat 

činnost, ke které je třeba licence, (iv) dnem výmazu banky z obchodního rejstříku, 

pokud zaniká bez likvidace, (v) dnem právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti 

banky na území České republiky podle jiného právního předpisu. 

Co se týče úpadku banky, insolvenční zákon obsahuje speciální pravidla pro řešení 

úpadku finančních institucí, která se aplikují poté, kdy zanikne bance licence. Tento 

postup obsahuje oproti obecným ustanovením o insolvenčním řízení řadu 

zvláštností. Insolvenční návrh podává ČNB a úpadek banky lze řešit pouze 

konkursem. Insolvenční soud má povinnost informovat prostřednictvím ČNB 

veřejnost o vydání rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek banky. 

Insolvenční správce také zajistí zveřejnění podstatných částí rozhodnutí o úpadku a 

o prohlášení konkursu v Úředním věstníku EU ve formě tzv. výtahu. Výtah 

obsahuje identifikaci banky, prohlášení konkursu na její majetek, informaci o tom, 

že pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka se považují za přihlášené a 

identifikaci insolvenčního soudu a správce.  Co se týče úpadku banky a 

zachovávaní bankovního tajemství, tak ustanovení § 7a zákona o bankách obsahuje 

pravidlo, že ode dne zániku licence sice nesmí banka přijímat vklady a poskytovat 

úvěry a provozovat další činnosti mimo činností, které jsou nezbytné k vypořádání 

jejích pohledávek a závazků; do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se 

považuje za banku podle insolvenčního zákona. Z toho vyplývá, že bankovní 

tajemství musí být zachováváno i v průběhu konkursu banky až do vypořádání její 

závazků. Dle komentáře k insolvenčnímu zákonu jinak insolvenční řízení probíhá 
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v zásadě standardním způsobem podle příslušných ustanovení obecné části 

zákona.
25

 Na insolvenčního správce tedy můžeme vztáhnout ustanovení § 49 

z obecné části insolvenčního zákona. Toto ustanovení zakotvuje povinnost správce 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své 

funkce, a o kterých zvláštní právní předpis stanoví povinnost mlčenlivosti. Pod 

tento případ lze podřadit i povinnost zachovávat bankovní tajemství. Tuto 

mlčenlivost je správce povinen zachovávat i po skončení jeho funkce, pokud ho 

této povinnosti nezprostí klient banky nebo soud. Tato povinnost se vztahuje i na 

třetí osoby vykonávající činnosti, ke kterým je povinen insolvenční správce.  

Na banku jako akciovou společnost, tedy obchodní korporaci, se vztahují příslušná 

ustanovení o zrušení a zániku korporací. Jedním ze způsobů zrušení je zrušení 

korporace s likvidací. Likvidace je proces sloužící k vypořádání majetku zrušené 

právnické osoby, vyrovnání dluhů vůči věřitelům a rozdělení čistého majetkového 

zůstatku. Po vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě 

likvidátora. Pokud jde o zrušení banky s likvidací, zákon o bankách obsahuje 

speciální ustanovení ohledně jejich likvidace. Návrh na jeho jmenování a odvolání 

a jmenování nového může podat jedině ČNB. Likvidátor je svým postavením 

orgánem právnické osoby, tedy banky, a má přístup i k jejím interním informacím, 

ke kterým patří i informace o klientech a jejich transakcích. Ochranu údajům, na 

které se vztahuje bankovní tajemství, poskytuje § 36 odst. 3 zákona o bankách, 

který stanovuje povinnost mlčenlivosti všem fyzickým osobám, které se při 

likvidaci banky seznámily s údaji, na které se vztahovalo bankovní tajemství. A to i 

přesto, že banka přichází o licenci ke dni, ke kterému se banka zrušuje, pokud se 

zrušuje s likvidací.  

Nad rámec této podkapitoly uvádím, že banka vystupuje v insolvenčním řízení také 

jako subjekt povinný poskytnout informace za účelem zjišťování majetkové 

podstaty dlužníka insolvenčním správcem. Mezi tyto subjekty patří i finanční 

instituce a ty jsou povinny poskytovat součinnost poskytováním informací o 

majetku dlužníka a některých dalších údajů, které jsou nutné pro výkon správy, a to 

ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo dlužníku. Tyto informace se 

poskytují na písemnou žádost insolvenčního správce bez zbytečného odkladu. 

                                                             
25 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8. 



25 
 

V případě, že banka neposkytne součinnost řádně a včas, nastupuje odpovědnost za 

škodu. Dále na banku dopadá také oznamovací povinnost ohledně dlužníkova 

majetku náležícího do majetkové podstaty. Tato povinnost se plní vůči 

insolvenčnímu nebo předběžnému správci, a to hned jakmile se dozví o vydání 

rozhodnutí o úpadku. V oznámení banka uvede také právní důvod, na jehož základě 

tyto prostředky banka má (např. smlouva o účtu).  

2.2 Průlom a nový občanský zákoník  
 

Smlouvu o účtu upravuje § 2662 občanského zákoníku, když pod toto ustanovení je 

možné zahrnout jak smlouvu o běžném účtu, tak i smlouvu o účtu vkladovém. 

Uzavřením smlouvy o účtu mezi bankou a klientem dochází ke vzniku 

dvoustranného soukromoprávního vztahu. Důležité je také ustanovení § 1798 a 

násled. občanského zákoníku ohledně smluv uzavíraných adhezním způsobem. 

Protože rozsah bankovního tajemství bývá často omezen ve smlouvě, která má 

povahu smlouvy adhezní, s odkazem na všeobecné obchodní podmínky. 

Standardizovaná forma bývá také používaná k udělení souhlasu s omezením 

rozsahu bankovního tajemství neomezeně pro futuro. V této souvislosti je potřeba 

zmínit ustanovení § 1800 odst. 2, ve kterém se uvádí, že jestli smlouva uzavřená 

adhezním způsobem obsahuje doložku, která je pro slabší stranu, tedy klienta 

banky, bez rozumného důvodu zvláště nevýhodná, a to hlavně když se závažně 

odchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je tato 

doložka neplatná.  

Vzájemnou dohodou mezi klientem a bankou můžou být tyto náležitosti upraveny, 

a to i směrem k redukci rozsahu poskytované ochrany. Formulace této dohody však 

nesmí být popírat fiduciární charakter vztahu mezi bankou a klientem, což by jinak 

mohlo vést k  neplatnosti daného ujednání pro rozpor s dobrými mravy dle § 580 

občanského zákoníku. Konkrétní nakládání s informací, ke kterému dal klient 

souhlas, se za porušení nepokládá.
26

   

 

                                                             
26 PIHERA, VLASTIMIL. Některé úvahy o bankovním tajemství. Obchodněprávní revue. 2011, roč. 

2011, č. 2, s. 35.  
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3 Sdílení informací pomocí registrů v České republice 
 

Úvěrové registry můžeme rozdělit dle různých kritérií do následujících kategorii:  

 z pohledu provozovatele registru se jedná o (i) komerční a (ii) veřejné 

(centrální) registry; 

 z pohledu uchovávaných údajů na (i) negativní a (ii) pozitivní registry; 

 z pohledu uživatelů registrů na (i) bankovní a (ii) univerzální registry; 

 z pohledu subjektů, o nichž se informace v registru vedou, na (i) 

registry fyzických osob a (ii) registry právnických osob; 

 z geografického hlediska na (i) národní a (ii) místní (lokální); 

 z pohledu zákona na (i) uvádění informací v registru bez souhlasu 

klienta a (ii) uvádění informací se souhlasem klienta.
27

 

3.1 Centrální registr úvěrů 

 

Možnost vzájemné výměny a sdílení informací o majitelích účtů, o bankovním 

spojení, o identifikačních údajích majitelů účtů a dále o záležitostech, které 

vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, poskytuje §38a zákona o 

bankách. Banka přijímající informace o klientech jiných bank je povinna s nimi 

zacházet, jako by šlo o údaje o jejích vlastních klientech. ČNB shromažďuje 

informace tohoto charakteru ohledně klientů bank, které jí povinně poskytují 

všechny banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR na základě vyhlášky 

ČNB č. 273 Sb.
28

 Tito poskytovatelé informací, tedy tzv. účastníci Centrálního 

registru úvěrů (dále „CRÚ“),  jsou povinni registrovat své úvěrové pohledávky bez 

ohledu na jejich výši, vyjma debetů na běžných účtech s povinnou registrací nad 

2000 Kč. O samotném klientovi banky poskytují ČNB následující informace:  

 Typ klienta, informaci o tom, jestli je rezident nebo nerezident; 

 Rodné číslo nebo datum narození klienta, příp. identifikační číslo klienta, 

zahraniční identifikační číslo, daňové identifikační číslo; 
                                                             
27 KUČERA, Petr. Co všechno smíme vědět o dlužnících. Konference Život na dluh [online]. CBCB, 28. 

2. 2006 [cit. 2016-06-04]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/2752795/. 
28 ČNB. Vyhláška č. 273 Sb. ze dne 30. 10. 2014 o sestavování a předkládání informací pro informační 

databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank[online]. 

[cit. 2016-06-03]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_273_2014.pdf. 

 

http://slideplayer.cz/slide/2752795/
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_273_2014.pdf
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 Právní forma klienta, jeho ekonomický sektor; 

 Jméno, příjmení, tituly, příp. obchodní název klienta, jeho adresa sídla příp. 

kontaktní adresa; 

 Interní poznámka banky. 

 

A ohledně konkrétní pohledávky z úvěru, jež vznikla bance vůči klientovi, banky 

sdělují ČNB následující informace:  

 Organizační složka banky, která poskytla pohledávku; 

 Identifikační kód klienta v CRÚ vztahující se k pohledávce; 

 Typ záznamu k pohledávce, číslo pohledávky, syntetický účet pohledávky, 

typ pohledávky, odvětvová specifikace pohledávky, stav pohledávky, datum 

vzniku pohledávky, datum splatnosti pohledávky, měna pohledávky, výše 

vzniklé pohledávky (rámce), zůstatek pohledávky, korekce; 

 Číslo rámcové smlouvy, číslo transe, typ úvěru; 

 Dny po splatnosti, jistina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti; 

 Typ zajištění a datum odpisu. 

 

 ČNB z těchto údajů vytváří informační databázi, tedy CRÚ. V CRÚ se tedy 

nacházejí údaje o úvěrových závazcích právnických a fyzických podnikajících 

osob bez ohledu na status jejich splácení nebo výši úvěru. Mezi tyto úvěrové 

závazky patří čerpané úvěry včetně úvěrů kontokorentních, nepovolené debety na 

běžných účtech, poskytnuté úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení 

a poskytnuté záruky z akreditivů. Také se sem řadí závazky právnických osob 

vůči věřitelům v zemích EU, které si na základě mezinárodní dohody vzájemně 

vyměňují informace o klientech. Aktualizace uvedených informací probíhá na 

měsíční bázi. Údaje platné ke konci příslušného měsíce jsou k dispozici 

oprávněným subjektům 25. den následujícího měsíce. Z toho mimo jiné plyne, že 

v případě splacení úvěru klientem v průběhu měsíce (např. i v první den v daném 

měsíci) může být tato změna v rejstříku oprávněnými subjekty zaznamenaná až 

25. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k této či jiné změně došlo.  

