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V. 

Úplné znění  

§ 39 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 39 

Výjimky z mlčenlivosti 

 

 (1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat vůči 

  

a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací 
výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací 
povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu, 

  

b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3, 

  

c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů sloužících k dosažení účelu 
stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis nezakazuje, 

  

d) Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, 
pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2, 

  

e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům profesních komor advokátů, 
notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců, 

  

f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle jiného právního 
předpisu, 

  

g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést řízení o přestupku podle 
zákona o provádění mezinárodních sankcí, 
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h) orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k 
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že Úřad předloží podnět k odnětí 
takového oprávnění, 

  

i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve sporu navrhovatele proti 
instituci, 

  

j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené postupem podle tohoto zákona, 
jde-li o následné sdělení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku; povinná osoba může 
v tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až po dni, ve kterém bylo 
vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého 
obchodu nebo ve kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních případech až po 
předchozím písemném souhlasu Úřadu, 

  

k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se podezřelého obchodu nebo 
nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona, 

  

l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při provádění 
bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu24), 

  

m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění jejích 
úkolů v oblastech působnosti vymezených zákonem upravujícím zpravodajské služby, 

  

n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených daňovým řádem povinné 
osobě. , 

o) Ministerstvu průmyslu a obchodu, při provádění řízení o prověření zahraničních investic 
podle jiného právního předpisu40). 

 

 (2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu, že sdělené 
informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, nelze dovolávat při sdělování informací mezi 

  

                                                            
40) Zákon č.  /2019 Sb., o prověřování zahraničních investic 
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a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních úvěrových a finančních institucí, 
jestliže působí na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a pokud náleží do 
stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech25), 

  

b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo osobami stejného typu působícími 
na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, pokud vykonávají svou profesní 
činnost jako zaměstnanci nebo v obdobném pracovněprávním vztahu, v rámci téže právnické osoby 
a mezi právnickými osobami, které jsou spolu smluvně nebo personálně propojeny, nebo 

  

c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 
písm. e) a f), nebo osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům 
práva Evropské unie, a to v případech, které se týkají stejného klienta a stejného obchodu, a na nichž 
se podílí dvě nebo více osob, pokud jsou ze stejné profesní kategorie a vztahují se na ně rovnocenné 
povinnosti o zachování profesního tajemství a ochrany osobních údajů. 

  

 (3) Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat v řízení podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

  

 (4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až n) o 

 

a) se uplatní jen v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to zejména s 
ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů, 

  

b) nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého 
obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně 
nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro který byla žádost 
podána. 
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Úplné znění  

§ 108 a 115 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 108 

Působnost Úřadu  

 
 (1) Úřad podle tohoto zákona  

  
a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci podnikatelů 
v elektronických komunikacích,  

  

b) vydává opatření obecné povahy,  

  

c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky s 
významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,  

  

d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává 
poskytování univerzální služby,  

  

e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti vrátit finanční 
prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování univerzální služby a 
rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž,  

  

f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,  

  

g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,  

  

h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, Evropskou agenturou 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí,  

  

i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,  
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j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,  

  

k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu18) při uznávání 
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti elektronických 
komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon 
této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky 
členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky,  

  

l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,  

  

m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení,  

  

n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,  

  

o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,  

  

p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům přídělů 
rádiových kmitočtů z výběrových řízení,  

  

q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,  

  

r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,  

  

s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a 
spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,  

  

t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění podle 
tohoto zákona,  

  

u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících do jeho 
působnosti,  
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v) vykonává státní statistickou službu,  

  

w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech stanovených 
vládou,  

  

x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických komunikací 
od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem 45) a poskytuje jednotlivé údaje získané při statistickém zjišťování 
Ministerstvu,  

  

y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy,  

  

z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti podle § 63 
odst. 5,  

  

aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo 
uložených z moci úřední na jeho základě,  

  

bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém monitorování 
kmitočtového spektra,  

  

cc) zpřístupňuje informace o udělených právech k využívání rádiových kmitočtů a o využívání 
rádiového spektra,  

  

cc) dd) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 
infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby 
projektů společného zájmu z hlediska své působnosti. , 

ee) spolupracuje s Ministerstvem při prověřování zahraničních investic71). 

