
 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění 
nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 30. 11. 2016, s termínem dodání stanovisek do  21. 12. 2016. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Připomínky jako povinná připomínková místa zaslala: Česká národní banka, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády ČR - Ministr 
a předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility a Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo vnitra označilo 1 svou připomínku 
jako zásadní, Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády označil 2 své připomínky jako zásadní, Ministerstvo životního prostředí označilo 1 
svou připomínku jako zásadní. Zásadní připomínky byly v dohodě s připomínkovými místy vypořádány. 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Dne 30. 11. 2016 byl návrh publikován na internetových stránkách Ministerstva financí ke konzultaci odborné veřejnosti s termínem dodání připomínek 
do 21. 12. 2016. Připomínky jako nepovinná připomínková místa zaslaly: Asociace pro kapitálový trh, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., RSJ 
Invest, a.s. 

I. Zásadní připomínky 

Resort Připomínky Vypořádání 

MV K čl. I bodu 61 – k navrženému zrušení části páté:  

 Je navrhováno zrušit celou část pátou předmětného nařízení 
vlády, která upravuje mimo jiné investiční limity fondu 
kvalifikovaných investorů včetně omezení, že nelze investovat více 
než 35 % hodnoty majetku fondu do účasti v téže právnické osobě či 
do cenných papírů vydaných týmž emitentem. 

 Ačkoli nezpochybňujeme ekonomické důvody, které 
k tomuto návrhu předkladatele vedou, kdy se snaží reflektovat 
aktuální trendy v oblasti investování a nebránit jim, jsme 
přesvědčeni, že je zapotřebí zohlednit i širší souvislosti 
navrhovaného opatření. Domníváme se totiž, že zrušení regulace 
investičních limitů u fondu kvalifikovaných investorů by mohlo 
umožnit vytvoření fondu, který by sloužil jako pouhý prostředník 

Vyhověno, vysvětleno a připomínkovým místem akceptováno. 

Podle § 95 zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech se vyžaduje mnohost investorů (tedy alespoň 2 investoři). 
Definice „skutečného majitele“ podle § 4 odst. 4 zákona 
č. 253/2008 Sb. není existencí investičního fondu dotčena. Má-li 
investiční fond právní formu svěřenského fondu nebo obchodní 
korporace, je toto zákonem č. 253/2008 Sb. výslovně adresováno. 
Má-li právní formu podílového fondu, pak by se na něj mělo hledět 
jako na „jiné právní uspořádání bez právní osobnosti“ a podílník by 
měl být obdobou „obmyšleného“, resp. osoby, v jejímž zájmu byl 
podílový fond založen nebo působí. Výjimka pro tzv. single asset 
fondy (tedy fondy, které nediversifikují riziko) je upravena již dnes v 
§ 93 odst. 3 novelizovaného nařízení vlády. Domníváme se, že i 
pokud by v majetku investičního fondu byla pouze jedna obchodní 

IX. 
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mezi obchodní společností a jejím skutečným majitelem (ve smyslu 
zákona č. 253/2008 Sb.). Takový důsledek by byl v příkrém rozporu 
se záměrem deklarovaným v odůvodnění nynější novely. 

   Zároveň připomínáme, že dle § 21 odst. 2 zákona o daních 
z příjmů činí sazba daně z příjmů právnických osob u základního 
investičního fondu 5 % oproti 19 % u většiny ostatních právnických 
osob. Navrhované zrušení investičních limitů u fondů kvalifikovaných 
investorů by rozšířilo okruh entit, které by naplňovaly definici 
základního investičního fondu dle § 17b zákona o daních z příjmů.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

korporace (z tohoto hlediska není velký rozdíl, pokud by v majetku 
investičního fondu bylo obchodních korporací více), že by toto 
mohlo sloužit k obcházení definice skutečného majitele. 

Ve vztahu k definici „základního investičního fondu“ rovněž 
nedochází k výraznější změně. Může narůst počet fondů 
kvalifikovaných investorů, nerozšíří se ale okruh těchto osob. K 
rozšíření okruhu těchto osoby by totiž muselo dojít ke změně 
definice základního investičního fondu. Diversifikace rizika není 
definičním znakem investičního fondu - těmito definičními znaky je 
například mnohost investorů a určená investiční strategie. 

ÚV ČR- 
LRV 

Zásadní připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

1. Požadujeme do příslušné části ZZ RIA doplnit řádné 
vyhodnocení přínosů a nákladů vymezených variant, tj. uvést a 
dostatečně konkretizovat (kde je to možné, i kvantifikovat) 
všechny tyto přínosy a náklady, a to ve vztahu ke všem 
posuzovaným variantám. Stávající podoba dané části ZZ RIA, 
která se omezuje pouze na obecné hodnocení zvolené varianty 
podle několika velmi širokých kritérií, neposkytuje dostatečnou 
představu o všech relevantních dopadech navrhované úpravy, 
tím méně pak o její vhodnosti v porovnání s jejími možnými 
alternativami.  

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 

RIA upravena dle připomínky. Doplněna nulová varianta a 
vyhodnocení všech variant.  

2. Požadujeme v části „zrušení regulace fondu kvalifikovaných 
investorů“ podrobně vyhodnotit zvolenou variantu z hlediska 
systematičnosti (tj. nakolik např. možnost investice do jediné 
obchodní korporace odpovídá samotné povaze institutu 
investičního fondu) a jejích možných celospolečenských 
nákladů, tj. možnosti zneužití neregulovaného fondu 
kvalifikovaných investorů k  obcházení jiných zákonů (např. 
daňových zákonů či zákona o střetu zájmů). Současně – 
v návaznosti na výsledek tohoto zhodnocení - požadujeme 
vymezit a vyhodnotit variantu zachování částečné regulace 
těchto fondů odstraňující popisované konkrétní nedostatky 
stávající úpravy fondu kvalifikovaných investorů (např. 
nemožnost investovat výlučně do určité komodity) a současně 

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 

RIA upravena dle připomínky. Diversifikace rizika není definičním 
znakem investičního fondu - těmito definičními znaky je například 
mnohost investorů a určená investiční strategie. Fondy 
kvalifikovaných investorů jsou i nadále regulovány přímo zákonem 
o investičních společnostech a investičních fondech, ruší se pouze 
požadavek na diversifikaci rizika, z něhož jsou již dnes stanoveny 
výjimky v § 93 novelizovaného nařízení vlády. Ve vztahu k definici 
„základního investičního fondu“ nedochází k výraznější změně. 
Může narůst počet fondů kvalifikovaných investorů, nerozšíří se ale 
okruh těchto osob. K rozšíření okruhu těchto osoby by totiž muselo 
dojít ke změně definice základního investičního fondu. Již dnešní 
stav obsahuje požadavek na diversifikaci jen pro některé fondy, 
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bránící případné možnosti jeho zneužití. pro jiné lze využít existující výjimky. Zachování částečné regulace 
diversifikace tedy odpovídá nulové variantě, tedy současnému 
stavu. V RIA doplněna analýza varianty, pokud by úprava byla 
dispozitivní. Ve vztahu k zákonu o střetu zájmů - možnost 
obcházet tento zákon prostřednictvím investičních fondů byla 
zanalyzována a bylo dosaženo závěru, že toto je velmi obtížné, 
zejména s ohledem na to, že investiční fond obhospodařuje 
obhospodařovatel (a ten činí veškerá rozhodnutí) a nikoli investoři 
(ti jsou jen pasivními účastníky).  

MŽP Zásadní připomínky: 

1. V kapitole 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů je uvedeno, že 
„vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant je uvedeno 
u jednotlivých variant“, ale v předchozí kapitole jakékoli 
zhodnocení přínosů a dopadů zvažovaných variant (s výjimkou 
navržené varianty) zcela chybí. Zhodnocena je pouze navržená 
varianta v návrhu řešení, ale není jasné, na základě čeho byla 
vyhodnocena a zvolena jako nejvhodnější řešení.  

Z tohoto důvodu požadujeme doplnit hodnocení ostatních 
variant (včetně nulových), které byly posuzovány, ale 
nebyly vybrány. 

Vyhověno a připomínkovým místem akceptováno. 

RIA upravena a doplněno vyhodnocení všech variant, včetně 
nulové. 

