
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 4. 8. 2016, s termínem dodání stanovisek do 1. 9. 2016. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Připomínky jako povinná připomínková místa zaslala: Česká národní banka, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR 
- Odbor kompatibility. Česká národní banka označila 7 svých připomínek jako zásadních, Ministerstvo spravedlnosti označilo 14 svých připomínek jako 
zásadních, Ministerstvo vnitra označilo 1 svou připomínku jako zásadní, Ministerstvo zemědělství označilo 1 svou připomínku jako zásadní, Úřad vlády ČR - 
Ministr a předseda Legislativní rady vlády označilo 1 svou připomínku jako zásadní. Zásadní připomínky byly v dohodě s připomínkovými místy vypořádány. 

I. Zásadní připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČNB K § 19 [Předčasné splácení dluhopisů v případě zero-coupon 
bondů] 

Navrhujeme upřesnit režim předčasného splacení dluhopisů, které 
byly vydány za nižší cenu, než je nominální hodnota, a výnos je 
určen rozdílem mezi nominální hodnotou a emisním kurzem. V § 19 
odst. 2 proto navrhujeme doplnit na konec tohoto ustanovení větu: 
„Pokud je výnos z dluhopisu určen rozdílem mezi jmenovitou 
hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, je emitent 
povinen při předčasném splácení podle předchozí věty splatit 
emisní kurz dluhopisu a poměrný výnos.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Jde o situaci, kdy je cenný papír vydán ve formě tzv. 
zero-coupon bondu, kdy je výnos určen rozdílem mezi emisním 
kurzem a nominální hodnotou. Definičním znakem dluhopisu je 
splacení nominální hodnoty. Pokud jsou splněny podmínky pro 
předčasné splacení z rozhodnutí emitenta, platí podle § 19 odst. 2, 
že „Emitent je oprávněn splatit jednotlivé dluhopisy včetně 
poměrného výnosu“. U zero-coupon bondů ale v této fázi není 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

V zásadě se domníváme, že doplnění je rozumné. Předpokládáme, 

že není potřeba řešit perpetuitu a že tyto cenné papíry se vydávají 

podle § 43 ZoDluh a nejsou považovány za dluhopisy. 

VII. 
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splacen dluhopis v nominální hodnotě (natož navýšené o poměrný 
výnos), ale je splacen emisní kurs a poměrná část rozdílu emisního 
kursu a nominální hodnoty. Zákon s tím počítá v případě povinného 
předčasného splacení (§ 23 odst. 5 a 6), ale nikoliv u splacení 
„dobrovolného“, z rozhodnutí emitenta. S odkazem na materiální 
definici je sporné, zda cenný papír s takto nastavenou předčasnou 
splatností z vůle emitenta je či není dluhopisem – materiální definici 
v § 1 neodpovídá, ale na trhu je takto přesto vnímán, podobné 
dluhopisy vydává i stát. Přitom je možné, ale nikoliv jisté, že by 
soud dal v případě sporu přednost argumentu analogie s § 23 před 
definicí v § 1. Vyjasnění jejich zákonné úpravy je proto potřebné – 
připomínka tento nedostatek odstraňuje a zavádí povinnost 
splacení poměrné části výnosu i v tomto případě. 

K § 26 odst. 4 [Rozšíření okruhu osob oprávněných k primární 
distribuci státních dluhopisů] 

Požadujeme toto ustanovení ponechat ve stávajícím znění, tj. 
novelizační bod 49 vypustit. 

Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: Navrhovanou úpravou dochází k zásadní změně v 
oblasti fungování primárního trhu státních dluhopisů v ČR. Až 
dosud byly osoby vyjmenované ve větě druhé tohoto ustanovení 
(ČNB, MF, právnická osoba zřízená ministerstvem v souvislosti s 
řízením státního dluhu nebo jiná osoba, která je k výkonu takové 
činnosti oprávněna) oprávněny pouze k zabezpečení primárního 
prodeje retailových státních dluhopisů nebo státních dluhopisů 
vydávaných podle práva cizího státu. Na českém trhu jsou podle 
stávající právní úpravy střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 
(SDD), resp. státní pokladniční poukázky (SPP), které dohromady 
tvoří naprostou většinu vydávaných státních dluhopisů, vydávány 
výhradně prostřednictvím ČNB (v posledních dvou letech šlo téměř 
o 100 % vydaných státních dluhopisů), která má dostatečné 
technické i personální vybavení k zabezpečení této činnosti 
a vykonává ji navíc zdarma. Rozšíření okruhu osob oprávněných 
zabezpečit primární prodej SDD, resp. SPP na domácím trhu by 
mohlo být příčinou určité nestability na trhu, resp. způsobit určitou 
nejistotu primárních dealerů státních dluhopisů. Technické vybavení 
primárních dealerů účastnících se aukcí SDD, resp. SPP bylo 

Vyhověno. 
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přizpůsobeno technickým podmínkám České národní banky, ČNB 
úředním sdělením také vydává Pravidla pro primární prodej státních 
dluhopisů organizovaných Českou národní bankou. Stávající právní 
úprava tak dotčeným účastníkům trhu dává jistotu nejen ohledně 
kompatibility v technické oblasti, ale zejména pokud jde o postup při 
aukcích SDD nebo SPP. Jakékoliv změny v této oblasti by tedy 
mohly mít na trh státní dluhopisů negativní dopad.  

Rovněž je třeba vzít v úvahu, že pokud by MF chtělo primární 
prodej realizovat samo, případně jej svěřit třetí osobě, znamenalo 
by to náklady na technické i personální vybavení, resp. úhradu 
služby poskytnuté třetí osobou. Důležitá je i skutečnost, že při 
zachování stávající právní úpravy by MF nebylo nuceno čelit 
dotazům na prokazování důvodů výběru konkrétního subjektu 
z výše uvedeného výčtu pro jednotlivé primární prodeje a MF by 
nebylo nuceno použít postup podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek (zákon poskytuje ČNB výjimku pro „služby poskytované 
Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle jiného 
právního předpisu“). ČNB jako nezávislá instituce je rovněž zárukou 
objektivního přístupu k primárnímu trhu a, v neposlední řadě, je 
ČNB je podle § 1 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní 
bance, ve znění pozdějších předpisů, ústřední bankou České 
republiky a jako taková by měla mít využívána pro účely státních 
peněžních operací, zejména pak prodeje státních dluhopisů na 
primárním trhu. 

Navrhovaná změna je potenciálním problémem i pro tvorbu fiskální 
prognózy (která je integrální součástí čtvrtletní makroekonomické 
prognózy ČNB). ČNB využívá statistiku vydaných dluhopisů z 
interních zdrojů ČNB a využívá ji při prognóze vládního dluhu 
a úrokových plateb. Pokud by MF získalo možnost prodávat 
dluhopisy prostřednictvím jiných instituci/osob, tak by se mohlo 
zkomplikovat sestavování a využívání kompletní statistiky 
o vydaných dluhopisech v ČNB, resp. mohlo zvýšit náklady spojené 
s přípravou fiskální prognózy (a to nejen náklady ČNB). 

RIA připravená MF přitom dopady této navrhované změny vůbec 
neřeší. Současně upozorňujeme, že důvodová zpráva je nepřesná, 
např. zde uváděná ustanovení § 34 odst. 7 (investování přebytku 
finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny) a 35 
odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech se týkají sekundárního 
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trhu, nikoliv primárního prodeje státních dluhopisů a není tedy 
jasné, proč jsou v textu důvodové zprávy vůbec zmiňována. Rovněž 
nepřesné je tvrzení, že „není zcela zřejmé, jaké je postavení České 
národní banky při dávání do prodeje“, neboť ustanovení § 26 odst. 
4 je speciální ke zde uvedenému § 15 odst. 1 zákona o 
dluhopisech. 

K § 28 odst. 2 [Nutnost zvláštní licence pro banky vydávající 
kryté dluhopisy] 

Navrhujeme následující znění: „(2) Kryté dluhopisy může vydávat 
pouze banka podle zákona upravujícího činnost bank se 
sídlem v České republice.“ Současně navrhujeme i vypuštění 
související novely zákona o bankách a promítnutí této změny do 
dalších ustanovení novely odkazující na nutnost licence ČNB 
k vydávání krytých dluhopisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Návrh MF zavádí požadavek, aby kryté dluhopisy 
mohla vydávat jen banka, která to má výslovně uvedeno v licenci, 
přičemž podle důvodové zprávy k novele by ČNB „měla mít alespoň 
přehled, které banky kryté dluhopisy vydávají (a případně v jakém 
rozsahu)“. Novelizace navržená MF však představuje zbytečnou 
zátěž pro banky i licenční útvar ČNB, když z dosavadní dohledové 
činnosti neplyne, že by vydávání hypotečních zástavních listů činilo 
potíže a bylo nutné prověřovat předpoklady bank pro tuto činnost 
nad rámec běžného výkonu dohledu. Podobné ustanovení bylo 
v zákoně o bankách dříve a pro zbytečnost bylo v roce 2002 
vypuštěno. Informace od bank lze získávat i bez licenční procedury. 
Zcela také chybí RIA posuzující dopady a náklady této změny. 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Na nutnosti zvláštní licence již netrváme. Vycházeli jsme ze znění 

směrnice UCITS, která vyžaduje zvýšený dohled nad emitenty 

krytých dluhopisů, nicméně toto není nutno podmiňovat zvláštní 

licencí. Upozorňujeme však (de lege ferenda), že EBA vyžaduje, 

aby se schvaloval každý „covered bond programme“. Je 

pravděpodobné, že toto bude navrhováno i pro účely další 

harmonizace na úrovni EU, nicméně ČR bude mít k této změně 

negativní postoj a bude bojovat za to, aby se toto nevyžadovalo, 

protože to považujeme za nadbytečnou administrativní zátěž. 

K § 28a odst. 4 a § 31 [Hodnota pohledávek v krycím portfoliu] 

Navrhujeme zpřísnit pravidla ohledně počáteční způsobilosti 
pohledávek z hypotečních úvěrů krýt emitovaný hypoteční zástavní 
list, a to tak, že způsobilou se může stát pouze pohledávka 
z hypotečního úvěru, jejíž čistá současná hodnota nepřekračuje 
100 % zástavní hodnoty nemovité věci, která slouží k zajištění této 
pohledávky. 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Souhlasíme s návrhem. Sami jsme o této změně uvažovali. 

Navrhujeme kompletně vypustit portfoliový test, který je zbytečný, 

pokud jsou limity plněny individuálně. Loan-to-value by nemělo 

přesáhnout 100 % (dle CRR 60, resp. 80 %). To odpovídá i aktuální 

regulatorní praxi ČNB. 
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Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: Z pohledu zachování finanční stability, resp. v zájmu 
předcházení vzniku systémových krizí, jejichž zdrojem mohou být 
nemovitostní (hypoteční) krize, navrhujeme zpřísnit pravidla 
ohledně počáteční způsobilosti pohledávek z hypotečních úvěrů. 
Zpřísnění se týká jen počátečního zařazení pohledávky do krycího 
portfolia. V průběhu životnosti krytého dluhopisu pak podléhá 
pohledávka z hypotečního úvěru zařazená do krytého portfolia 
pravidlům uvedeným v § 28a (tedy portfoliovému testu ≤ 70 % a 
individuálnímu testu ≤ 200 %). ČNB se nedomnívá, že by toto 
zpřísnění bránilo bankám úvěry s LTV vyšším než 100 % 
poskytovat (což je relevantní zejména pro komerční nemovitosti); 
ČNB však nepokládá za rozumné financovat tyto rizikové úvěry 
prostřednictvím emisí hypotečních zástavních listů. Individuální 
počáteční limit 100 % navíc představuje nejen ochranu věřitelů 
z těchto dluhopisů, ale také krok v souladu s dalšími opatřeními na 
ochranu finanční stability a spotřebitelů, srov. mj. úřední sdělení 
ČNB ze dne 14. června 2016 Doporučení k řízení rizik spojených s 
poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. 
Úvěrová kvalita a tržní likvidita krytých dluhopisů závisí do značné 
míry na úvěrové kvalitě krycího portfolia, a jsou-li součástí krycího 
portfolia pohledávky z hypotečního úvěru, pak rovněž na riziku 
spojeném s oceňováním nemovitostí, vývoji cen nemovitostí a 
celkovém vývoji realitního trhu. Provázáním nemovitostního trhu 
s trhem krytých dluhopisů se vytváří kanál asymetrického přenosu 
šoků – od realit na dluhopisy, odtud do bilancí vlastníků krytých 
dluhopisů (například institucionálních investorů). Vysoce riziková je 
pak situace, kdy je emitováno značné množství krytých dluhopisů, 
jejichž krycí portfolia jsou složená z pohledávek z hypotečních 
úvěrů zajištěných velmi nadhodnocenými nemovitostmi. Ochranou 
před rychlým šířením uvedeného asymetrického šoku je např. 
omezení zařazení rizikových úvěrů (tj. úvěry s LTV > 100 %) mezi 
krycí aktiva. Pravidla pro krycí portfolio v podobě portfoliového či 
individuálního testu (§ 28a) shledáváme jako dostatečná v běžném 
ekonomickém cyklu, ale pro silné recese či krizová období 
dostatečná nejsou.  

K § 28a odst. 5 věta druhá [Přecenění aktiv nesplňujících Vyhověno jinak a připomínkovým místem akceptováno. 
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individuální test] 

Navrhujeme přeformulovat toto ustanovení tak, aby nulovému 
ocenění pohledávky v individuálním testu odpovídalo i nulové 
ocenění zajištění takové pohledávky.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Pro účely dodržování ukazatele LTV musí být 
zohledněny všechny hypoteční úvěry zahrnuté do krycího portfolia, 
resp. nelze zohlednit zajištění úvěru, ale odpovídající pohledávku 
ocenit nulou. V opačném případě by došlo k absurdní situaci, kdy 
by úvěry, u nichž není dodržen individuální ukazatel LTV, usnadnily 
emitentovi dodržování portfoliového ukazatele LTV. 

Nebude test NPV, ale bude zachován nominální test. 

K § 31 odst. 3 písm. e) [Zahrnutí povinných minimálních rezerv 
do krycího portfolia] 

Podle tohoto ustanovení náleží do krycího portfolia bez dalšího také 
„práva plynoucí z povinných rezerv u České národní banky 
vázaných na krycí aktiva zahrnutá do tohoto krycího portfolia“. 
Požadujeme text písm. e) bez náhrady vypustit. 

Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: Povinné rezervy (správně „povinné minimální 
rezervy“) se vztahují ke stanoveným závazkům banky1, nikoliv 
k jejím pohledávkám a nemůže tak být naplněna podmínka, že jsou 
vázané na krycí aktiva. Není zřejmé, zda neměl autor na mysli tzv. 
volné rezervy, tj. depozita u ČNB nad stanovenou výši povinných 
minimálních rezerv. Upozorňujeme, že tato depozita mají vysokou 
mezidenní volatilitu a opět není jasné, jak by mohla být automaticky 
vázaná na krycí aktiva. 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Ustanovení bude z návrhu odstraněno bez náhrady. 

K § 43 [Nástroje použitelné pro bail-in] 

Požadujeme doplnit do návrhu úpravu cenných papírů, které se 
v souvislosti s řešením krize (tzv. postup odpisu a konverze, bail-in) 

Připomínkovým místem byla připomínka změněna na 

doporučující. 

Navrhuje se problematiku povinně konvertibilních dluhopisů řešit 

                                            
1 § 5 odst. 1 až 3 vyhlášky České národní banky ze dne 29. července 2013 č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních 
rezerv: „(1) Základ pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv tvoří závazky se splatností do dvou let včetně, a to ve formě vkladů a přijatých 
úvěrů, emitovaných neobchodovatelných cenných papírů a emitovaných ostatních dluhových cenných papírů snížených o závazky vůči ostatním povinným 
osobám. (2) Závazky podle odstavce 1 se rozumí závazky v korunách i v cizí měně.(3) Splatností podle odstavce 1 se rozumí původní splatnost závazků.“ 
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konvertují na účastnické cenné papíry z rozhodnutí ČNB, případně 
emitenta. Tato úprava musí být provázána s pravidly zvyšování 
základního kapitálu v zákoně o obchodních korporacích. 
Navrhujeme proto do novely zákona o dluhopisech doplnit 
následující novelizační body: 

1. V § 43 se na konec odstavce 1 doplňuje text:  

„To platí i pro odepisovatelný kapitálový nástroj /*/, který není 
nástrojem kapitálu tier 2 podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie /**/, a který na základě rozhodnutí České 
národní banky podle  zvláštního zákona /***/ podléhá konverzi 
na účastnický cenný papír (nástroj kmenového kapitálu tier 1 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie /**/) anebo 
odpisu.“ včetně poznámek pod čarou, které zní: 

„--- 

/*/ § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 374/2015 Sb. o ozdravných 
postupech a řešení krize na finančním trhu 

/**/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 

/***/ § 67 zákona č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a 
řešení krize na finančním trhu“. 

2. Do § 43 se doplňují odstavce 3 a 4, které, včetně poznámek pod 
čarou zní:  

„(3) Ustanovení tohoto zákona o vyměnitelných dluhopisech se 
použijí i na odepisovatelný kapitálový nástroj, ledaže to 
vylučuje jeho povaha, jeho emisní podmínky, tento nebo jiný 
zákon. Skutečnost, že takový cenný papír podléhá konverzi 
nebo odpisu podle zvláštního zákona /****/, musí být zřetelným 
způsobem vyznačena na listinném cenném papíru nebo v 
příslušné evidenci a dále ve všech propagačních sděleních 
týkajících se takového cenného papíru. 

(4) Emisní podmínky cenného papíru podle odstavce 1 věty 
druhé mohou dále určit pořadí odpisu nebo konverze, jakož i 
konverzní poměr v případě, že dojde k jeho odpisu nebo 
konverzi z rozhodnutí emitenta anebo na základě jiné 
skutečnosti uvedené v emisních podmínkách. 

novelou  ZoDluh v rámci doplnění nových ustanovení § 250a až 

250i ZOPRK pouze u finančních institucí. 
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--- 

/****/ Zákon č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu“. 

Současně navrhujeme následující změny zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích („ZOK“): 

1. V § 505 odst. 1 ZOK se za slova „prioritních dluhopisů“ vkládá 
text „nebo odepisovatelných kapitálových nástrojů /*/“, včetně 
poznámky pod čarou, která zní:  

„---  

/*/ § 2 odst. 2 písm. k) zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných 
postupech a řešení krize na finančním trhu“. 

2. Dále se v § 505 odst. 1 ZOK za slova „z těchto dluhopisů“ vkládá 
čárka a text „popřípadě v jakém rozsahu mohou být vydané 
odepisovatelné kapitálové nástroje konvertovány /**/ podle 
zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 
trhu“, včetně poznámky pod čarou, která zní:  

„---  

/**/ § 67 a násl. zákona č. 374/2015 Sb.“. 

3. Dále se v § 505 odst. 1 ZOK za slova „ledaže mají být dluhopisy“ 
vkládá text „nebo odepisovatelné kapitálové nástroje“. 

4. V § 507 ZOK se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a 
doplňuje se nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Při podmíněném zvýšení základního kapitálu z důvodu 
vydání odepisovatelných kapitálových nástrojů obsahuje 
usnesení valné hromady také upozornění, že orgán příslušný 
k řešení krize není vázán rozsahem uvedeným v odst. 1 písm. 
c) ani výměnným poměrem uvedeným v § 505 odst. 1.“. 

5. V nově označeném § 507 odst. 1 ZOK se v písm. b) za text „práv 
z dluhopisů“ doplňuje čárka a text „pro uskutečnění konverze 
odepisovatelných kapitálových nástrojů“. 

6. V § 509 ZOK se na začátek odstavce 3 doplňuje text:  

„Odstavec 1 se použije obdobně na konverzi odepisovatelných 
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kapitálových nástrojů na základě rozhodnutí orgánu 
příslušného k řešení krize anebo, umožňují-li to emisní 
podmínky odepisovatelného kapitálového nástroje, na základě 
rozhodnutí jeho emitenta.“. 

7. V § 510 odst. 1 ZOK se za slova „bez zbytečného odkladu po“ 
vkládá text „doručení rozhodnutí orgánu příslušného k řešení 
krize o konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů anebo 
po“ a za slova „jen v rozsahu“ text „uvedeném v tomto rozhodnutí 
anebo v rozsahu“. 

8. Na konec odst. 2 v § 510 ZOK se doplňuje věta:  

„Při uskutečnění konverze odepisovatelných kapitálových 
nástrojů se postupuje podle zákona o ozdravných postupech a 
řešení krize na finančním trhu. /***/“ včetně poznámky pod čarou, 
která zní:  

„---  

/***/ § 72 a násl. zákona č. 374/2015 Sb.“. 

Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: ČNB má na základě zákona o ozdravných postupech 
a řešení krizí na finančním trhu („ZoPRK“) pravomoc mj. nařídit 
odpis nebo konverzi kapitálových nástrojů vydaných povinou 
osobou (t. j. institucí, která selhává nebo hrozí její selhání). Jedná 
se o kapitálové nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 anebo nástroje 
kapitálu tier 2. Ve světě jsou takovéto nástroje často vydávány jako 
tzv. CoCos (Contingent Convertibles), v České republice však 
dosud chybí právní úprava, která by umožňovala jejich vydání, 
vzhledem k přísným a omezujícím pravidlům pro tvorbu základního 
kapitálu. 

Vzhledem k tomu, že CoCos nesplňují materiální podmínku 
dluhopisu podle českého práva (t. j. nezaručují splacení jmenovité 
hodnoty cenného papíru), nemůžou být označeny jako „dluhopisy“ 
a jsou proto pouze cennými papíry, které se některými vlastnostmi 
podobají dluhopisům. Vydávají se jako podřízené a v případě 
řešení krize na finančním trhu, kdy snížení položek kmenového 
kapitálu tier 1 povinné osoby nepostačuje k plnému uhrazení její 
ztráty, podléhají odpisu nebo konverzi na účastnický cenný papír na 
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základě rozhodnutí ČNB (nebo emitenta při naplnění podmínek 
stanovených v emisní dokumentaci) podle pravidel ZoPRK. 

Návrh novely připravený MF neumožňuje navýšení základního 
kapitálu banky a tedy ani splnění požadavků na kmenový kapitál 
tier 1 (CET1), což je právě cílem bail-in. Navrhovaná připomínka si 
klade za cíl odstranit tyto nedostatky. Systematické zařazení CoCos 
do § 43 zákona o dluhopisech („ZOD“) vychází z návrhu MF, 
přičemž v nově navrhovaném odst. 4, je emitentovi ponechána 
možnosti snížení, odpisu nebo konverze CoCos bez zásahu ČNB. 
Tato úprava se ponechává na emitentovi v emisních podmínkách 
cenného papíru, přičemž i tento odpis nebo konverze by měly 
nastat automaticky, při splnění podmínky uvedené v emisní 
dokumentaci (např. pokles kmenového kapitálu pod určitou 
hodnotu, atd.). Základní formální požadavky na minimální obsah 
emisních podmínek a uvádění skutečnosti, že se jedná o podřízené 
a odepisovatelné kapitálové nástroje se přebírají ze stávající úpravy 
pro podřízené dluhopisy. 

Související novela ZOK navazuje na výše uvedenou úpravu. Do 
zákona o obchodních korporacích doplňuje soukromě-právní rámec 
pro uskutečnění konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů 
na základě rozhodnutí ČNB při řešení krize na finančním trhu podle 
ZoPRK a navazuje na právní úpravu vydávání takových 
odepisovatelných nástrojů obsažených v novelizovaném ustanovení 
§ 43 ZOD. Novelizované ustanovení vychází ze stávající právní 
úpravy podmíněného zvýšení základního kapitálu při vydávání 
vyměnitelných dluhopisů a reflektuje specifika jejich povinné 
výměny, kdy nepůjde o jejich výměnu za účastnický cenný papír 
(akcie) z rozhodnutí jejich držitele, ale na základě rozhodnutí ČNB, 
tj. o jejich povinnou výměnu. Česká národní banka určí podle § 69 
ZoPRK konverzní poměr a není tedy vázána usnesením valné 
hromady podle § 507 odst. 1 ZOK; z tohoto důvodu se navrhuje 
doplnění legislativního textu do nového odst. 2 § 507. Samotný 
proces konverze se pak následně uskuteční v souladu s pravidly 
popsanými ve třetí hlavě (§ 67 a násl.) ZoPRK. 

MSP Obecně  

Vnímáme atributy zvláštního majetkového režimu krycích portfolií, 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Deriváty jsou pouze akcesorickými aktivy, nemohou existovat bez 

„hlavních krycích aktiv“. Pohledávky za bankami upravíme tak, aby 
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které se navrhovanou právní úpravou vypouštějí z majetkové 

podstaty dlužníka – emitenta, jako ekvivalentní dosavadnímu 

konceptu hypoteční podstaty. Lze proto souhlasit s vynětím 

konkrétních druhů aktiv z majetkové podstaty dlužníka za účelem 

zvýhodnění financování vybraných aktivit, které jsou 

reprezentovány zejména pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo i 

úvěry veřejného sektoru. V podpoře residenčního bydlení nebo 

veřejných investic vidíme logiku. Nicméně nesouhlasíme 

s rozšířením privilegovaného režimu krycích portfolií na jiné typy 

aktiv, zejména na pohledávky za bankovními institucemi [viz čl. 129 

odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady č. 575/2013], na úvěry 

poskytované ve prospěch komerčních nemovitostí [viz čl. 129 odst. 

1 písm. f) Nařízení EP a Rady č. 575/2013] nebo na deriváty ve 

smyslu ustanovení § 31 odst. 2 písm. e) návrhu novely zákona o 

dluhopisech (dále jen „ZoDluh“). Krycí portfolia totiž představují 

aktiva, jejichž vynětím z majetkové podstaty dojde k citelnému 

zkrácení ostatních věřitelů dlužníka. Naopak vlastníci krytých 

dluhopisů se tímto dostávají do zcela privilegovaného postavení a 

díky požadavku dostatečného objemu aktiv v krycích portfoliích 

s vysokou pravděpodobností dosáhnou výrazně vyšší míry 

uspokojení svých pohledávek. Neshledáváme žádný veřejný zájem 

nebo dostatečně legitimní důvody, proč zvýhodňovat financování 

výše uvedených soukromých investičních aktivit na úkor běžných 

věřitelů. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

byly možné jen ve vztahu k náhradnímu krytí (max. 15 % krytí). To 

provedeme tak, že vedle hypotečních zástavních listů upravíme i 

„veřejnoprávní zástavní listy“. Jinak by vlastníci krytých dluhopisů 

měly mít v zásadě postavení srovnatelné se zajištěnými věřiteli. 

 

K části první – čl. I – bod 25 (§ 9 odst. 2 písm. o): Domníváme 

se, že uvedené ustanovení je v rozporu s ustanovením § 137 odst. 

4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které stanoví, 

že kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat 

k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném 

veřejném trhu. Navrhovaná právní úprava umožňuje situaci, kdy by 

veřejnou nabídkou vyměnitelných dluhopisů na základě jejich 

emisních podmínek mohl být emitován vyměnitelný dluhopis, jehož 

uplatněním by byl získán cenný papír představující podíl na 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno.  

Tato připomínka souvisí s připomínkou k § 35 odst. 3. Souhlasíme, 

že bez úpravy zákazu obchodování s kmenovými listy by toto mohlo 

sloužit k obcházení tohoto zákazu, a proto již netrváme na této 

úpravě v rámci novely ZoDluh. 
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obchodní korporaci – a to i společnosti s ručením omezeným. 

Nicméně u společností s ručením omezeným, u kterých 

společenská smlouva stanoví, že podíl společníka je reprezentován 

kmenovým listem, by ve výše popsané situaci docházelo 

k obcházení zákazu veřejné nabídky kmenových listů. Z tohoto 

důvodu požadujeme uvedené ustanovení vypustit bez náhrady. 

Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

K části první - čl. I - bod 55 (§ 28): Domníváme se, že je nutné 

novelizovat ustanovení § 337c odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, a přizpůsobit jej pojetí, s nímž přichází 

navrhovaná úprava zákona o dluhopisech. Ustanovení občanského 

soudního řádu v současné době používá pojem „hypoteční zástavní 

list“. Návrh v § 28 s násl. ZoDluh však mění koncepci hypotečních 

zástavních listů. Hypoteční zástavní listy se nově nazývají krytými 

dluhopisy a samotný pojem hypoteční zástavní list zůstává 

vyhrazen pouze pro určitou subkategorii krytých dluhopisů. 

