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STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 16. listopadu 2005
na žádost Českého statistického úřadu
k navrhovaným změnám zákona o státní statistické službě a zákona o České národní bance
(CON/2005/46)

1.

Dne 19. září 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Českého statistického úřadu (ČSÚ)
žádost o stanovisko k určitým ustanovením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh
zákona“)1. Mezi souvisejícími zákony, které návrh zákona mění, je zákon č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“). Připomínky ECB se
omezují na konkrétní ustanovení návrhu zákona, ke kterým byla ECB konzultována.

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čtvrté odrážce čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady
98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální
bankou k návrhům právních předpisů2, neboť návrh zákona se týká shromažďování statistických
údajů. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto
stanovisko Rada guvernérů.

3.

Hlavním cílem návrhu zákona je změnit stávající právní úpravu statistických registrů vedených
ČSÚ tak, aby každoroční statistická zjišťování byla postupně nahrazována statistickými údaji
získanými od jiných orgánů státní správy. Návrh zákona především mění zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní statistické službě“)
a do zákona o ČNB doplňuje nové reciproční ustanovení s cílem umožnit sdílení individuálních
údajů mezi Českou národní bankou (ČNB) a ČSÚ3. Podle nového ustanovení § 17 odst. 1 písm. f)
zákona o státní statistické službě má ČSÚ dále povinnost předávat důvěrné údaje jiným
právnickým osobám pro účely vědeckého výzkumu v souladu s právem Společenství4.
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Konkrétně se jedná o nové ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona o státní statistické službě a nové ustanovení § 41 odst.
6 zákona o ČNB.
Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 42.
Viz navrhované ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona o státní statistické službě, které stanoví: „Orgány vykonávající
státní statistickou službu […] g) předávají individuální údaje České národní bance pro statistické účely, jestliže je to
nezbytné ke splnění mezinárodních závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika nebo Česká
národní banka vázána.“ Navrhované ustanovení § 41 odst. 6 zákona o ČNB stanoví, že „Česká národní banka může
předávat Českému statistickému úřadu pro statistické účely individuální údaje, které získala k plnění svých úkolů, jestliže
je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.“
Navrhovaný § 17 odst. 1 písm. f) stanoví: „Orgány vykonávající státní statistickou službu […] f) předávají důvěrné
statistické údaje pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů

4.

ECB vítá navrhované změny zákona o státní statistické službě a zákona o ČNB, neboť umožní
výměnu individuálních statistických údajů mezi ČNB a ČSÚ pro statistické účely. Vzhledem
k tomu, že cílem tohoto sdílení údajů ve větším rozsahu je zamezit duplicitnímu shromažďování
statistických údajů, lze očekávat, že navrhované změny povedou ke snížení zátěže souboru
zpravodajských jednotek v České republice v souvislosti s prováděním statistických zjišťování.
Tyto navrhované změny mohou současně přispět ke zkvalitnění příslušných statistických údajů.

5.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. listopadu 2005.

[podpis]

Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropských společenství, a to právnickým osobám, jejichž základním
posláním je vědecký výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, které se
poskytnuté údaje týkají.“
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