 

II. Další připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČNB 1. K § 1 odst. 1 písm. h) [metoda hrubé hodnoty aktiv] 

Navrhujeme vypustit slova „metodou hrubé hodnoty aktiv“. 

Odůvodnění: Výpočet celkové expozice standardního fondu 
upravuje prováděcí směrnice č. 2010/43/EU (čl. 41 a násl.), která 
uvádí pouze závazkovou metodu, metodu hodnoty v riziku nebo jiné 
pokročilé metody. Metoda hrubé hodnoty aktiv se uplatňuje podle 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 a platí 
pro speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů. 

Vyhověno. 

Zde vypuštěno a v odstavci 2 nedoplněno, protože se jen 
deklaratorně odkazuje na použití prováděcího nařízení k AIFMD. 
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2. K § 3 odst. 6 [pojmem fond se rozumí i podfond] 

Doporučujeme v některém z úvodních ustanovení obecně zakotvit 
pro všechny typy investičních fondů, že pokud nařízení používá 
pojem fond, rozumí se jím v případě, že tento fond vytváří 
podfondy, podfond tohoto fondu.  

Tato připomínka je nad rámec návrhu nařízení. 

Odůvodnění: Vložením ustanovení § 3 odst. 6 se chce postavit na 
jisto, že tam, kde se hovoří o fondech kolektivního investování, 
rozumí se tím i podfond fondu kolektivního investování. Podobná 
úprava je však v nařízení obsažena též u zahraničního fondu, 
standardního fondu, speciálního fondu, atd. Jako legislativně 
vhodnější se jeví provedení jedné komplexní úpravy (např. v § 1 
nový odst. 4), jež by nahradila jednotlivá ustanovení roztříštěná 
v rámci celého textu nařízení.  

Dále uvádíme, že zařazení ustanovení  „Používá-li toto nařízení 
pojem „fond kvalifikovaných investorů“, rozumí se jím v případě 
fondu kvalifikovaných investorů, který vytváří podfondy, podfond 
fondu kvalifikovaných investorů.“ do části nařízení, která upravuje 
pravidla pro fondy peněžního trhu (§ 84 odst. 3), není příliš 
systematické.  

Vyhověno. 

Upraveno v § 1 odst. 5 a ve zbylých výskytech odstraněno. 
Upozorňujeme, že § 169 odst. 3 věta za středníkem ZISIF se 
vztahuje pouze k pojmu „investiční fond“, domníváme se proto, že 
je to ve vztahu k jiným pojmům potřeba stanovit výslovně. 
Ustanovení § 247 odst. 3 ZISIF se zase vztahuje jen na 
master/feeder struktury. 

 3. K § 32 odst. 2 [nabývání vysoce kvalitních dluhopisů 
vydávaných státy za peněžními prostředky získané z repa] 

Navrhujeme upravit celexový odkaz na obecné pokyny 
ESMA/2012/832, neboť toto ustanovení by mělo být implementací 
bodu. 43 písm. j) obecných pokynů. 

Odůvodnění: Text novely nařízení obsahuje nepřesný odkaz na 
„CELEX: ESMA/2012/833 [bod 43 písm. c)]“. Správně by měl být 
uveden následující: „CELEX: ESMA/2012/833 [bod 43 písm. j)]“. 

Vyhověno. 

Odkaz upraven, upraveno i v rozdílové tabulce. 

 4. K § 32 odst. 3 [zákaz využití tržní hodnoty pro oceňování 
reverzního repa] 

Doporučujeme provést důslednou implementaci bodu 31 obecných 
pokynů ESMA/2012/832. Navrhované znění totiž neodpovídá textu 
obecných pokynů. 

Vyhověno. 

Ustanovení nebude měněno. 
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Odůvodnění: Zmíněné obecné pokyny ESMA v bodu 31 stanoví, že 
pokud může standardní fond vypovědět reverzní repo a získat 
peněžní prostředky v tržní hodnotě tohoto reverzního repa, měla by 
být pro účely výpočtu net asset value tohoto fondu použita tržní 
hodnota reverzního repa. Navrhované ustanovení § 32 odst. 2 
naproti tomu zakazuje oceňovat tržní hodnotou všechna reverzní 
repa standardního fondu, která byla sjednána s využitím peněžních 
prostředků získaných z repa. 

 5. K § 33 odst. 2 písm. a) [přijetí věcí, které jsou předmětem 
reverzního repa na jiném vysoce likvidním trhu 
s investičními nástroji s transparentní tvorbou cen] 

Upozorňujeme, že navrženým doplněním v ustanovení § 33 odst. 2 
písm. a) nelze zajistit naplnění záměru uvedeného v Odůvodnění 
návrhu nařízení, tj. umožnit přijetí poukázek ČNB jako kolaterálu 
v rámci reverzního repa. 

Odůvodnění: Doplnění podmínky „obchodování na jiném vysoce 
likvidním trhu s investičními nástroji s transparentní tvorbou cen“ 
jakožto podmínky pro kolaterál přijímaný v rámci reverzního repa, 
neumožňuje standardním fondům nabývat poukázky ČNB. Tyto 
poukázky nejsou obchodovány na nějaké obchodní platformě, 
systém SKD provozovaný ČNB je vypořádacím, nikoliv obchodním 
systémem (trhem).  Obdobné platí pro státní pokladniční poukázky 
vypořádávané přes SKD.  

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(2) Majetkové hodnoty Věci, které jsou předmětem reverzního repa, 

 
a) musí být vysoce likvidní a, vysoce kvalitní a, nejedná-li se o 
cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry přijatelné jako 
finanční kolaterál pro měnové operace České národní banky na 
domácím peněžním trhu, musí být přijaty k obchodování 
na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1, 
 
CELEX: ESMA/2012/832 [bod 43 písm. a) a c)] 

 

 6. K § 35 odst. 1, § 36 a § 38 [odstranění slova „standardní“ ze 
slovního spojení „standardní závazková metoda“] 

Navrhujeme odstranit slovo „standardní“ ze slovního spojení 
„standardní závazková metoda“, které je uvedeno v ustanoveních § 
35 odst. 1, § 36 a § 38. 

Odůvodnění: Ustanovení § 1 odst. 1 písm. h) používá pouze pojem 
„závazková metoda“. Z důvodu jasnosti právní úpravy je potřebné 
tento pojem zachovat i v dalším textu nařízení. 

Vyhověno. 

Upraveno i v § 44. Ustanovení § 77 není potřeba měnit, protože se 
již odstavec 2 vypouští. Stejně tak není třeba měnit § 38, protože 
zde se odkaz na tuto metodu vypouští zcela. 
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 7. K § 47 odst. 3 písm. c) [upřesnění podmínky pro speciální 
fond při nabývání cenných papírů fondu kvalifikovaných 
investorů] 

Navrhujeme doplnit slovo „pouze“ do ustanovení § 47 odst. 3 písm. 
c) nařízení a dále nahradit slova „majetkových hodnot“ slovem 
„věcí“. 

Odůvodnění: Novelizované ustanovení specifikuje podmínky, při 
jejichž splnění mohou speciální fondy nabývat cenné papíry nebo 
zaknihované cenné papíry fondů kvalifikovaných investorů. 
Považujeme za vhodné upřesnit, že fond kvalifikovaných investorů 
může investovat pouze do stejných věcí, které lze nabýt do jmění 
speciálního fondu, aby se předešlo nesprávným výkladům.  

Navrhujeme následující úpravu, která by vedla k zapracování 
připomínky: 

Návrh relevantního ustanovení do nařízení vlády o investování 
investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 

1. V § 47 odstavec 3 zní: 

„(3) Do jmění speciálního fondu lze nabýt cenný papír nebo 
zaknihovaný cenný papír vydávaný fondem kvalifikovaných 
investorů nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem,  

a) obhospodařuje-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo 
srovnatelný zahraniční investiční fond obhospodařovatel oprávněný 
přesáhnout rozhodný limit,  

b) lze-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný 
zahraniční investiční fond nabízet v České republice a  

c) investuje-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný 
zahraniční investiční fond podle svého statutu nebo srovnatelného 
dokumentu pouze do majetkových hodnot věcí, které lze nabýt do 
jmění tohoto speciálního fondu.“. 