 

                                                            
71) Zákon č.     /2020 Sb., o prověřovíní zahraničních investic. 
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(2) Úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona anebo jiných 
právních předpisů.2) 

  

 (3) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí, doporučení, 
pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie, Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a 
informací (ENISA) a Sdružením BEREC a z hlavních zásad státní politiky v elektronických 
komunikacích. Rozhodne-li se Úřad nepostupovat podle doporučení Komise, kterým se harmonizuje 
uplatňování práva Evropské unie upravujícího oblast elektronických komunikací, bezodkladně o tom 
informuje Komisi spolu s odůvodněním takového postupu. 

 

§ 115  

 
 (1) Povinná osoba poskytne Úřadu na jeho žádost a v jím stanovené přiměřené lhůtě, formě a 
rozsahu úplné a pravdivé informace včetně finančních a údaje a podklady, které jsou nezbytné k 
plnění činností, k nimž je podle tohoto zákona Úřad příslušný. Součástí žádosti Úřadu je odůvodnění 
včetně uvedení účelu, pro který Úřad informace, údaje a podklady vyžaduje. Úřad nevyžaduje více 
informací, než je přiměřené účelu, pro který jsou získávány.  

  

 (2) Povinná osoba předá Úřadu i informace, údaje a podklady podle odstavce 1, které obsahují 
osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo skutečnosti, které jsou 
předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu.48)  

  

 (3) Úřad je oprávněn za podmínek podle odstavce 1 vyžadovat informace, údaje a podklady 
zejména pro  

  
a) kvalifikovaný odhad výše čistých nákladů univerzální služby (§ 39) a pro výpočet čistých nákladů 
na poskytování univerzální služby,  

  

b) kontrolu plnění parametrů kvality a plnění výkonnostních cílů univerzální služby (§ 47),  

  

c) kontrolu plnění povinnosti zaplatit poplatky uvedené v §133,  

  

d) kontrolu plnění zvláštních povinností uvedených v § 11,  
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e) kontrolu plnění povinností a podmínek stanovených všeobecným oprávněním, oprávněním k 
využívání rádiových kmitočtů nebo oprávněním k využívání čísel,  

  

f) posuzování žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k 
využívání čísel,  

  

g) uveřejňování srovnávacích přehledů o kvalitě a cenách služeb elektronických komunikací v zájmu 
spotřebitelů,  

  

h) analýzu trhu za účelem zajištění efektivně konkurenčního trhu,  

  

i) regulaci cen,  

  

j) řešení sporů, zejména sporů o přístupu a sporů ve věcech vyúčtování ceny za poskytnutou službu,  

  

k) kontrolu plnění povinností stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie5a),  

  

l) zabezpečení efektivního využívání rádiových kmitočtů a jejich účelnou správu,  

  

m) sbírání informací o budoucím rozvoji sítí nebo služeb včetně změn topologie sítí, pokud by mohly 
mít dopad na poskytování služeb na daném velkoobchodním trhu,  

  

n) kontrolu plnění povinností uvedených v § 98, 99 a § 55 odst. 1,  

  

o) posuzování sdílení prostředků nebo majetku podle § 84 odst. 4, a to informace o povaze, 
dostupnosti a místa umístění těchto prostředků.  

  
 (4) Informace, údaje a podklady podle odstavce 3, s výjimkou písmene g), nesmí Úřad 
požadovat od podnikatele před zahájením komunikační činnosti nebo v rámci podmínek pro zahájení 
takové činnosti. Informace uvedené v odstavci 3 písm. e) je Úřad oprávněn vyžadovat pouze pro 
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účely kontroly zahájené z vlastního podnětu nebo v případě, kdy Úřad obdrží stížnost nebo jinou 
informaci o porušování stanovených podmínek.  

  

(5) Úřad je oprávněn provést kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle 
odstavců 1 až 3. Úřad při kontrole postupuje podle zvláštního právního předpisu.47)  Úřad je oprávněn 
tyto informace, údaje a podklady použít pro účely poskytnutí spolupráce Ministerstvu při prověřování 
zahraničních investic71). 

  

 (6) Informace, podklady a údaje předané povinnou osobou podle odstavců 1 až 3 je Úřad 
povinen chránit před zneužitím. 

  

 (7) Ustanovením odstavců 1 až 5 není dotčeno právo Úřadu požadovat informace, údaje a 
podklady podle zvláštních právních předpisů. 