Přístup k těmto informacím mají banky, pobočky zahraničních bank, ECB a ČNB 

v souvislosti s dohledem nad finančním trhem a další osoby oprávněné dle 

zvláštního zákona. ČNB je oprávněna zpřístupnit tyto informace i centrálním 
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bankám členských států EU, a to za podmínek, že vedou podobné registry a že je 

zaručena reciprocita a srovnatelná úroveň ochrany těchto údajů s tou v ČR. 

Klientovi banky mají být poskytovány informace, které se ho týkají, na základě 

žádosti jím podané, a to poskytnutím výpisu z CRÚ. Údaje jsou k dispozici 

oprávněným subjektům po dobu 10 let od splacení pohledávky. Důležité je, že 

CRÚ sice obsahuje informace podléhající bankovnímu tajemství, ale poskytnutí 

informací z registru zákonným způsobem není jeho porušením.
29

  

3.2 Bankovní registr klientských informací  

 

Z ustanovení § 38a zákona o bankách vyplývá, že banky se můžou vzájemně 

informovat o svých klientech i   prostřednictvím právnické osoby, která není 

bankou. Bankovní registr klientských informací (dále „BRKI“) je provozovaný 

společností Czech Banking Credit Bureau, a. s. Pod pojmem credit bureau (také 

credit agency) se rozumí organizace poskytující standardní službu věřitelům, která 

jim umožňuje na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem registru získat 

úvěrové zprávy o klientech za účelem vyhodnocení rizika poskytnutí úvěru 

danému klientovi. Hlavními účely registru jsou (i) ve prospěch bank vyrovnávat 

informační nerovnováhu vznikající při prvotním jednání s klientem ohledně 

poskytnutí úvěru, (ii) klientům, kteří řádně splácí svoje úvěrové závazky, umožnit 

akceleraci procesu získání dalšího úvěru, a (iii) klientům, kteří nejsou dostatečně 

bonitní nebo nesplácejí svoje stávající úvěry, zabránit k přístupu k dalším 

úvěrovým produktům. Charakterem je BRKI registr komerční a ČNB se nijak 

nepodílí na jeho provozu a ani nad ním neprovádí dohled. Uživateli, tzv. 

účastníky BRKI, se mohou stát banky či pobočky zahraničních bank na základě 

smlouvy o zpracování údajů uzavřené mezi nimi a Czech Banking Credit Bureau, 

a. s. V současnosti má registr 25 uživatelů.
30

 BRKI obsahuje informace o celkové 

úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o 

platební morálce klienta. Klienty se zde rozumí fyzické osoby a fyzické 

podnikající osoby, které u účastníka BRKI: 

 čerpají, příp. čerpaly úvěrový produkt;  

                                                             
29 ČNB. Centrální registr úvěrů - dotazy a odpovědi [online]. [cit. 2016-06-03]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/faq/centralni_registr_uveru.html. 
30 Czech Banking Credit Bureau [online]. [cit. 2016-06-03]. Dostupné z: http://www.cbcb.cz/. 

 

https://www.cnb.cz/cs/faq/centralni_registr_uveru.html
http://www.cbcb.cz/
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 o takový produkt teprve účastníka žádají; nebo 

 i ostatní osoby, pokud požadovaná smlouva mezi bankou a touto osobou 

nebyla uzavřena.  

BRKI obsahuje identifikační údaje klienta a informace ohledně jeho úvěrových 

závazků vůči účastníkovi BRKI, které jsou zde uchovávány po dobu 4 let od jeho 

ukončení. Pokud jde o informaci o tom, že daná smlouva uzavřena nebyla, ta se 

uchovává po dobu 1 roku ode dne podání žádosti o uzavření klientem. Zpracované 

informace o klientovi jsou uživatelům poskytovány na jejich žádost ve formě 

úvěrové zprávy, jejíž část týkající se údajů o úvěrovém kontraktu je pro ilustraci 

vyobrazena níže.   

 

Obr. 3.: Úvěrová zpráva – údaje o úvěrovém kontraktu 

 

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/2752795/ 

3.3 Nebankovní registr klientských informací  

 

3.3.1 Novela zákona o ochraně spotřebitele 

 

Účel registrů obsahující informace o bonitě a důvěryhodnosti klientů jako prevence 

zadlužení spotřebitelů zdůrazňuje novela č. 378/2015 Sb. zákona 634/1992 Sb. o 

ochraně spotřebitele. Novela zákona zavádí regulaci informační databáze o bonitě a 

http://slideplayer.cz/slide/2752795/
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důvěryhodnosti spotřebitele, tedy regulaci nebankovních registrů klientských informací. 

Dosud neexistující zákonná regulace nebankovních registrů míří proti existujícím 

registrům dlužníků, které přestože neobsahují relevantní informace, vyžadují od 

žadatelů o výpis uhrazení poplatku. Jako příklad takového registru se v médiích uvádí 

Centrální registr dlužníků České republiky, neboli CERD.
31

 Tento registr nedoporučují 

ani samotné finanční instituce a od jeho aktivit se distancují také provozovatelé jiných 

registrů.
32

 Dalším cílem této novely je odstranit nejasnosti ohledně zpracovávání 

osobních údajů těmito registry. V minulosti došlo ke sporům mezi provozovateli 

nebankovních registrů a Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále „ÚOOÚ“). Spory 

vycházely ze stížností fyzických osob adresovaných  ÚOOÚ, ve kterých tito stěžovatelé 

vytýkali např.: zpracování osobních údajů v dlužnických registrech, aniž by cokoliv 

dlužili, jejich identita byla zneužita k trestné činnosti, jejich dluh vznikl před vznikem 

činnosti nebankovních registrů a jsou již dávno promlčené, nebo že jejich dluh 

nedosahuje ani 150 Kč. ÚOOÚ musel tedy zasahovat do činností provozovatelů těchto 

nebankovních registrů zejména proto, že oni sami nereagovali na podněty stěžovatelů. 

Dle ÚOOÚ se zpracování osobních údajů v nebankovních registrech řídilo obecnou 

právní úpravou obsaženou v zákoně o ochraně osobních údajů.  Úřad zejména 

upozorňoval na podmíněnost vedení údajů o dlužníkovi v těchto registrech jeho 

souhlasem, který ovšem může být kdykoliv vzat zpět, přičemž pro uvádění údajů o 

dlužnících nelze použit žádnou výjimku, kterou zákon o ochraně osobních údajů 

poskytuje.
33

 Proti tomuto nastavení poskytování a následného odvolání souhlasu 

dlužníka se postavila iniciativa Navigátor bezpečného úvěru.
34

 Tato iniciativa 

zdůrazňuje důležitost těchto registrů a fakt, že klient, který svůj souhlas se zápisem do 

registru dá, může v případě prodlení ve splácení jeho závazků tento souhlas následně 

odvolat, což podkopává smysl těchto registrů. 

Dle nové úpravy může být provozovatelem registru právnická osoba, která není 

prodávajícím a jejímž hlavním účelem není podnikání. Do činnosti takového registru 

musí být zapojeno alespoň 10 bank prodávajících spotřebitelské úvěry, platebních 

                                                             
31 Centrální registr dlužníků České republiky [online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.cerd.cz/ 
32 CBCB a CNBCB. Upozornění bankovního a nebankovního registru klientských informací: Centrální 

registr dlužníků [online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: http://www.cbcb.cz/sqlcache/upozorneni-

cerd.pdf.  
33 ÚOOÚ. Reakce na zprávu zveřejněnou ČTK 18. října 2013 [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: 

https://www.uoou.cz/reakce-na-zpravu-zverejnenou-ctk-18-rijna-2013/d-5102/p1=1099. 
34 Navigátor bezpečného úvěru [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: http://navigatoruveru.cz/. 

 

http://www.cerd.cz/
http://www.cbcb.cz/sqlcache/upozorneni-cerd.pdf
http://www.cbcb.cz/sqlcache/upozorneni-cerd.pdf
https://www.uoou.cz/reakce-na-zpravu-zverejnenou-ctk-18-rijna-2013/d-5102/p1=1099
http://navigatoruveru.cz/


31 
 

institucí nebo poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu. Zřízení registru musí 

jeho provozovatel jakožto zpracovatel osobních údajů ohlásit ÚOOÚ. V registru je 

možné zpracovávat:  

(i) identifikační údaje spotřebitele (včetně oprávněně získaného rodného čísla), (ii) 

údaje o jeho finančních závazcích ze smluv mezi spotřebitelem a prodávajícími, kteří 

užívají registr, včetně těch, k jejichž uzavření nedošlo, (iii) časové určení období, ke 

kterému se údaje vztahují, (iv) údaj o prodávajícím, který záznam zapsal. Tento rozsah 

může být provozovatelem registru zúžen. Údaje se mohou uchovávat po dobu, po 

kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. V případě, že 

k uzavření smlouvy nedojde, činí tato lhůta 3 měsíce. 

Poskytovateli těchto informací jsou a přístup k těmto informacím mají tzv. prodávající, 

tedy podnikatelé, kteří spotřebiteli prodávají výrobky nebo poskytují služby. Účel 

použití těchto informací prodávajícími je limitován na předcházení podvodnému jednání 

a k posouzení schopnosti a ochoty spotřebitele splnit jeho smluvní závazky a to 

v souvislosti s konkrétním obchodním případem. Tato souvislost se vztahuje buď na 

rozhodování prodávajícího o poskytnutí služby či o prodeji výrobku vedoucími ke 

vzniku pohledávky za spotřebitelem, a to mimo případů, kdy pohledávky budou splněny 

současně s uzavřením smlouvy nebo bezprostředně po jejím uzavření. Případně se jedná 

o souvislost vzniklou ze smlouvy nebo pohledávkou za spotřebitelem vyplývající ze 

smlouvy, když tyto nebyly splněny. Žádost prodávajícího o informace se tedy musí 

týkat (i) spotřebitele, který buď žádá o poskytnutí služby nebo koupi výrobku, nebo za 

kterým má prodávající pohledávku, (ii) zajišťovatele dluhu spotřebitele, nebo (iii) 

osoby, která je s takovým spotřebitelem či zajišťovatelem ekonomicky provázaná a jejíž 

bonita je zde relevantní. Oprávněnost svého požadavku však prodávající dokládá jen na 

vyžádání provozovatele. O přístupu k informacím v registru uzavře provozovatel 

s prodávajícím smlouvu o přístupu do registru. 

Zároveň musí jak provozovatelé, tak prodávající zachovávat tyto informace v tajnosti, 

aby nedošlo k jejich zneužití. Co se týče souhlasu samotného spotřebitele, tak pro 

vzájemné informování a zpracování osobních údajů v registru ho zapotřebí není. 