Vyhověno. 
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 8. K § 64 [doplnění limitu na jeden fond kvalifikovaných 
investorů] 

Doporučujeme doplnit limit pro investování speciálního fondu 
z hlediska hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu 
kvalifikovaných investorů.  

Odůvodnění: Návrh nařízení stanovuje limit ve výši 50 % hodnoty 
fondového kapitálu pouze pro investice do jednoho fondu 
kolektivního investování. Vzhledem k tomu, že návrhem nařízení se 
nově umožňuje speciálním fondům nabývání cenných papírů a 
zaknihovaných cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, je 
vhodné pro speciální fondy stanovit tento limit také pro fond 
kvalifikovaných investorů.  

Tato připomínka je nad rámec návrhu nařízení. 

Vyhověno. 

 9. K § 98 písm. a) [úprava definice majetku investičního 
fondu] 

Navrhujeme v ustanovení § 98 nahradit slova „investičního fondu“ 
slovy „fondu kolektivního investování“ a v písm. a) vypustit slova 
„fond kvalifikovaných investorů“. 

Odůvodnění: Vzhledem k vypuštění pravidel pro skladbu majetku 
fondů kvalifikovaných investorů, ztrácí opodstatnění definice 
majetku fondu kvalifikovaných investorů pro účely výpočtu 
investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů. Potřeba 
definování majetku se tak týká pouze fondů kolektivního 
investování. 

Navrhujeme následující úpravu, která by vedla k zapracování 
připomínky: 

Návrh relevantního ustanovení do nařízení vlády o investování 
investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 

V § 98 se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu 
kolektivního investování“ a v písmenu a) se slova „fond 
kvalifikovaných investorů“ zrušují. 

Tato připomínka je nad rámec návrhu nařízení. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

§ 98 

Majetek investičního fondu fondu kolektivního investování 
 
 (1) Majetkem investičního fondu fondu kolektivního 
investování se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u 
celkové expozice a jiných limitů podle tohoto nařízení rozumí 
 
a) aktiva investičního fondu fondu kolektivního investování, jde-li 
o fond kvalifikovaných investorů a fond nemovitostí, a 
 
b) aktiva investičního fondu fondu kolektivního investování 
snížená o dluhy tohoto fondu, jde-li o 

 
1. investiční fond fond kolektivního investování neuvedený v 
písmeni a), 
 
2. investiční fond fond kolektivního investování, u nějž to 
určuje jeho statut, nebo 
 
3. limity uvedené v § 73 odst. 1 nebo 2 nebo v § 74 odst. 4. 
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 (2) Jde-li o akciovou společnost s proměnným 
základním kapitálem, která nevytváří podfondy, zohledňují se 
pro účely odstavce 1 pouze aktiva z investiční činnosti a dluhy 
z investiční činnosti. 

 

 10. K § 98 [definice majetku fondu kolektivního investování ve 
formě akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem] 

Navrhujeme doplnit definici majetku fondu kolektivního investování 
s právní formou akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem, který nevytváří podfondy. 

Odůvodnění: V případě fondu kolektivního investování, který je 
akciovou společností s proměnným základním kapitálem a 
nevytváří podfondy, je nezbytné oddělovat majetek získaný 
z vkladů zakladatelů od majetku získaného od investorů. Je proto 
nesystematické, aby se pro výpočet investičních limitů, limitů u 
celkové expozice a jiných limitů vycházelo také z části majetku, 
který byl získán z vkladů zakladatelů (zakladatelských akcií). 

Navrhujeme proto následující úpravu, která by vedla k zapracování 
připomínky: 

Návrh relevantního ustanovení do nařízení vlády o investování 
investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 

62. V § 98 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) aktiva z investiční činnosti snížená o dluhy z investiční činnosti, 
jde-li o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, 
která nevytváří podfondy.“. 

Tato připomínka je nad rámec návrhu nařízení. 

Vyhověno jinak. 

Doplněn odstavec 2 v tomto znění: 

„(2) Jde-li o akciovou společnost s proměnným základním 
kapitálem, která nevytváří podfondy, zohledňují se pro účely 
odstavce 1 pouze aktiva z investiční činnosti a dluhy 
z investiční činnosti. “. 

Návrh ČNB nezohledňuje specifickou situaci fondu nemovitostí. 
V tuto chvíli jde nicméně jen o teoretickou možnost, protože žádný 
SICAV není fondem kolektivního investování. 

 11. K bodům 33 a 34 Odůvodnění [snižování rizika z použití 
finančních derivátů] 

Navrhujeme vypustit třetí odstavec v Odůvodnění k bodům 33 a 34 
návrhu nařízení: „Ve vztahu k § 34 NVIT je nutno konstatovat, že 
obecné pokyny orgánu CESR převzaté orgánem ESMA nereflektují 

Vyhověno jinak. Připomínkovým místem akceptováno. 

Navrhuje se zrušit § 34 a 78 s ohledem na to, že „transponují“ 
pouze „explanatory text“ obecných pokynů CESRu a s ohledem na 
úpravu § 30 odst. 2 písm. d). I nadále by měl být „explanatory text“ 
použit při posuzování toho, zda je splněn požadavek § 30 odst. 2 
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EMIR a nutí UCITS fondy krýt derivát dvakrát (jednou povinným 
kolaterálem a podruhé vlastním majetkem). Orgán ESMA navrhuje 
změnit v tomto ohledu směrnici UCITS.“. 

Odůvodnění: Pravidla uvedená v § 34 nezakládají povinnost krýt 
finanční deriváty dvakrát, jak uvádí odůvodnění. Smyslem tohoto 
ustanovení (držení peněžních prostředků nebo vysoce likvidního 
aktiva po dobu trvání smluvního vztahu) je zajistit, aby standardní 
fond byl schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z derivátu 
sjednaného na účet tohoto fondu. Marže podle nařízení EMIR 
(např. peněžní prostředky uložené na účtu člena clearingového 
systému, které slouží k dennímu vypořádání zisku či ztráty ze 
sjednaného derivátu) plní stejnou funkci a lze tedy započítat do 
hodnoty peněžních prostředků, které musí fond držet podle § 34 
nařízení. Podle našeho názoru tedy není vyžadováno dvojité krytí 
závazků vyplývajících derivátů.  

K tomu dodáváme, že povinný clearing podle nařízení EMIR platí 
jen pro některé deriváty, nařízení o maržích pro deriváty 
vypořádávané bilaterálně obsahuje výjimku (minimum transfer 
amount), která se pravděpodobně bude vztahovat na některé české 
standardní fondy. 

Návrh ESMA na změnu směrnice UCITS z důvodu rozporu 
s nařízením EMIR se netýká otázky marží (jak lze dovozovat 
z odůvodnění), ale povinnosti zajistit souhlas druhé smluvní strany 
s vypořádáním derivátu před jeho splatností podle čl. 50 odst. 1 
UCITS (viz body 30 – 32 ESMA Opinion 2015/ESMA/880). 

písm. d), nicméně i s přihlédnutím k pravidlům podle EMIR. 

MD Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MK Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MO Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MPSV Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MMR Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MPO Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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MSP K návrhu výše uvedeného nařízení vlády, které bylo rozesláno do 
vnějšího připomínkového řízení, uplatňuje Ministerstvo 
spravedlnosti následující připomínky.  

 V předloženém návrhu nařízení vlády se navrhuje nahradit 
pojem „majetková hodnota“ pojmem „věc v právním smyslu“. Podle 
ustanovení § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je věcí 
v právním smyslu, tj. věcí, vše co je rozdílné od osoby a slouží 
potřebě lidí. Věcí se tak nově rozumí vedle jiného i majetková 
hodnota [srov. k tomu § 118 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, který za předmět občanskoprávních vztahů označil (i) věci 
a (ii) práva nebo jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha 
připouštěla].  

Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a 
investičních fondech používá pojem majetková hodnota i 
v zákonných zmocněních pro vydání předmětného nařízení vlády (§ 
215 a § 284 citovaného zákona). Majetková hodnota však není 
synonymem věci, nýbrž pojmem užším. Nařízení vlády je možné 
vydat jen k provedení zákona a v jeho mezích, z čehož vyplývá, že 
nařízením vlády není možné nad rámec zákona rozšiřovat okruh 
případů, na které dopadá. Jsme toho názoru, že terminologie 
zákona i jeho prováděcího právního předpisu by měla být jednotná 
a nesouhlasíme proto s návrhem změny terminologie toliko 
v nařízení vlády. Domníváme se, že je nutno změnit nejdříve 
terminologii v zákoně a poté i v prováděcím právním předpise.  

Nadto upozorňujeme, že ustanovení § 489 občanského 
zákoníku vymezuje obsah pojmu věc  

(subsidiárně) pro účely celého právního řádu. Hovoří se zde 
o věci v právním smyslu, neboť věcí se nově rozumí i jiné věci než 
věci hmotné. Legislativní zkratka uvedená v navrhovaném 
ustanovení by tak byla nadbytečná (obsah pojmu věc vymezuje 
občanský zákoník), ba mohla by vyvolávat interpretační nejasnosti 
(ve smyslu zvláštního vymezení pojmu věci pro účely nařízení). 

Vysvětleno 

Prováděný zákon (ZISIF) je měněn v rámci pozměňovacího návrhu 
Rozpočtového výboru ke Sněmovnímu tisku 869 
(http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=869). Předpokládáme, 
že Sněmovní tisk 869 bude mít dřívější účinnost než novela NVIT 
(případně budou mít změny účinnost ke stejnému dni). 

Domníváme se, že v sousloví „věci, práva nebo jiné majetkové 
hodnoty“ se pojem „jiné majetkové hodnoty“ vztahuje i k pojmu věc 
(čili v dřívější terminologii i věc byla majetkovou hodnotou). V tomto 
ohledu používaly i předpisy upravující finanční trh pojem „majetková 
hodnota“ jakožto nejobecnější pojem, který měl znamenat „vše, s 
čím lze obchodovat“, resp. „vše, co má nějakou hodnotu“. Typicky 
tím měly být zahrnuty cenné papíry. To odpovídá novému vymezení 
„věci v právním smyslu“ v novém občanském zákoníku (§ 489), kdy 
jeho důvodová zpráva uvádí toto: „Široké vymezení zahrnující 
pojmově jako věci v právním smyslu věci hmotné i nehmotné (např. 
předměty spadající do kategorií průmyslového a jiného duševního 
vlastnictví, zaknihovaných cenných papírů, investičních nástrojů 
typu opcí, swapů, futures nebo forwardů atd.) vyhovuje lépe 
praktické potřebě i hledisku zdejšího ústavního pořádku. Je třeba 
vzít v úvahu, že různé speciální zákony prolomily zdejší civilistické 
dogma, podle něhož mohou být ve vlastnictví jen věci hmotné: 
např. zákon o ochranných známkách, zákon o průmyslových 
vzorech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, obchodní zákoník 
a další.“. Nový občanský zákoník zavádí pro svou potřebu 
legislativní zkratku „věc“, nicméně tuto legislativní zkratku nelze bez 
jejího zavedení využít v jiných právních předpisech. 

Změna souvisí i s připravovaným zákon o oceňování, který má 
důsledně rozlišovat mezi „hodnotou“ a „cenou“. Ostatně i občanský 
zákoník používá pojem „majetková hodnota“ nekonzistentně, kdy 
někdy toto sousloví používá ve smyslu „hodnota věci“ (§ 708, 
§ 715, § 898, § 1796, § 2217) a jindy ve smyslu „věc jako hodnota“ 
(§ 742). Rovněž není občanský zákoník konzistentní ve vztahu k 
pojmu „cena“, kdy například § 1056 odst. 2 věta první říká, že 
„Nálezné činí desetinu ceny nálezu.“, ačkoli u nálezu se cena 
neurčuje (není předmětem obchodu) a správně by se mělo hovořit o 
hodnotě nálezu. V tomto ohledu je nekonzistentní i § 492 odst. 1 
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ObčZ („Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena.“), 
který bude asi rovněž vhodné de lege ferenda revidovat. Nicméně 
nový zákon o oceňování nebude v legislativním procesu dříve než 
po volbách v říjnu 2017, nejedná se tedy o nic akutního. Otázkou je 
však soulad s platným zákonem o oceňování, zejména § 2 odst. 1 
věta sedmá „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 
porovnáním.“, nicméně toto nespadá do naší působnosti, proto na 
to jen upozorňujeme z hlediska kontextu našich úvah. 

V této souvislosti upozorňujeme na zákon č. 86/2015 Sb., který 
prováděl obdobné změny ve vztahu k trestnímu právu. V 
odůvodnění dostupném na stránkách Poslanecké sněmovny (šlo o 
Sněmovní tisk 305: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=305) 
se mimo jiné uvádí toto: „V návaznosti na terminologické změny 
provedené v trestním řádu za účelem sladění pojmů s novým 
občanským zákoníkem, který opouští pojem „jiná majetková 
hodnota“, se upravuje nadpis části první.“ nebo „Pojem „jiná 
majetková hodnota“, dříve vymezený v § 134 odst. 2 tr. zák. jako 
majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není 
věcí a nevztahují se na ni ustanovení o věcech podle odstavce 1, 
se opouští v návaznosti na nový občanský zákoník, který již tento 
pojem neužívá (nově jde o věci nehmotné).“ nebo „Terminologie 
institutu zajištění jiné majetkové hodnoty se přizpůsobuje nové 
terminologii v občanském zákoníku, který opouští pojem „jiná 
majetková hodnota“ a nově užívá pouze pojem „věc“, přičemž věci 
dělí podle povahy na hmotné a nehmotné.“. 

Obdobnou revizi prováděl zákon č. 293/2013 Sb. v občanském 
soudním řádu (šlo o Sněmovní tisk 932, dostupný zde: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=932). Citujeme z 
důvodové zprávy: „Nový občanský zákoník používá zpravidla (např. 
§ 708 odst. 1) pojem majetková hodnota ve smyslu cena nebo 
kvalita.“. Obdobně byl pojem „majetková hodnota“ v poslední době 
odstraněn z těchto zákonů: zákon o daních z příjmů, trestní řád 
(novela 86/2015), exekuční řád, zákon o soudních poplatcích 
(novela 218/2011), zákon o vysokých školách (novela 137/2016), 
zákon o státním podniku (novela 253/2016) a zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže (novela 86/2015). 

V poslední době dochází k odstraňování pojmu „majetková 
hodnota“ i v jiných zákonech a tento pojem používá čím dál tím 
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méně předpisů (cca 12 zákonů, které jej ještě používají, mimo 
předpisů novelizovaných ve ST 869, konkrétně: insolvenční zákon 
(více výskytů), § 31 zákona o účetnictví, § 15 zákona o 
trestněprávní odpovědnosti právnických osob, ZMPS (2 výskyty), 
zákonu o DPH (1 výskyt), § 85 zákona o obcích, § 180 daňového 
řádu, § 37 a 57 zákona o majetku státu, § 2 zákona o finanční 
kontrole, § 2 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a § 10 
zákona o střetu zájmu). Pokud by se ale měl pojem „majetková 
hodnota“ vykládat tak, jak jej obvykle používá nový občanský 
zákoník (s výjimkou § 742), pak by ustanovení ZPKT (zákon o 
podnikání na kapitálovém trhu), ZISIF (zákon o investičních 
společnostech a investičních fondech), NVIT (nařízení vlády o 
investování investičních fondů), ZoDluh (zákon o dluhopisech) a 
ZFZ (zákon o finančním zajištění), která tento pojem používají, byla 
matoucí. Také je nutno vzít v potaz, že pojem „majetková hodnota“ 
není nikde definován, zatímco pojem „věc v právním smyslu“ 
definován je. Pokud by pojem „majetková hodnota“ navíc přestal být 
používán jinými zákony, či by jej jiné zákony používaly v jiném 
významu, mohl by se stát výklad tohoto pojmu do budoucna čím dál 
tím více obtížným. Z tohoto důvodu se domníváme, že není důvod 
se odchylovat od terminologie občanského zákoníku, zejména 
pokud lze využít jiný vydefinovaný pojem, aniž by došlo ke změně 
významu. To, že nedochází ke změně významu, plyne mimo jiné i z 
obdobných novel jiných zákonů. 