S ohledem na smysl pravidla § 337c odst. 1 písm. b) OSŘ 

považujeme za vhodné, aby došlo k jeho rozšíření na všechny kryté 

dluhopisy, a ustanovení tak nezůstalo vyhrazeno pouze té části 

z nich, která si dle novelizované úpravy zákona o dluhopisech 

ponechává označení „hypoteční zástavní listy“. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Připomínka bude zapracována. 

K části první - čl. I - bod 65 (§ 30b odst. 5): Navrhované 

ustanovení představuje nepřímou novelizaci občanského soudního 

řádu v části týkající se výkonu rozhodnutí (a tím zprostředkovaně i 

změnu v úpravě exekučního řízení), neboť upravuje hodnoty, které 

nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí, resp. exekuce. 

Požadujeme promítnutí tohoto pravidla přímo do občanského 

soudního řádu, obdobně jako návrh již zřejmě činí v případě 

insolvenčního zákona (srov. část čtvrtou - čl. IV - bod 5 návrhu - 

§ 375 odst. 2 InsZ), neboť nepřímá novelizace v této podobě je 

nepřípustná. Veškeré majetkové hodnoty, které nemohou být za 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Připomínka bude zapracována. Navrhujeme provést změnu v § 

267b odst. 3 OSŘ: 

(3) Výkonu rozhodnutí nepodléhá majetek, který je součástí krycího 

portfolia emitenta krytých dluhopisů, jestliže se stal součástí krycího 

portfolia před podáním návrhu na výkon rozhodnutí. To neplatí, jde-

li o výkon rozhodnutí k uspokojení pohledávek, k jejichž krytí toto 

krycí portfolio slouží. 
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vymezených podmínek předmětem exekuce či výkonu rozhodnutí, 

by totiž měly být uvedeny přímo v zákoně upravujícím příslušný typ 

řízení. Tuto připomínku označujeme jako zásadní. 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32c, § 32d a § 32e): Požadujeme, 

aby bylo v příslušných ustanoveních vztahujících se k povinnostem 

nuceného správce krycích bloků a podmínkách převodu krycích 

bloků explicitně stanoveno, že nabyvatelem takového krycího bloku 

nemůže být tento nucený správce krycích bloků. Pro vysvětlení 

výše uvedeného je nutné poukázat na nevyhnutelný střet zájmů, 

neboť nuceným správcem krycího bloku příslušného emitenta 

krytých dluhopisů bude jmenována zpravidla jiná banka, která má 

v udělené licenci povoleno vydávat kryté dluhopisy nebo jiná osoba 

za podmínek § 32c odst. 2 písm. b) ZoDluh. Střet zájmů lze tedy 

spatřovat ve skutečnosti, že nabyvatelem krycích bloků by se 

vlastně mohl stát přímý konkurent takového emitenta, který by 

současně vykonával správu předmětného jmění. V obecném 

měřítku je na místě též pochybnost, zda důvod bránící jmenování 

nuceného správce krycích bloků, kterým je hrozící střet zájmů (§ 

32c odst. 3 ZoDluh), nevylučuje v zásadě všechny tuzemské banky 

s povolením emitovat kryté dluhopisy (s přihlédnutím k počtu 

konkurenčních subjektů a velikosti tuzemského trhu). Tuto 

připomínku označujeme za zásadní.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Připomínka bude zapracována do § 32d odst. 1. 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32f odst. 7 písm. b): Domníváme 

se, že uvedené ustanovení jde nad rámec komunitárních předpisů o 

prospektu (zejm. čl. 4 směrnice EP a Rady 2003/71/ES, který 

stanoví výjimky z pravidla nepovolovat žádnou veřejnou nabídku 

akcií bez předchozího uveřejnění prospektu v čl. 3 směrnice 

2003/71/ES) a dalších předpisů, které upravují problematiku 

veřejné nabídky a přijetí k obchodování na veřejném trhu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná směrnice stanoví 

taxativním výčtem případy, kdy je přípustné nezveřejňovat 

prospekt, požadujeme ustanovení § 32f odst. 7 písm. b) vypustit 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Ustanovení bude vypuštěno bez náhrady. 
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bez náhrady. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

K části první – čl. I – bod 76 (§ 33 odst. 5): Navržený text § 33 

odst. 5 je nepřípustnou nepřímou novelou zákona o obchodních 

korporacích, žádáme o vypuštění textu a v případě potřeby 

provedení přímé novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Souhlasíme s tím, že toto ustanovení by mělo být řešeno v rámci 

novely ZOK. 

K části první – čl. I – bod 84 (§ 42): Nepovažujeme za vhodné 

umožnit prodloužení nebo zkrácení promlčecí lhůty emisními 

podmínkami. S ohledem na omezení uvedené v § 630 odst. 2 

občanského zákoníku (kratší nebo delší lhůta nemůže být sjednána 

v neprospěch slabší strany) může vzniknout situace, kdy nebude 

jisté, zda byla odlišná délka stanovena platně. Strana, která 

akceptuje emisní podmínky, se bude dle našeho názoru nacházet 

v postavení slabší strany (obdobné postavení, jaké má strana 

přistupující k adhezní smlouvě). Nejistotu stran délky promlčecí 

lhůty považujeme za nežádoucí a žádáme uvedené ustanovení 

vypustit bez náhrady. Tuto připomínku označujeme za zásadní.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Ustanovení bude vypuštěno bez náhrady. 

K části první – čl. II – přechodná ustanovení: Navrhované znění 

přechodných ustanovení činí z hypotečních zástavních listů 

vydaných na základě dosavadní právní úpravy kryté dluhopisy se 

všemi atributy, které obsahuje nová právní úprava. Pouhý záměr 

usnadnit hladký přechod mezi dosavadní a novou právní úpravou 

pro účely insolvenčního řízení nelegitimuje faktickou přeměnu 

existujících hypotečních zástavních listů, které byly vydány na 

základě určitých emisních podmínek a právní úpravy platné a 

účinné v době emise. Taková změna odporuje legitimnímu 

očekávání trhu a vlastníků hypotečních zástavních listů, kteří se 

zúčastnili emise za předem daných podmínek. Sporná je rovněž 

otázka udělení výjimky v bodu 3, a sice že hypoteční zástavní listy 

se po nabytí účinnosti předkládané novely považují za kryté 

Vyhověno částečně, vysvětleno a připomínkovým místem 

akceptováno. 

Navrhujeme doplnit do přechodných ustanovení k InsZ, že pokud 

emitent HZL nepřizpůsobí HZL nové úpravě, tak se ve vztahu k 

těmto HZL použije § 375 InsZ ve znění před touto novelou. 

Přechodné ustanovení k ZoDluh se navrhují v tomto znění: 

 
1. Emitent může ve vztahu k hypotečním zástavním listům podle § 
28 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, jejichž datum emise předchází dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona (dále jen „hypoteční zástavní listy“), začít 
plnit požadavky zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne, kdy v tomto smyslu změnil 
jejich emisní podmínky. K této změně emisních podmínek se 
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dluhopisy i přesto, že nesplňují požadavky podle § 28a odst. 1 

ZoDluh. Vyhovění testu čisté současné hodnoty (§ 28a odst. 1 

ZoDluh), procentuálnímu testu (§ 28a odst. 2 ZoDluh), 

portfoliovému testu (§ 28a odst. 3 ZoDluh) i individuálnímu testu (§ 

28a odst. 4 ZoDluh) je podstatným znakem krytých dluhopisů, 

přičemž pro přiznání stejného postavení kvalitativně inferiorním 

dluhopisům zde nesvědčí žádné důležité důvody. Vzhledem k tomu, 

že část přechodných ustanovení vykazuje znaky nepřípustné 

retroaktivity, žádáme o přeformulování dotčeného textu nebo jeho 

vypuštění. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

nevyžaduje svolání ani souhlas schůze vlastníků, dojde-li k této 
změně nejpozději do 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Investorům o tom zpřístupní informaci stejným způsobem, 
jakým zpřístupnil emisní podmínky. Platí, že tyto hypoteční zástavní 
listy se ode dne, kdy jejich emitent ve vztahu k nim změnil emisní 
podmínky podle věty první, považují za kryté dluhopisy podle 
zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 
 
2. Právní vztahy z hypotečních zástavních listů, ve vztahu k nimž 
emitent nepostupoval podle bodu 1, jakož i z jejich emisních 
podmínek, se posuzují podle § 28 až 32 zákona č. 190/2004 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
3. Právní vztahy z dluhopisů, které nejsou hypotečními zástavními 
listy a jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona, jakož i z jejich emisních podmínek dluhopisů uveřejněných 
nebo jinak zpřístupněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se posuzují podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Přechodná ustanovení k InsZ se navrhují aktuálně v tomto znění: 

1. Insolvenční řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a k tomuto dni pravomocně neskončené, se dokončí podle 
zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 
 
2. Ve vztahu k hypotečním zástavním listům podle § 28 odst. 1 
zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona a které se nepovažují za kryté dluhopisy podle 
zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se postupuje podle § 375 zákona č. 182/2006 Sb., 
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

K části druhé – čl. IV – přechodná ustanovení: Reprezentují-li 

kryté dluhopisy oproti současným hypotečním zástavním listům 

Vyhověno jinak a připomínkovým místem akceptováno. 

S ohledem na zásadní připomínku ČNB nebude vyžadována 
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kvalitativně vyšší standard, který se nutně promítá i do zvýšení 

požadavků na emitenty, mělo by být místo automatického přiznání 

oprávnění emitovat kryté dluhopisy vybraným subjektům raději 

stanoveno přiměřené období, během kterého se tyto subjekty 

přizpůsobí novým podmínkám navrhované právní úpravy. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní.  

specifická licence pro vydávání krytých dluhopisů. Zákon o bankách 

tak nebude v tomto ohledu měněn. Po nabytí účinnosti této novely 

nebude již možno vydávat kryté dluhopisy (HZL) podle staré 

úpravy, čili přizpůsobení se nové úpravě co nejdříve bude v zájmu 

emitentů. 

K části čtvrté - čl. VI - bodu 1 (§ 35 odst. 3): Z kontextu 

předmětného ustanovení vyplývá povinnost insolvenčního soudu 

ustanovit zvláštního insolvenčního správce vždy tehdy, jsou-li 

splněny příslušné podmínky, aniž by se insolvenčnímu soudu 

svěřovala jakákoliv diskreční pravomoc. Slovo „vždy“ tudíž působí 

nadbytečně a požadujeme jeho vypuštění. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Slovo „vždy“ bude vypuštěno. 

K části čtvrté - čl. VI - bodu 3 (§ 375 odst. 4): Návrh novely 

zákona o dluhopisech stanoví, že k zajištění dluhů z krytých 

dluhopisů slouží krycí aktiva o celkové minimální hodnotě 

stanovené v příslušných pravidlech pro krycí portfolia. Povinnost 

dodržovat tato pravidla pro hodnoty krycích portfolií platí vždy až do 

okamžiku jmenování nuceného správce krycích bloků, ke kterému 

může dojít i v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení [§ 32c 

odst. 1 písm. a) a b) ZoDluh]. V této souvislosti vznikají vážné 

pochybnosti, jak se v insolvenčním řízení například bránit právním 

jednáním emitenta, který před jmenováním nuceného správce 

krycích bloků a zahájením insolvenčního řízení zapíše konkrétní 

majetkové hodnoty do rejstříku krycích aktiv, čímž je zcela 

znepřístupní přihlášeným věřitelům v insolvenčním řízení. Tuto 

obavu umocňuje též fakt, že emitent krytých dluhopisů není omezen 

ve výši, v jaké může zapisovat majetkové hodnoty do rejstříku 

krycích aktiv. Emitent se tudíž může snažit zvýhodnit vlastníky 

krytých dluhopisů na úkor běžných přihlášených věřitelů, a to 

kupříkladu v očekávání zásadního poklesu hodnoty příslušných 

krycích aktiv z důvodu svého úpadku. Obáváme se tudíž, že 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Toto ustanovení bude vypuštěno, aby bylo možno se bránit jednání 

emitenta, kterým by zneužíval svého oprávnění za účelem 

poškození věřitelů. 
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předmětné ustanovení může sloužit k „vyvádění“ aktiv do krycích 

portfolií na úkor běžných věřitelů přihlášených do insolvenčního 

řízení a požadujeme jeho vypuštění. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní.  

K části čtvrté - čl. VI - bodu 3 (§ 375 odst. 5): Věta první 

explicitně stanoví, že účinky insolvenčního řízení nastávající 

v různých procesních stádiích se nevztahují na krycí bloky emitenta 

krycích dluhopisů. Navrhované znění nicméně neodpovídá 

chronologické posloupnosti insolvenčního řízení a nepoužívá 

obecně používanou terminologii insolvenčního zákona, která nezná 

pojem „prohlášení úpadku“. Navrhujeme v § 375 odst. 5 InsZ 

nahradit slova „prohlášení konkursu nebo úpadku“ slovy „vydání 

rozhodnutí o úpadku nebo prohlášení konkursu“. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno dle připomínky následovně do § 375 

odst. 3: 

(3) Zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi krytých dluhopisů, 

vydání rozhodnutí o úpadku emitenta krytých dluhopisů 

ani prohlášení konkursu na majetek emitenta krytých dluhopisů 

nemají vliv na krycí portfolia tohoto emitenta podle zákona 

upravujícího dluhopisy, zejména na splatnost dluhů, které jsou 

součástí tohoto krycího portfolia. K smluvnímu ujednání, které 

je s tím v rozporu, se nepřihlíží. 

 

K části čtvrté - čl. VI - bodu 3 (§ 375 odst. 5): Ustanovení § 375 

odst. 5 InsZ zjevně míří pouze na krycí portfolio a nikoliv na krycí 

bloky. Účinky insolvenčního řízení by se zde měly projevit pouze ve 

vztahu k majetkovým hodnotám v krycím portfoliu, typicky na 

pohledávky z hypotečních úvěrů. Tento závěr odůvodňuje i 

skutečnost, že předkladatel komplementárně k tomuto ustanovení 

explicitně upravil i účinky ustanovení § 250 InsZ vůči dluhům 

z krytých dluhopisů vydaných dlužníkem a rovněž i vůči 

souvisejícím dluhům, k jejichž zajištění slouží krycí portfolio. 