Souhlas spotřebitele je však nutný při poskytování informací prodávajícímu 

z pozitivních registrů, tj. registrů, které obsahují informace o závazcích spotřebitelů, kde 

nedošlo k prodlení.  Na druhé straně má prodávající povinnost informovat spotřebitele o 

tom, že může být informace o jeho dluhu po splatnosti v takovém registru zaevidována 

a zároveň má povinnost ho ke splacení vyzvat. Při uvedení těchto negativních informací 
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musí být zároveň poskytnuta informace o tom, zda a kdy byl dluh splněn. Spotřebitel 

má dále právo vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí údajů o svých závazcích, u kterých 

nenastalo prodlení, a o jeho potenciálních závazcích, a to písemnou formou přímo vůči 

provozovateli registru. Provozovatel je v tom případě povinen odstranit z registru 

všechny tyto záznamy. Dalším právem spotřebitele je žádat provozovatele registru nebo 

prodávajícího o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které se ho týkají. A 

konečně je právem spotřebitele na výpis z registru ohledně informací, které se ho týkají.  

Existující Nebankovní registr klientských informací (dále „NRKI“) provozuje Czech 

Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. NRKI lze charakterizovat jako registr komerční, 

univerzální, národní, ve kterém se uvádějí (pozitivní i negativní) údaje o fyzických a 

právnických osobách. Co se týče osob fyzických, je zapotřebí jejich souhlasu se 

zařazením informací do registru. Informace poskytují věřitelé, zejména leasingové 

společnosti a jiné nebankovní finanční instituce, přičemž NRKI má v současné době 

celkem 34 uživatelů. Registr obsahuje identifikační údaje klienta a informace o tom, 

jaký typ produktu využívá, počet úvěrových smluv, výše částek jednotlivých úvěrů a 

výše pravidelných splátek včetně historických dat. Údaje jsou podle informace na webu 

provozovatele uchovávány po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu mezi klientem 

a uživatelem, a v případě, že smlouva uzavřena nebyla, tak po dobu 6 měsíců. Tyto 

lhůty odporují výše zmíněnému zákonnému ustanovení. Přístup k těmto informacím je 

umožněn uživatelům NRKI a v rámci vzájemné výměny i uživatelům BRKI.
35

 

3.4 Registry SOLUS 

 

Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (dále „SOLUS“) provozuje 

celkem 6 registrů za účelem prevence nesplácení úvěrů klienty (a tedy ztrát věřitelů) a 

zároveň za účelem zvyšování vymahatelnosti stávajících závazků. Uživatelská základna, 

tedy členové SOLUS-u, je v porovnání s předchozími registry rozmanitější co se týče 

sektorů, ve kterých působí. Uživateli nejsou jen bankovní či nebankovní instituce, ale i 

např. mobilní operátoři či společnosti zabývající se prodejem zboží. První skupinu 

registrů provozovaných SOLUS-em tvoří 2 negativní registry, a to (i) Registr fyzických 

osob a (ii) Registr IČ, tedy registr právnických a fyzických podnikajících osob. Tyto 

registry obsahují informace o klientech, kteří si neplní své smluvní závazky vůči členům 

                                                             
35 Czech Non-Banking Credit Bureau [online]. [cit. 2016-06-04]. Dostupné z: http://www.cncb.cz/. 
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sdružení. Dalším registrem je Registr pozitivní, kde se, jak již z názvu vyplývá, uvádějí 

informace o klientech členů sdružení, kteří si své smluvní povinnosti řádně plní.  

Podpůrnou databází k hlavním registrům je Registr neplatných dokladů. Tato databáze 

čerpá informace jak z portálu Neplatné doklady spravovaného Ministerstvem vnitra, tak 

informace poskytnuté členskými společnostmi. Další vedlejší databází SOLUS-u je 

Insolvenční registr, který obsahuje informace z Insolvenčního rejstříku. Oproti 

insolvenčnímu rejstříku poskytuje více možností, jak informace vyhledávat a jak je 

využívat - např. aplikace insolvenčního registru dokáže uživatele upozornit na termín 

schůze věřitelského výboru. Posledním z registrů vedených SOLUS-em je Registr 

třetích stran. Třetí stranou se zde rozumí zejména subdodavatelé či zprostředkovatelé 

spolupracující s členskými společnostmi, kteří se v souvislosti s daným obchodným 

vztahem dopustili jednání způsobilého poškodit dobré jméno členské společnosti nebo 

jejího klienta. Registr třetích stran má za cíl před těmito nespolehlivými obchodními 

partnery varovat ostatní subjekty.
36

  

4 Centrální registr účtů 

4.1 Centrální registr účtů a boj proti terorismu v EU 

 

Jedním z aktuálně nejvyužívanějších nástrojů v boji proti globálnímu terorismu je 

zabránění přístupu teroristických organizací k financím. Historicky byl základem pro 

užší spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti justice a vnitra třetí pilíř založený 

Amsterdamskou smlouvou. Výrazněji začala být potřeba společného postupu členských 

státu EU v boji proti terorismu akcentována po 11. září 2001, kdy byl následně přijat 

Akční plán boje proti terorismu, na jehož základě dochází ke zmrazení finančních 

prostředků teroristických skupin, osob a jiných entit v EU.
37

 Následovala Rámcová 

rozhodnutí, kterými byl zaveden Evropský zatýkací rozkaz, vytvořen Eurojust a byla 

rozšířena pravomoc Europolu. V roce 2003 byla přijata Evropská bezpečnostní 

strategie, která upozorňuje na dobré financování a propojení teroristických hnutí 

elektronickými prostředky. Dále po útocích v Madridu v roce 2004 byla vytvořena 

                                                             
36 SOLUS, zájmové sdružení právnických osob [online]. [cit. 2016-06-04]. Dostupné z: 

https://www.solus.cz/ 
37 COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/2430 of 21 December 2015 updating the list of persons, groups 

and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of 

specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2015/1334. 

https://www.solus.cz/
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funkce protiteroristického koordinátora EU podřízeného Vysokému představitelovi pro 

Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, jehož úkolem je identifikovat slabá místa 

jednotlivých členských zemí EU (a EU jako celku) v oblasti boje proti terorismu a 

předkládat návrhy pro jejich překlenování.  V reakci na útok byl upraven Akční plán, 

který mezi prioritami zdůrazňoval i obecné cíle jako např. snížení možnosti přístupu 

teroristů k finančním prostředkům, omezení možnosti financování jejich aktivit, 

konkrétní opatření směřující k zabránění zneužívání charitativních organizací teroristy a 

posílení procedury zmrazování finančních prostředků. Po útocích v Londýně v roce 

2005 byla přijata Strategie EU pro boj proti terorismu, která rozdělila hlavní cíle EU 

v boji proti terorismu do 4 kategorii, a to předcházet, chránit, pronásledovat a reagovat. 

 

Obr. 3: Strategie EU pro boj proti terorismu  

 

Zdroj: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+14469+2005+REV+4&l=cs 

Zabránění přístupu teroristů k finančním prostředkům spadá jak do kategorie 

„předcházet“, tak do kategorie „pronásledovat“, a dělí se na (i) zabránění financování 

konkrétních útoků a (ii) zabránění financování teroristických hnutí jako celků. 

K uskutečnění zabránění musí být podezřelé finanční transakce vystopovány. K tomuto 

účelu byly zřízeny na základě tzv. třetí směrnice proti praní špinavých peněz speciální 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+14469+2005+REV+4&l=cs
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útvary, spadající většinou pod ministerstva financí (v ČR FAÚ MF), kterým je hlášená 

každá podezřelá transakce nad 15 000 EUR.
38

 

Současný Akční plán Evropské komise pro posílení boje proti financování terorismu 

vychází z tzv. čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz a zahrnuje posílení působení 

finančních zpravodajských jednotek (v ČR FAÚ MF) ve všech členských státech. To 

může být podle plánu uskutečněno buď (i) přizpůsobením pravidel pro finanční 

zpravodajské jednotky aktuálním mezinárodním standardům, jež by eliminovala potřebu 

předložení tzv. zprávy o podezřelé transakci finanční zpravodajskou jednotkou pro 

získání přístupu k údajům o účtu, nebo právě (ii) vytvořením národních centrálních 

registrů bankovních a platebních účtů. Tyto registry mají umožnit identifikovat všechny 

bankovní účty vedené v členském státě patřící jedné osobě a mají sloužit nejen 

finančním zpravodajským jednotkám, ale i státním orgánům provádějícím výkon 

rozhodnutí, daňovým úřadům či úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti. 

Postupy získávání údajů o účtech z centrálních registrů těmito úřady ale musí 

respektovat ochranu údajů a zákonné podmínky přístupu k těmto údajům.
39

 

4.2 Centrální registr účtů ve vybraných zemích EU 

 

Návrh novely čtvrté směrnice prezentuje cíl vytvoření národního registru bankovních 

účtů, ale ponechává na členský státech implementaci opatření, které povedou k tomuto 

cíli.
40

 Po přezkoumání situace v několika členských státech můžeme shrnout základní 

prvky právní úpravy, která vytvoří funkční centrální registr. Formálně lze úpravu 

realizovat novelou zákona upravujícího postavení a činnost bank a finančních institucí, 

nebo vytvořit zákon úplně nový. V první řadě je potřeba určit (i) správcovský orgán 

registru, který bude registr vést (nejčastěji je to centrální banka členského státu). Dále 

určit, jaké (ii) informace o účtu bude registr obsahovat (identifikace vlastníka, datum 

otevření atd.), (iii) dobu, po kterou budou v registru přístupné (5, 10 let po zrušení 

účtu), a tím i (iv) povinné subjekty, které budou tyto informace dodávat (banky a jiné 

                                                             
38 EU a boj proti terorismu. EurActiv.cz [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/eu-a-boj-proti-terorismu. 

 
39 Questions and Answers: Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing [online]. 

European Commission - Fact Sheet [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-202_en.htm 
40 MEINZER, Markus. Bank account registries in selected countries. Tax Justice Network [online]. [cit. 

2016-06-13]. Dostupné z: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/BAR2012-TJN-Report.pdf. 

 

 

http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/eu-a-boj-proti-terorismu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_en.htm
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úvěrové instituce), a (v) periodicitu (jednou ročně, čtvrtletně), v níž je budou 

aktualizovat. U povinných subjektů se jeví jako užitečné zakotvit také (vi) sankce za 

prodlení s plněním informační povinnosti vůči registru. Nepochybně je také potřeba 

vymezit (vii) subjekty oprávněné nahlížet a čerpat údaje z tohoto registru (finanční, 

daňové úřady) a procesní otázky podání a zpracování (viii) žádosti oprávněných 

subjektů (formální náležitosti, materiální zmocnění k podání takové žádosti v zákoně). 

Níže uvádím příklady fungování registrů účtů ve vybraných členských státech EU. 