MŠMT Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MZV Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MZ Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MZE Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MŽP 1. V úvodu jsou v seznamu zkratek uvedeny MF, ČR a EU, které 
se však v textu nevyskytují a jsou používány plné názvy. 
Doporučujeme používat buď zkratky, anebo plné názvy. 

Vyhověno. 

Zkratky „MF“, „ČR“ a „EU“ vypuštěny a pojmy rozepsány. 

2. Str. 9, 3. odst. „…nejedná se však o atraktivitu pro vstup na 
trhu,…“ změnit slovo „trhu“ na „trh“ 

Vyhověno. 
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3. Str.11, bod 5.1 „S výjimkou upřesnění některých transpozičních 
ustanovení se na vztahy upravené měněným nařízením se v 
rozsahu,“ vypustit jedno slovo „se“. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení přepracováno. 

4. Str. 15, bod 3 „Podle názoru předkladatele naplněn právní 
základ“ chybí slovo „je“ 

Vyhověno. 

5. Str. 15, bod 3 „…a v případě práva na soukromý život 
hospodářský blahobyt země a ochrana práv a svobod jiných.“ 
Chybí čárka mezi slovy život a hospodářský, a dále změnit 
slovo „ochrana“ na „ochranu“ 

Vyhověno. 

6. Str. 15, bod 6 „Rovněž je jako základní maxima jednání 
vyžadováno jednání v nejlepším zájmu investorů“ není zcela 
jasná formulace „základní maxima jednaní“ 

Vyhověno. 

Upraveno na pravidla jednání. Pojem „maxima“ vychází z 
terminologie Immanuela Kanta a znamená „mravní zásada“. 

7. Str. 15, bod 6 „Navrhovaná ani měněná právní úpravy se taktéž 
nemá žádný vztah k rovnosti mužů a žen…“ vypustit slovo „se“ 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení vypuštěno. 

8. Str. 16, bod 8 „…právní řízení se řídí správním řádem či 
sektorovým procesními předpisy.“ slovo „sektorovým“ změnit na 
„sektorovými“ 

Vyhověno. 

9. Str. 16, bod 10 „…který bude moc být distribuován…“ slovo 
„moc“ změnit na „moci“ nebo „moct“ 

Vyhověno. 

ÚV ČR - 
LRV 

Připomínky: 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

1. Doporučujeme definici problému a popis existujícího stavu 
omezit na obsah relevantní pro dané části ZZ RIA v souladu 
s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (ve 
stávající podobě je kombinován i s popisem navrhované 
úpravy, jejími cíli a důsledky, které je třeba přemístit do 
odpovídajících částí ZZ RIA) a doplnit jej o faktické informace, 
z nichž lze – v logické provázanosti s  cíli  
a způsobem řešení problému navrhovanou úpravou – dovodit 

 

 

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 

RIA byla v tomto ohledu revidována. Některé z požadovaných údajů 
však nelze kvantifikovat, zejména pokud se týkají zahraničních 
subjektů, které nespadají pod dohled České národní banky a je 
nutno vycházet z kvalitativních údajů. Nicméně byly doplněny 
příklady typicky českých investičních fondů založených na Maltě. 
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rozsah a závažnost daného problému (např. o údaje o počtu 
tuzemských fondů kvalifikovaných investorů a objemu jejich 
investic, míře regulace (z hlediska povinné diversifikace) tohoto 
typu fondů v reálně „konkurujících státech“ a vztahu mezi mírou 
dané regulace a počtem těchto fondů, resp. objemem jimi 
investovaných prostředků).  

2. Doporučujeme upřesnit rozsah konkrétních dopadů na 
mezinárodní konkurenceschopnost ČR a na podnikatelské 
prostředí uvedených v příslušné části ZZ RIA a v jejím shrnutí; 
současně je třeba vždy popsat celkové dopady (nikoli jen 
konstatovat absenci negativních dopadů), a to ve vztahu 
k oběma hodnoceným segmentům věcných změn obsažených 
v navrhované úpravě. 

Vyhověno. 

ZZ RIA upravena a dopady na konkurenceschopnost České 
republiky byly precizovány. 

3. Doporučujeme identifikované dotčené subjekty podrobněji 
strukturovat (např. z hlediska typu investičního fondu), doplnit  
o další dotčené subjekty (např. ČNB jakožto orgán dohledu)  
a popsat konkrétní přínosy a náklady navrhované úpravy  
pro každou z  kategorií dotčených subjektů.  

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 

Dotčené subjekty byly uvedeny v přehlednější podobě a jejich výčet 
byl upřesněn. ČNB již byla v původním výčtu obsažena. Je logické, 
že změna týkající se speciálních fondů nebude mít dopad na fondy 
kvalifikovaných investorů a obráceně. Z tohoto hlediska není nutno 
mezi investičními fondy dále rozlišovat a ZZ RIA je v tomto ohledu 
dostatečně specifická. 

 4. Doporučujeme popis konzultačního procesu koncentrovat  
na konzultace provedené k předložené novele, resp. rozsahu 
její úpravy a podrobněji popsat, jaká stanoviska zaujímají 
jednotlivé konzultující subjekty k jejím jednotlivým věcným 
změnám, jaké jejich náměty byly zohledněny a jakým jejich 
připomínkám nebylo vyhověno, vždy s příslušným 
zdůvodněním.  

Vyhověno. 

Relevantní konzultace byly podrobněji popsány. 

 5. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace stanovit termín 
jeho provedení a uvést konkrétní indikátory, podle nichž bude 
posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. naplnění jejích 
cílů (např. zvýšení počtu tuzemských fondů a objemu jejich 
investic, rozsah investic speciálních fondů do fondů 
kvalifikovaných investorů), popř. její nezamýšlené důsledky. 

Vyhověno. 

RIA v tomto ohledu doplněna. 
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ÚV ČR - 
OKOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Upozorňujeme nicméně, že v textu návrhu chybí za novelizačním 
bodem 16. uvedení CELEXového čísla dotčené směrnice. 
Novelizační bod 39. pak uvádí jako relevantní dvě směrnice, v 
rozdílové tabulce se však objevuje jen směrnice 2009/65. Nutno 
opravit. 

Vyhověno. 

CELEXové číslo doplněno: 32007L0016 (čl. 2 odst. 2) 

U novelizačního bodu 39 odstraněn odkaz na druhou směrnici. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmět úpravy má svůj protějšek v řadě předpisů EU, na které 
odkazuje již dosavadní právní úprava – na relevantní směrnice 
odkazuje § 1 vládního nařízení, vazbu na přímo použitelné předpisy 
uvádí předkladatel zejména v obecné části odůvodnění 
předloženého návrhu. 

K části, která je pro předložený návrh podstatná (zrušení úpravy 
investování fondů kvalifikovaných investorů – návaznost na § 284/2 
ZISIF), se váže upozornění v čl. 69 směrnice AIFMD1, že Evropská 
komise posoudí dopady cit. směrnice, včetně přezkumu příslušných 
právní předpisů EU týkajících se profesionálních investorů a jejich 
investování do alternativních investičních fondů (srov. i bod 92 
preambule AIFMD). 

Vzato na vědomí. 

Směrnice AIFMD ale reguluje primárně správce, nikoli fondy. 
Nestanovuje tedy žádné investiční limity, v tomto ohledu jde o 
národní úpravu a revize Komise se tohoto týkat nebude. 

K bodu 24. - § 25 odst. 5: 

Není jasné, proč je v tomto ustanovení odkazováno na čl. 57 
směrnice UCITS (dále jen „směrnice“), když se ustanovení týká 
struktur master-feeder, které jsou upraveny v čl. 58 a násl. 
směrnice. V čl. 59/3 směrnice tuto možnost odchýlení se 

Vyhověno jinak. 

