Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období

178
USNESENÍ
výboru pro bezpečnost
ze 43. schůze uskutečněné dne 31. května 2017
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, sněmovní tisk 1061.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním
vystoupení zastupující náměstkyně ministra financí Mgr. Mileny Hrdinkové, po zpravodajské
zprávě poslankyně Mgr. Jany Černochové (v zastoupení zpravodaje výboru Martina Lanka)
a po obecné a podrobné rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním
návrhem zákona vyjádřila s o u h l a s, ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

K ČÁSTI PRVNÍ, změně zákona o bankách:
1. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 1 se slovo „se“ nahrazuje slovem „informují“.
Slova „jako uživatelé této databáze“ se vypouštějí. Za číslo „3“ se vkládají slova „Českou
národní banku, případně sebe“. Slovo „informují“ se nahrazuje čárkou.
2. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 1 se slova „směřujících na jejich systémy nebo
komunikační sítě“ nahrazují slovy „ve své významné síti, informačním systému kritické
informační infrastruktury nebo komunikačním systému kritické informační infrastruktury, jež
jsou podrobně vymezeny v zákoně upravujícím kybernetickou bezpečnost39)“.
3. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 1 písmeni b) se za slovo „incidentu“ vkládají
slova „podle písm. a)“.
4. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 2 se slova „informující se prostřednictvím
databáze (dále jen „uživatelé databáze“) se“ vypouštějí. Slovo „vzájemně“ se vypouští.

5. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 3 se na konci doplňují slova „Česká národní
banka na žádost banky nebo pobočky zahraniční banky této umožní nahlížení do databáze
jakožto uživateli databáze“.
6. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 6 se slova „stejným dílem tak, aby byly tyto
náklady České národní bance plně uhrazeny“ nahrazují slovy „v závislosti na počtu
nahlédnutí do databáze“:
7. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 7, písmeni b) se slovo „sdílených“ vypouští a za
slovo „informací“ se vkládají slova „poskytovaných podle odstavce 1“.
8. V novelizačním bodu 152, v § 38aa odst. 7 písmeni c) se za slovo „databázi“ vkládají slova
„pro uživatele databáze“.
9. Za novelizační bod 177 se doplňuje nový novelizační bod 178, který zní:
„178. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:
„(3) 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 pořízení 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.“.“.

K ČÁSTI DRUHÉ, změně zákona o spořitelních a úvěrních družstvech:
10. Vkládá se nový novelizační bod č. 111, který zní:
„111. V § 25b se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:
„(10) Družstevní záložna může pořizovat audiovizuální záznamy osob a věcí
nacházející 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
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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
předpisů51) 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.“.“.

Dosavadní novelizační bod 111 se označuje jako novelizační bod 112.

II.

p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky.

Richard D o l e j š, v.r.
ověřovatel výboru

Mgr. Jana Č e r n o c h o v á, v.r.
v zastoupení zpravodaje výboru Martina Lanka

Ing. Roman V á ň a, v.r.
předseda výboru
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