4.2.1 Francie 

 

Ve Francii funguje databáze bankovních účtů („Fichier des comptes bancaires“, 

„Ficoba“), která obsahuje údaje o všech bankovních účtech (včetně účtů spořících a 

termínovaných) vedených ve Francii. Obsahuje informace o otevření a zrušení účtů 

fyzických i právnických osob, o bance vedoucí účet, identifikaci majitele účtu a 

základní údaje o účtu, jakými jsou číslo nebo typ - tyto údaje se uchovávají po dobu 

deseti let od zrušení účtu. Nenajdeme zde však údaje o kreditních či debetních 

operacích nebo zůstatku na účtu. Údaje jsou získávány z pravidelných fiskálních reportů 

finančních institucí, které účty vedou. Přístup k informacím o jednotlivém účtu nebo 

jednotlivém majiteli v této databázi má samotný majitel účtu, poručníci nebo 

opatrovníci majitele, dědicové po majiteli účtu, notáři jako správci pozůstalosti nebo 

soudci v občanskoprávním řízení.  K databázi jako celku mají přístup finanční úřady, 

úředníci z kriminální policie, soudní exekutoři a někteří úředníci z úřadu pro rodinné 

přídavky.
41

 

4.2.2 Německo 

 

V Německu funguje decentralizovaný systém bankovních registrů pod dohledem 

Federálního úřadu pro dohled nad finančním trhem („Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht“, „BAFIN“). Registr obsahuje údaje o bankovních a 

depozitních účtech - číslo účtu, datum otevření a zrušení účtu a údaje o majiteli a 

disponentovi účtu. Německé banky mají zákonnou povinnost informovat registr o každé 

změně těchto údajů, a to bez zbytečného odkladu. Přístup k registru je využíván 

daňovými a finančními orgány. U těch daňových se striktně rozlišuje, jestli se jedná o 

                                                             
41 Fichier des comptes bancaires (Ficoba). Service-Public.fr [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2233. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2233
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věc trestní nebo správní. V trestních věcech daňových tento registr umožňuje rychlou 

reakci na žádosti o údaje o účtu i do zahraničí a tím posiluje mezinárodní spolupráci 

hlavně při vyšetřování přeshraničních daňových podvodů. Naopak u správních řízení 

v oblasti daní je možnost přístupu daňových orgánů limitována na několik taxativně 

vypočtených případů, např. přístup se souhlasem daňového poplatníka.
42

 

4.2.3 Bulharsko 

 

V minulém roce předložilo bulharské Ministerstvo financí Evropské centrální bance 

k posouzení návrh novely zákona o bankách, kterým má být zaveden systém 

s centrálním registrem účtů.  Dle popisu návrhu bulharského zákona se jedná o zavedení 

elektronického informačního systému obsahujícího údaje o bankovních účtech (číslo 

účtu, identifikace majitele i disponentů) pod dohledem Bulharské národní banky. Banky 

jako povinné subjekty by do registru zasílaly informace na měsíční bázi. Zástupci 

oprávněných orgánů, kteří jsou zmocněni k přístupu, mohou údaje z tohoto registru 

získávat pod podmínkou, že jejich důvěrnost bude zachována a že bude zaplacen 

poplatek za zpracování.  

ECB nejdříve hodnotila, jestli má kompetenci vytvořit a spravovat registr účtů mít 

centrální banka nebo vláda. V tomto ohledu je důležité, aby nedošlo ke střetu zájmů se 

stávajícími úkoly, které musí bulharská národní banka v současnosti plnit. ECB 

vyslovila názor, že správa registru není úkolem, který spadá do kategorie dohledu 

centrální banky, ale je výslovně vládní kompetencí, a to vzhledem k tomu, že se s její 

pomocí plní úkoly státní správy, mezi něž patří např. vymáhání rozhodnutí. Státní zájem 

je tedy mít přehled o bankovních účtech v zemi, které by mohly být spojeny 

s kriminálními aktivitami, aby mohl stát chránit své finanční zájmy a bezpečnost. Na 

druhé straně z návrhu však vyplývá, že Bulharská národní banka má být odpovědná za 

škody způsobené protiprávným rozhodnutím nebo nesprávným administrativním 

procesem použitým při správě registru. Toto nastavení by způsobilo nemalou finanční 

zátěž pro centrální banku, kterou by nekompenzovala ani suma vybraná na poplatcích 

od oprávněných osob za zpracování žádosti. Je proto potřeba zaručit, že budou tyto 

výdaje centrální bance plně proplaceny. Dále bude potřeba v centrální bance zavést 

interní pravidla pro monitorování přístupu zmocněnců oprávněných osob do systému, 

                                                             
42 Anti-money laundering [online]. BAFIN [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://www.bafin.de/EN/Supervision/AntiMoneyLaundering/antimoneylaundering_node.html. 

http://www.bafin.de/EN/Supervision/AntiMoneyLaundering/antimoneylaundering_node.html
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aby minimalizovala možnost žalob proti ní z důvodu neautorizovaného přístupu do 

registru. Členům bankovní rady Bulharské národní banky naopak hrozí reputační riziko, 

jelikož se v registru budou zpracovávat citlivé údaje a můžou se mezi nimi vyskytnout i 

údaje o politicky exponovaných osobách. Kdyby tyto údaje unikly na veřejnost 

v důsledku porušení navrhovaného zákona, postavilo by to tyto funkcionáře do obtížné 

situace a mohlo by to mít negativní dopad na jejich osobní nezávislost. ECB také 

nepovažuje za vyřešený vztah navrženého centrálního registru bankovních účtů se 

stávajícím registrem úvěrů - zda to budou dva oddělené systémy nebo jestli nový registr 

bude komplementárním ke stávajícímu.
43

 

4.3 Centrální evidence účtů v ČR 

 

Na úvod této kapitoly je nutno poznamenat, že v době vytváření této diplomové práce 

nebyl návrh zákona definitivně Parlamentem České republiky schválen. Z tohoto 

důvodu se zde budu soustředit spíše na materii, koncepční stránku a podstatu 

navrhovaného zákona, než na navržené paragrafové znění.  Dle důvodové zprávy 

k návrhu zákona o centrální evidenci účtů jsou jednou z hlavních příčin zavedení 

centrálního účtu prodlevy při procesu vyřizování žádosti oprávněného orgánu. Žádost se 

sice standardně podává prostřednictvím datové schránky finanční instituce, ale 

vyžádaná odpověď bývá k dispozici oprávněnému orgánu až po přibližně 30 dnech.
 44

 

Základní brzdou procesu je fakt, že oprávněné instituce, které nedisponují informací o 

tom, ve které instituci má sledovaný subjekt založen bankovní účet, na začátku 

rozesílají svoji žádost všem 58 institucím oprávněným poskytovat peněžní služby a než 

dorazí odpovědi od všech a oprávněný orgán se dopátrá, u které instituce má subjekt 

svůj účet, uplyne lhůta 2 až 4 týdnů, která se v dnešní době elektronického bankovnictví 

a využívání jiných moderních technologii v bankovních službách jeví jako příliš dlouhá. 

To snižuje možnost např. potrestání pachatele a zabrání finančních prostředků z jeho 

účtu ve prospěch poškozených osob. Navrhovaný automatizovaný systém by zkrátil 

lhůtu 30 dnů na několik minut.  

                                                             
43 OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 13 November 2015 on a register of bank 

accounts.European Central Bank [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2015_46_f_sign.pdf. 
44 Knihovna připravované legislativy [online]. Úřad vlády České republiky, 2016 [cit. 2016-03-01]. 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XKDLJ34. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2015_46_f_sign.pdf
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XKDLJ34
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Na druhé straně tento stávající model přináší nemalou administrativní a finanční zátěž i 

pro soukromoprávní subjekty (a to konkrétně pro povinné osoby). Dle Studie 

proveditelnosti způsobů zefektivnění zjišťování informací z finančního sektoru 

uskutečněné MF ČR v roce 2010, která se stala součástí důvodové zpráv uvedené výše, 

bylo fungování stávajícího systému označeno za zcela nedostatečné. Důvodem pro toto 

označení bylo zejména nenaplňování požadavků všech institucí, které se výzkumu 

účastnily a také byla finančně náročná obsluha systému. Mezi další nevýhody 

stávajícího systému se řadí administrativní zátěž, nedostatečná transparentnost, či 

nemožnost provádění řízeného auditu oprávněnosti žádostí o součinnost.
45

  

Od roku 2010 došlo k částečným změnám systému, a to v podobě zavedení tzv. 

distribuované evidence účtů, která umožňuje plošné rozesílání dotazů pomocí datové 

schránky při využití exekučního rejstříku (databáze pravomocných a nepravomocných 

exekučních rozhodnutí) jako způsobu kontroly oprávněnosti prolomení bankovního 

tajemství.
46

 Pro účely exekučního řízení se tento systém jeví jako vhodný, protože má 

funkce pro zjištění aktuálního zůstatku na účtu, pohybech na účtu za posledních 90 dní 

či informací o dalším majetku subjektu. Z tohoto systému však dle analýz FAÚ MF 

nelze vycházet při tvorbě systému pro trestní či finanční řízení, které mají ze své 

podstaty mnohem větší požadavky, mimo jiné na získávání historických informací o 

zrušených účtech, jejich majitelích či na funkci vyhledávání účtů dle disponentů.   

4.4 Navrhovaná koncepce centrální evidence účtů 

 

Na základě usnesení vlády č. 1099 má být provozovatelem centrální evidence účtů ČNB 

, a to hlavně kvůli dostatečnému institucionálnímu a technickému zajištění systému, 

které může centrální banka zabezpečit.
47

 Povinnými subjekty mají být banky a 

zahraniční banky, stavební spořitelny a spořitelní a úvěrová družstva. Po zahájení 

fungování budou mít povinné osoby povinnost poskytnout centrální evidenci jen 

aktuální informace o účtech. Důvodem pro toto omezení je finanční náročnost procesu 

získávání historických údajů o účtech v rámci povinných osob. Naopak subjekty 

                                                             
45 Studie proveditelnosti způsobů zefektivnění zjišťování informací z finančního sektoru [online]. MF ČR, 

2011 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-

2011_2012/1---studie-proveditelnosti---Narodni-evidence-uctu.pdf. 
46 CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ [online]. Exekutorská komora České republiky [cit. 2016-03-01]. 

