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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na 
základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků 
získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku. Nicméně, 
konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným 
v tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než na jejich 
základě bude učiněno investiční rozhodnutí. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Aktuality v legislativě 

Zákona o právu na digitální služby – eGovernment 

Dne 1. února 2020 nabyl účinnosti nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální 
služby a o změně některých zákonů („zákon“), který je označován také jako 
„digitální ústava“ či „eGovernment“. V případě některých ustanovení však došlo 
k odložení jejich účinnosti, jak blíže specifikuje ustanovení § 27 zákona.  

Tento zákon je výsledkem aktivity iniciativy 202020, za kterou stojí ICT Unie a další 
profesní a zaměstnavatelská sdružení. Návrh zákona byl Poslanecké sněmovně 
předložen v dubnu 2019 skupinou poslanců složenou z poslanců napříč politickým 
spektrem, díky čemuž tento návrh získal silnou politickou podporu.  

Předmětem úpravy zákona jsou práva fyzických a právnických osob na 
poskytování digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti a 
právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony. Těmto právům pak na 
druhé straně odpovídají povinnosti orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby 
a přijímat digitální úkony. Samotný zákon je rozdělen do 12 částí, které z velké 
části obsahují novely zákonů, které svým charakterem souvisejí s poskytováním 
digitálních služeb.  

První část zákona je jeho nosnou částí a je věnována specifikaci toho, co se rozumí 
digitální službou, digitálním úkonem a kdo je jejich uživatelem a současně je zde 
zakotven institut tzv. katalogu služeb, který má obsahovat přehled toho, jakých 
digitálních služeb se práva uživatelů týkají. Dále pak tato část v 11 ze svých 
celkově 14 paragrafů upravuje a zakotvuje 11 „digitálních“ práv fyzických a 
právnických osob v souvislosti s poskytováním digitálních služeb. Právě proto je 
tento zákon často označován jako „digitální ústava“. 

Právem, které stojí za zmínku a které by mohlo výrazně usnadnit kontakt uživatelů 
s orgány veřejné moci, je právo na využívání údajů dle § 7 zákona, které však 
nabyde účinnosti až za dva roky. Toto ustanovení uživateli poskytuje možnost 
udělit souhlas s využíváním údajů o sobě, svých právech a povinnostech nebo 
právních skutečnostech, které se ho týkají a které jsou vedeny v základním 
registru, a orgán veřejné moci pak bude povinen tyto údaje využívat. V této 
souvislosti § 7 zákona rovněž stanoví, že orgán veřejné moci nebude vyžadovat 
údaje vedené v základním registru, které jsou mu zpřístupněné pro výkon jeho 
agendy nebo právě na základě uděleného souhlasu uživatele služby. Díky tomuto 
právu by tedy mohlo dojít k výraznému omezení opakovaného předávání údajů 
různým orgánům veřejné moci, které nebyly schopny mezi sebou vzájemně sdílet 
již jednou předané údaje některému z orgánů veřejné moci. 

Následujících 9 částí zákona je věnováno novelám vybraných zákonů, které jsou 
digitálním službám svým charakterem nejblíže. Od počátku příprav tohoto zákona 
bylo avizováno, že jeho cílem bylo nastavit základní rámec pro používání 
digitálních služeb, ale nebylo jeho ambicí v této souvislosti provést celkovou úpravu 
právního řádu České republiky, což by si vyžádalo podstatně více času a úsilí. Mezi 
vybrané novelizované zákony tak patří zákon o svobodném přístupu k informacím, 
zákon o informačních systémech veřejné správy, správní řád, zákon o správních 
poplatcích, zákon o ověřování, zákon o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, zákona o základních registrech, zákon o kybernetické 
bezpečnosti a zákon o elektronické identifikaci.  

 

Novela zákona o bankách – bankovní identita 

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která byla téměř jednohlasně schválena 
Poslaneckou sněmovnou, a která byla dne 19. února 2020 odeslána k publikaci ve 
Sbírce zákonů, rovněž úzce souvisí se službami digitální společnosti. Smyslem této 
novely je vytvořit podmínky pro zavedení tzv. bankovní identity, která by umožnila 
a usnadnila přístup k digitálním službám státu (eGovernment), ale i digitálním 
službám poskytovaným soukromými subjekty. Dozor nad celým systémem byl 
zákonodárcem svěřen Ministerstvu vnitra. 