Navrhujeme v § 375 odst. 5 InsZ slovo „bloky“ nahradit slovem 

„portfolia“ a slovo „bloku“ nahradit slovem „portfolia“. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Viz citace připomínky výše. 

MV K čl. I bodům č. 81 až 83 (§ 39 a 40) zákona o dluhopisech: 

 Z důvodové zprávy lze dovodit, že návrh zákona nabude 
účinnosti až po 1. 7. 2017, kdy nabude účinnosti zákon o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (posuzovaný zákon má 
nabýt účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Návrh bude uveden do souladu s uvedenou připomínkou. 
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jeho vyhlášení, nejedná se o transpoziční právní úpravu, a proto 
zřejmě není stanoveno nabytí účinnost zákona pevným termínem). 
Z tohoto důvodu je část ustanovení o správních deliktech 
terminologicky přizpůsobena nové právní úpravě, nicméně část je 
ponechána stále v nezměněné podobě. Vzhledem k tomu, že 1. 7. 
2017 nabude účinnosti též zákon, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich a zákon o některých přestupcích, jehož součástí je též novela 
zákona o dluhopisech (konkrétně změna § 38 a 39), je nutno celou 
úpravu správního trestání v nyní předkládané novele zákona o 
dluhopisech přizpůsobit znění tohoto tzv. doprovodného zákona.  

Návrh je dále nutno uvést do souladu s legislativními 
požadavky na úpravu skutkových podstat přestupků, zejména 
správně používat slova „podle“ a „v rozporu“, pomocí nichž 
se odkazuje na porušenou právní povinnost, jakož i vypustit 
nepřípustné křížové odkazy. Slova „v prvním stupni“ není nutno 
uvádět pro nadbytečnost (tato úprava bude provedena též v 
doprovodném zákoně). Výši pokuty dále požadujeme řádně 
odůvodnit, zejména s ohledem na objekt přestupku, resp. jeho 
společenskou škodlivost.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

MZE ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Ze zvláštní části důvodové zprávy – K bodu 49 (§ 26 odst. 4) 
požadujeme vypustit poslední 2 věty, tj. „Současně není potřeba 
měnit zaběhnutou praxi, pokud funguje. Alternativou navrhované 
změny by bylo vypuštění celého ustanovení § 26 odst. 4 
ZoDluh.“.  

Současné odůvodnění bodu 49 považujeme za zmatečné, neboť 
na jedné straně jsou uvedeny argumenty pro rozšíření možnosti 
způsobu prodávání státních dluhopisů (první věta odůvodnění 
k bodu 49), na druhé straně ve výše uvedených posledních 
větách – je uvedeno „není potřeba měnit zaběhnutou praxi, 
pokud funguje.“.  

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

Důvodová zpráva bude opravena. 

ÚV ČR - 
VÚV 

Bez připomínek.  
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ÚV ČR- 
LRV 

Zásadní připomínky: 

k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme doplnit do ZZ RIA standardní vymezení variant věcného 

řešení a jejich vyhodnocení z hlediska přínosů a nákladů.  

Ve své stávající podobě je daná část ZZ RIA nahrazena podrobným 

popisem závěrů konzultačního procesu, který neposkytuje 

srovnatelně přehlednou a jednoznačnou představu o podstatě 

jednotlivých variant řešení, jejích možných alternativách a výsledcích 

jejich vzájemného porovnání (přinejmenším na základě jiných 

faktorů, než představují preference konzultovaných subjektů). 

Připomínkovým místem byla připomínka změněna na 

doporučující. 

Závěrečná zpráva RIA byla ve smyslu připomínky dopracována. 

 

 

II. Další připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČNB 

  

Doporučující připomínky obecné:  

K hlavě III návrhu:  

Doporučujeme přepracovat strukturu hlavy III s cílem lepší 
srozumitelnosti.  

Odůvodnění: Návrh MF používá nově zaváděné pojmy 
nesystematicky, často před tím, než je definuje. Např. zatímco krycí 
portfolio je vymezeno až v § 30b, pravidla pro jeho skladbu jsou již 
v § 28a, kde není zřejmé, co se tímto pojmem rozumí. Obdobně 
jsou rozdělena pravidla pro krycí aktiva do nenavazujících § 30a a 
31 nebo krycí bloky v § 30c a 32 atd.  

Vyhověno částečně. 

Navrhovaná struktura má dle našeho názoru svou logiku, se kterou 
je třeba se sžít. Změna systematiky by byla pro osoby, které s 
návrhem již delší dobu pracují asi matoucí. Pojmy jsou zpravidla 
definovány pro celý právní řád a jsou doplněny souvisejícími 
pravidly - není proto vhodné vymezit pojmy na jednom místě.  

Co se týče § 31 a 32, tak návrh se snaží do velké míry respektovat 
stávající systematiku úpravy. § 30a až 30d vymezují nejdůležitější 
pojmy, a to „krycí aktiva“, „krycí portfolio“ a „krytýí blok“. Tyto pojmy 
spolu úzce souvisejí. Oproti tomu § 31 vymezuje „způsobilá krycí 
aktiva“, čili nikoli to, co skutečně krycím aktivem je, ale to, co krycím 
aktivem býti může. § 32 vymezuje jako i dnes pravidla pro vedení 
evidencí. § 32 tak souvisí s krycími aktivy, s krycím portfoliem i s 
krytými bloky, netýká se tedy jen krytých bloků. 
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K terminologii odkazů na přímo účinné nařízení: 

Doporučujeme sjednotit odkazy na přímo účinné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně 
nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „CRR“), a to buď odkazem na 
„přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní 
požadavky“, nebo na „nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013“. 

Odůvodnění: Na CRR se odkazuje nejednotně, jednou je vypsán 
úplný název (§ 28), následně zkrácený (např. § 28a, § 28b a další). 
V zákoně č. 21/1992 Sb., bankách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZoB“) se odkazuje na „přímo použitelný předpis Evropské 
unie upravující obezřetnostní požadavky“, stejný formát používá 
také zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)2, i když ZPKT tuto 
terminologii odkazů nedrží jednotně.  

Vysvětleno. 

Návrh odpovídá zavedené legislativní praxi. Pokud se odkazuje na 
nařízení jako celek, používá se sousloví „přímo použitelný právní 
předpis upravující“, pokud se ale odkazuje na konkrétní článek, pak 
se musí odkazovat na konkrétní číslo předpisu. Obdobně se 
odkazuje i na české zákony. Návrh je z tohoto pohledu v pořádku. 
Tento způsob odkazování byl probírán a dohodnut i s OKOMem. 

K pojmu „majetková hodnota“ 

Doporučujeme zvážit zachování tohoto pojmu. Občanský zákoník 
již nepoužívá výraz „majetková hodnota“ ve smyslu předmětu 
právních vztahů. Místo toho používá obecný pojem „věc“. 

Vyhověno. 

Souhlasíme, že pojem „majetková hodnota“ je ekvivalentem pojmu 
„věc v právním slova smyslu“. Pouze upozorňujeme na fakt, že 
občanský zákoník v § 489 definuje pojem „věc v právním smyslu“ a 
nikoliv pojem „věc“. 

Doporučující připomínky k jednotlivým ustanovením: 

K § 2 odst. 1 [Formulace u definice dluhopisu] 

Navrhujeme odstranit odst. 5 a zahrnout do definice v § 2 odst. 1 
listinný i zaknihovaný cenný papír, tj. upravit text takto: „(1) 
Dluhopis je cenný papír (dále jen „listinný dluhopis“) nebo 
zaknihovaný cenný papír (dále jen „zaknihovaný dluhopis“), 
vydaný…“. V souladu s tím je třeba upravit i navazující ustanovení. 

Odůvodnění: Jedná se o legislativně-technickou úpravu směřující 
ke zkrácení textu. 

Nevyhověno. 

Nepovažujeme za vhodné, aby jeden odstavec zaváděl celkem tři 
legislativní zkratky. Z toho důvodu si dovolujeme trvat na původním 
návrhu. Odstavec 5 bude vypuštěn. 

                                            
2 Srov. v té souvislosti aktuálně projednávanou novelu zavádějící např. obrat „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu“. 
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K § 16 [Příklady způsobu stanovení výnosu z dluhopisu] 

Navrhujeme ponechat dosavadní znění. 

Odůvodnění: Navrhované změny v § 16 jsou zbytečné. Nové písm. 
e) lze nahradit zachováním demonstrativnosti výčtu v § 16 odst. 1, 
tj. ponecháním slova „zejména“ v návětí a ponecháním slova „nebo“ 
v písm. c). Nové písm. f) lze dovodit z § 9 odst. 1 písm. e). Pravidlo 
v novém odstavci 2, podle kterého může být dluhopis i bez výnosu, 
plyne už dnes dostatečně jasně z § 6 odst. 1 písm. e) 

Vyhověno. 

Ustanovení § 16 bude ponecháno v dosavadním znění. 

K § 20 odst. 1 [Odměna agenta pro zajištění] 

Navrhujeme jednoznačně stanovit, že agent má za svou činnost 
nárok na úplatu od emitenta, není-li v emisních podmínkách 
stanoveno jinak. 

Odůvodnění: Činnost agenta pro zajištění je činností vykonávanou 
na základě smlouvy s emitentem ve prospěch vlastníků dluhopisů 
za úplatu. Pravidlo umožňuje úplatu vyžadovat od vlastníků 
dluhopisů nebo od emitenta. Varianta nároku na úplatu vůči 
majitelům dluhopisů může vnést nejistoty do postavení vlastníků 
dluhopisů. Přikláníme se proto k vyjasnění základního režimu, 
podle kterého má nárok na úplatu od emitenta (s možností 
odchylného nastavení v emisních podmínkách). 

Vysvětleno. 

Vzhledem k dispozitivnosti úpravy agenta pro zajištění se 
domníváme, že není nutné, aby zákon stanovil, že agentu pro 
zajištění náleží úplata. 

K § 20 odst. 3 [Zpřístupnění informací o právech a 
povinnostech agenta pro zajištění] 

Uvedené ustanovení doporučujeme formulovat následovně:  

 

„Nezpřístupní-li emitent smlouvu podle odstavce 1, nebo alespoň 
její podstatnou část vymezující práva a povinnosti agenta 
investorům stejným způsobem jako emisní podmínky, musí emisní 
podmínky dluhopisů zajištěných podle odstavce 1 obsahovat 
alespoň popis práv a povinností agenta pro zajištění a předpoklady 
pro řádný výkon této činnosti, a to alespoň odkazem na prospekt 
těchto dluhopisů (dále jen „informace o činnosti agenta pro 
zajištění“); informace o činnosti agenta lze uvést odkazem 

Vyhověno částečně. 

Ustanovení § 20 odst. 3 stanoví, že nezpřístupní-li emitent smlouvu 
podle odstavce 1, musí emisní podmínky alespoň obsahovat popis 
práv a povinností agenta pro zajištění. 
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na prospekt dluhopisů.“. 

Odůvodnění: Původní formulace je nepřesná a nejasná. Není jasné, 
jaká „podstatná část“ zástavní smlouvy podle odstavce 1 má být 
uveřejněna, zda je to ve smyslu kvalitativním nebo kvantitativním. 
Dále nelze stanovit, že emisní podmínky mají obsahovat 
„předpoklady pro řádný výkon této činnosti“, mohou obsahovat jen 
„vymezení předpokladů“. Současně nelze tvrdit, že „popis práv a 
povinností“ má být uveden odkazem na prospekt, v emisních 
podmínkách bude odkaz, popis bude až v prospektu.  

Dáváme také ke zvážení zrušení slov „a uvedení jeho předpokladů 
pro řádný výkon této činnosti“, neboť není jasné, k čemu taková 
informace má sloužit, co bude uváděno (když předpoklady podle 
zákona a emisních podmínek musí agent naplnit vždy). Nadto se 
zavádí dvojí režim, pokud se zpřístupní smlouva, nebude uváděna 
informace o předpokladech agenta pro řádný výkon činnosti. 

K § 20a [Zpřístupnění podmínek smlouvy s agentem pro 
zajištění] 

Navrhujeme stanovit povinnost zpřístupnit podmínky smlouvy přímo 
zákonem. 

Odůvodnění: Je potřeba, aby povinnost agenta (případně emitenta, 
který má lepší předpoklady pro transparentní zpřístupnění 
informací) zpřístupnit podmínky smlouvy o zajištění majitelům 
dluhopisů byla stanovena přímo zákonem. Pravidlo, že právo na 
zpřístupnění zřídí smlouva, je zbytečně komplikované a ve výsledku 
může oslabit postavení vlastníků dluhopisů. 

Vyhověno. 

Ustanovení § 20a odst. 3 ukládá agentovi pro zajištění zpřístupnit 
podstatné informace. 

K § 20a odst. 1 [Případy, kdy agent pro zajištění není vázán 
rozhodnutím schůze vlastníků] 

Ve větě druhé doporučujeme zrušit slova „proti dobrým mravům“ a 
dále slovo „všech“. 

Odůvodnění: Agent je oprávněn dle původního znění návrhu novely 
pokyn neprovést, pokud odporuje právním předpisům, dobrým 
mravům nebo pokud není v souladu se zájmem všech vlastníků 
dluhopisů. Odkaz na dobré mravy může být zneužitelný, postačovat 
by měl korektiv právních předpisů a společného zájmu. Společný 

Vyhověno. 

Text bude odstraněn. 
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zájem by měl být formulován jako společný zájem vlastníků 
dluhopisů, ne jako společný „zájem všech vlastníků dluhopisů“, 
a to z důvodu, aby se předešlo nejistotě, kdy jeden z vlastníků 
dluhopisů bude namítat, že něco nebylo v jeho zájmu a vzniká 
pochybnost, zda k naplnění společného zájmu „všech“ došlo či 
nikoli. 

K § 21 odst. 2 [Svolání schůze vlastníků dluhopisů jedním z 
vlastníků] 

Doporučujeme uvedené ustanovení formulovat následovně:  

„(2) Vlastník dluhopisu a vlastník podílu na sběrném dluhopisu 
(dále jen „vlastník dluhopisu“) je oprávněn svolat schůzi 
vlastníků 

a) jde-li o změnu zásadní povahy a emitent porušil 
povinnost podle odstavce 1 a  

b) v dalších případech stanovených v emisních 
podmínkách.“.  