Směrnice UCITS (dále jen „směrnice“) nestanovuje lhůtu, do kdy je 
potřeba splnit limit podle čl. 58 odst. 1 směrnice. V tomto ohledu se 
jedná o analogickou aplikací čl. 57 odst. 1 první pododstavec 
směrnice (např. ve vztahu k limitu podle čl. 52 směrnice). Směrnice 

                                            
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES 
a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. 
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nenalézáme. Žádáme předkladatele o vysvětlení, nebo úpravu 
návrhu podle požadavků směrnice. 

pouze v čl. 64 stanovuje, že feeder fond není oprávněn překročit 
limit podle čl. 55 odst. 1 dříve než po uplynutí lhůty 30 dní od 
informování investorů, nestanovuje však, v jaké lhůtě poté musí být 
splněn limit podle čl. 58 odst. 1. Ustanovení nebude podtrženo jako 
transpoziční. 

K bodu 28. - § 32 odst. 2: 

 Navrhovaný dodatek „vysoce kvalitní“ není právně dostatečně 
určitý. Nařízení EMIR2 přitom ve zmocnění, které pro obecné 
pokyny ESMA v této věci stanoví, jisté vymezení obsahuje (srov. čl. 
46/3/a cit. nařízení EMIR). Doporučujeme doplnit do odůvodnění 
návrhu tuto vazbu na přímo použitelný předpis EU. 

Vyhověno jinak. 

Odůvodnění doplněno takto: „Ačkoli lze pojem „vysoká kvalita 
kolaterálu“ považovat z velké části za synonymum pojmu „rating v 
investičním stupni“ (i s ohledem na to, že pokyny ESMA hovoří o 
„credit quality of issuer“), není smyslem vyloučit kolaterály, které 
nemají udělen žádný rating, proto se terminologie NVIT více 
přibližuje obecným pokynům ESMA. Jistým vodítkem mohou být i 
technické standardy k čl. 46 nařízení EMIR, které odkazují na CRR 
a „credit quality steps“, resp. „credit quality assessment“.“. Nicméně 
je třeba poznamenat, že čl. 46 EMIR hovoří o „vysoce likvidním“, 
nikoli o „vysoce kvalitním“ kolaterálu a týká se toho, jaký kolaterál 
může přijmout centrální protistrana (nikoli UCITS fond). Navíc 
nařízení EMIR nemůže v tomto ohledu zasahovat do obecných 
pokynů ke směrnici UCITS, lze ale použít jisté analogie při výkladu. 

K bodu 29. - § 32 odst. 3:  

Podle údajů obsažených v rozdílové tabulce (odkaz na obecné 
pokyny ESMA) není z cit. části pokynu ESMA jasné, proč by tržní 
hodnota pro uvedené oceňování nemohla být použita. 

Vyhověno jinak. 

Připomínka již není relevantní. Toto ustanovení nebude měněno. 
Předmětná část obecných pokynů ESMA je již zohledněna v § 33 
odst. 1, zde byla změna provedena omylem. Ustanovení § 32 odst. 
3 totiž není „transpozicí“ bodu 31 obecných pokynů, ale bodu 43 
písm. j) obecných pokynů. 

K bodu 30. - § 33 odst. 2 písm. a):  

Návazně na připomínku uvedenou výše k bodu 28 dále i ve vazbě 
na guidelines CESR je zřejmé, že tyto pokyny obsahují upřesnění 
pojmu „vysoce likvidní trh“. Doporučujeme proto do odůvodnění 
návrhu toto upřesnění uvést. 

Vyhověno jinak. 

Pojem „vysoce likvidní trh“ nebude použit, zachová se stávající 
odkaz na trhy podle § 3 odst. 1 písm. a). 

                                            
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních 
údajů. 
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K bodu 56. - § 77 odst. 2: 

Je odkazováno na předpis EU, jehož název není v nařízení vlády 
nikde uveden. Doporučujeme doplnit poznámku pod čarou a v ní 
toto nařízení uvést plným názvem. 

Vyhověno jinak. 

Plný název nařízení bude uveden přímo v normativním textu. 

K bodu 57.:  

V návrhu chybí uvedení změny v úvodní části § 78 odst. 1 – viz 
příloha VI předloženého materiálu (platné znění měněných předpisů 
..). 

Vyhověno. 

Příslušný novelizační bod byl doplněn. 

K bodu 60. - § 79 odst. 1: 

Navržená úprava je legislativně technicky nestandardní, 
doporučujeme upravit jinak. 

Pokud jde o vazbu na předpisy EU, bereme na vědomí, že kolize s 
přímo použitelnou úpravou EU nenastává, viz vyjádření v obecné 
části odůvodnění, str. 2-3. 

Předpisy EU fond peněžního trhu nedefinují, definice nástrojů 
peněžního trhu (směrnice – čl. 2/1/o) je transponována v ZPKT (§ 
3/1/4). 

Vysvětleno. 

Smyslem změny je zejména stanovit, že pravidla v § 79 a násl. 
nevylučují aplikaci pravidel jim předcházejících. Nové znění § 79 
odst. 1 považujeme v tomto ohledu za přesnější. 

V blízké době se očekává publikace nařízení EU o fondech 
peněžního trhu v Úředním věstníku EU, pak bude potřeba úpravu v 
NVIT vypustit. 

V tuto chvíli se jedná o „transpozici“ obecných pokynů CESRu: 
obecné pokyny Evropské agentury pro trhy cenných papírů ke 
společné definici evropského fondu peněžního trhu (CESR/10-049) 
ze dne 19. května 2010 (CESR's Guidelines on a Common 
Definition of European Money Market Fund). Tyto obecné pokyny 
se vztahují na UCITS fondy i na non-UCITS fondy (AIF = 
alternativní investiční fondy): 

„These guidelines apply to: 

- a collective investment undertaking authorised under Directive 
2009/65/EC; or 

- a collective investment undertaking regulated under the national 
law of a Member State and which is subject to supervision and 
complies with risk-spreading rules.“. 

Nástroj peněžního trhu (krátkodobý dluhopis) je něco jiného než 
fond peněžního trhu (investiční fond). 

K bodu 61. – zrušení části páté: Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK4CEHQA)



 

 

- 18 - 

 

Část pátá stávajícího znění nařízení vlády není vůči právu EU 
implementační, tj. ani zrušení této části nemá provazbu na právo 
EU. 

Je nicméně sporné, jak bude zajištěn jednotný standard a následná 
kontrola v případě fondů kvalifikovaných investorů, nebude-li 
existovat žádná úprava v prováděcím právním předpise. Vyjádření 
předkladatele na str. 2 obecné části odůvodnění, kde argumentuje 
tím, že „kvalifikovaní investoři se nejlépe ochrání sami“, se nezdá 
být přesvědčivé, tím, spíše, že na str. 14 ve zvláštní části 
odůvodnění k bodu 61. předkladatel uvádí, že „de lege ferenda není 
bráněno tomu znovu regulaci vhodným způsobem zavést“. 
Doporučujeme zvážit nutnost zrušení části páté, resp. alespoň lépe 
navrhovanou změnu odůvodnit. 

Zrušení části páté bylo znovu zváženo a bylo dosaženo závěru, že 
jde o pozitivní krok. Podrobnější odůvodnění obsahuje závěrečná 
zpráva RIA, kterou je potřeba číst společně s důvodovou zprávou. 
Závěrečná zpráva RIA byla v tomto ohledu významným způsobem 
revidována. Diversifikace rizika není definičním znakem 
investičního fondu - viz čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice AIFMD 
(2011/61/ES). ZISIF je založen na tom, že kvalifikovaní investoři 
nejsou chránění stejnou měrou jako drobní investoři (viz k tomu 
např. § 536 ZISIF). Na principu, že je potřeba chránit hlavně drobné 
investory (retailové, spotřebitele), je založena celá regulace 
finančního trhu předpisy EU (výčet předpisů by byl dlouhý, ale např. 
MiFID, EuVECA-R, ELTIF-R a další). Jednotný standard zajišťují 
zejména pravidla v ZISIF, podrobnější úprava diversifikace rizika v 
NVIT je v tomto ohledu zanedbatelnou součástí celé regulace 
(navíc nad rámec požadavků práva EU). Věta o tom, že pravidla 
mohou být v budoucnu znovu zavedena, byla z odůvodnění 
vypuštěna (tím ale není nijak dotčena možnost v budoucnu tato 
pravidla znovu zavést, nicméně toto se spíše nepředpokládá).  