Dostupné z: https://www.ceecr.cz/. 
47 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. prosince 2014 č. 1099. VLÁDA ČESKÉ 

REPUBLIKY [online]. 2014 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/VPRA9SJAETCS. 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2011_2012/1---studie-proveditelnosti---Narodni-evidence-uctu.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2011_2012/1---studie-proveditelnosti---Narodni-evidence-uctu.pdf
https://www.ceecr.cz/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9SJAETCS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9SJAETCS
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oprávněnými jsou orgány veřejné správy žádající povinné subjekty o spolupráci, které 

mají ze zákona zmocnění prolamovat bankovní tajemství. Navrhovanými oprávněnými 

subjekty jsou konkrétně správci daně spadající pod Generální finanční ředitelství a 

Generální ředitelství cel, oprávněné orgány v trestním řízení, tj. státní zástupce nebo 

předseda senátu trestního soudu, dále MF ČR, konkrétně jeho FAÚ a zpravodajské 

služby, tj. BIS. Žadatelé z řad oprávněných osob pak pošlou ze svojí datové schránky 

žádost do datové schránky centrální evidence. V průběhu několika minut obdrží 

odpověď s informacemi, zda a u které z povinných osob je nebo byl
48

 daný účet veden a 

informace o jeho majitelích či disponentech.  

4.4.1 Výhody navrhované koncepce 

 

Pro povinné subjekty plynou z výše popsaného modelu jednoznačné výhody týkající se 

nižší administrativní zátěže, protože nebudou muset zpracovávat množství žádostí, které 

jsou v stávajícím systém zasílány plošně, nýbrž jen ty, které jsou adresovány konkrétní 

instituci vedoucí předmětný účet. S těmito výhodami souvisí ty ekonomické, kdy dojde 

k úspoře nákladů spojených se zpracováváním žádostí v důsledku zefektivnění celého 

systému. Co se týče oprávněných osob, u nich také patrně dojde ke snížení 

administrativní zátěže, dalšími výhodami jsou zrychlení a zefektivnění procesu 

získávání odpovědí na žádosti a zabránění úniku informací.
49

  Na straně státu by měl 

tento nový systém přinést výhody ve formě efektivnějšího výkonu státní správy např. u 

vymáhání daní, náhrady škody, nákladů řízení nebo výkonu trestu v podobě zabrání 

peněžních prostředků na účtu či prevenci financování terorismu. Ve vztahu 

k oprávněným subjektům bude mít stát možnost kontroly a auditu jejich postupu při 

získávání informací, což přispěje k nižšímu riziku zneužití jejich zákonného zmocnění.  

Občanům by tento nový systém měl přinést větší šanci na vymožení náhrady škody 

v trestním řízení, zvýšenou ochranu osobních údajů a naopak zvýšenou ochranu před 

teroristickými útoky. 

 

 

                                                             
48 V případě delšího fungování systému bude možné získavat i historické údaje o údaje o již zrušených 

účtech. Plánovaná doba archivace údajů o zrušených účtech je 10 let od zrušení.  
49 Oprávněné subjekty již nebudou posílat žádosti obsahující detaly o řízení do všech 58 institucí, ale jen 

jedné konkrétní.  
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4.4.2 Nevýhody a kritika modelu centrální evidence účtů 

 

Mezi hlavní argumenty kritiků navrhovaného zákona patří vysoké riziko zneužití 

osobních údajů. Podle názoru ÚOOÚ by údaje o účtech měly zůstat spíše 

decentralizované, jelikož jejich koncentrace na jednom místě zvyšuje riziko jejich 

zneužití.
50

 Podle České bankovní asociace je stávající systém, kdy státní orgány mají 

přístup k informacím nezbytným pro řízení, dostatečný - soustavné zasílání informací o 

účtech veškerých klientů je dle České bankovní asociace příliš velkým a zároveň 

zbytečným zásahem do bankovního tajemství, protože většina účtů nebude pro 

oprávněné osoby relevantní.   

5 Průlom v oblasti zákonem neupravené   
 

5.1 Úprava prolomení podzákonnými právními předpisy – příklad outsourcing 
 

5.1.1 Vydávání podzákonných právních předpisů ČNB 

 

Zmocnění ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy k 

vydání podzákonného právního předpisu nacházíme v Ústavě ČR, konkrétně v čl. 79 

odst. 3.  Tyto podzákonné předpisy, které zákon konkretizují a stanovují podrobnosti 

pro jeho aplikaci, mohou být vydávané jen na základě zákona a v jeho mezích. Zákonné 

meze pro jejich vydávaní musí být stanoveny výslovně, tj. výkonná moc nemůže být 

neomezeně oprávněna stanovovat, co je ve státě právem.  Dále je nutné, aby tyto 

předpisy byly obecného charakteru, protože ústavní zmocnění se váže na předpis, který 

dopadá na neurčitou skupinu adresátu, nikoliv na individuální správní akt.  

Aktivní legitimace ČNB k vydávání těchto předpisů je podle některých autorů sporná.
51

 

Mezi hlavní argumenty v této souvislosti patří, že Ústava přiznává ČNB toliko 

postavení centrální banky státu.  Dalším negativním argumentem je, že se na ni 

nevztahují ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České socialistické republiky („kompetenční zákon“) která se 

                                                             
50 Návrh na centrální registr účtů budí rozpaky i u ochránců osobních údajů. EGOV.cz [online]. [cit. 2016-

03-14]. Dostupné z: http://www.egov.cz/clanky/navrh-na-centralni-registr-uctu-budi-rozpaky-i-u-

ochrancu-osobnich-udaju. 
51 MIKULE, Vladimír. Má ČNB dostat ještě další pravomoci? Právo. Praha: Borgis, a.s., 2005, roč. 2011, 

č. 13/10/2005. 

http://www.egov.cz/clanky/navrh-na-centralni-registr-uctu-budi-rozpaky-i-u-ochrancu-osobnich-udaju
http://www.egov.cz/clanky/navrh-na-centralni-registr-uctu-budi-rozpaky-i-u-ochrancu-osobnich-udaju
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týkají zásad činnosti ústředních orgánů státní správy, a že tudíž není vládě umožněno 

činnost ČNB řídit, kontrolovat a sjednocovat. 

Prováděcím předpisem k ústavnímu zakotvení ČNB je zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, který však sám přiznává ČNB postavení správního úřadu. Mezi tyto 

kompetence patří i vydávání podzákonných právních předpisů s celostátní působností. 

Označení „vyhláška ČNB“ se takovému podzákonnému právnímu předpisu přiděluje 

teprve po vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

Pro tuto pasáž práce je důležité zakotvení pozice ČNB jako správního úřadu v zákoně o 

bankách, kdy ČNB rozhoduje především o udělování licencí, vykonává bankovní 

dohled jako zvláštní formu správního dozoru a rozhoduje o zavedení nucené správy 

banky.  

5.1.2 Outsourcing a bankovní sektor 

 

Outsourcing můžeme charakterizovat jako svěření určitých vymezených úkolů nebo 

prací jedné společnosti jiné společnosti jako externímu dodavateli, a to na smluvním 

základě. Mezi hlavní motivace bank využívat služby externích dodavatelů patří redukce 

nákladů, zvýšená regulace bankovního sektoru v některých zemích, rozšíření 

technologických možností umožňující klientům porovnávat danou banku s její 

konkurencí, celková digitální transformace poskytování bankovních služeb a snaha 

rozšířit své obchodní aktivity. Na základě těchto různých důvodů můžeme rozlišit 

následující kategorie bankovní outsourcingu:  

1. tradiční outsourcingové služby, mezi které spadá externí dodávání služeb 

technického charakteru, které by pro banku představovaly vysoké náklady na 

technologii a specializované pracovníky. Patří sem již tradiční odvětví 

outsourcingu, a to obecné IT služby (např. správa serveru, interního CRM 

systému atd.) a dále služby, které se rozvinuly hlavně v důsledku rozvoje 

regulace ochrany osobních údajů, tj. různá úložiště údajů - tzv. cloud computing; 

 

2. provozní služby banky, mezi něž můžeme zařadit služby, které přímo ovlivňují 

fungování a organizaci banky. Jsou to zejména služby v oblasti personalistiky, 

marketingu, vývoje a testování nových produktů inženýry či průzkum trhu. 

Některé banky dokonce ponechávají externím dodavatelům i vyhodnocení 
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žádosti o poskytnutí hypotéky danému klientovi.
52

 

5.1.3 Regulace prolomení bankovního tajemství v souvislosti s outsourcingem 
 

V České republice stanovuje obecná pravidla pro postup bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry vyhláška ČNB o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
53

 Problematika 

bankovního tajemství se v této vyhlášce výslovně neřeší, dají se však z jejích ustanovení 

dovodit obecné povinnosti, jako (i) povinnost zajistit, aby v souvislosti s outsourcingem 

nebyly dotčeny právní vztahy banky s klientem, a (ii) povinnost řízení rizik vznikajících 

při outsourcingu. Zabezpečení informací podléhajících ochraně, které má být zajištěno 

trvale a dostatečně, je předmětem posuzování ze strany ČNB. Další konkrétní 

povinnosti stanovené vyhláškou se týkají obsahu smlouvy uzavírané mezi bankou a 

poskytovatelem outsourcingových služeb. Banka má dle nich zajistit, aby byl v této 

smlouvě jednoznačně a určitě stanoven způsob a výsledky uplatňování outsourcingu, a 

to „i podmínky zabezpečení informací podléhajících ochraně, zejména pokud 

poskytovatel outsourcingu přichází do styku s důvěrnými nebo jinými chráněnými 

informacemi o povinné osobě nebo jejích klientech, včetně jednoznačné povinnosti 

poskytovatele outsourcingu nakládat náležitě s informacemi podléhajícími ochraně“.
54

 

Pod toto ustanovení lze patrně subsumovat i informace o klientech chráněných 

bankovním tajemstvím.  

V případě, že dojde k  neoprávněnému zveřejnění, případně využití údajů o klientovi, 

dává občanský zákoník klientovi možnost se bránit a domáhat se náhrady škody, která 

mu vznikne v důsledku porušení povinnosti banky. To znamená, že klient může podat 

žalobu k civilnímu soudu a tam prokázat, že mu škoda vznikla a v jaké výši. Na druhé 

straně hrozí bance uložení nápravních opatření dle § 26 zákona o bankách „pro porušení 

nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené tímto zákonem, právním 

                                                             
52 O’ DONNELL, Sean. The next phase of outsourcing: change the bank with digital 

transformation. Banking technology [online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: 

http://www.bankingtech.com/296122/the-next-phase-of-outsourcing-change-the-bank-with-digital-

transformation/. 
53 VY LÁŠKA ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a 

obchodníků s cennými papíry. In: . ČNB, 163/2014 Sb. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_163_2014.pdf. 
54 Příloha 7, bod 37 VY LÁŠKY ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry. In: . ČNB, 163/2014 Sb. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_163_2014.pdf. 

http://www.bankingtech.com/296122/the-next-phase-of-outsourcing-change-the-bank-with-digital-transformation/
http://www.bankingtech.com/296122/the-next-phase-of-outsourcing-change-the-bank-with-digital-transformation/
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_163_2014.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vyhlasky/vyhlaska_163_2014.pdf
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předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením 

obecné povahy vydaným podle tohoto zákona.“   

Podle mého názoru je regulace ochrany bankovního tajemství v souvislosti 

s outsourcingem ve formě opatření ČNB (tzn. vyhlášky, která je považována za závazný 

podzákonný právní předpis) a její konkretizace v sděleních ČNB dostačující. K tomuto 

závěru jsem dospěla hlavně z následujících důvodů:  

(i) vyhlášky ČNB regulují činnost bank, které jakožto objekty dohledu ČNB její 

normotvornou činnost pečlivě sledují, většinou mají i speciální oddělení tzv. 

compliance, která zabezpečují soulad činnosti bank s regulací ČNB; a 

(ii) banky jsou s ČNB pravidelně v komunikačním styku ohledně např. bankovní 

licence, vykazovacích povinností bank apod. Banky jsou tedy dostatečně 

materiálně i personálně vybavené k tomu, aby byly obeznámeny s regulací 

ČNB a aby dodržovaly všechna pravidla, která pro ně z činnosti ČNB 

vyplývají. 

