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Rozdílová tabulka k novele nařízení vlády č. 243/2013 Sb., 
o investování investičních fondů a o technikách k jejich 
obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 
vlády o 

investování 
investičních 

fondů 

Obsah 
CELEX 

č. 
Ustanovení 

§ 3 odst. 2 
písm. c) 
bod 2 

Do jmění standardního fondu lze investiční 
cenný papír nabýt, jestliže 

c) jeho cenu hodnotu lze spolehlivě určit, což 
v případě 

1. investičního cenného papíru uvedeného 
v odstavci 1 písm. a) až d) znamená, že 
existuje přesná, spolehlivá a obvyklá cena, 
kterou je tržní cena, nebo cena určená 
způsobem, který je nezávislý spolehlivé a 
pravidelné ocenění, kterým je závěrečný 
kurz vyhlášený na trhu, nebo jiné ocenění 
nezávislé na emitentovi tohoto investičního 

cenného papíru, 

2. investičního cenného papíru uvedeného 
v odstavci 1 písm. e) znamená, že ocenění je 
prováděno periodicky a vychází z analýzy 
investičních příležitostí investičního výzkumu 
nebo jiných informací poskytnutých emitentem 
tohoto investičního cenného papíru, 

32007
L0016 

čl. 2 odst. 1 písm. c): 

Odkazem na převoditelné cenné papíry v čl. 1 
odst. 8 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz 
na finanční nástroje, které splňují tato kritéria: 

c) je pro ně k dispozici spolehlivé ocenění: 

i) v případě cenných papírů přijatých 
ke kotování nebo obchodovaných 
na regulovaném trhu podle čl. 19 odst. 1. písm. 
a) až d) směrnice v podobě přesných, 
spolehlivých a obvyklých cen, jimiž jsou buď 
tržní ceny, nebo ceny, které dávají k dispozici 
systémy ocenění nezávislé na emitentech, 

ii) v případě jiných cenných papírů podle čl. 19 
odst. 2 směrnice v podobě periodicky 
prováděného ocenění vycházejícího 
z informací poskytnutých emitentem cenného 
papíru nebo z odborného investičního 
výzkumu; 

§ 3 odst. 4 V tomto nařízení pojem „investiční cenný papír“ 
nezahrnuje 

a) investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 
písm. c) a e) zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu a 

b) investiční cenný papír, který je cenným 
papírem nebo zaknihovaným cenným papírem 
vydaným investičním fondem nebo zahraničním 
investičním fondem; to neplatí, jde-li o 
investiční cenný papír uvedený v odstavci 1 
písm. c). 

32009
L0065 

čl. 2 odst. 1 písm. n): 

Pro účely této směrnice se rozumí 

n) „převoditelnými cennými papíry“ 

i) akcie společností a další cenné papíry 
rovnocenné akciím společností (akcie), 

ii) dluhopisy a jiné formy dluhových cenných 
papírů (dluhové cenné papíry) a 

iii) všechny ostatní obchodovatelné cenné 
papíry, s nimiž je spojeno právo nabýt takové 
převoditelné cenné papíry upisováním nebo 
výměnou; 

  32009
L0065 

čl. 2 odst. 7: 

Pro účely odst. 1 písm. n) se za převoditelné 
cenné papíry nepovažují postupy a nástroje 
uvedené v článku 51. 

§ 21 
odst. 3 

Do jmění standardního fondu nelze nabýt více 
než 25 % z hodnoty fondového kapitálu19) 
jednoho investičního fondu fondu kolektivního 
investování nebo srovnatelné veličiny 

zahraničního investičního fondu. 

32009
L0065 

čl. 56 odst. 2 první pododstavec písm. c): 

SKIPCP nesmějí nabýt více než 

c) 25 % podílových jednotek téhož SKIPCP 
nebo jiného subjektu kolektivního investování 
ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) nebo 

VII. 
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§ 25 
odst. 4 a 5 

(4) Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit 
od odstavců 1 a 2, § 17, 20, § 21 odst. 1 a 2 
a § 22 odst. 1, § 22 odst. 1 a § 23, nejdéle 
však na dobu 6 měsíců ode dne vzniku 
standardního fondu.  