  

 (8) Úřad dále shromažďuje dostupné informace o obecném předmětu opravných prostředků, 
počtu žalob podaných podle § 246 občanského soudního řádu a podle soudního řádu správního, délce 
řízení o těchto opravných prostředcích a o počtu rozhodnutí, kterými byla nařízena předběžná 

                                                            
71) Zákon č.     /2020 Sb. 
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opatření, a to v elektronické podobě. Tyto informace Úřad poskytne Komisi nebo Sdružení BEREC 
na základě jejich odůvodněné žádosti. 

  

Úplné znění 

§ 32a a 36a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

§ 32a 

Informační povinnost provozovatele poštovních služeb 

 

(1) Provozovatel je povinen na písemnou žádost poskytovat Úřadu ve stanovené lhůtě, formě 
a rozsahu úplné a pravdivé informace, včetně finančních informací, a údaje a podklady, které jsou 
nezbytné k plnění činností, k nimž má podle tohoto zákona Úřad působnost. Součástí žádosti Úřadu 
je odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad informace, údaje a podklady vyžaduje. Úřad 
vyžaduje informace, údaje a podklady od provozovatelů rovněž na žádost Evropské komise. Úřad 
nevyžaduje více informací, než je přiměřené účelu, pro který jsou získávány.  

  

 (2) Provozovatel předá Úřadu i informace, údaje a podklady podle odstavce 1, které obsahují 
osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo skutečnosti, které jsou 
předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu3).  

  

 (3) Pro účely plnění povinností podle tohoto zákona provádí Úřad sběr informací 
a provozovatel je povinen poskytnout tyto informace prostřednictvím programové aplikace na 
elektronickém formuláři, nestanoví-li se forma poskytnutí informací v žádosti podle odstavce 1 jinak.  

  

 (4) Úřad může provést kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle odstavců 
1 až 3.  

(5) Informace, podklady a údaje předané povinnou osobou podle odstavců 1 až 3 je Úřad 
povinen chránit před zneužitím. Úřad je oprávněn tyto informace, podklady a údaje použít pro 
účely poskytnutí spolupráce Ministerstvu při prověřování zahraničních investic28). 

§ 36a  

 
 (1) Úřad podle tohoto zákona  

                                                            
28) Zákon č.    /2020 Sb., o prověřování zahraničních investic. 
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a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení 
povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,  

  

b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který má povinnost poskytovat a 
zajišťovat základní služby, poštovní licenci,  

  

c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních služeb, vydává rozhodnutí o určení 
předběžných čistých nákladů a o určení čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž 
a rozhoduje o povinnosti držitele poštovní licence vrátit do státního rozpočtu neoprávněně uhrazené 
náklady,  

  

d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen v oblasti poštovních služeb, 
včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,  

  

e) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,  

  

f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie s 
obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací stanovených 
zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní další 
úkoly, které pro oblast regulace poštovních služeb vyplývají z členství České republiky v Evropské 
unii,  

  

g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,  

  

h) vykonává kontrolu v oblasti poštovních služeb,  

  

i) vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb a zahraničních 
poštovních služeb,  

  

j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem,  
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k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění podle tohoto 
zákona,  

  

l) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo 
uložených z moci úřední na jeho základě,  

  

m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4,  

  

n) rozhoduje o změně návrhu smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 odst. 3. , 

 

o) spolupracuje s Ministerstvem při prověřování zahraničních investic28). 

 
 
 (2) Rada Úřadu provádí přezkum podle § 37 odst. 4, rozhoduje v řízení ve věci poštovní licence podle 
§ 22, 23, 24 a 25 a vydává rozhodnutí o ceně jednotlivých základních služeb podle § 34a. Proti rozhodnutí 
Rady Úřadu není přípustný opravný prostředek.  

  

 (3) Předseda Rady Úřadu v prvním stupni rozhoduje v řízení o výši a úhradě čistých nákladů a 
předběžných čistých nákladů podle § 34b a 34c a ve sporech o přístup k poštovní infrastruktuře podle § 34.  

  

 (4) Stanoví-li tento zákon, že o věci rozhoduje Úřad, může statut Úřadu25) stanovit, že v prvním stupni 
rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle odstavce 2.  

  

 (5) O rozkladu nebo odvolání proti rozhodnutí Úřadu, které v prvním stupni nevydal předseda Rady 
Úřadu, rozhoduje předseda Rady Úřadu s výjimkou podle odstavce 2.  

  

 (6) Pokud v prvním stupni vydal rozhodnutí předseda Rady Úřadu, při rozhodování o odvolání nebo 
rozkladu v Radě nehlasuje.  
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