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Návrh:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů[, ve znění komplexního
pozměňovacího návrhu poslance…] se mění takto:
1.

V § 38ad odst. 3 se na konci doplňují slova ", bankou, pobočkou zahraniční banky
nebo poskytovatelem identifikačních služeb."

Odůvodnění:
Komplexní pozměňovací návrh přináší situaci, kdy správce národního bodu poskytuje službu
národního bodu pro identifikaci a autentizaci rovněž při využití kvalifikovaného systému,
jehož kvalifikovaným správcem podle zákona o elektronické identifikaci je banka, pobočka
zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb. Zároveň je požadováno, aby
taková banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb splňoval
náročné požadavky na kvalifikovaného správce podle zákona o elektronické identifikaci,
včetně adekvátní úrovně zabezpečení a požadavků na příslušné infomační systémy.
V této perspektivně je zcela důvodné zavést možnost poskytování služby správcem národního
bodu pro identifikaci a autentizaci rovněž takovýmto bankám, pobočkám zahraničních bank
a poskytovatelům identifikačních služeb, stejně jako je tomu ve vztahu k subjektům veřejné
správy.
Tímto způsobem bude jednoznačně a jednotně zajištěn důvěryhodný způsob
identifikace fyzických osob, které budu mít vydaný elektronický identifikační prostředek v
rámci kvalifikovaného systému bankou, pobočkou zahraniční banky nebo poskytovatelem
identifikačních služeb, jak pro veřejnou správu, tak i pro tyto kvalifikované správce. Toto
rozšíření představuje zásadní přínos pro spotřebitele, kterým by takové nastavení způsobu
identifikace přineslo zjednodušení a zvýšení dostupnosti bankovních služeb, úsporu času
a další usnadnění využívání bankovních služeb. Spotřebitel mj. nebude nucen k zaslání tzv.
první identifikační platby, pokud si bude chtít založit bankovní účet distančním způsobem,
čímž dojde k výraznému zjednodušení celého postupu. Zároveň tímto způsobem dojde
k eliminaci možnosti zneužití spotřebitele při zakládání bankovního účtu distančním
způsobem, ke kterému může v současné době dojít při využití zákonem povoleného způsobu
první identifikační platby a jejím podvodném vylákání na spotřebiteli. Přitom bude zajištěno,
že banka nebo pobočka zahraniční banky, která umožní spotřebiteli založení účtu
prostřednictvím služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci, bude současně vždy
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schopna sdělit dozorovému orgánu (Ministerstvu vnitra, Finančnímu analytickému úřadu)
identitu osoby, která provedla identifikaci klienta podle ustanovení § 38ac odst. 1 písm. b)
bodu 1 nebo 2 zákona o bankách (ve znění tisku č. 554), tzn. za fyzické přítomnosti klienta.
Navržené doplnění rovněž všem klientům bez rozdílů, tj. rovněž klientům, kteří využívají
bankovních služeb online bez fyzické návštěvy pobočky, zaručí jednoduché získání
elektronického identifikačního prostředku vydávaného bankou, pobočkou zahraniční banky a
poskytovatelem identifikačních služeb tzv. bank ID. Přičemž platí, že bude jednoduše splněna
podmínka kladená dozorovým orgánem (Finančně analytickým úřadem), aby banka, pobočka
zahraniční banky nebo poskytovatel bankovních služeb při provedení identifikace klienta
prostřednictvím využití elektronického identifikačního prostředku vydávaného bankou,
pobočkou zahraniční banky nebo poskytovatelem identifikačních služeb a přidělení bank ID
vždy věděla a byla schopná dozorovému orgánu sdělit, kdo provedl identifikaci za fyzické
přítomnosti klienta. Všichni klienti tj. ti, kteří preferují fungování online, klienti nových bank
či klienti využívající bankovních služeb prostřednictvím jejich poboček, budou tak moci za
stejných podmínek plně využívat služeb eGovermentu.
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