Odůvodnění: Z návrhu předloženého MF nevyplývá, zda může 
vlastník dluhopisu svolat schůzi až poté, co tak neučinil emitent, 
nebo sám. Není totiž jasné, zda doplněná věta druhá je lex 
specialis nebo další pravidlo týkající se svolávání. Návrh ČNB je 
stručnější a jasnější. Nadto používá v zákoně již zavedenou 
legislativní zkratku „změna zásadní povahy“. 

Vysvětleno. 

Smyslem je opravdu umožnit vlastníkovi svolat schůzi jen tehdy, 
pokud má emitent povinnost ji svolat a nesvolá jí. Ustanovení bylo 
přepracováno a nově zní následovně: 

(2) Nesvolá-li schůzi vlastníků emitent, je v případě podle odstavce 
1 písm. b) nebo c), nebo stanoví-li tak emisní podmínky, povinen 
schůzi vlastníků svolat bez zbytečného odkladu agent pro zajištění. 
Schůzi vlastníků je oprávněn svolat též vlastník, jde-li o případ, kdy 
emitent porušil svou povinnost podle odstavce 1, nebo jde-li o jiný 
případ upravený v emisních podmínkách, ledaže agent pro zajištění 
svolal schůzi vlastníků v souladu s větou první. 

K § 25 odst. 6 [Legislativně-technická připomínka] 

Doporučujeme následující upřesnění textu tohoto ustanovení: 

„(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 věta první se vztahují i na státní 
dluhopisy vydávané v zahraničí.“ 

Odůvodnění: Věta druhá odstavce 5 se týká dluhopisů vydávaných 
Českou národní bankou, zatímco odkaz se má týkat jen státních 
dluhopisů, a z tohoto důvodu je odkaz na celý odstavec 5 nepřesný. 

Vyhověno jinak. 

Celý odstavec byl přepracován do následujícího znění: 

(6) Ustanovení § 3, § 9 odst. 1 písm. k) až m), § 10 a § 21 až 24a 
se nevztahují na státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou 
národní bankou. 

K § 28 [Legislativně-technická připomínka] 

Navrhujeme přeformulovat ustanovení § 28 tak, aby bylo 
jednoznačně stanoveno, že splacení krytých dluhopisů je zajištěno 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že úprava je přehledná, je jen nutno si na ni 
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aktivy podle hlavy III.  

Odůvodnění: Základní vlastnost krytých dluhopisů je potřeba složitě 
dovozovat z kontextu pravidel celé rozsáhlé hlavy III a chybí 
jednoznačné ustanovení o jejich krytí. 

zvyknout. 

K § 28 odst. 1 [Extrateritoriální účinek] 

Doporučujeme upustit od uplatňování režimu zákona o dluhopisech 
na kryté dluhopisy vydané podle zahraničního práva.  

Odůvodnění: Definice krytého dluhopisu podle § 28 odst. 1 zahrnuje 
i obdobný zahraniční cenný papír, který by tím pádem musel 
splňovat ty samé podmínky a norma by tak měla exteritoriální 
účinek. Není důvod, proč by emitent, který vydá dluhové cenné 
papíry podle zahraničního práva (na které zákon o dluhopisech 
obecně nedopadá a pro které platí v řadě případů podrobná 
zahraniční úprava), musel navíc dodržet i podmínky českého 
zákona.  

Vysvětleno. 

Ustanovení § 28 bylo přepracováno, avšak ustanovení odst. 5 
zpřesňuje, co se rozumí emisními podmínkami a společným 
zástupcem ve vztahu ke krytým dluhopisům, které byly vydány 
podle práva cizího státu. 

K § 28 odst. 1 [Označení HZL] 

Za větu druhou doporučujeme doplnit text „Pouze takovýto 
dluhopis může ve svém názvu obsahovat označení „hypoteční 
zástavní list“.“. Za tento text je dále nezbytné přesunout dosavadní 
větu poslední, tj. „Jiné cenné papíry nesmí…“. Současně by měla 
být takto chráněna i spojení zaměnitelná s označením hypoteční 
zástavní listy, zejm. zkratka HZL, pokud je použita v souvislosti 
s dluhopisem. 

Odůvodnění: Poslední věta odstavce 1 stanovuje zákaz pro jiné 
cenné papíry používat označení „hypoteční zástavní list“. Úprava 
však samotné označení (resp. jeho možnost) nezavádí, a to na 
rozdíl od platného znění zákona a od označení „CRR“ krytý 
dluhopis. Dále máme za to, že stejnou ochranu by měla mít 
všechna spojení zaměnitelná s označením HZL, opět podobně jako 
u označení CRR (viz další připomínku). 

Vysvětleno. 

Banky požadují chránit název „HZL“, protože jsou na něj 
spotřebitelé zvyklí. Současně se argumentuje tím, že jde o 
ekvivalent německého pojmosloví. Chceme pravidla vztahovat k 
použitému označení, považujeme ale za zbytečné vytvářet jakousi 
subkategorii krytých dluhopisů. V zásadě by ale mělo platit, že 
„hypotečním zástavním listem“ je krytý dluhopis, který obsahuje 
označení „hypoteční zástavní list“. Tento krytý dluhopis pak musí 
plnit dodatečné požadavky (85 % krycích aktiv musí být hypoteční 
úvěry). Obdobně se navrhuje postupovat i ve vztahu k ochraně 
označení „CRR“. 

K § 28 odst. 1 [Dluhopisy podle CRR] 

Doporučujeme § 28 odst. 1 ZoD rozdělit do dvou odstavců podle 
návrhu níže a další odstavce označit jako odstavce 3 až 6. 

Vyhověno. 

Souhlasíme s požadavkem na rozdělení § 28 odst. 1 na více 
odstavců za účelem větší přehlednosti. V tomto ohledu asi není 
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„(1) Kryté dluhopisy jsou dluhopisy (…), u kterých jsou k datu 
emise splněna pravidla pro krycí portfolio podle § 28a odst. 1. 
Pouze krytý dluhopis, který splňuje požadavky podle čl. 129 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013, může v 
názvu obsahovat zkratku „CRR“ nebo jiné označení odkazující 
na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013, jiný 
cenný papír nesmí ve svém názvu tuto zkratku nebo odkaz 
obsahovat.  

(2) Hypoteční zástavní listy jsou kryté dluhopisy, u kterých … . 

Odůvodnění: Podle zde navržené úpravy by první odstavec vymezil 
kryté dluhopisy, druhý odstavec pak hypoteční zástavní listy, což 
považujeme za přehlednější. Odkaz na CRR doporučujeme uvést 
do souladu s obecnou připomínkou.  

Dále tento návrh chrání označení CRR před jeho neoprávněným 
použitím v jakémkoliv cenném papíru - původní formulace nebránila 
použití označení „CRR“ v jiném cenném papíru než dluhopisu a 
neřešila ani jiné formy odkazu na CRR než právě formou této 
zkratky (např. pokud by byla zkratka vypsána, pak by zákon 
porušen nebyl, přestože by dluhopis požadavky CRR nesplňoval). 
Současně kryté dluhopisy nemohou splňovat pravidla podle § 28a, 
neboť tam jsou obsažena pravidla pro krycí portfolio, ne pro 
dluhopisy. 

nutné se úzkostlivě držet systematiky platného práva. 

 

K § 28a odst. 1 [Pravidla pro krycí portfolio] 

Doporučujeme uvést následky nesplnění pravidel pro krycí portfolio, 
včetně vysvětlení v důvodové zprávě. 

Odůvodnění: Zaznamenali jsme pochybnosti o právních důsledcích 
nesplnění pravidel § 28a odst. 1 a 2 ve vazbě na definici krytých 
dluhopisů a HZL podle § 28 odst. 1. Konstrukce definice zřejmě 
může svádět k závěru, že nesplněním těchto pravidel dluhopis 
přestává být krytým dluhopisem. Takový závěr sice nesdílíme, ale 
představuje značnou nejistotu pro vlastníky a je potřebné tuto 
nejistotu odstranit. Na druhou stranu by mělo být jasné, že pro 
účely kapitálových požadavků CRR přestává být takový dluhopis 
vyhovující (přestože ochrana pro případ insolvence mu zůstává).  

Vysvětleno. 

Z § 28 odst. 1 plyne, že krytý dluhopis zůstává krytým dluhopisem i 
tehdy, pokud přestane splňovat testy (vyžaduje se z důvodu právní 
jistoty, aby testy byly splněny ke dni emise). Z diskusí vyplynulo, že 
následkem neplnění testů by mělo dojít k zesplatnění dluhopisů - 
toto ale budou řešit emisní podmínky a nikoli zákon. Dále se 
navrhuje, aby toto bylo přestupkem emitenta. 

Co se týče CRR, tak souhlasíme, že pokud krytý dluhopis přestane 
splňovat čl. 129 CRR, neměl by být nadále oprávněn používat 
označení CRR. 
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K § 28a odst. 1 [Minimální míra přezajištění] 

Požadavek na minimální přezajištění by měl být odvozen od 
nominální hodnoty krytých dluhopisů a nikoli od čisté současné 
hodnoty dluhů z daných krytých dluhopisů.  

Odůvodnění: Takovýto přístup je více obezřetný, neboť o výši 
nominální hodnoty nevznikají žádné pochybnosti a je nepochybné, 
že emitent by neměl oceňovat vlastní závazky z dluhopisů za nižší 
než nominální hodnotu. O správnosti stanovené čisté současné 
hodnoty navíc mohou vznikat pochybnosti. Takovýto požadavek 
považujeme za důvodný obzvláště v případě, kdy navrhovaná 
minimální míra přezajištění činí jen 2 %. Navíc by byla zachována 
kontinuita se současnou koncepcí podle § 28 odst. 5. 

Vyhověno. 

Od testu čisté současné hodnoty bylo upuštěno, bude zachován 
jmenovitý test. 

K § 28a odst. 4 [Stálý poměr úvěrů v krycím bloku] 

Doporučujeme, aby byl doplněn požadavek na stálý (neměnný) 
poměr úvěrů zajištěných rezidenčními a komerčními nemovitostmi 
v krycím bloku.  

Odůvodnění: Požadavek na stálý poměr úvěrů zajištěných 
rezidenčními a komerčními nemovitostmi v krycím bloku vychází 
z doporučení EBA (Best practice 3-A)3. Volatilita cen rezidenčních a 
komerčních nemovitostí je rozdílná (amplituda cenového cyklu 
může být jiná, vývoj cen nemusí být synchronní v čase). Změna 
podílu úvěrů zajištěných rezidenční a komerční nemovitostí má 
proto vliv na úvěrovou kvalitu HZL a investor by se měl zajímat, v 
jakém poměru kryjí aktiva zajištěná rezidenční a komerční 
nemovitostí HZL, které kupuje. Zároveň by pak měl mít jistotu, že 
tento poměr zůstane stálý. 

Nevyhověno. 

Český zákon nerozlišuje mezi rezidenčními a komerčními úvěry. Je 
to na diskuzi de lege ferenda, až se toto rozlišování zavede. 

K § 28a odst. 6 [Transparentní nastavení pravidel oceňování] 

Doporučujeme formulovat takto: 

„(6) Pravidla pro výpočet čisté současné hodnoty podle 
odstavce 5 upraví emitent krytých dluhopisů v emisních 

Vyhověno jinak. 

Od testu čisté současné hodnoty bylo upuštěno, bude zachován 
jmenovitý test. 

                                            
3 EBA Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment, dostupné na: 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/534414/EBA+Report+on+EU+Covered+Bond+Frameworks+and+Capital+Treatment.pdf [cit. 2016-08-15], 
doporučení Best Practice 3-A, s. 43 
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podmínkách.“. 

Odůvodnění: Požadavek na transparentnost cenného papíru vede 
k tomu, aby pravidla oceňování krycího portfolia byla součástí 
emisní dokumentace (nikoliv jen ve vnitřním předpise emitenta, jak 
navrhuje předkladatel), jinak je postavení vlastníků dluhopisů 
podstatně zhoršeno.  

K § 28b odst. 4 [Vztah národní legislativy k CRR] 

Navrhujeme vypustit nebo přeformulovat odst. 4 („Od okamžiku 
jmenování nuceného správce krycích bloků se pravidla podle § 28a 
ani požadavky podle čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 575/2013 neuplatní“, aby bylo zřejmé, že smyslem zákona 
není vyloučit aplikovatelnost pravidel podle CRR. 

Odůvodnění: Nelze souhlasit s tím, aby národní legislativa 
derogovala povinnosti plynoucí z CRR. Pokud bylo úmyslem 
zákonodárce stanovit, že po jmenování nuceného správce (který 
nebude mít zdroje pro navýšení hodnoty zajištění apod.) postačí 
konzervovat existující stav, je třeba napsat výjimku 
z aplikovatelných požadavků jinak, jako (částečnou) výjimku 
z požadavků tohoto zákona, nikoliv CRR.  

Vysvětleno. 

Nucený správce krytých bloků nemá prostředky k zajištění plnění 
testů. Maximálně po něm lze požadovat, aby udržel stav, ve kterém 
kryté bloky převzal. Pokud nucený správce nesplní požadavky 
CRR, nebude krytý dluhopis „CRR compliant“. Nicméně plnění 
požadavků CRR je dobrovolné, nelze je vynucovat. Regulace v čl. 
129 CRR je regulací bank jako investorů, nikoli bank jako emitentů. 

K § 30a odst. 1 [Rejstřík krycích aktiv] 

Navrhujeme použít jiné označení pro „rejstřík krycích aktiv“, např. 
„evidence krycích aktiv“. 

Odůvodnění: Označení „rejstřík“ krycích aktiv považujeme za 
matoucí, neboť budí dojem veřejnoprávní evidence, ačkoliv jde o 
evidenci soukromou. Občanský zákoník, coby základní kodex práva 
soukromého, sice zmiňuje pojmy „veřejné rejstříky“ a „rejstřík 
zástav“ (notářská evidence zástav); jakkoliv zápisy v rejstřících mají 
soukromoprávní účinky, rejstříky samotné jsou evidencí 
veřejnoprávní. Povaha rejstříku v zákoně o dluhopisech je odlišná – 
tento rejstřík je veden bankou jako vlastní, interní evidence a 
nepřehlednost právního řádu zvyšuje z důvodu opakovaného 
používání „rejstříku“ ve smyslu veřejnoprávní evidence a jednou 
(v navrhované novele) jinak. 