 Závěr: 

Žádáme předkladatele o vysvětlení připomínky k bodu 24., 
doporučujeme vzít v úvahu i ostatní připomínky doporučující 
povahy.  

Návrh bude moci být hodnocen jako s právem EU slučitelný až po 
vyjasnění uvedených připomínek. 

Vyhověno. 

ÚV ČR - 
VÚV 

Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

ÚV ČR- VVI  Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Jako nepovinná připomínková místa se vyjádřili: AKAT, KŠB a RSJ. 

 

Resort Připomínky Komentář 

AKAT K § 17 odst. 1: 

V § 17 odst. 1 je uveden odkaz na § 98, který ve vl. nař již není a 
odkaz tedy nikam nevede 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 98 (vymezení „majetku fondu kolektivního 
investování“) v NVIT zůstává v této podobě: 

§ 98 

Majetek investičního fondu fondu kolektivního investování 
 
 (1) Majetkem investičního fondu fondu kolektivního 
investování se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u 
celkové expozice a jiných limitů podle tohoto nařízení rozumí 
 
a) aktiva investičního fondu fondu kolektivního investování, jde-li 
o fond kvalifikovaných investorů a fond nemovitostí, a 
 
b) aktiva investičního fondu fondu kolektivního investování 
snížená o dluhy tohoto fondu, jde-li o 

 
1. investiční fond fond kolektivního investování neuvedený v 
písmeni a), 
 
2. investiční fond fond kolektivního investování, u nějž to 
určuje jeho statut, nebo 
 
3. limity uvedené v § 73 odst. 1 nebo 2 nebo v § 74 odst. 4. 
 

 (2) Jde-li o akciovou společnost s proměnným 
základním kapitálem, která nevytváří podfondy, zohledňují se 
pro účely odstavce 1 pouze aktiva z investiční činnosti a dluhy 
z investiční činnosti. 
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K § 3: 

Doufáme, že diskuse ohledně definice investičních cenných papírů v 
§ 3, která vylučuje z definice investiční cenné papíry uvedené v § 3 
odst. 2 písm. e)  (tj. minimálně alespoň ve vztahu ke speciálním 
fondům) stále probíhá. Odkaz na písm. c) je v návrhu dle předchozí 
dohody již vypuštěn. 

Vyhověno. 

Viz níže. 

Pokladniční poukázky ČNB a ETN/ETC  - kloníme se spíše k návrhu 
ČNB, který nám přijde praktičtější. 

Vyhověno. 

Ve vztahu k pokladničním poukázkám byl využit návrh ČNB v 
upravené podobě. 

K § 33 odst. 2 písm. a): 

(2) Majetkové hodnoty Věci, které jsou předmětem reverzního 
repa, 
 
a) musí být vysoce likvidní a, vysoce kvalitní a, nejedná-li se o 
cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry přijatelné jako 
finanční kolaterál pro měnové operace České národní banky 
na domácím peněžním trhu, musí být přijaty k obchodování 
na některém z trhů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1, 
 
CELEX: ESMA/2012/832 [bod 43 písm. a) a c)] 

Ve vztahu k „certifikátům s delta 1“ byl doplněn odstavec 4 v § 4. 
Ve vztahu k definici „investičního cenného papíru“ bylo 
zohledněno to, že tuto definici směrnice 2007/16/ES rozšiřuje.  

(4) Pro účely tohoto nařízení platí, že investiční cenný papír 
neobsahuje derivát, pokud ve vztahu k podkladovému aktivu 
nevyužívá pákový efekt. 

Ustanovení § 3 odst. 1 a 4 byla v tomto ohledu revidována, aby 
více odpovídala znění práva EU. 

(1) Do jmění standardního fondu lze nabýt 

c) investiční cenný papír vydaný, který je cenným papírem nebo 
zaknihovaným cenným papírem vydaným fondem kolektivního 
investování, který neodkupuje jím vydávané cenné papíry nebo 
zaknihované cenné papíry, nebo srovnatelným10) zahraničním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK4CEHQA)



 

 

- 21 - 

 

investičním fondem, dodržuje-li obhospodařovatel takového fondu 
některý z kodexů řízení a správy společnosti a podléhá-li dohledu 
České národní banky, orgánu dohledu11) jiného členského státu12) 
nebo orgánu dohledu jiného státu13), který při výkonu dohledu 
přispívá k ochraně investorů, splňuje-li tento investiční cenný 
papír podmínku podle písmene a) nebo b), 
CELEX: 32007L0016 [čl. 2 odst. 2 písm. a) a b)] 
 
d) investiční cenný papír, jehož hodnota se vztahuje k majetkovým 
hodnotám věcem, kterými mohou být i jiné majetkové hodnoty 
věci než majetkové hodnoty věci uvedené v § 3 až 16, splňuje-li 
tento investiční cenný papír podmínku podle písmene a) nebo 
b), a 
CELEX: 32007L0016 [čl. 2 odst. 2 písm. c)] 

 (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). 

(4) V tomto nařízení pojem „investiční cenný papír“ nezahrnuje 
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). 

Obecně k certifikátům – vzhledem k tomu, že české právní předpisy 
je výslovně neupravují, mohou vzniknout pochybnosti o jejich 
povaze/formě (právní povaha práv a povinností z certifikátů 
vyplývajících, které mohou mít závažný dopad na postavení vlastníků 
certifikátů, se proto řeší individuálně až prospektem. Mnohé 
prospekty různých certifikátů nabízených na CZ trhu se pohybují 
mezi strukturovanými investičními cennými papíry, ostatními 
dluhovými cennými papíry, hybridními finančními instrumenty 
kombinujícími charakteristiky kapitálových a dluhových cenných 
papírů atd.) 

Vzato na vědomí. 

Domníváme se, že „certifikáty“ nejvíce odpovídají tzv. „hybridním 
dluhopisům“ podle § 43 zákona o dluhopisech (byť jsou často 
vydávány jako inominátní cenné papíry bez vazby na toto 
ustanovení). Ač jde o dluhové cenné papíry, tak není zajištěno 
splacení jmenovité hodnoty (jejich hodnota může i klesat). 
Z ekonomického hlediska se ale nejvíce blíží dluhopisům (jde 
o „dluhopisy“ vázané na podmínku), jde tedy o „dluhové cenné 
papíry“. Existují pak ještě „turbocertifikáty“, které v sobě mají 
páku, a na ty by mělo být hleděno jako na dluhové cenné papíry 
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s inkorporovaným derivátem.  

Poznámky pod čarou (odkazy na ZISIF) kolegové považovali za 
praktické, proto pokud  by byla možnost mít tyto i nadále, bylo by to 
pro trh přínosem 

Vyhověno jinak. 

Poznámky pod čarou nemají právní závaznost. Vyskytují se jen u 
prvního výskytu pojmu a z tohoto hlediska nemají velkou přidanou 
hodnotu. Navíc zákon definuje tyto pojmy i pro účely předpisů jej 
provádějících. Nicméně doplníme používanou terminologii, která 
bude uvedena v příloze důvodové zprávy . 

S ohledem na navržené vypuštění úpravy pro fondy kvalifikovaných 
investorů – bude nařízení obsahovat přechodné ustanovení, resp. 
budou moci i stávající fondy kvalifikovaných investorů pozměnit své 
statuty ve smyslu nové úpravy vl. nařízení, která limity ruší a 
ponechává je na rozhodnutí obhospodařovatele? 

Vysvětleno. 

Přechodné ustanovení nepovažujeme za potřebné. Nová právní 
úprava nebude obsahovat nic, co by bránilo změně stávajících 
statutů. Současně však nelze tvrdit, že zrušením úpravy 
diversifikace rizika FKvI je změna statutu vynucena změnou 
právní úpravy. Počítáme s tím, že fondy kvalifikovaných investorů 
si od nabytí účinnosti mohou měnit statuty v tomto ohledu dle 
libosti, nicméně nesmí tak činit v rozporu se zájmy investorů. 

S ohledem na výkladové definice vyvstala otázka, který cenný papír 
je možno podřadit pod definici § 3 odst. 1 písm. d) a e)? 

Vysvětleno. 

Písmeno d) je transpozicí čl. 2 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/16 
a měl by tedy odpovídat materiálně § 27 písm. b) vyhlášky ČNB 
č. 194/2011 Sb. Teoreticky to mohou být právě ETC a ETN. 

