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Stanovisko 

komise pro hodnocení dopad ů regulace 
 

k návrhu  
zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
 
 

I. Úvod : 
 

Důvodem předložení návrhu zákona je odstranění některých nekompatibilit 
s právem EU, které v zákoně přetrvávají a měly být odstraněny již k datu vstupu ČR 
do EU a které jako výtky se objevují v konvergenčních zprávách Evropské centrální 
banky (ECB) a Evropské komise (EK). Zároveň se návrhem zákona napravují 
nedostatky nebo staví najisto dosavadní nejasnosti ohledně některých otázek 
aplikace tohoto zákona. 
 
 Připomínky a návrhy zm ěn:  
 

Závěrečná zpráva RIA je zpracována v souladu s Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace a splňuje požadovaná kriteria. 

V závěrečné zprávě RIA se uvádí, že návrh zákona neklade nároky na státní 
rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty (rozpočty krajů a obcí) a nebude mít dopady 
na podnikatelské prostředí ani na životní prostředí.  

      U vlastního návrhu zákona je třeba ocenit, že nejsou všechny výtky obsažené 
v konvergenčních zprávách ECB automaticky aplikovány, ale jejich přínos je 
analyzován a pokud je nesouhlas ze strany ČNB, tak do zákona nebyly promítnuty. 
Např. ve zprávách ECB a EK se objevuje výtka k institucionální nezávislosti centrální 
banky spočívající ve skutečnosti, že zákon ukládá ČNB povinnost předkládat 
Poslanecké sněmovně k projednání nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém 
vývoji a Poslanecká sněmovna může požadovat předložení mimořádné zprávy 
o měnovém vývoji, pokud se na tom usnese. Dále, pokud Poslanecká sněmovna 
odmítne zprávu o výsledku hospodaření ČNB, je po ČNB požadováno dle zákona 



předložení zpřesněné a doplněné zprávy do 6 týdnů od okamžiku odmítnutí. Taková 
doplněná zpráva musí odpovídat požadavkům Poslanecké sněmovny. Tato 
ustanovení jsou dle názoru ECB a EK nekompatibilní s nezávislostí centrální banky 
a měla by být odpovídajícím způsobem upravena. Předkladatelé návrhu zákona 
nesouhlasí s hodnocením v konvergenčních zprávách ECB a EK a jsou názoru, že 
výtka k institucionální nezávislosti centrální banky není opodstatněná, navíc by došlo 
ke snížení transparentnosti a veřejné odpovědnosti centrální banky. 

      Byly akceptovány připomínky na úpravu zákona týkající se odvolání člena 
bankovní rady s tím, že byl převzat text čl. 14.2. Protokolu (č. 4) o statutu 
Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut), kdy 
možnosti a důvody pro odvolání člena bankovní rady se podmiňují identickými kritérii, 
tj. jen pokud člen bankovní rady přestane splňovat podmínky požadované k výkonu 
své funkce nebo se dopustí vážného pochybení. Dosud byla tato úprava v nesouladu 
se Statutem. 

     Pro zvýšení právní jistoty se řeší zastupování guvernéra viceguvernérem 
v době jeho nepřítomnosti s tím, že pověřený viceguvernér může guvernéra 
zastupovat i při podepisování právních aktů.  

     Dále se upravuje postavení ČNB v oblasti statistiky a výkaznictví v souladu 
s právními předpisy EU a v této souvislosti se upřesňuje i zacházení s důvěrnými 
informacemi, kdy ČNB je povinna trvale zajistit jejich ochranu a přístup k nim je 
značně omezen. 

      V průběhu přípravy návrhu zákona proběhlo připomínkové řízení a všechny 
připomínky /včetně připomínek Bankovní asociace/ byly zapracovány, popřípadě 
s připomínkovými místy projednány a vysvětleny 

 

 

III. Závěr:   

 

Komise RIA doporu čuje Závěrečnou zprávu z hodnocení dopad ů regulace 
schválit . 

 
 
Vypracoval: Ing. Jiří Nekovář 
 
 
      Prof.  Ing.  Michal Mejst řík, CSc., v. r. 
                předseda komise 
 