Vysvětleno. 

Smyslem je rozlišit mezi „rejstříkem“, do nějž je zápis konstitutivní a 
„evidencí“, jejíž smysl je čistě evidenční. Navrhujeme zachovat oba 
pojmy, aby se rozlišila povaha jednotlivých evidencí, což 
považujeme za praktické. 

Pojem „evidence“ je navázán i na vymezení „krycího portfolia“ a 
„krycího bloku“, kde se navrhuje „evidenční oddělení majetku“ 
(nejde tedy o účetní oddělení, ani o majetkové oddělení, jako 
například u podfondů a podílových fondů či svěřenských fondů). 
Krycí blok není zvláštní účetní jednotkou ani daňovým subjektem. 

K § 30a odst. 2 [Rozhodování vlastníků dluhopisů po Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ8CT8OF)



 

 

- 28 - 

 

jmenování nuceného správce] 

Uvedené ustanovení doporučujeme formulovat takto:  

 

„(2) Po jmenování nuceného správce krycích bloků je možné 
zapsat majetkovou hodnotu do rejstříku krycích aktiv jen s 
předchozím souhlasem vlastníků krytých dluhopisů; k zápisu 
provedenému bez takového souhlasu se nepřihlíží.“. 

Odůvodnění: Doporučujeme pravidlo formulovat kladně, viz také 
odstavec 5, tj. zápis je možný jen se souhlasem (místo „Po 
jmenování nuceného správce krycích bloků nelze zapsat 
majetkovou hodnotu do rejstříku krycích aktiv bez předchozího 
souhlasu…“). Současně nedoporučujeme uvádět odkaz na 
rozhodování prostou většinou. Pravidla pro schůzi vlastníků jsou 
upravena v § 23, včetně kvora nebo hlasování mimo schůzi. Pokud 
by tady měla být stanovena odchylná pravidla, je nutné je 
formulovat jako lex specialis k § 23 (viz další připomínku). 
Upozorňujeme, že důvodová zpráva je nepřesná, když se v ní 
uvádí, že „§ 30a odst. 2 zakazuje po jmenování nuceného správce 
krycích bloků cokoli zapsat do rejstříku krycích aktiv.“. 

Připomínka bude zapracována do § 30b odst. 1 

K § 30a odst. 5 [Pravidla pro rozhodování] 

Doporučujeme zrušit slova „prosté většiny hlasů“, alternativně 
upravit pravidla pro rozhodování. Doporučujeme vyjasnit vztah k § 
23. 

Odůvodnění: Není zřejmé, proč se upravuje většina, ne ale další 
pravidla pro rozhodování, například také kvorum a pravidla podle § 
23 odst. 4, a zda jde o rozhodování na schůzi vlastníků, či může být 
rozhodováno mimo schůzi. 

Vyhověno. 

Připomínka bude zapracována (§ 30b odst. 4). 

K § 30b odst. 2 [Legislativně-technická připomínka] 

Předmětné ustanovení doporučujeme formulovat takto: 

„(2) Emitent krytých dluhopisů vytvoří jedno nebo více krycích 
portfolií.“. 

Odůvodnění: Doporučujeme vhodnější jazykovou formulaci (místo 
méně standardní formulace „Emitent krytých dluhopisů vytvoří 

Nevyhověno. 

Smyslem slov „podle svého uvážení“ je zdůraznit svobodnou vůli 
emitenta (§30c odst. 2). 
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podle svého uvážení jedno nebo více krycích portfolií“). 

K § 30c [Označení „krycí blok“] 

Použitý výraz „krycí blok“ je nepřesné a navrhujeme místo něj 
použít výraz „blok krytých dluhopisů“. 

Odůvodnění: V případě krycího bloku jde o zásadní odlišnost od 
krycích aktiv a krycího portfolia. Ta skutečně slouží ke krytí dluhů 
z vydaných dluhopisů. Krycí blok zahrnuje podle návrhu nejen 
aktiva, ale rovněž dluhy a ty mohou jen stěží plnit funkci krytí. 
Navrhovaný výraz „blok krytých dluhopisů“ je i v souladu 
s metodikou EBA, která v této souvislosti používá anglický výraz 
„covered bond programme“4. 

Vyhověno částečně. 

Navrhujeme pojem „krycí blok“ nahradit pojmem „krytý blok“. 

K § 31a odst. 2 [Legislativně-technická připomínka] 

Doporučujeme formulovat větu druhou takto: „Krycí portfolio 
nesmí emitent krytých dluhopisů použít k zajištění dluhů z 
krytých dluhopisů, které jsou v jeho vlastnictví.“. Dále 
doporučujeme upravit následky porušení.  

Odůvodnění: Původní návrh nebyl formulován normativně, tj. jako 
právní povinnost („Krycí portfolio neslouží k zajištění dluhů“). Vedle 
toho není jasné, zda jde jen o pořádkovou povinnost, správní delikt, 
nebo případné porušení zakládá neplatnost takového zajištění, 
tj. jaké důsledky by mělo použití krycího portfolia v rozporu 
s původní formulací odstavce 2. 

Nevyhověno. 

Základní myšlenkou bylo, aby se kryté dluhopisy ve vlastnictví 
emitenta neřešili v rámci plnění testů (obdoba dnešního sousloví „v 
oběhu“).  

K § 31b odst. 1 [Informování dlužníků z aktiv v krycím portfoliu 
po jmenování nuceného správce krycího bloku] 

Doporučujeme nahradit slova „a případně jim sdělí jiné podstatné 
informace“ slovy „a sdělí jim též jiné informace, pokud jsou 
podstatné“. Současně doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o 
příklady takových dalších podstatných informací. 

Odůvodnění: Doporučujeme formulovat jako povinnost nuceného 
správce sdělovat podstatné informace, nikoli jen jako možnost na 

Vyhověno. 

Připomínka bude zapracována podle návrhu připomínkového místa 
do § 32c odst. 1: „sdělí jim též další informace, které jsou 
podstatné“.   

                                            
4 Srov. např. Technical-Legal Panel: Elements for an Integrated Covered Bond Framework (dostupné na: http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0201-
covered-bonds/docs/eba_en.pdf [cit. 2016-08-25]), s. 3 a násl. 
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uvážení nuceného správce, srov. slova „případně jim sdělí“. Dále 
není zřejmé, jaké jiné podstatné informace má správce sdělovat, co 
se jimi rozumí. Na to nedává odpověď ani důvodová zpráva. 

K § 32 odst. 1 [Emitent krytých dluhopisů] 

1. Doporučujeme nahradit ve větě slova „ustanovení tohoto 
zákona“ odkazem na konkrétní ustanovení, která má 
emitent krytých dluhopisů dodržovat a ve vztahu ke kterým 
informuje o tom, jakým způsobem je dodržuje.  

2. Větu druhou doporučujeme formulovat takto:  

„Emitent krytých dluhopisů pravidelně informuje 
Českou národní banku o dodržování pravidel podle § 
28a a zda krytý dluhopis splňuje požadavky podle čl. 
129 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 575/2013.“ 

3. Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu. 

Odůvodnění:  

Ad 1) S ohledem na větu druhou téhož ustanovení, se zdá, že 
emitent krytých dluhopisů má informovat podrobně pouze o 
dodržování pravidel podle hlavy III., tj. pravidel pro kryté dluhopisy. 
Obecně formulována povinnost informovat o tom, jak dodržuje 
emitent ustanovení tohoto zákona, je příliš široká a neurčitá.  

Ad 2) Doporučujeme formulovat normativně (srov. slovo 
„případně“). Dále čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 575/2013 neupravuje pravidla pro krycí portfolio, ale požadavky 
na dluhopis. V případě, že dluhopis nebude splňovat požadavky 
CRR, postačí uvést informaci, že je nesplňuje, v případě, že 
nesplňuje, ač splňovat má (např. že došlo po vydání dluhopisu 
k takovým změnám v krycím portfoliu, že již nesplňuje 
požadavky dle čl. 129 CRR), bude nutné uvést o tom informaci.  

Ad 3) Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu, neboť ta je stručná 
a neobjasňuje navrhovanou právní úpravu. 

Vyhověno. 

Co má obsahovat evidence upraví vyhláška ČNB (§ 32 odst. 6). 
Limitování odkazu jen na vybraná ustanovení by teoreticky mohlo 
limitovat ČNB při psaní této vyhlášky. Nicméně po zhodnocení se 
domníváme, že postačí odkaz na § 28b a c). Důvodovou zprávu 
doplníme. Jedním z cílů je i maximální možná kontinuita se stávající 
úpravou.  

K § 32b odst. 1 [Legislativně-technická připomínka] 

Doporučujeme zrušit slova „vůči emitentovi, nucenému správci 

Vyhověno. 

Souhlasíme, že upřesnění je zbytečné, když stejně uvádí „vůči 
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krycích bloků nebo třetím osobám“. 

Odůvodnění: Není nutné takto upřesňovat, rozsah oprávnění 
k zastupování je možné upravit ve smlouvě. Dále, pokud zákon 
dává možnost emitentovi určit zástupce vlastníků dluhopisů 
smlouvou, měl by rovněž postavit najisto, alespoň jako dispozitivní 
pravidlo, které lze změnit v emisních podmínkách, kdo hradí úplatu 
za jeho činnost; v opačném případě mohou vznikat nepředvídatelné 
situace pro vlastníky dluhopisů a zbytečné spory. 

třetím osobám“. 

Vzhledem k dispozitivnosti úpravy se domníváme, že odměnu 
zástupce vlastníků dluhopisů by neměl upravovat zákon. 

K § 32b odst. 3 [Legislativně-technická připomínka] 

Navrhujeme vypuštění tohoto novelizačního bodu, podle kterého 
určitý dokument může, ale nemusí obsahovat určité informace. 

Odůvodnění: Pravidlo považujeme za zbytečné, neboť 
v soukromoprávním předpise upravuje „možnost“, ačkoliv obecně 
platí, že co není zakázáno, je dovoleno. 

Vyhověno. 

Ustanovení bude přepracováno (§ 24). 

K § 32c odst. 1 [Okamžik jmenování nuceného správce krycích 
bloků] 

Navrhujeme nahradit slovo „neprodleně“ ve vymezení povinnosti 
ČNB jmenovat v určitých situacích nuceného správce krycích bloků 
za spojení „bez zbytečného odkladu“. 

Odůvodnění: V některých případech může ČNB jmenovat 
nuceného správce neprodleně, např. pokud sama podává 
insolvenční návrh. Ale v dalších případech, např. při likvidaci banky, 
může ČNB reagovat na usnesení valné hromady, které může být (i 
když to v praxi nebude obvyklé) nečekané a není reálné, aby 
v takovém případě došlo ke jmenování nuceného správce 
neprodleně. 

Vyhověno 

Ustanovení bude doplněno (§ 32a odst. 1): „Česká národní banka 
bez zbytečného odkladu jmenuje nuceného správce“. 

K § 32c odst. 1 písm. d), e) a f) [Důvody jmenování nuceného 
správce krycích bloků] 

Navrhujeme formulovat ustanovení § 32c odst. 1 písm. d), e) jako 
oprávnění ČNB, nikoli jako její povinnost. 

Odůvodnění: Navrhované ustanovení novely v § 32c obecně uvádí, 
v jakých případech ČNB jmenuje nuceného správce krycích bloků, 
mj. i v případech uplatnění opatření včasného zásahu nebo při 

Nevyhověno. 

Skutečně potřebujeme i v těchto případech jmenovat nuceného 
správce. Vlastníky krytých dluhopisů je nutno chránit za každou 
cenu, a to, zda jejich ochrana nebyla přehnaná často nelze dopředu 
odhadnout. Diskrece ČNB by v tomto ohledu mohla být potenciálně 
nebezpečná, a to i s ohledem na potenciální náhradu škody. Navíc 
při diskreci ČNB by nebylo možno zachovat lhůtu „neprodleně“. 
Nucený správce by měl být nezávislý, nepovažujeme za vhodné, 
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řešení krize. Při řešení krize by však tato povinnost mohla mít 
negativní dopad na její řešení při použití tzv. „SPE strategie“5 řešení 
krize; v takovém případě se předpokládá případné použití nástroje 
bail-in s cílem udržet rekapitalizovanou společnost ve skupině. 
Zajištění věřitelé jsou chráněni i pro případ odpisu a konverze (bail-
in). Pokud by ale ČNB v souladu s uvedenou povinností jmenovala 
(v režimu včasného zásahu) správce krycích bloků mimo skupinu, 
mohlo by to negativně ovlivnit plánovaný přístup k řešení skupiny. 
Smyslem řešení krize navíc má být zachování kritických funkcí, což 
může být i funkce emitenta krytých dluhopisů. 

Předpokládat, že určité opatření ČNB vůči bance „může mít 
nepříznivý vliv a řádné a včasné plnění dluhů z krytých dluhopisů 
tímto emitentem“, je nesprávné, smyslem opatření a dohledu vůbec 
není poškození banky ani jejích věřitelů. Přitom není vyloučeno, že 
v konkrétních případech se o dopadu určitého opatření povedou 
spory a nebude proto jasné, zda ČNB měla či neměla jmenovat 
nuceného správce (natož neprodleně). 

aby byl jmenován jiný člen skupiny. Viz § 32a odst. 3 in fine. 

Co se týče opatření ČNB - těch může být celá řada, kromě pokut za 
přestupky také různá opatření k nápravě a jiná opatření (například 
dočasný zákaz činnosti). Není záměrem, aby ČNB jmenovala 
nuceného správce krycích bloků při každém opatření vůči bance. 

 

K § 32c odst. 2 až 5 [Osoby, které mohou být nuceným 
správcem krycích bloků] 

Navrhujeme vyjasnit vazbu mezi různými definicemi osoby, která 
může být nuceným správcem krycích bloků. 

Odůvodnění: Návrh novely v § 32c odst. 2 stanoví zdánlivě taxativní 
výčet osob, které mohou být nuceným správcem (jen banky a 
zahraniční banky), současně ale v § 32c odst. 4 upravuje 
požadavky na nuceného správce, který není bankou nebo 
zahraniční bankou. Dále v odst. 5 se stanoví požadavky na nucené 
správce, právnické osoby (tedy i banky a zahraniční banky), které 
odkazují na odst. 4, ačkoliv odst. 4 je uvozen tím, že se vztahuje jen 
na nucené správce, kteří bankou a zahraniční bankou nejsou. 

