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1. 

            

Metodické doporučení Programu COVID III 

 

 

 

 

Metodické doporučení (Doporučení) je vydáváno za účelem upřesnění některých ustanovení 

Smluv o portfoliovém ručení, které uzavírá Českomoravská záruční a rozvojová banky, a.s. 

(ČMZRB) s finančními institucemi podílejícími se na realizaci Programu COVID III 

(Zprostředkovatelé) uzavřených na základě zákona č. 228/ 2020 Sb. „o poskytnutí státní záruky 

České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., 

vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů 

způsobených virem SARS CoV-2“ a dle „Dočasného rámce pro opatření státní podpory na 

podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“, ve znění dodatků 

ze dne 3. dubna 2020 a 13. května 2020.   

Dále toto Doporučení bude upravovat řešení konkrétních otázek, postupů a hodnocení 

vzniklých v průběhu implementace Programu COVID III ze strany ČMZRB a Zprostředkovatelů 

podílejících se na realizaci Programu COVID III. 

Ustanovení Doporučení vždy podléhá shodě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), 

Českou bankovní asociací (ČBA) a ČMZRB. 

Terminologie Doporučení vychází z terminologie Smluv o portfoliovém ručení.  
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2. 

 
I. Zjišťování skutečného vlastníka podle § 4 zákona č. 228/2020 Sb.  

 
 
Při plnění povinnosti dle § 4 zákona č. 228/ 2020 Sb. bude Zprostředkovatel postupovat 
následujícím způsobem: 
 

 (i)      Zprostředkovatel si vyžádá od Konečného příjemce čestné prohlášení identifikující 
jeho skutečného majitele a prohlášení Konečného příjemce potvrzující, že skutečný majitel 
Konečného příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména Zprostředkovatelem; 

 
(ii)     Zprostředkovatel porovná údaje v čestném prohlášení podle bodu (i) s údaji, které 

Zprostředkovatel eviduje ve svých záznamech a s údaji v evidenci údajů o skutečných 
majitelích vedené podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob; 

 
(iii)    v případě nesouladu mezi údaji, které Zprostředkovatel eviduje ve svých záznamech 

s údaji v čestném prohlášení podle bodu (i), Zprostředkovatel vyzve Konečného příjemce 
k odstranění tohoto nesouladu; 

 
(iv)    v případě nesouladu mezi údaji, které Zprostředkovatel eviduje ve svých záznamech 

s údaji v evidenci údajů o skutečných majitelích vedené podle zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Zprostředkovatel vyzve Konečného 
příjemce k odstranění tohoto nesouladu; 

 
(v)     uvedení údajů o skutečném majiteli Konečného příjemce v evidenci údajů 

o skutečných majitelích vedené podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob, do souladu s údaji, které Zprostředkovatel eviduje ve svých 
záznamech, bude odkládací podmínkou účinnosti smlouvy o Dluhovém financování nebo 
podmínkou uzavření Transakce; 

 
(vi)    jméno skutečného majitele Konečného příjemce Zprostředkovatel zveřejní 

v souladu se zákonem č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění 
dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů 
v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2. 
 

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k této problematice je uvedeno v Příloze č. 1 Doporučení. 

 



Příloha č. 1 

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti (MSp) 
 
„MSp reaguje na dotaz z 21. května 2020 týkající se výkladu zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní 
záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících 
z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-
2 (dále jen „zákon o poskytnutí státní záruky“), respektive jím užívaného pojmu skutečný majitel. 
 
Podle našeho názoru je třeba pojem skutečného majitele, použitý v zákoně o poskytnutí státní záruky, 
vykládat ve smyslu jeho vymezení podle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „AML zákon“). Vzhledem k tomu, že zákon o poskytnutí státní záruky vlastní vymezení pojmu 
skutečného majitele neobsahuje, je třeba dovodit, že jím rozumí skutečného majitele podle AML 
zákona. Pojem skutečného majitele je totiž v českém právním řádu vymezen pouze AML zákonem (v 
návaznosti na tzv. AML směrnici). 
 
Na uvedeném nic nemění ani to, že poznámky pod čarou k ustanovením § 3 písm. e) a § 4 odst. 2 
zákona o poskytnutí státní záruky poněkud zmatečně odkazují do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „rejstříkový zákon“). Předně poznámky pod čarou nemají normativní charakter a nelze jimi 
nahradit zákonnou definici. Nadto rejstříkový zákon pojem skutečného majitele ani nevymezuje. Podle 
§ 118b odst. 1 rejstříkového zákona se skutečným majitelem rozumí skutečný majitel podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tedy podle AML 
zákona. 
 
Od odkazů v poznámkách pod čarou u § 3 písm. e) a § 4 odst. 2 zákona o poskytnutí státní záruky tak 
lze odhlédnout. Případně je lze chápat jako jakési nepřímé odkazy do § 4 odst. 4 AML zákona. 
Konkrétně, je-li v poznámce k § 3 písm. e) zákona o poskytnutí státní záruky uveden § 118b 
rejstříkového zákona, chce se říci, byť legislativně-technicky nesprávně, že banka má zjistit skutečného 
majitele ve smyslu rejstříkového zákona, tj. ve smyslu AML zákona. Rejstříkový zákon totiž skutečným 
majitelem rozumí skutečného majitele podle AML zákona. Obdobně je-li v poznámce k § 4 odst. 2 
zákona o poskytnutí státní záruky uveden § 118f písm. a) rejstříkového zákona, chce se říci, že banka 
má zveřejnit jméno skutečného majitele, jehož jméno se zapisuje do evidence skutečných majitelů. Jak 
bylo již uvedeno, do evidence skutečných majitelů se pak podle rejstříkového zákona zapisují údaje o 
skutečném majiteli, jak jej vymezuje AML zákon. 
 
Lze shrnout, že podle zákona o poskytnutí státní záruky mají banky zjišťovat skutečného majitele ve 
smyslu AML zákona, tzn. tu samou osobu, kterou zjišťují v rámci kontroly klienta podle požadavků AML 
zákona. 
 
Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o poskytnutí státní záruky ukládá Ministerstvu spravedlnosti povinnost 
umožnit bance dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle rejstříkového zákona. Z kontextu 
je přitom nutno dovodit, že zákonodárce má na mysli umožnění dálkového přístupu do evidence 
skutečných majitelů. Tento přístup má být bance umožněn slovy zákona za účelem zjištění skutečného 
majitele. To je třeba interpretovat jako nahlédnutí v souvislosti se zjišťováním skutečného majitel [srov. 
§ 118g odst. 2 písm. i) rejstříkového zákona]. Je totiž zjevné, že banka nesplní svou povinnost zjištění 
skutečného majitele (tj. účelu) ve smyslu AML zákona pouhým nahlédnutím (přistoupením) do 
evidence. Banka ke splnění své povinnost dokonce ani do evidence nahlížet nemusí, jelikož jí to není 
uloženo. Podle našeho názoru je povinností banky podle § 3 písm. e) zákona o poskytnutí státní záruky 
zjištění skutečného majitele ve smyslu AML zákona, nikoli kontrola evidovaných údajů, což by 
postrádalo smysl. I podle AML zákona je evidence a její využití pouze pomocným a doplňkovým 
nástrojem při zjišťování skutečného majitele klienta ze strany povinné osoby. 



Příloha č. 1 

Pro úplnost je třeba uvést, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro 
soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci. Ministerstvu spravedlnosti nepřísluší 
závazným způsobem vykládat právní předpisy, tato kompetence náleží v rámci řízení o konkrétní věci 
soudu. Výše uvedené stanovisko je třeba považovat pouze za informativní a nezávazné“ 
 