Systém regulace vyhláškami ČNB je podle mého názoru schopný plnit normativní 

funkci ousourcingových smluv. 

5.2 Úprava prolomení na základě judikatury – příklad postoupení pohledávky  
 

5.2.1 Obecně k tvorbě práva soudy v ČR 
 

Za mezeru v právu můžeme považovat nedokonalost či neúplnost právního předpisu. K 

vyplňování těchto mezer v právu ve spojení s konstantní judikaturou dochází při 

činnosti soudu nazvané „dotváření práva“, ke které dochází „fakticky v případě, kdy se 

soud odchýlí od prostého nalézání práva a zejména s odkazem na obecné právní 

principy vybočí z doslovného textu zákona, aniž by nutně hledal nějaké v zákoně nebo 

právu obsažené obdobné řešení, jako je tomu u analogie, která se děje v rámci 

zákonného textu“
55

 V soudních řízeních se setkáváme jak s podkládáním argumentů 

stran sporu jednotlivými rozhodnutími, tak i pojmem ustálená judikatura (který by měl 

z logiky věci obsahovat více než jedno podobné rozhodnutí ve věci).  

                                                             
55 MATES, Pavel. Dotváření práva v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Právní rozhledy. Praha, Ústí 

nad Labem: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2016, roč. 2016, č.3, s.82. 
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Nejvýznačnější postavení má v této souvislosti ÚS, který je nazýván negativním 

zákonodárcem, jenž prosazuje normativní závaznost dřívějších soudních rozhodnutí. To 

znamená, že pokud by soud rozhodl v rozporu s ustálenou judikaturou, aniž by 

dostatečně vyložil důvody pro odmítnutí ustálené rozhodovací praxe, tak by toto 

rozhodnutí mohlo být považováno za protiústavní.
56

 Na druhé straně je soudce dle čl. 95 

Ústavy vázán jen zákonem a mezinárodní smlouvou. Zároveň musí dbát i 

společenských změn a vývoje a při aplikaci předchozí judikatury nesmí postupovat 

automaticky, nýbrž zhodnotit, jestli je daná ústálená judikatura ještě použitelná.
57

   

Co se týče formální závaznosti rozhodnutí, ta nemá v psaném českém právu oporu. 

Praxí soudnictví se jim ale tato vlastnost připisuje, a to díky respektování rozhodnutí 

vyšších soudů (ÚS, NSS, NS) soudy nižšího stupně. Tato praxe je zejména založena na 

sjednocování rozhodovací praxe, posílení principu právní jistoty, principu 

předvídatelnosti a principu legitimního očekávání. Pro další výklad je rozhodující níže 

rozebírané rozhodnutí NS.  Soudci nižších soudů postupují v rozhodování s vědomím, 

že existuje závazný názor NS na určitou otázku a že strany daného řízení se ho budou 

dovolávat i na vyšších instancích, dokud jim nebude vyhověno.
58

 

5.2.2 Postoupení pohledávky za klientem bankou na třetí osobu 
 

S institutem postoupení pohledávky ve vztahu mezi bankou a jejím klientem se v praxi 

nejvíc setkáváme v situaci, kdy banka za úplatu postoupí pohledávky za svými klienty 

na třetí subjekt. K této okolnosti dochází zejména tehdy, kdy klient banky jakožto 

dlužník porušuje svoji povinnost vyplývající ze smlouvy o úvěru spočívající 

v nesplácení půjčky; v takovém případě jeho půjčka spadá pod tzv. non-performing 

loans. Dle údajů České národní banky zobrazených na grafu níže, které pocházejí 

z ledna 2016, je podíl těchto úvěrů na celkovém objemu úvěrů poskytnutých českým 

domácnostem 4%.  

 

                                                             
56 Nález ÚS ze dne 25. 11. 1999, sp. zn. III ÚS 470/97. Dostupné z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=30401&pos=1&cnt=1&typ=resultsp. 

Nález ÚS ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04. Dostupné z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=21562&pos=1&cnt=1&typ=result. 
57 Nález ÚS ze dne  21. 11. 1996, sp. zn. IV ÚS 200/96. Dostupné z: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29004&pos=1&cnt=1&typ=result. 
58 SMEJKALOVÁ, TEREZIE. K OTÁZCE NORMATIVITY JUDIKATURY V ČESKÉ 

REPUBLICE. Právnická fakulta Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2016-04-16]. Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/prteorie/smejkalova.pdf. 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=30401&pos=1&cnt=1&typ=resultsp
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=21562&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=29004&pos=1&cnt=1&typ=result
http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/prteorie/smejkalova.pdf
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Obr. 4 Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl úvěrů se 

selháním (%) 

 

Zdroj: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/bankovni_statistika/bank_stat_

komentar.html 

 Nový občanský zákoník přebral ideu možnosti postoupení pohledávky věřitelem i bez 

souhlasu dlužníka z ustanovení § 524 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. („Věřitel může svou 

pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému.“¨) do podoby 

ustanovení § 1879: „Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou 

jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).“ Když banka 

postupuje pohledávku na třetí subjekt, musí být tato pohledávka dostatečně určená. To 

znamená, že pohledávku musí identifikovat ve smlouvě o postoupení i pomocí osobních 

údajů jejího klienta, tedy údajů, které jsou standardně chráněny bankovním tajemstvím. 

Institut postoupení je zde relevantní také proto, že postoupením na jiné subjekty, které 

nemusí být vázány dodržováním bankovního tajemství, banka ztrácí kontrolu nad těmito 

údaji. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, bankovní tajemství se vztahuje na 

bankovní obchody, takže dopadá i na smlouvu o úvěru uzavřenou mezi klientem a 

bankou.  

 

 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/bankovni_statistika/bank_stat_komentar.html
https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/bankovni_statistika/bank_stat_komentar.html
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5.2.3 Řešení platnosti smlouvy o postoupení pohledávek v judikatuře NS 
 

Dle rozsudku NS
59

 se nedá bankovní tajemství interpretovat jako dohoda banky 

s klientem zakazující postoupení pohledávky ve smyslu §525 odst. 2 zákona č. 40/1964 

Sb.: „Nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s 

dlužníkem.“, v porovnání s ustanovením § 1881 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.: „Postoupit 

lze pohledávku, kterou lze zcizit, pokud to ujednání dlužníka a věřitele nevylučuje.“ Ani 

žádný jiný soukromoprávní předpis nestanovuje, že je postoupení pohledávky z důvodu 

prolomení bankovního tajemství zakázáno. Navíc je nutné poměřovat ochranu 

poskytnutou bankou klientovi ve formě bankovního tajemství s tím, jak klient jako 

osoba chráněná dodržuje nebo porušuje povinnosti vyplývající pro ni z bankovního 

obchodu v podobě smlouvy o úvěru. Banka má povinnost ochraňovat jí svěřené finanční 

prostředky a zájmy svých klientů a i z toho vyplývá, že banka nemůže být zbavena 

možnosti zbavit se rizikové pohledávky jediného klienta jako dlužníka porušujícího 

svoji platební povinnost v zájmu většiny svých klientů. Jako možná sankce za 

neoprávněné porušení bankovního tajemství se jeví nárok vyplývající z občanskoprávní 

povinnosti  a nikoliv absolutní neplatnost takové smlouvy o postoupení pohledávek.
60

 

Také v odborné literatuře zabývající se smyslem a účelem zákonné úpravy bankovního 

tajemství se setkáváme s názory, že bankovní tajemství není institutem, který by měl 

bance bránit v ochraně svého majetkového zájmu, který je ohrožen v důsledku porušení 

povinnosti jejího klienta. Navíc je zde zdůrazňováno, že bankovní tajemství primárně 

neslouží na ochranu osobnosti klienta, ale na ochranu jeho majetkových zájmů, který by 

byly ohroženy jeho prolomením. V případných sporech by se tedy nemělo jednat o střet 

hodnoty ochrany osobnosti a soukromí proti ochraně vlastnictví, ale dvou hodnot 

náležících do stejné kategorie.61 

V následující části si dovolím oponovat některým argumentům NS, na kterých založil 

předmětné rozhodnutí následujícími body:  

                                                             
59 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.04.2008, sp. zn. 29 Odo 1613/2005. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/833D541CD5B04DE5C1257A4E006A4B

42?openDocument&Highlight=0. 
60 tamtéž. 
61

BEJČEK, Josef. Postoupení pohledávky a bankovní tajemství. Právní rádce, Brno: Sagit, a.s., 1995, roč. 

1995, č. 11, s. 14 a násl. 

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/833D541CD5B04DE5C1257A4E006A4B42?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/833D541CD5B04DE5C1257A4E006A4B42?openDocument&Highlight=0
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(i) primární motivace banky  

Argument, ve kterém NS formuluje princip ochrany většiny klientů na úkor 

jednoho klienta neplnícího své závazky, můžeme označit maximálně jako 

nepřímý efekt této operace, tedy jakousi pozitivní externalitu. Hlavní motivací 

banky pro postoupení pohledávek je motivace ekonomická spočívající 

ve zbavení se rizikových pohledávek, čímž dojde k vícero pozitivním efektům 

pro banku, jakými jsou ušetření nákladů na vymáhání, celkové zvýšení likvidity 

a vyhovění regulativním kapitálovým požadavkům. Výše uvedená většina 

klientů tedy žádné přímé benefity z postoupení nelikvidní pohledávky bankou 

nepociťuje. Z dlouhodobého hlediska je sem možné zařadit ten nepřímý 

pozitivní efekt, že se banka díky zbavování se těchto pohledávek nedostane do 

insolvence a oni tak nepřijdou o svoje vklady. Formulace NS však naznačuje, že 

banka ochraňuje většinu svých klientů před klientem jedním, který nesplácí 

úvěr; 

(ii) odpovědnost banky  

Uzavření smlouvy o úvěru s daným klientem, tedy poskytnutí úvěru klientovi, 

bylo jednostranné rozhodnutí banky. Podklady k tomuto rozhodnutí jí dodal 

klient, který se o úvěr ucházel. Vyhodnocení bonity klienta na základě těchto 

podkladů a konečné rozhodnutí o poskytnutí úvěru je také jen dalším interním 

procesem banky. V okamžiku, kdy klient přestal splácet úvěr v důsledku 

subjektivních či objektivních skutečností vzniklých na jeho straně, je opět na 

bance, aby ho opakovaně vyzvala k zaplacení. Po neúspěšném vymáhání se 

banka rozhodne zbavit se rizikové pohledávky a zvolí způsob postoupení třetímu 

subjektu. Všechny tyto interní procesy fungují bez zapojení oné většiny klientů, 

kterou se tím má banka dle NS snažit chránit. Už v čase nula, kdy se banka 

rozhodla poskytnout úvěr klientovi, započaly důsledky její chyby, která vedla 

k nesplacenému úvěru. Banka tedy již v prvním kroku ohrozila všechny ostatní 

klienty a jejich vklady a v posledním kroku se to snaží napravit tím, že postoupí 

tuto rizikovou pohledávku. Formulace NS spíše přirovnává všechny klienty 

k akcionářům banky, kteří mají právo se podílet na jejím řízení a banka má 

povinnost chránit jejich zájmy. Avšak jak jsme si ilustrovali výše, ostatní klienti 
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se na rozhodování banky o tom, komu úvěr poskytne, nepodílí; to je výhradně 

odpovědností banky. A banka odpovědnost za nesplacené půjčky nemůže 

přenášet na svoje klienty a tedy se nemůže vyvozovat, že zbavením se 

nesplácené půjčky postoupením banka chrání zájmy všech ostatních klientů. 