Bankám a pobočkám zahraničních bank tato novela umožní nabízet, poskytovat 
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nebo zprostředkovávat identifikační služby prostřednictvím bankovní 
identity. Institut bankovní identity v praxi umožní využít bezpečnostní 
metody, které nabízí internetové bankovnictví uživatele k ověření jeho 
totožnosti v digitálním prostředí a umožní tak uživateli využívat digitální 
služby. Účast bank a poboček zahraničních bank na projektu nebude 
povinná a bude probíhat na bázi dobrovolnosti. Banky si tedy samy zvolí, 
zda se do projektu zapojí a službu ověřování totožnosti uživatelů 
prostřednictvím bankovní identity budou poskytovat či nikoliv. 
Samozřejmě bude na dobrovolné bázi také účast uživatelů a banky 
budou potvrzovat identitu uživatele, případně předávat údaje o uživateli 
dalším subjektům pouze v případě, že k tomu uživatel udělí souhlas. 

Obecně by měl institut bankovní identity uživateli umožnit přihlášení 
k celé řadě digitálních služeb nabízených jak orgány veřejné moci, tak 
soukromými subjekty. Přihlášení k digitální službě bude po praktické 
stránce probíhat obdobně, jako probíhá přihlášení do elektronického 
bankovnictví s tím, že banka uživatele následně potvrdí úspěšné 
přihlášení příslušné digitální službě, do které se uživatel přihlašoval. 
Přístup k digitální službě (např. do informačního systému veřejné správy) 
s využitím bankovní identity pak dle 38ad odst. 1 zákona o bankách bude 
považován za přístup se zaručenou identitou podle zákona  
o informačních systémech veřejné správy.  

Za službu, kterou banka poskytovateli digitální služby poskytne, tj. za 
ověření identity uživatele, bude banka poskytovateli služby účtovat 
poplatek, uživatel za přihlášení k digitální službě prostřednictvím 
bankovní identity tedy přímo nic nezaplatí, ale lze předpokládat, že se 
minimálně v případě soukromých subjektů poplatek za ověření identity 
uživatele promítne do koncové ceny poskytované digitální služby. 

V souvislosti s touto novelou rovněž nelze nezmínit skutečnost, že banky 
budou oprávněny využívat údaje z informačních systémů veřejné správy 
(základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel, 
informační systém evidence cizinců, informační systém evidence 
občanských průkazů a cestovních dokladů). Tento přístup je nezbytný 
k tomu, aby banky mohly plnit své povinnosti vyplývající z této novely. 

Závěrem lze uvést, že Česká republika není ve světě první zemí, ve které 
se podobný institut objevil. Instituty podobné bankovní identitě již řadu 
let fungují i v jiných zemích, jako je Švédsko, Dánsko či Kanada. 
V dnešním světě, ve kterém se některé každodenní činnosti 
nevyhnutelně přesouvají do digitálního prostředí, lze projekt hodnotit 
pozitivně, a to zejména ve spojení se zaváděním služeb eGovernmentu. 
Zavedení bankovní identity do praxe se pak očekává v průběhu roku 
2021.  

Nově publikovaná judikatura 

Rozsah zákonného ručení společníka společnosti 
s ručením omezeným 

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 5507/2017, ze dne 
28. srpna 2019) 

Nejvyšší soud České republiky se ve věci sp. zn. 27 Cdo 5507/2017 
zabýval otázkou rozsahu ručení společníků ve společnosti s ručením 
omezeným dle úpravy obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů („ZOK“). 

Žalobkyně se v tomto případě domáhala po žalovaném zaplacení 
pohledávky za společností s ručením omezeným, za jejíž dluhy žalovaný 
ručil jako její jediný společník, který v plném rozsahu nesplnil svoji 
vkladovou povinnost. Žalovaný svoji vkladovou povinnost ve výši 
200.000,- Kč splnil pouze z 50 %, tudíž za dluhy společnosti ručil do výše 
100.000,- Kč.  