(5) Odstavce 1 až 4, § 17 až 21, 23 a 24 se 
nepoužijí pro standardní fond, který je 
podřízeným fondem. Při zajištění rozložení 
rizika se lze odchýlit od limitu podle § 246 
odst. 1 zákona o investičních společnostech 
a investičních fondech, nejdéle však na 
dobu 6 měsíců ode dne vzniku standardního 
fondu, který je podřízeným fondem, nebo 
ode dne, kdy nabyla účinnosti změna 
statutu standardního fondu tak, že tomuto 
fondu umožnuje investovat jako podřízený 
fond nebo do jiného řídícího fondu než 
doposud. 

32009
L0065 

čl. 57 odst. 1 druhý pododstavec: 

Zajistí-li dohled nad dodržováním zásady 
rozložení rizika, mohou členské státy dovolit, 
aby nově povolené SKIPCP jednaly odchylně 
od článků 52 až 55 po dobu šesti měsíců 
od jejich povolení. 

§ 30 
odst. 2 

Techniky uvedené v odstavci 1 lze použít jen 
tehdy, jestliže  

a) se vztahují k investičním cenným papírům a 
k nástrojům peněžního trhu,  

b) jsou použity výhradně za účelem efektivního 
obhospodařování standardního fondu a 
za účelem  

1. snížení rizika souvisejícího s investováním 
na účet tohoto fondu,  

2. snížení nákladů souvisejících s investováním 
na účet tohoto fondu, nebo  

3. získání dodatečného kapitálu nebo dosažení 
dodatečných výnosů, jestliže je podstupované 
riziko v souladu s rizikovým profilem tohoto 
fondu,  

c) použitím těchto technik nejsou obcházena 
pravidla stanovená tímto nařízením a určená 
statutem tohoto fondu ani investiční strategie 
tohoto fondu a  

d) dluhy standardního fondu vyplývající 
z použití těchto technik jsou vždy plně kryty 
majetkem tohoto fondu. 

d) standardní fond musí být v každém 
okamžiku schopen splnit svou povinnost 
dodat peněžní prostředky nebo podkladové 
aktivum finančního derivátu sjednaného 
na účet tohoto fondu. 

CESR/
10-788 

box 28 bod 1: 

A UCITS should, at any given time, be capable 
of meeting all its payment and delivery 
obligations incurred by transactions involving 
financial derivative instruments. 

§ 32 
odst. 2 

Za peněžní prostředky získané z repa lze nabýt 
pouze majetkovou hodnotu věc uvedenou v § 
15 nebo v § 84 odst. 1 písm. b) nebo vysoce 
kvalitní dluhopis vydaný státem s ratingem v 

investičním stupni.  

ESMA/
2012/ 
832 

bod 43 písm. c): 

Jestliže SKIPCP uzavírá transakce s OTC 
finančními deriváty a postupy účinné správy 
portfolia, měl by veškerý kolaterál použitý ke 
snížení rizika selhání protistrany vždy splňovat 
tato kritéria: 

c) Úvěrová kvalita emitenta – přijatý kolaterál 
by měl mít vysokou kvalitu. 
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§ 32 
odst. 3 

Peněžní prostředky získané z repa lze využít ke 
sjednání reverzního repa podle § 33, jehož 
jinou smluvní stranou je osoba uvedená v § 72 
odst. 2 zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech a ze kterého lze závazek 
vypovědět bez výpovědní doby s tím, že pro 
oceňování tohoto reverzního repa nelze 
využít tržní hodnotu (mark-to-market).  

