Předkládá: Ladislav Šincl

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve
znění pozdějších předpisů a zákon 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 (tisk 1061)
V části prvé Změna zákona o bankách
Za novelizační bod 177 se doplňuje bod 178, který zní:
„178. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:
„Banky a pobočky zahraničních bank mohou pořizovat audiovizuální záznamy
osob a věcí nacházejících se ve všech prostorech, které využívají a bankomatů,
které se nacházejí mimo prostor, které využívají (dále jen „záznamy“), a to i bez
označení monitorovaného prostoru. Záznamy smí být pořizovány za účelem
zajištění ochrany zdraví a života osob, ochrany majetku a dále za účelem plnění
povinností bank a poboček zahraničních bank stanovených právními předpisy.
Pořízené záznamy mohou být využity pro účely odhalování a vyšetřování
trestných činů a jejich pachatelů, pro účely zabránění zneužívání finančního
systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a
vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání a pro účely dohledu České
národní banky nad plněním povinností bank a poboček zahraničních bank
stanovených právními předpisy. Záznamy poskytne banka a pobočka zahraniční
banky na písemné vyžádání České národní bance pro účely výkonu bankovního
dohledu a orgánům uvedeným v § 38 odst. 3 písm. b), d) a e) za podmínek v
těchto ustanoveních uvedených. Banky a pobočky zahraničních bank jsou
oprávněny uchovávat pořízené záznamy po dobu dvanácti měsíců ode dne jejich
vyhotovení. Ustanovení zvláštních právních předpisů43 se v tomto případě
nepoužijí.
_________________
43)
§ 11 a 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů
§ 316 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce“. “

V části druhé Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Dosavadní novelizační bod 111 se přečísluje na novelizační bod 112.
Doplňuje se nový novelizační bod 111, který zní:
„111. V § 25b se doplňuje odst. 10, který včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:
„Družstevní záložna může pořizovat audiovizuální záznamy osob a věcí
nacházejících se ve všech prostorech, které využívá a bankomatů, které se
nacházejí mimo prostory, které využívá (dále jen „záznamy“), a to i bez označení
monitorovaného prostoru. Záznamy smí být pořizovány za účelem zajištění
ochrany zdraví a života osob, ochrany majetku a dále za účelem plnění povinností
družstevní záložny stanovených právními předpisy. Pořízené záznamy mohou být
využity pro účely odhalování a vyšetřování trestných činů a jejich pachatelů, pro
účely zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné
činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového
jednání a pro účely dohledu České národní banky nad plněním povinností
družstevních záložen stanovených právními předpisy. Záznamy poskytne
družstevní záložna na písemné vyžádání České národní bance pro účely výkonu
dohledu nad družstevními záložnami a orgánům uvedeným v § 25b odst. 3 písm.
b) a d) za podmínek v těchto ustanoveních uvedených. Družstevní záložna je
oprávněna uchovávat pořízené záznamy po dobu dvanácti měsíců ode dne jejich
vyhotovení. Ustanovení zvláštních právních předpisů 51 se v tomto případě
nepoužijí.
____________________
51)
§ 11 a 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů
§ 316 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce“.“

Odůvodnění:
Pozměňovacím návrhem iniciovaná změna zákona o bankách resp. zákona o spořitelních
a úvěrních družstvech především zavádí oprávnění České národní banky využívat pro
účely bankovního dohledu audiovizuální záznamy, které jsou pořizovány samotnými
bankami, pobočkami zahraničních bank a družstevními záložnami (dále jen „úvěrové
instituce“). Dále taktéž umožní úvěrovým institucím přímo na základě zákona o bankách
resp. zákona o spořitelních a úvěrních družstvech zpracovávat osobní údaje zachycené
monitorovacím systémem, to však pouze za dodržení přesně stanovených pravidel.
Stěžejní částí jsou účely, pro které mohou být záznamy pořizovány. Aby monitorování
spadalo pod režim výše uvedených legislativních norem, musí být prováděno za
některým z těchto účelů:
(a) za účelem ochrany zdraví a života zákazníků a zaměstnanců úvěrových institucí nebo
(b) za účelem ochrany majetku nebo
(c) za účelem plnění povinností úvěrových institucí stanovených právními předpisy.

Pořízené záběry mohou být využity pouze pro některý z následujících cílů:
(a) odhalování a vyšetřování trestných činů a jejich pachatelů nebo
(b) zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k
financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání nebo
(c) pro účely dohledu České národní banky nad plněním povinností úvěrových institucí
stanovených právními předpisy.
Pořízené záznamy budou moci být zpřístupněny pouze České národní bance, orgánům
činným v trestním řízení, příslušným orgánům Ministerstva financí a finančnímu
arbitrovi. Nejdelší doba, po kterou mohou banky a pobočky zahraničních bank pořízené
záznamy archivovat je 12 měsíců.
Aby nedocházelo k výkladovým potížím, v navrhované úpravě se výslovně vylučuje
použití ustanovení § 11 a § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a § 316
odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vyloučení ustanovení § 11 zákona o
ochraně osobních údajů znamená, že úvěrová instituce nebude povinna oznamovat
využití kamerového systému pro účely stanovené navrhovaným ustanovením subjektu
údajů a informovat jej o tom. Vyloučení ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních
údajů znamená, že úvěrová instituce nebude povinna oznamovat využití kamerového
systému pro účely stanovené navrhovaným ustanovením Úřadu pro ochranu osobních
údajů. Úvěrové instituce však budou muset dodržovat ostatní povinnosti stanovené
zákonem pro ochranu osobních údajů pro zpracování osobních údajů. Vyloučení použití §
316 odst. 2 a 3 zákoníku práce znamená, že na záznamech z kamerových systémů se
budou moci objevovat i jejich zaměstnanci.
Pozměňovací návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky,
s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, ani s právem Evropské
unie.
Prakticky shodná právní úprava s úpravou navrženou prostřednictvím tohoto
pozměňovacího návrhu byla např. již úspěšně aplikována v zákoně o bankách platném na
území Slovenské republiky.
Pozměňovací návrh nemá žádný dopad na státní rozpočet.