Banka tímto postupem chrání především sebe jako instituci a postoupením 

pohledávek se toliko snaží minimalizovat dopady svého špatného počátečního 

rozhodnutí vstoupit do smluvního závazku s daným klientem; 

(iii) vztah důvěry mezi klientem a jeho bankou  

Dalším hlavním argumentem, o který NS opřel svoje rozhodnutí o platnosti 

předmětné smlouvy, je, že dlužník, který porušil svoji povinnost spočívající ve 

splacení úvěru, musí počítat s důsledky omezení aplikace bankovního tajemství 

na jeho případ. Tento argument je možné zpochybnit institutem důvěry, kterou 

klient do banky vkládá. Banky a jiné úvěrové instituce se spíše setkávají 

s nedůvěrou veřejnosti, ale zde se spíše jedná o legitimní očekávání racionálního 

klienta, který počítá s uplatňováním tohoto důvěrného vztahu tak, jak byl 

smlouvou o úvěru konstituován. A nelze jednoznačně říci, že nesplacení úvěru je 

za každých okolností dostatečným podkladem pro legitimní rozhodnutí banky 

bankovní tajemství nedodržovat;
62 

(iv) implikace rozhodnutí pro budoucnost 

Z celkové perspektivy tento rozsudek sledoval poskytnutí ochrany bance v rámci 

její podnikatelské činnosti tím, že odstraní překážku, která by mohla zabránit 

postoupení pohledávky za její dlužníkem a tím ji připravit o možná poslední 

možnost, jak dorovnat ztrátu z tohoto obchodu. Nadneseně by se dalo shrnout, že 

principiálně zde zvítězila ochrana podnikání banky nad ochranou osobnosti 

dlužníka. Z dlouhodobého hlediska v tomto pohledu spatřuji nebezpečí 

negativních budoucích následků. Banka může totiž na základě garantované 

možnosti postoupení rizikových pohledávek zmírnit svá kritéria pro poskytování 

úvěrů. V situaci, kdy se klient stane dlužníkem banky nesplácející svůj úvěr, 

banka ví, že se této pohledávky může zbavit. Je zde tedy riziko zvýšeného 

poskytování úvěrů méně bonitním klientům díky možnosti přenést tento dluh na 

                                                             
62

 PIHERA, VLASTIMIL. Některé úvahy o bankovním tajemství. Obchodněprávní revue. 2011, roč. 

2011, č. 2, s. 35. 
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třetí subjekt. Implikace masivního půjčování více rizikovým klientům může mít 

fatální následky jak pro finanční sektor, tak i ekonomiku jako celek.  

Jak jsem zmiňovala výše, postoupení pohledávek za klientem bankou se stává 

v bankovním sektoru čím dál tím populárnější praktikou a stavět řešení tak důležité 

otázky, jakou je platnost či neplatnost těchto smluv v důsledku prolomení bankovního 

tajemství, na jediném judikátu NS z roku 2008, i přes formální závaznost pro soudy 

nižších stupňů, není vůbec ideální. Výše uvedený rozsudek podle mého názoru sledoval 

legitimní cíl, tedy ochranu hospodářské činnosti banky a její možnost bránit se proti 

dlužníkům, avšak argumentace NS mi v tomto případě nepřišla ani jednoznačná, ani 

dostačující. Vzhledem k výše uvedenému bych na závěr této stati doporučila, aby se 

platnost či neplatnost smlouvy o postoupení pohledávek, které obsahují údaje 

podléhající bankovnímu tajemství, zakotvila přímo v zákoně, přičemž občanský zákoník 

se jeví jako nejpřijatelnější možnost. 

5.2.4 Možnost použití analogie v rozhodování soudů 

 

Další rozvoj v oblasti zákonodárství nebo judikatury od výše popsaného rozhodnutí 

nenastal, takže se v této části práce pokusíme o analogii s jiným odvětvím, abychom 

dokázali odhadnout budoucí vývoj a změny v názoru soudů na platnost či neplatnost 

smlouvy o postoupení pohledávky v důsledku průlomu do bankovního tajemství.  

Se situací v oblasti postupování pohledávek v bankovním sektoru můžeme porovnat 

situaci ve zdravotnickém odvětví, kde se potkáváme s postupováním pohledávek 

vyplývajících z neuhrazených regulačních poplatků.
63

  Dosud jsme se v judikatuře 

s případem žaloby na neplatnost postoupení pohledávky z regulačního poplatku kvůli 

porušení lékařského tajemství nesetkali, zato v odborné veřejnosti se můžeme setkat se 

dvěma argumentacemi ohledně vyslovení neplatnosti takové smlouvy.  

První se přiklání k platnosti tohoto právního jednání, protože základní identifikační 

údaje a výše regulačního poplatku se podle zákona o ochraně osobních údajů mohou 

zpracovávat.  

Proti tomu stojí argumentace, že samotná informace o tom, že pacient byl v určité době 

hospitalizován v určitém zařízení, spadá mezi údaje, které jsou pod ochranou lékařského 

                                                             
63 Tyto poplatky se již od 1. 1. 2015 nevybírají, ale pohledávky vzniklé na tomto základě je ještě 

vyskytovat mohou. 
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tajemství, a z toho důvodu by měla smlouva o postoupení pohledávek z regulačních 

poplatků být neplatná. Podobností s postoupením pohledávek s bankovním tajemstvím 

je, že z pozitivněprávního hlediska se v českém právním řádu nenachází ani nenacházel 

právní předpis zakazující postoupení pohledávek tohoto druhu. Co se týče rozlišení 

mezi bankovním a lékařským tajemstvím, je již výše zdůvodněná ekonomická motivace 

bank i jejích klientů diametrálně odlišná od citlivé povahy údajů pacientů  o jejich 

zdravotním stavu,  které spíše směřují k ochraně soukromí a osobnosti. Mezi další 

důvody neplatnosti této smlouvy bychom mohli zařadit účelovou vázanost regulačních 

poplatků, které měly za úkol financování zdravotnictví - třetí subjekt, na který by byla 

pohledávka postoupena, nemusí být z oboru a může zaplacené pohledávky využít na 

úplně jiný účel.
64

 Naproti tomu pohledávky za klientem banky nejsou nijak účelově 

vázány, takže jejich postoupení by na rozdíl od  postoupení zdravotnickým zařízením 

mělo být i z tohoto pohledu platné. Lze tedy do budoucna předpokládat, že analogie 

bankovního a lékařského tajemství nebude mít do budoucna vliv na platnost smlouvy o 

postoupení pohledávek bankou. 

5.3 Neregulované prolomení bankovního tajemství – příklad zaměstnanců 

banky 
 

Povinnost zachovávat bankovní tajemství má dopad na všechny aspekty poskytování 

bankovních služeb bankou klientovi. A model poskytování určitých bankovních služeb, 

které není možné vyřídit přes systém elektronického bankovnictví, je návštěva pobočky 

banky klientem osobně. Mlčenlivost zaměstnanců banky je upravena v § 39 odst. 1 

Zákona o bankách, kde se uvádí, že „Zaměstnanci banky a členové dozorčí rady jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících 

se zájmů banky a jejích klientů“.  Tuto mlčenlivost jsou povinni zachovávat o 

skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu 

zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti 

zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Na první pohled se může zdát, že předmětem 

mlčenlivosti jsou skutečnosti, které chrání bankovní tajemství, tudíž se jedná o stejné 

instituty. Není tomu však tak, zejména z  důvodu existence následujících odlišností: 

zaměstnanec se odpovídá bance (u bankovního tajemství banka klientovi), dále širším 

                                                             
64 DOLEŽAL, Adam. Postoupení pohledávky a lékařské tajemství. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 

s.r.o., roč. 2012, č. 12. 
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rozsahem povinnosti mlčenlivosti a odlišností následků jejího porušení. Může však 

nastat situace, kdy určitým jednáním zaměstnance banky v souvislosti s výkonem jeho 

funkce dojde jak k porušení povinnosti mlčenlivosti, tak i k prolomení bankovního 

tajemství bankou.  Bude záležet od konkrétního případu, jestli toto jednání bude bance 

přičitatelné. Pokud např. povinnost mlčenlivosti poruší zaměstnanec v situaci, která 

nesouvisí s jeho výkonem funkce, bylo by možné se domáhat náhrady škody 

oprávněným klientem přímo na tomto zaměstnanci.
65

 U této otázky bude klíčové rozlišit 

také, jestli zaměstnanec jednal úmyslně s cílem poškodit daného klienta, nebo jestli si 

řádně plnil svoje povinnosti při výkonu funkce, při němž došlo k úniku informací 

způsobilých přivodit újmu klientovi. A právě nad tímto bodem se zamyslíme níže 

v textu. Architektonické řešení prostoru poboček bank není ve většině případu 

uzpůsobeno na zachování bankovního tajemství či dodržení mlčenlivosti ohledně údajů 

o klientském účtu nebo aktuálně pořizovaných bankovních produktech. Prostorové 

řešení poboček spočívá v praxi z dlouhého pultu nebo stolů umístněných vedle sebe, 

kde na jedné straně sedí zaměstnanec banky a na druhé klient. Jednotlivá místa jednání 

mezi zaměstnancem banky a jejím klientem jsou oddělena tenkým materiálem a tvoří 

tzv. přepážky. Oddělení těchto míst a tzv. diskrétní zóny k dodržování vzdálenosti mezi 

klienty ale nezajišťuje pro běžné klienty dostatečnou zvukovou izolaci. To znamená, že 

při probírání bankovních služeb a uzavírání bankovních obchodů můžou klienti banky, 

kteří jsou přítomní v místnosti, sluchem zaznamenat údaje jak o majiteli účtu, čísle účtu, 

transakcích a jiných bankovních obchodech, tedy o všech údajích které podléhají 

bankovnímu tajemství. Možnost prolomení bankovního tajemství tímto způsobem je 

tedy závislá na konstrukci přepážek, hlučnosti projevu zaměstnanců banky při 

vyřizování záležitosti klienta a zájmu přítomných klientů o situaci daného klienta. 