Vyhověno. 

Navrhujeme odstavce 4 a 5 vypustit bez náhrady, čímž se úprava 
zpřehlední a umožní se rychlé jmenování nuceného správce bez 
nutnosti posuzovat splnění detailních požadavků. 

K § 32e odst. 1 [Podmínka převodu krycího bloku; správní 
poplatky] 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení navrhujeme formulovat tak, že pokud by k převodu bez 

                                            
5 Single Point of Entry: Tato strategie předpokládá, že k řešení krize dojde na úrovni mateřské instituce jednou rezoluční autoritou, nejčastěji rezoluční 
autoritou odpovědnou za konsolidovaný dohled nad skupinou. Zachová se tak majetek a zůstane zajištěný provoz dceřiných společností bez toho, aby bylo 
nutné použít nástroje řešení krize na nižších úrovních skupiny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ8CT8OF)



 

 

- 33 - 

 

Doporučujeme formulovat větu první takto: 

„Nucený správce krycích bloků může převést krycí blok na 
osobu podle § 32c odst. 2 pouze s předchozím souhlasem 
České národní banky.“. 

Žádosti o souhlas by navíc měly být doprovázeny správním 
poplatkem, pokud by měl být souhlas udělován správním 
rozhodnutím, a měl by být doplněn režim pro případ převodu 
krycího bloku bez souhlasu ČNB. 

Odůvodnění: Doporučujeme upravit „předchozí souhlas“ České 
národní banky, současně navrhujeme novou formulaci a doplnění 
správního poplatku (týká se i dalších souhlasů v návrhu novely), 
ledaže by se upravila forma souhlasů tak, aby postačilo relativně 
neformální vyjádření, nikoliv správní rozhodnutí. Potřebné je také 
vyjasnit následek převodu krycího bloku bez souhlasu ČNB (není 
zřejmé, zda je to jen pořádková povinnost, neplatnost převodu 
zákon zřejmě nezakládá). 

souhlasu došlo, jednalo by se o jednání nulitní: „k převodu krytého 
bloku bez tohoto souhlasu se nepřihlíží“ (§ 32d odst. 1). 

K § 32f [Legislativně-technická připomínka] 

1. Doporučujeme upravit skupinový nadpis a obsah § 32f 
rozdělit do více ustanovení s odpovídající úpravou odkazů. 
Odstavce 1 až 3 doporučujeme upravit do § 32f, odstavec 4 
do § 32g, odstavec 5 a 6 do § 32h, odstavec 7 do § 32i.  

2. Doporučujeme upravit „předchozí souhlas“ České národní 
banky.  

3. Doporučujeme vyjasnit pravidla rozhodování, viz 
rozhodování většinou hlasů a vztah k § 23. 

4. Doporučujeme v odstavci 7 respektovat terminologii zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu, pokud jde o převodní 
místa. 

Odůvodnění:  

Ad 1) Ustanovení je nepřehledné a nadto porušuje pravidlo 6 
odstavců podle Legislativních pravidel vlády.  

Ad 2) Z návrhu není jasné, zda má být souhlas předchozí nebo 
stačí následný. Doporučuje se výslovně stanovit, že souhlas České 

Vyhověno. 

1) Souhlasíme s rozdělením na více ustanovení. 

2) Předchozí souhlas viz předchozí připomínka. 

3) Pravidla rozhodování viz předchozí připomínka. 

4) Novela ZPKT asi ještě nebude účinná, zde jde totožné 
ustanovení, které se nachází i v ZOPRK. 
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národní banky má být předchozí. Na zvážení je také doplnit 
následek porušení této povinnosti, případně možnost následného 
získání v případech zřetele hodných.  

Ad 3) Doporučujeme vyjasnit pravidla rozhodování, resp. vztah 
k § 23, není jasné, proč se upravuje většina, když se neupravuje 
kvorum, zda jde o hlasování na schůzi vlastníků nebo ne.  

Ad 4) Není respektována terminologie zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu, není jasné, zda trhem s investičními nástroji 
rozumět pouze regulovaný trh (tj. ten v České republice), nebo též 
regulované trhy v dalších státech a také zda by bylo možné za „trh“ 
považovat systematického internalizátora aj. 

K § 33 [Vyměnitelné dluhopisy] 

Nesouhlasíme s tím, aby byly vydávány vyměnitelné dluhopisy 
k podílu nebo kmenovému listu, jen na základě změny zákona 
o dluhopisech, bez novelizace zákona o obchodních korporacích 
a odpovídající diskuse.  

Odůvodnění: Novela zákona o dluhopisech by neměla řešit 
pravidla, které jsou předmětem úpravy v zákoně o korporacích a 
materiálně tak nepřímou novelizací zákon o korporacích obcházet, 
navíc bez dostatečné diskuse a s důsledkem vyšší nepřehlednosti 
právního řádu. 

Vyhověno. 

Domníváme se také, že tuto problematiku je třeba řešit v rámci 
novely ZOK. 

K § 38 [Správní delikty] 

Doporučujeme přeformulovat tak, aby toto ustanovení bylo v 
souladu se změnami, které přinesl zákon č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Odůvodnění: Doporučujeme v rámci novely zohlednit probíhající 
reformu správního trestání. 

Vyhověno. 

Připomínka bude zapracována. 

K § 42 [Promlčení] 

Doporučujeme zrušit § 42 upravující zvláštní pravidla promlčení 
dluhů z dluhopisů. 

Odůvodnění: Navrhujeme zrušit § 42 a ponechat věc na obecné 
úpravě promlčení v občanském zákoníku, která je vhodnější než 

Vyhověno. 

Připomínka bude zapracována. 
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návrh předložený do připomínkového řízení, mj. stanovením mezí 
pro nejkratší a nejdelší promlčecí lhůtu, což v předloženém návrhu 
chybělo.  

Připomínky k důvodové zprávě: 

 

K obecné části, bod 6 (str. 8): 

Navrhujeme upravit formulaci v textu tohoto bodu „Kromě toho 
existuje nová právní úprava řešení a předcházení krizí na finančním 
trhu, která by v zásadě měla zabránit tomu, aby banka skončila v 
insolvenci, a to za použití celé škály nástrojů, včetně možnosti tzv. 
„bail-inu“.“, protože navozuje nesprávný dojem, resp. očekávání, že 
banka se v podstatě nemůže stát insolventní. 

Vyhověno. 

Věta bude z důvodové zprávy vypuštěna. 

K § 31: 

Doporučujeme v textu důvodové zprávy, který se týká § 31 (ve 
vztahu k odst. 1) doplnit, o které majetkové hodnoty se podle zde 
uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady jedná. Toto 
doplnění usnadní orientaci v otázce způsobilého zajištění. 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva bude v tomto smyslu doplněna. 

MD Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

MO Bez připomínek.  

MPSV Bez připomínek.  

MMR Bez připomínek.  

MPO 

 

 

 

Připomínky legislativně-technického charakteru 

 

K návrhu zákona 

1. – novelizačnímu bodu 23 

Doporučujeme v návaznosti na čl. 58 odst. 9 Legislativních 

Vyhověno. 
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pravidel vlády, v kterém se říká, že obrat „na konci textu“ 
vyjadřuje, že se určitá slova doplňují před znaménko, 
upravit novelizační bod 23 následujícím způsobem:  

„V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova 
„, včetně případných informací podle § 20“.“. 

2. – novelizačnímu bodu 45 

Upozorňujeme, že znění novelizačního bodu 45 je 
v rozporu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády. Podle výše uvedeného článku je nadbytečné psát, 
že se jedná o větu třetí a čtvrtou. V souladu s výše 
uvedeným doporučujeme znění novelizačního bodu 
upravit. 

Vyhověno. 

3. – novelizačním bodům 54 - 56 

Vzhledem k rozsahu provedených změn doporučujeme 
v zájmu přehlednosti sloučit výše uvedené novelizační 
body do jednoho novelizačního bodu, ve znění čl. 57 odst. 
2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, tedy: 

„§ 28 včetně nadpisu zní: …“.  

Podobně doporučujeme upravit i ustanovení novelizačních 
bodů 60 - 64, 68 - 71, 78 - 79 a 85 - 89. 

Nevyhověno. 

Domníváme se, že uvedené není v rozporu s LPV. 

4. – novelizačnímu bodu 72 

Upozorňujeme, že podle čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády by v paragrafu nemělo být zpravidla 
obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže 
věci na více paragrafů. V souladu s výše uvedeným 
doporučujeme upravit ustanovení § 32a, § 32d a § 32f. 

Nevyhověno. 

Z důvodu zachování přehlednosti textu jsme se rozhodli pro řešení 
na členění na více odstavců. LPV navíc uvádějí „zpravidla“. 

5. - novelizačnímu bodu 81 

Doporučujeme ve znění výše uvedeného novelizačního 
bodu nahradit slovo “vkládají“ slovem „doplňují“. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení bylo přeformulováno. 
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MSP 

6. – podpisové doložce 

Doporučujeme opatřit návrh zákona podpisovou doložku 
ve znění uvedeném v příloze č. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Vysvětleno. 

Podpisová doložka bude doplněna až po schválení vládou. 

I. Obecně  

 

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na pochybnosti ohledně 

skladby krycích aktiv a souvisejících majetkových hodnot, které jsou 

způsobilé tvořit krycí portfolio. Zatímco ustanovení § 31 odst. 1 

ZoDluh v zásadě připouští pouze majetkové hodnoty uvedené v čl. 

129 odst. 1 a 2 nařízení EP a Rady č. 575/2013, jejichž společným 

jmenovatelem je stupeň úvěrové kvality nejvýše ve stupni 2, 

ustanovení § 31 odst. 2 a 3 ZoDluh obsahují určité typově určené 

majetkové hodnoty bez dodatečných omezení. Existuje tudíž 

obava, zda se jedná o majetkové hodnoty se srovnatelnou mírou 

rizikovosti. Zejména v otázce práv plynoucích z derivátů v 

ustanovení § 31 odst. 2 písm. e) ZoDluh, jejichž výčet je uveden 

v oddílu C pod body 4 – 10 směrnice EP a Rady 2004/39/ES a 

které zahrnují zejména opce, futures, swapy, dohody o budoucích 

úrokových sazbách a jiné derivátové smlouvy týkající se například 

cenných papírů, měn, úrokových sazeb, komodit anebo i 

klimatických proměnných, měr inflace či jiných oficiálních 

statistických údajů, se nabízí otázka, zda nezvyšují zásadním 

způsobem rizikovost aktiv evidovaných v krycích portfoliích. 

Doporučujeme proto znovu zvážit a přehodnotit obsah rejstříku 

krycích aktiv (§ 31 odst. 2 a 3) a změnu následně promítnout i do 

dalších souvisejících ustanovení předloženého návrhu zákona.  

Vysvětleno. 

Vymezení krycích aktiv jsme znovu zvážili, nevidíme ale potřebu jej 
výrazně upravovat. 

V předloženém návrhu zákona postrádáme řešení situace, kdy by 

se vlastníci krytých dluhopisů rozhodli přihlásit svou pohledávku 

z krytých dluhopisů jako podmíněnou pohledávku, respektive by 

učinili patřičné kroky k tomu, aby byla jejich pohledávka, co do výše 

Vysvětleno. 

Vlastníci dluhopisů nebudou moci přihlašovat své pohledávky jako 
podmíněné. Vlastníkům krytých dluhopisů se umožňuje pouze 
reagovat na nečinnost správce, a to v ustanovení § 375 odst. 4 
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nepokryté krycím portfoliem, zařazena mezi pohledávky 

nezajištěných věřitelů a uspokojena v rozvrhovém usnesení. 

Doporučujeme proto doplnit ustanovení upravující pravidla 

vylučující oprávnění věřitele (vlastníka krytých dluhopisů) 

přihlašovat tyto pohledávky jako podmíněné.  

(InsZ.): 

(4) Doručí-li nucený správce krytých bloků insolvenčnímu soudu 
vyčíslení pohledávek vlastníků krytých dluhopisů podle § 32b odst. 
8 zákona o dluhopisech, pohlíží se tímto doručením na tyto 
pohledávky jako na přihlášené. K jiným pohledávkám vlastníků 
krytých dluhopisů se v rámci insolvenčního řízení nepřihlíží, ledaže 
je ve lhůtě stanovené pro přihlašování pohledávek přihlásí vlastníci 
krytých dluhopisů. 

v souladu s § 32 odst. 8: 

(8) Je-li po zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi krytých 
dluhopisů celková jmenovitá hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu 
nižší než celková jmenovitá hodnota dluhů z krytých dluhopisů, k 
jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, jsou vlastníci krytých 
dluhopisů oprávněni přihlásit své pohledávky v rozsahu, v jakém 
nejsou kryty krycím portfoliem. Nucený správce krytých bloků 
vyčíslí pohledávky vlastníků krytých dluhopisů v rozsahu, v jakém 
nejsou kryty krycím portfoliem, a toto vyčíslení zašle bez 
zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené pro 
přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení. 

K jednotlivým ustanovením  

K části první – čl. I – bod 5 (§ 2 odst. 5): Navrhované ustanovení 

lze považovat za duplicitní vůči úpravě § 525 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť obě právní normy obsahují 

stejnou hypotézu i dispozici. Účelem § 525 odst. 2 občanského 

zákoníku je mimo jiné poskytnout prostor zákonodárci ke stanovení 

výjimky z obecně stanoveného pravidla, které ovšem navrhovaný § 

2 odst. 5 ZoDluh nenabízí. Vzhledem k tomu, že právní řád by 

neměl obsahovat duplicitní ustanovení, proto je-li toto pravidlo 

uvedeno v občanském zákoníku, není potřebné opakovat ho 

v jiných právních předpisech. Doporučujeme proto dotčený text 

vypustit bez náhrady.  

Vyhověno. 

Odstavec 5 byl odstraněn. 

K části první – čl. I – bod 36 a 37 (§ 20 a § 20a): Domníváme se, 

že navrhovaný institut agenta pro zajištění do značné míry koliduje 

Vysvětleno. 