ESMA/
2012/ 
832 

bod 31: 

SKIPCP, který uzavírá reverzní repo obchod, 
by se měl ujistit, že bude kdykoli schopen 
získat zpět plnou výši peněžních prostředků v 
hotovosti nebo vypovědět reverzní repo 
obchod buď v hodnotě celé částky s naběhlými 
úroky, nebo v tržní hodnotě. Pokud je možné 
hotovost získat zpět kdykoli na základě tržní 
hodnoty, měla by být pro výpočet čisté hodnoty 
aktiv SKIPCP použita tržní hodnota reverzního 
repo obchodu. 

§ 33 
odst. 2 

Majetkové hodnoty Věci, které jsou předmětem 
reverzního repa, 

a) musí být vysoce kvalitní, vysoce likvidní a 
musí být přijaty k obchodování na některém 
z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1 
nebo na jiném vysoce likvidním trhu 
s investičními nástroji s transparentní 
tvorbou cen, 

b) musí být oceňovány každý pracovní den a 
nesmí být vysoce volatilní, ledaže je jejich 
hodnota při oceňování přiměřeně snížena 
(haircut), 

c) nesmí být vydány osobou, která není 
nezávislá na jiné smluvní straně, 
ani emitentem, kterému byl udělen úvěrový 
rating v jiném než investičním stupni, a 

d) musí být v majetku standardního fondu nebo 
v opatrování osoby, která je nezávislá na jiné 
smluvní straně. 

ESMA/
2012/ 
832 

bod 43 písm. c): 

Jestliže SKIPCP uzavírá transakce s OTC 
finančními deriváty a postupy účinné správy 
portfolia, měl by veškerý kolaterál použitý ke 
snížení rizika selhání protistrany vždy splňovat 
tato kritéria: 

c) Úvěrová kvalita emitenta – přijatý kolaterál 
by měl mít vysokou kvalitu. 

  CESR/
10-788 

box 26 bod 1 první odrážka: 

Collateral may be used to reduce counterparty 
risk exposure provided it complies with the 
following set of high-level principles at all 
times: 

• Liquidity – any collateral posted must be 
sufficiently liquid in order that it can be sold 
quickly at a robust price that is close to pre-
sale valuation. Collateral should normally trade 
in a highly liquid marketplace with transparent 
pricing. Additionally collateral with a short 
settlement cycles is preferable to a long 
settlement cycles as assets can be converted 
into cash more quickly. 
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§ 34 
odst. 1 

Obhospodařovatel standardního fondu snižuje 
rizika z použití finančních derivátů plní 
povinnost podle § 30 odst. 2 písm. d) 
zejména tak, že  

a) má-li být finanční derivát vypořádán ze 
strany tohoto fondu dodáním podkladového 
aktiva a dodání podkladového aktiva je 
běžnou praxí, drží předmětné podkladové 
aktivum k okamžiku sjednání a po celou dobu 
trvání smluvního vztahu odpovídajícího tomuto 
derivátu v majetku tohoto fondu; u měnových 
derivátů, které mají znaky zajišťovacího 
derivátu podle mezinárodních účetních 
standardů upravených právem Evropské unie20) 
je-li podkladové aktivum dostatečně likvidní, 
je postačující držení jiného vysoce likvidního 

aktiva, 

b) má-li být finanční derivát vypořádán 
ze strany tohoto fondu dodáním peněžních 
prostředků nebo není-li dodání 
podkladového aktiva běžnou praxí, drží 
v majetku tohoto fondu k okamžiku sjednání a 
po celou dobu trvání smluvního vztahu 
odpovídajícího tomuto derivátu peněžní 
prostředky nebo vysoce likvidní aktivum 
v hodnotě odpovídající vypořádací ceně 
předmětného finančního derivátu, takovém 
množství, aby mohl splnit svou povinnost 
dodat peněžní prostředky. 

CESR/
10-788 

box 28 bod 1: 

A UCITS should, at any given time, be capable 
of meeting all its payment and delivery 
obligations incurred by transactions involving 
financial derivative instruments. 