Přímo v prostorách pobočky banky tedy může dojít k prolomení bankovního tajemství 

samozřejmě bez právního nároku ostatních klientů na tyto informace. Souhlas klienta by 

se tady dal považovat za implicitní, když klient, jenž navštíví pobočku banky, musí 

počítat s tím, že se některé údaje dostanou k jiným klientům přítomným na pobočce, což 

standardně ale není ošetřeno ve vnitřních pravidlech ani smlouvách o účtu. Na druhé 

straně by klientovi mohla prokazatelně vzniknout škoda v důsledku porušení 

bankovního tajemství zaměstnanci banky a toto jednání je bance tradičně přičítáváno. 

                                                             
65 PIHERA, Vlastimil. Zákon o bankách: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy malé komentáře. 

ISBN 978-80-7400-389-9. 
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Škoda by mohla být výrazná hlavně kdyby k takovému prolomení došlo např.  

v menších obcích, kde je ze zkušenosti zájem o finanční situaci sousedů výraznější. 

Domnívám se, že za této situace by byla odpovědná samotná banka, protože neučinila 

všechna potřebná opatření, aby zabránila ostatním přítomným klientům vyslechnutí 

chráněných údajů. Na druhé straně by bylo možné kárné opatření ze strany banky vůči 

zaměstnanci, kdyby se prokázalo, že přispěl k porušení bankovního tajemství na 

pobočce např. nepřiměřeně hlasitým projevem při vyřizování klientských záležitostí na 

přepážce.   
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Závěr 
 

Stále častěji se setkáváme s názorem, že nastal konec bankovního tajemství, tedy že je 

to již zastaralý institut, který vlastně fakticky neexistuje. Částečně se dá s tímto názorem 

souhlasit kvůli konstantnímu posilování mezinárodní spolupráce v oblastech potírání 

hospodářských a daňových trestních činů či kvůli zvýšené snaze zabránit teroristickým 

útokům. Státy se prostřednictvím mezinárodních dohod, v případě EU prostřednictvím 

směrnic a nařízení, snaží prohloubit spolupráci mezi orgány vyšetřujícími trestné činy a 

orgány zabývajícími se daňovými úniky v jednotlivých státech. Toto propojení má 

zejména formu vybudování mezinárodních platforem pro výměnu informací 

podléhajících bankovnímu tajemství.  Do této spolupráce je ČR zapojena jednak 

prostřednictvím členství v mezinárodních organizacích, jakými je EU nebo OECD, ale i 

transpozicemi mezinárodních závazků do vnitrostátního práva, z nichž 

nejvýznamnějším z poslední doby byl Lex GATCA. Další snahy se v českém právním 

řádu zrcadlí zejména v dalších zákonech popsaných v kapitole 2 (např. AML zákon).  

Pokračující globalizace, která znamená zkracování vzdáleností mezi státy, a stále větší 

propojenost trhů budou vytvářet pro Českou republiku další mezinárodní závazky, které 

se pravděpodobně budou inkorporovat do českého právního řádu. Pokud budou 

zákonodárci pružně reagovat na tyto mezinárodní podněty a pokračovat ve vytváření 

legislativy v souladu s mezinárodním a evropským právem, tak by neměly nastat 

problémy v podobě mezer v právu. Tento trend naznačuje, že k průlomům bankovního 

tajemství bude docházet častěji a na mezinárodní úrovni. Na druhé straně by mohl 

propracovaný systém na mezinárodní úrovni tvořit záruku, že k těmto průlomům 

nebude docházet zbytečně, tj. jen u opravdu podezřelých transakcí a převodů 

způsobilých naplnit skutkovou podstatu trestního činu.  

Co se týče evidencí údajů podléhajících bankovnímu tajemství, lze v ČR pozorovat 

trend zákonné regulace těchto registrů. Vymezení pravidel pro vkládání, zpracovávání, 

uchovávání a přístup k údajům týkajících se klientů a jejich závazkových vztahů by měl 

mít na tuto oblast převážně pozitivní vliv. Mezi přínosy lze zařadit transparentnost 

získávání těchto dat, posílení důvěry uživatelů těchto registrů, samotných klientů, ale i 

veřejnosti jako celku v tyto informační databáze. Globálně by se to mělo projevit ve 

snížení předlužování klientů a ztížení přístupu nespolehlivých dlužníků k dalším 

úvěrům.  
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Vedle výše zmíněného ale stojí instituty, jejichž příklady byly podrobně rozebrány 

v kapitole č. 5. Jedná se o případy, kdy banka v rámci svého podnikání uskutečňuje 

transakce, u kterých dochází k prolomení bankovního tajemství. Je pochopitelné, že 

současné tempo rozvoje moderních technologii v bankovnictví a tím i rozšiřování 

portfolia aktivit bank se těžko zákonem podchycuje. Případ postoupení pohledávek za 

klientem bankou na třetí osobu ale ukazuje, jak moc jsou zákonodárci pozadu. 

Transakce postoupení rizikových pohledávek se vyskytují v bankovní praxi čím dál tím 

víc. Tyto pohledávky jsou jednoznačně určené údaji o klientovi a jeho účtu, které jsou 

předmětem bankovního tajemství. Jediným podkladem, na základě kterého jsou tyto 

smlouvy považované za platné, je rozhodnutí Nejvyššího soudu, které stojí na vratkých 

argumentech. Analýzou tohoto stavu jsem dospěla k názoru, že by se platnost či 

neplatnost těchto smluv měla zakotvit v občanském zákoníku, protože současný 

podklad pro praxi považuji za nedostatečný. Druhým zkoumaným příkladem byl 

outsourcing, který je také stále více populární mezi bankami. Tato problematika je 

regulována podzákonnými právními předpisy, konkrétně vyhláškami ČNB. V této 

oblasti jsem přesvědčena o tom, že je zakotvení pravidel pro nakládání s údaji patřícími 

do rozsahu chráněného bankovním tajemstvím dostatečné. Zdůvodnila bych to hlavně 

profesionalitou adresátů těchto pravidel, kteří jsou zvyklí na podrobení svých aktivit 

regulaci a dohledu ČNB. Jedná se o banky, které mají prostředky a možnosti na to, se 

s touto regulací včas seznámit a podrobit se jí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Shrnutí 

Název diplomové práce: Bankovní tajemství  

Práce se zabývá problematikou tradičního institutu bankovního tajemství, které slouží 

na ochranu údajů klientů svěřených bance. Práce systematicky rozebírá tento institut 

v souvislosti s jeho prolamováním. Rozděluje způsoby průlomu do bankovního 

tajemství do dvou základních kategorii, a to na (i) způsoby zakotvené v zákoně a na (ii) 

způsoby zákonem výslovně neupravené, kde převládá úprava podzákonnými právními 

předpisy a judikaturou. U způsobů stanovených v zákoně práce v první řadě popisuje 

jako obecný předpis zákon o bankách a úpravu obsaženou ve zvláštních zákonech. 

Zvláštní zákony buď jen procesně konkretizují úpravu průlomů v obecním zákoně, nebo 

obsahují speciální úpravu průlomu.  V souvislosti s občanským soudním řízením se do 

budoucna počítá s menším využitím úpravy průlomu v občanském soudním řádu ve 

prospěch zpřístupnění klientských informací oprávněným subjektům pomocí tzv. 

Centrální evidence účtů. Významnou kategorií těchto předpisů jsou také zákony 

upravující registry klientských informací podléhajících bankovnímu tajemství. 

Nejvýznamnější změna regulace nastala v oblasti nebankovních registrů, které dosud 

nebyly zákonem regulovány. Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla přesná 

pravidla pro fungování těchto registrů a přístup k informacím, které obsahují. Co se týče 

průlomů do bankovního tajemství zákonem neupravených, práce analyzuje specifické 

případy průlomu a to zejména ve spojitosti s outsourcingem využívaným bankou a 

postoupením pohledávky. U outsourcingu existují pravidla pro smlouvy uzavírané mezi 

bankou a externím dodavatelem služeb v podobě vyhlášky ČNB. U postoupení 

pohledávek však existuje pouze rozsudek NS, který vyslovil v praxi uznávaný názor, že 

průlom do bankovního tajemství smlouvou o postoupení pohledávek nezakládá její 

neplatnost.  

 

Klíčová slova: bankovní tajemství, vztah mezi klientem a bankou, průlom do 

bankovního tajemství 
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Summary 

Title of the thesis: Banking secrecy 

The paper deals with a traditional instrument dedicated to protection of client's personal 

data provided to the bank – banking secrecy. The instrument is analysed in connection 

with breaking of banking secrecy. The ways of breaking the banking secrecy are 

divided into two groups: (i) manners of breaking the banking secrecy regulated by law 

and (ii) manners of breaking the bank secrecy not specifically regulated by law where 

the main role is given to secondary legislation and case law.  Regarding the ways of 

breaking regulated by law, the paper describes the Act on Banks as a general law and 

also regulation included in specific laws. There are two categories of specific laws: 

which specify the process of breaking the bank secrecy included in the Act on Banks or 

which regulate specific case of breaking the banking secrecy. As for the civil procedure, 

there is a premise of diminution of use of the Civil Procedure Act for gathering client 

information by authorised persons because of the Central Registry of Accounts. The 

important type of laws regulating the breaking of the banking secrecy is those regulating 

registers of client information protected by the banking secrecy. The most important 

development of legislation is the new regulation of non-banking registers in the 

Consumer Protection Act. The new rules standardize functioning of registers and an 

access to information included in this registers. Regarding breaking the banking secrecy 

not specifically regulated by law, the paper analyses specific cases of such breaking, 

mainly in connection with outsourcing and cession of receivables. The rules for the 

outsourcing contract between a bank and a provider of outsourcing services are 

regulated by the Decree of the Czech National Bank. As for validity of agreements on 

cession of receivables, there is only one decision of the Supreme Court which declares 

validity of the agreement on cession of receivables despite inclusion of client 

information protected by the banking secrecy. The conclusion of the paper includes 

recommendations for future regulation.  

Keywords: banking secrecy, bank-client relationship, breaking the banking secrecy 

 

 

 



58 
 

6 Seznam použitých zkratek 
 

AML – Anti-Money Laundering 

ČNB – Česká národní banka 

ECB – Evropská centrální banka 

NS – Nejvyšší soud České republiky  

NSS – Nejvyšší správní soud České republiky 

ÚS – Ústavní soud České republiky 
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