
MF poř. č. 3 

I. 

Název legislativního úkolu  

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony  

Předkladatel 
Spolup řed- 

kladatel 1  

Stanovený 
termín 

předložení vlád ě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MF ČNB 04.12 01.13 

 

Transpozice práva EU: Číselné 
označení sm ěrnic (na řízení) a jejich 

název v českém p řekladu  
Termín stanovený pro implementaci  

Smlouva o fungování EU 

Protokolu (č. 4) o statutu Evropského 
systému centrálních bank a Evropské 

centrální banky 

Pozn.: Termín pro implementaci byl 
stanoven na datum vstupu ČR do EU, 

tedy 1. 5. 2004 

 

II. 

A. Kontext a definice problému  

A.1 Definice problém ů 

Návrhem zákona je třeba napravit nedostatky nebo postavit najisto dosavadní 
nejasnosti ohledně některých otázek aplikace tohoto zákona za účelem řádného 
výkonu činnosti ČNB. To se týká zejména problematiky statistiky, majetku ČNB a 
institutu opatření ČNB. Dále je třeba provést  dílčí věcné a formální úpravy včetně 
zpřesnění systematiky zákona. Zároveň budou odstraněny některé nekompatibility s 
právem Evropské unie, které v zákoně přetrvávají a měly být odstraněny již k datu 
vstupu České republiky do Evropské unie (tj. 1. května 2004) a které se jako výtky 
objevují v konvergenčních zprávách Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) a 
Evropské komise (dále jen „Komise“), naposledy z roku 2010.   

 

A.2 Účel návrhu právního p ředpisu / cílový stav  

                                                 
1 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 



Viz A.1 

A.3 Odůvodn ění varianty p řípravy legislativního návrhu  

 Návrhem zákona je třeba napravit některé nedostatky a postavit najisto dosavadní 
nejasnosti ohledně někteŕých otázek aplikace tohoto zákona za účelem řádného 
výkonu činnosti ČNB.To se týká zejména problematiky statistiky, majetku ČNB a 
institutu opatření ČNB. Dále je třeba provést některé dílčí věcné a formální úpravy 
včetně zpřesnění systematiky zákona.    

Výtky ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky uvedené v 
konvergenčních zprávách jsou směrovány přímo na zákon o ČNB, a proto je třeba tyto 
nedostatky v zákoně o ČNB napravit. V případě, že by navrhovaný zákon, kterým se 
mění zákon o ČNB, nebyl přijat, lze předpokládat, že výtky uvedených evropských 
orgánů budou znovu opakovány.  

 

A.4 Varianty posuzované v rámci v ěcného řešení, včetně stanoviska 
předkladatele ke zpracování RIA.  

Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování 
RIA?  

ANO  Jedná se o částečnou transpozici práva EU. Novela bude dále obsahovat 
některá technická zpřesnění. Předpokládá se zpracování variant v oblasti zproštění 
povinnosti mlčenlivosti ve služebních věcech, zákazu měnového financování a 
statistiky a výkaznictví. 

 

NE       . 

 

A.5 Plánuje se s p řijetím návrhu zákona sou časně přijetí provád ěcích právních 
předpis ů s termínem nabytí ú činnosti sou časně se zákonem?  

 ANO     NE     

  

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která m ůže ovlivnit východiska 
legislativního návrhu?  2  

 ANO     NE     

      

 

                                                 
2 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 



B. Hodnocení dopad ů – procesní stránka  

B.1 Dotčené subjekty 

Česká národní banka 

  

B.2 Konzultace  

Problematika je konzultována s ČNB a ECB.  

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

-- 

B.4 Spolupráce s úst ředními orgány státní správy  

Spolupráce se spolupředkladatelem zákona, kterým je ČNB. 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtn ěte, v p řípadě kladné odpov ědi 
dopady specifikujte.   

C.1 Dopady na státní rozpo čet a ostatní ve řejné rozpo čty  ANO     NE     

      

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

      

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje ), především v p řípadě 
návrhu na p řenesený výkon státní správy  ANO     NE     

      

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupi ny obyvatel, zejména osoby 
sociáln ě slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostn í menšiny)  ANO    

 NE     

      

C.6 Dopady na životní prost ředí  ANO     NE     

      



C.7 Dopady na rovnost muž ů a žen  ANO     NE     

      

 

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled 
dopadů zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za 
zpracování návrhu právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se 
zpracovatelem Přehledu dopadů.   

� Miroslava Mastná, referent / 273, 257 043 274, miroslava.mastna@mfcr.cz 

� Martina Petrušová, referent / 273, 257 042 176, martina.petrusova@mfcr.cz 

� Josef Barák, referent/24412174, josef.barak@cnb.cz  

� Luděk Saňa, referent/24413711, ludek.sana@cnb.cz  

 