  CESR/
10-788 

explanatory text 87: 

In the case of derivative contracts which 
provide, automatically or at the counterparty’s 
choice, for the physical delivery of the 
underlying financial instrument on the due date 
or the exercise date and insofar as physical 
delivery is a normal practice in the case of the 
instrument in question, a UCITS: 

• should hold in its portfolio the underlying 
financial instrument as cover, or 

• in case where the UCITS deems that the 
underlying financial instrument is sufficiently 
liquid, it may hold as coverage other liquid 
assets (including cash) as cover on condition 
that these assets (after applying appropriate 
safeguards, i.e. haircuts), held in sufficient 
quantities, may be used at any time to acquire 
the underlying financial instrument which is to 
be delivered. 
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  CESR/
10-788 

explanatory text 88: 

In respect of derivative contracts which provide 
for cash settlement, automatically or at the 
UCITS’ discretion, the latter should hold 
enough liquid assets (after the application of 
appropriate safeguard measures, i.e. haircuts) 
to allow it to make the contractually required 
payments (examples: margin calls, interest 
payments, cash settlement of contracts, etc). 
The UCITS should determine for itself the 
method by which it will set the cover level for 
contracts with cash settlement. This method 
should ensure that the UCITS is able at all 
times to meet all its payment obligations. 

§ 34 
odst. 2 

Pro věci poskytnuté standardnímu fondu 
jako zajištění finančního derivátu 
sjednaného na účet standardního fondu se 
§ 33 odst. 2 a 3 použijí obdobně. 

ESMA/
2012/ 
832 

bod 42: 

Všechna aktiva přijatá SKIPCP v rámci 
postupů účinné správy portfolia by měla být 
pro účely těchto pokynů považována za 
kolaterál a měla by splňovat kritéria stanovená 
v odstavci 43 níže. 

§ 38 Provádí-li se výpočet celkové expozice 
standardního fondu, který je podřízeným 
fondem, standardní závazkovou metodu, 
vypočte se celková expozice tohoto fondu tak, 
že se k expozici tohoto fondu vztahující se 
k derivátům přičte poměrná část  

a) expozice řídícího fondu vztahující se 
k derivátům odpovídající podílu na cenných 
papírech nebo zaknihovaných cenných 
papírech vydávaných tímto řídícím fondem, 
které jsou v majetku tohoto podřízeného fondu, 
nebo  

b) maximální míry expozice vztahující se 
k derivátům, které smí řídící fond podle svého 
statutu nebo srovnatelného dokumentu 
dosahovat, odpovídající podílu na cenných 
papírech nebo zaknihovaných cenných 
papírech vydávaných tímto řídícím fondem, 
které jsou v majetku tohoto podřízeného fondu. 

32009
L0065 

čl. 58 odst. 2 druhý pododstavec: 

Pro účely souladu s čl. 51 odst. 3 musí „feeder“ 
SKIPCP vypočítat svou celkovou expozici vůči 
finančním derivátovým nástrojům součtem své 
vlastní přímé expozice podle prvního 
pododstavce písm. b) buď se 

a) skutečnou expozicí „master“ SKIPCP vůči 
finančním derivátovým nástrojům, a to 
poměrně k výši investice „feeder“ SKIPCP v 
„master“ SKIPCP, nebo 

b) maximální možnou expozicí vůči finančním 
derivátovým nástrojům, stanovenou ve statutu 
nebo v zakládacích listinách „master“ SKIPCP, 
a to poměrně k výši investice „feeder“ SKIPCP 
v „master“ SKIPCP. 

 
 

Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32007L0016 Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 
2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
subjektů kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění 
některých definic 

32009L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP) 

CESR/10-788 CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the 
Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk 
for UCITS z 28. července 2010 

ESMA/2012/832 Obecné pokyny pro příslušné orgány dohledu a 
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správcovské společnosti SKIPCP - Obecné pokyny 
týkající se ETF a jiné problematiky SKIPCP 
z 18. prosince 2012 
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