Nejedná se o kolizi. Oba instituty se prolínají - zejména s ohledem 
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s právní úpravou institutu společného zástupce vlastníků dluhopisů 

podle § 24 ZoDluh. Oba subjekty zastupují vlastníky dluhopisů a 

uplatňují ve prospěch vlastníků určitá práva, přičemž nelze vyloučit 

situaci, ve které se oba subjekty při výkonu svých práv dostanou do 

konfliktu. Doporučujeme proto přezkoumat věcné vymezení institutu 

agenta pro zajištění v navrhované podobě a změnu následně 

promítnout do všech souvisejících ustanovení předloženého návrhu 

zákona, nebo ustanovení vypustit bez náhrady. 

na fakt, že agent pro zajištění může být společným zástupcem. 

K části první – čl. I – bod 55 (§ 28): Navrhované znění § 28 odst. 

1 věty čtvrté ZoDluh působí interpretační nejasnost, neboť není 

zřejmé, ke které části ustanovení odstavce 1 se zákaz označování 

„hypoteční zástavní list“ vztahuje. Z uvedeného neplyne, zda se 

vztahuje pouze k textu věty druhé, nebo i k přípustnosti označování 

krytých dluhopisů v textu věty třetí, anebo k celému textu odstavce 

1. Pro upřesnění navrhujeme následující znění § 28 odst. 1 věty 

čtvrté ZoDluh: „Jiné cenné papíry než hypoteční zástavní listy 

splňující podmínky podle věty druhé nesmí obsahovat označení 

„hypoteční zástavní list.“. 

Vyhověno. 

Ustanovení bylo přepracováno. 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32a): Pojem „monitor“ považujeme 

za nevhodný a domníváme se, že by měl být nahrazen vhodnějším 

termínem, který lépe vystihuje povahu a charakteristiky takové 

osoby (např. „osoba pověřená emitentem“). Z navrhované právní 

úpravy též není zřejmé, co je obsahem smluvního vztahu, jímž 

emitent krytých dluhopisů pověří jinou osobu výkonem činnosti 

monitora krycího bloku. Je-li primárním důvodem existence 

monitora krycího bloku pouze zpřístupňování informací o plnění 

povinností emitentem (§ 32a odst. 4 ZoDluh), vyvstává otázka, zda 

pro tyto účely nepostačí plnění této povinnosti emitentem 

prostřednictvím komunikačního kanálu, který emitent uzná za 

vhodný. V takovém případě se jeví legislativní úprava monitora 

krycího bloku nadbytečnou. Má-li naopak monitor krycího bloku 

vykonávat i soukromoprávní kontrolní funkce vůči emitentovi 

Nevyhověno. 

Trváme na zachování pojmu „monitor“. 
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krytých dluhopisů (ekvivalentní např. kontrole depozitáře u fondů 

kolektivního investování), pak takový záměr z navrhované právní 

úpravy nevyplývá. Doporučujeme proto uvedený text vypustit bez 

náhrady pro nadbytečnost.  

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32c odst. 6): Ze znění ustanovení 

§ 32c odst. 6 ZoDluh není zcela zřejmé, kterým konkrétním 

účinkům na krycí bloky příslušného emitenta navrhovaná právní 

úprava předchází. Výčet jednotlivých prvků v hypotéze této normy 

působí příliš vágním dojmem, a proto dáváme na zváženou, zda 

není vhodné alespoň demonstrativním výčtem explicitně vyloučit ty 

účinky, u kterých se předpokládají nejcitelnější dopady na krycí 

bloky emitenta krytých dluhopisů. Upozorňujeme na skutečnost, že 

nadpis § 32c neodpovídá obsahu uvedeného paragrafu a odstavec 

6 svým obsahem do tohoto paragrafu nepatří. Po formulační úpravě 

(zpřesnění a doplnění textu) odstavce 6, a to zejména bližšího 

upřesnění nejasného slovního spojení „nemají vliv“, dáváme ke 

zvážení jeho přesun do § 30c návrhu zákona.  

Nevyhověno. 

Domníváme se, že ustanovení je dostatečně určité (§ 30d odst. 2). 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32d odst. 5): Doporučujeme 

upřesnit navrhované znění ve smyslu, že nucený správce krycích 

bloků může sjednat závazek pouze za účelem zlepšení likvidity 

nebo zajištění proti riziku. Navrhujeme tedy v § 32d odst. 5 za slovo 

„bloku“ vložit slovo „pouze“. 

Vyhověno. 

Slovo pouze bude doplněno. 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32e odst. 6): Vázanost nuceného 

správce krycích bloků rozhodnutím vlastníků krytých dluhopisů 

ohledně převodu krycích bloků je primárně stanovena 

v navrhovaném § 32e odst. 5 ZoDluh. V tomto ohledu se jeví 

duplicitní úprava v ustanovení § 32e odst. 6 ZoDluh jako 

nadbytečná a požadujeme její vypuštění. 

Nevyhověno. 

Z důvodu právní jistoty trváme na tom, aby zákon tuto povinnost 
nuceného správce explicitně stanovil. 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32f odst. 6): Vázanost nuceného 

správce krycích bloků rozhodnutím vlastníků krytých dluhopisů 

ohledně poměrného snížení dluhů nebo zpeněžení krycího portfolia 

Nevyhověno. 

Z důvodu právní jistoty trváme na tom, aby zákon tuto povinnost 
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a předčasného splacení dluhů je primárně stanovena 

v navrhovaném § 32f odst. 3 ZoDluh. V tomto ohledu se jeví 

duplicitní úprava v ustanovení § 32f odst. 6 ZoDluh jako nadbytečná 

a požadujeme její vypuštění. 

nuceného správce explicitně stanovil. 

K části první – čl. I – bod 72 (§ 32 odst. 5): Poměrné snížení 

dluhů, ke kterému může dojít i bez souhlasu vlastníků krytých 

dluhopisů, potenciálně představuje retroaktivní zásah do práv a 

oprávněných zájmů vlastníků krytých dluhopisů, neboť podle 

dosavadní právní úpravy a za platnosti dosavadních emisních 

podmínek není takový postup přípustný. V této souvislosti 

navrhujeme doplnit návrh minimálně o povinnost dotčených 

emitentů přizpůsobit emisní podmínky již emitovaných krytých 

dluhopisů v přiměřené době navrhované právní úpravě. 

Vyhověno jinak. 

Návrh bude doplněn o možnost emitenta přizpůsobit emisní 
podmínky již emitovaných krytých dluhopisů nové úpravě. 

K části čtvrté - čl. VI - bodu 3 (§ 375 odst. 6): Požadujeme slova 

„nemá právo“ nahradit slovem „nesmí“. Důvodem je skutečnost, že 

příslušný odstavec hovoří nikoliv o subjektivních právech, nýbrž o 

pravomocech. 

Vyhověno. 

Ustanovení bude nahrazeno ve smyslu připomínky. 

MŠMT Bez připomínek.  

MV K čl. I bodu 23 – k § 9 odst. 2 písm. e) zákona o dluhopisech:
  

 Z odkazu na § 20 není zřejmé, jaké informace by měly 
emisní podmínky v tomto směru obsahovat, doporučujeme 
ustanovení přepracovat. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení § 20 bylo přepracováno. 

K čl. I bodu 37 – k § 20a zákona o dluhopisech: 

 V souvislosti se zakotvením institutu agenta pro zajištění 
postrádáme vymezení alespoň elementárních požadavků na osobu, 
která může tuto činnost vykonávat, a to zejména s ohledem na 
požadavek, že tato osoba má jednat „s odbornou péčí“. 

 Obdobnou připomínku lze uplatnit i k nově zaváděné funkci 
monitora krycího bloku  

Nevyhověno. 

Domníváme se, že vzhledem k dispozitivnosti úpravy není nutné 
toto řešit zákonem. 
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(§ 32a) a zástupce vlastníků krytých dluhopisů (§ 32b). 
Nestanovení jakýchkoliv předpokladů pro zastávání uvedených 
pozic je pak v nedůvodném protikladu s požadavky kladenými na 
osobu nuceného správce krytých bloků vyplývajícími z § 32c odst. 
4. Doporučujeme předkladateli zvážit, zda by i v případě agenta pro 
zajištění, monitora krycího bloku  
a zástupce vlastníků krytých dluhopisů nebylo vhodné stanovit 
základní kvalifikační předpoklady pro tyto funkce. 

 

K čl. I bodu 55 – k § 28 odst. 1 zákona o dluhopisech: 

 Doporučujeme název evropského předpisu neuvádět celý 
přímo v normativním textu a navrhujeme inspirovat se příslušnými 
ustanoveními odkazujícími na tentýž předpis v zákoně o bankách či 
v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.  

Nevyhověno. 

používání názvu evropského předpisu odpovídá zavedené 
legislativní praxi i v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. 

K čl. I bodu 72 – k § 32e odst. 1 zákona o dluhopisech: 

 Cílem ustanovení je dle důvodové zprávy určit, že nucený 
správce krycích bloků může krycí bloky převádět pouze na banky 
z České republiky nebo z jiného členského státu Evropské unie. 
Domníváme se, že odkaz na § 32c odst. 2 není v tomto kontextu 
příliš vhodný, neboť dotčené ustanovení vymezuje, kdo může být 
nuceným správcem krycích bloků. Z navržené konstrukce lze spíše 
dovozovat, že nucený správce může převod uskutečnit pouze na 
jiného nuceného správce, což nebylo cílem předkladatele. 

Nevyhověno. 

Nesouhlasíme s tímto výkladem, odkaz na § 32a odst. 2 (nově) 
vymezuje subjekty, na které lze krytý blok převést dostatečně 
určitě. 

MZV Bez připomínek.  

MZ Bez připomínek.  

MZE DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

K platnému znění 

1. V souladu s částí druhou čl. IV novely zákona 
doporučujeme na str. 40 platného znění slova „Přechodná 
ustanovení“ nahradit slovy „Přechodné ustanovení“.   

2. V souladu s částí třetí novelizačním bodem 2, který zrušuje 

1. Nevyhověno. 

Nejedná se pouze o jedno přechodné ustanovení, z toho důvodu si 
dovolujeme trvat na slovech „Přechodná ustanovení“. 

 

2. Vyhověno. 
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poznámku pod čarou č. 19, doporučujeme na str. 41 
platného znění poznámku pod čarou č. 19 přeškrtnut.  

K důvodové zprávě a k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace   

3.  V důvodové zprávě a v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace doporučujeme vysvětlovat odbornou 
bankovní i právní terminologii, popřípadě takovéto 
odborné výrazy nahradit pojmy srozumitelné běžnému 
čitateli. 

       Stejně tak doporučujeme rozšířit i důvodovou zprávu o 
seznam s vysvětlením, používaných zkratek, stejně tak 
jako je tomu v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace.  

 

3. Vyhověno. 

MŽP Bez připomínek.  

ÚV ČR - 
LRV 

Připomínky: 

k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

 

Doporučujeme upravit text ZZ RIA do přehlednější podoby  
a respektovat přitom její stanovenou strukturu jak z formálního, tak  
i z obsahového hlediska. V předložené podobě jsou v ZZ RIA  
(nad rámec nedostatku, který je předmětem předchozí zásadní 
připomínky) obsaženy části, které patří výlučně do důvodové zprávy 
(např. zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami), některé 
(pro ZZ RIA relevantní) informace jsou uvedeny v jejích 
neodpovídajících částech, spolu s informacemi irelevantními, 
zatímco některé požadované informace zcela absentují   
(např. vymezení obecného cíle navrhované úpravy je uvedeno 
v části zhodnocení rizika; daná část dále obsahuje faktické 
posouzení slučitelnosti a evropským právem; skutečné zhodnocení 
rizika chybí) apod.  

Vyhověno. 

Zpráva bude dopracována. 

Doporučujeme do příslušné části ZZ RIA doplnit vymezení všech 
subjektů dotčených (přímo i nepřímo) navrhovanou úpravou (chybí 
např. další věřitelé emitenta krytých dluhopisů v úpadku nebo 

Vyhověno. 

Zpráva bude dopracována. 
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Česká národní banka) a podrobněji popsat její konkrétní dopady  
na jednotlivé skupiny těchto subjektů. 

Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace stanovit termín jeho 
provedení a doplnit konkrétní indikátory, podle nichž bude 
posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. naplnění jejích 
cílů, popř. její nezamýšlené důsledky. Výběr těchto indikátorů není 
vhodné provádět až ex post, mimo jiné i s ohledem na potřebu 
včasného shromáždění dat nezbytných pro tento přezkum. 

Vyhověno. 

Zpráva bude dopracována. 

ÚV ČR - 
OKOM 

K jednotlivým ustanovením: 

K bodu 55 - § 28 odst. 1:  

V citaci CRR ve větě třetí za slovo „Rady“ je třeba umístit výraz 
„(EU)“. 

Týká se i dalších míst návrhu, kde je na cit. ust. CRR odkazováno 

Vyhověno. 

Text „(EU)“ bude doplněn. 

 

Závěr: 

Návrh není přímou implementací požadavků práva EU  v této 
oblasti, má vazbu na informace, které ČR sděluje evropským 
orgánům podle směrnice UCITS – seznam kategorií dluhopisů a 
emitentů podle čl. 52 odst. 4 této směrnice. Žádáme proto 
předkladatele o vyjádření, nakolik navržená právní úprava se 
dotkne této informační povinnosti – materiál tuto informaci 
neobsahuje 

Vysvětleno. 

Čl. 52 odst. 4 směrnice UCITS byl transponován do § 580 odst. 3 
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, který stanoví povinnost ČNB poskytnout 
prostřednictvím Ministerstva financí Evropské komisi údaje o 
druzích dluhopisů a obdobných CP představujících právo na 
splacení dlužné částky. Dále uvádíme, že Ministerstvo pro místní 
rozvoj na svých webových stránkách obsahuje „Přehled 
emitovaných hypotečních zástavních listů“ vždy k aktuálnímu datu. 
Tento přehled informuje o ISIN emisi HZL, názvu a objemu emise, 
datu vydání, splatnosti a úrokovém výnosu. De lege ferenda se 
navrhuje novelizovat směrnici UCITS v této oblasti, neboť Evropská 
komise na svých webových stránkách informuje v souvislosti s čl. 
52 odst. 4 o těchto datech jednotlivých členských států, avšak tyto 
informace jsou velmi obecné, a to i např. informace poskytnuté 
Německem. 

ÚV ČR- VVI  Bez připomínek.  
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