Soud prvního stupně žalobu zamítl s odkazem na to, že společník ještě 
před meritorním rozhodnutím v projednávané věci svoji vkladovou 

povinnost zcela splnil, když doplatil zbývajících 100.000,- Kč, neboť byl 
dle soudu prvního stupně rozhodující stav, který tu byl v době vyhlášení 
rozsudku. Kromě toho soud prvního stupně uvedl, že pro rozhodnutí 
nebylo podstatné, že žalovaný z titulu svého ručení již plnil jinému věřiteli 
společnosti částku 100.000,- Kč, protože pro ručení společníka je 
rozhodující pouze stav splnění vkladové povinnosti zapsaný 
v obchodním rejstříku. 

Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně v tom, že skutečně 
není rozhodné, zda společník již plnil jinému věřiteli společnosti z titulu 
svého ručení s odkazem na princip materiálním publicity. Odvolací soud 
však rozhodnutí soudu prvního stupně změnil a přikázal žalovanému 
uhradit žalovanou částku, neboť podle něj ustanovení § 132 odst. 1 ZOK 
výslovně stanoví, že společník společnosti s ručením omezeným ručí za 
dluhy společnosti do výše, v jaké nesplnil vkladovou povinnost podle 
stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byl věřitelem vyzván 
k plnění. Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku nejprve uvedl, že účinná právní úprava 
(§ 154 odst. 1 o.s.ř.) sice vychází toho, že pro rozsudek je rozhodující 
stav v době jeho vyhlášení, ale toto ustanovení se nedotýká hmotného 
práva, tudíž se nedotýká ani předmětného ustanovení § 132 
odst. 1 ZOK, které výslovně určuje, že „[…] výše, v jaké společníci 
nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 
rejstříku (a tedy i výše, v jaké ručí za dluhy společnosti) se fixuje k době, 
kdy byli společníci věřitelem vyzváni k plnění. Skutečnost, že po výzvě 
věřitele k plnění podle § 132 odst. 1 z. o. k. bylo do obchodního rejstříku 
zapsáno splacení vkladů společníků ve větším rozsahu nebo jejich úplné 
splacení, proto není pro posouzení uplatněného nároku věřitele 
významná.“ 

Nejvyšší soud dále potvrdil, že výše uvedené platí i v případě, kdy zápis 
v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti, tedy rozsahu, v jakém 
společníci skutečně splnili vkladovou povinnost, tudíž je zápis o rozsahu 
splnění vkladové povinnosti ve vztahu k ručení společníků konstitutivní 
povahy. Pro ručení společníků tedy není rozhodné, zda z titulu svého 
ručení již plnili jinému věřiteli společnosti, neboť taková skutečnost může 
být pouze podkladem pro konstitutivní změnu zápisu o rozsahu splnění 
vkladové povinnosti v obchodním rejstříku (viz § 134 odst. 1 ZOK). 

V této souvislosti však nelze opomenout zásadu ochrany dobré víry 
osoby, která jedná s důvěrou ve správnost zápisu v obchodním rejstříku 
ve vztahu k ručení společníků společnosti s ručením omezeným. 
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zdůraznil, že pokud věřitel společnosti 
s ručením omezeným byl v okamžiku výzvy k plnění obeznámen s tím, 
že některý ze společníků této společnosti již poskytl plnění z titulu ručení 
dle § 132 odst. 1 ZOK, je vůči tomuto věřiteli ručení společníků za dluhy 
společnosti sníženo o ta dříve poskytnutá plnění společníků, o kterých 
věřitel v okamžiku výzvy k plnění věděl, a to i přesto, že se tato plnění 
společníků dosud neprojevila zápisem změny údajů o rozsahu splnění 
vkladové povinnosti v obchodním rejstříku. 

Nejvyšší soud v tomto případě rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc 
mu vrátil k dalšímu řízení, neboť se odvolací soud vůbec nezabýval 
otázkou, zda žalobkyně věděla o tom, že společník již z titulu svého 
ručení uhradil částku 100.000,- Kč jinému věřiteli (tedy zda žalobkyně 
mohla být v dobré víře v zápis údaje o rozsahu splnění vkladové 
povinnosti). 
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