Dále je umožněno 10 % investovat i do jiných investičních 
cenných papírů, což je transpozicí čl. 50 odst. 2 písm. a) UCITS: 
„invest more than 10 % of its assets in transferable securities or 
money market instruments other than those referred to in 
paragraph 1; or“. Typicky to mohou být OTC investiční cenné 
papíry (neobchodované na RT/MTF), nebo dluhopisy 
obchodované na OTF. 

§ 31 Repo obchod odst. (2) Majetkové hodnoty, které jsou v rámci 
repo obchodu předmětem prodeje, nákupu nebo jiného převodu, 
musí byt dostatečně diverzifikovány. Má se za to, že tyto hodnoty 
jsou dostatečně diverzifikovány, jsou-li diverzifikovány z hlediska 
zeměpisných oblastí, hospodářských odvětví a, jde-li o cenné papíry 
nebo zaknihované cenné papíry, též jejich emitentů. Platí, že hodnoty 
jsou diverzifikovány z hlediska emitentů, netvoří-li cenné papíry a 

Vyhověno. 

Doplněn nový odstavec do § 31: 

(3) Odstavec 2 se nepoužije pro cenné papíry a zaknihované 
cenné papíry vydané jedním emitentem, vydal-li tyto cenné papíry 
nebo zaknihované cenné papíry nebo převzal-li za ně záruku stát, 
územní samosprávný celek členského státu, nebo mezinárodní 
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zaknihované cenné papíry vydané jedním emitentem více než 
20%hodnoty majetku standardního fondu. 

Námi původně zamýšlená úprava repo obchodů v Novele Nařízení 
míří na povolení poukázek ČNB jakožto přípustné hodnoty. Omezení 
na max. 20 % NAV fondu na emitenta ve výše uvedeném paragrafu 
už však neobsahuje žádné další výjimky z tohoto limitu, tedy 
efektivně by nešlo repovat více než 20 % NAV fondu s využitím 
poukázek (a státních dluhopisů ČR), které považujeme za nejvíce 
bezpečná aktiva. To nám však nepřijde konzistentní s některými 
výjimkami v Investičních limitech Dílu 2 Nařízení, mj.: 

    – 1/ V souladu § 17 odst. (2) b) může fond, má-li to uvedeno ve 
svém statutu, investovat až 35 % hodnoty majetku do investičních 
cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním 
emitentem, vydal-li tyto cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry 
nebo převzal-li za ně záruku stát, územní samosprávný celek státu, 
nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo 
více členských států. 

   – 2/ V souladu s § 20 odst. (1) Lze investovat až 100 % hodnoty 
majetku standardního fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných 
cenných papírů, které vydal nebo za které převzal záruku stát, 
územní samosprávný celek státu nebo mezinárodní finanční 
organizace, jejímž členem je členský stát, za podmínky, že je tento 
limit uveden ve statutu tohoto fondu. 

Nezpochybňujeme logiku požadavku na diverzifikaci majetkových 
hodnot jako takového, ta je samozřejmě zcela v pořádku, nicméně v 
případě využití bezrizkových aktiv, resp. aktiv, do kterých může fond 
investovat v objemu větším než 20 % NAV (např. 25 %, 35 % nebo i 
100 %) se tento požadavek jeví nekonzistentní, možná až v rozporu. 
Má-li fond svým prospektem povoleno investovat např. až 35 % do 
českých pokladničních poukázek, anebo 100 % NAV do českých 
státních dluhopisů, nevidíme ani z pohledu diverzifikace, ani 
investičního pohledu či jiného důvod, proč byt také nemohl mít v 
českých státních dluhopisech a pokladničních poukázkách více než 
20 % majetkových hodnot na repo obchodech (splní-li samozřejmě 
všechny další limity vyžadované regulací). 

Proto si dovolujeme navrhnout úpravu požadavku na diverzifikaci v 
odst. (2) § 31. Způsob zapracování by záležel na posouzení 

finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských 
států, jestliže 
 
a) je to uvedeno ve statutu standardního fondu,  
 
b) je ve statutu standardního fondu výslovně uveden stát, územní 
samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční 
organizace, ve vztahu k němuž může dojít k překročení limitu 20 % 
hodnoty majetku standardního fondu, 
 
c) jsou v majetku standardního fondu v každém okamžiku cenné 
papíry nebo zaknihované cenné papíry z nejméně 6 různých emisí 
a 
 
d) cenné papíry a zaknihované cenné papíry z jedné emise nesmí 
tvořit více než 30 % hodnoty majetku tohoto fondu. 
 
CELEX: ESMA/2012/832 [bod 43 písm. e)] 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK4CEHQA)



 

 

- 24 - 

 

Ministerstva/České národní banky, např. cestou výčtu jako v případě 
Dílu 2 § 17 a dále, anebo jednodušší formou, že na emitenty 
repovaných majetkových hodnot se z pohledu požadavku na 
diverzifikaci vztahují stejné limity, jako dovoluje statut fondu z 
pohledu jeho investičních limitů. 

KŠB Pokud již nadále nemá být využito zmocnění k vydání nařízení vlády 
pro FKvI, které jest konstruováno jako fakultativní, je třeba odstranit 
zákonný podklad i z úvodní časti předpisu, jakož i změnit jeho název. 
 Neboť se nadále bude vztahovat pouze na FKI.  

Vzato na vědomí. 

Ustanovení § 94 (upravující FKVI) je transpoziční a nelze jej 
zrušit, NVIT nadále v tomto ohledu FKVI upravuje. Pro zachování 
svědčí i § 1 odst. 4 nařízení: 

(4) Toto nařízení dále upravuje pro fond kvalifikovaných investorů, 
jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, 
kvalitativní požadavky na limity pro míru využití pákového efektu 
na účet tohoto fondu a pro poskytnutí investičních nástrojů z 
majetku tohoto fondu jako finančního kolaterálu nebo 
srovnatelného zajištění podle práva cizího státu anebo jiného 
zajištění. 

 

RSJ K § 34 a 78: 

§ 34 a 78 navrhujeme vypustit, neboť je nepřípustné upravovat tu 
samou oblast v NVIT pokrytou přímo aplikovatelnými nařízeními EU a 
EK.  

Zdůvodnění: 

Úprava v § 34 a 78 Nařízení vlády vychází z dnes již obsolentních 
standardů CESR a ESMA, které jsou v rozporu s platnou legislativou. 
Vzhledem k tomu, že oblast řízení rizik vyplývajících z burzovních i 
OTC derivátových smluv pro veškeré finanční a nefinanční instituce 
včetně investičních fondů je upravena přímo aplikovatelnými právními 
předpisy EU, a to Nařízením č. 648/2012/EU o OTC derivátech, 
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) a 
prováděcími nařízeními Evropské komise, úprava stejné materie 
v Nařízení vlády je nepřípustná, neboť dochází ke kolizi s normami 
unijního práva.  

Přímo aplikovatelné unijní normy převáží nad veškerou tuzemskou 
legislativou. Jediný výsledek přístupu tuzemského zákonodárce 

Vyhověno. 

Ustanovení § 34 a 78 budou zrušena, resp. bude nahrazeny 
úpravou kolaterálu obdrženého na účet fondu tak, jak toto bylo 
rozesláno k veřejné konzultaci, doplněné ale o další odkazy, aby 
bylo vyhověno guidelines ESMA: 

§ 34 

Zajištění finančního derivátu poskytnuté standardnímu fondu 

Pro věci poskytnuté standardnímu fondu k zajištění finančního 
derivátu sjednaného na účet standardního fondu se § 31 odst. 2 a 
3, § 32 odst. 2 a 3 a § 33 odst. 2 a 3 použijí obdobně. 

CELEX: ESMA/2012/832 (bod 42) 

§ 78 

Zajištění finančního derivátu nebo komoditního derivátu 
poskytnuté speciálnímu fondu 
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ohledně regulace rizik vyplývajících z derivátových smluv v § 34 a 78 
Nařízení vlády je obrovská právní nejistota adresátů těchto norem jak 
si vyložit postoj tuzemského zákonodárce interferujícího do oblasti již 
upravené unijním právem. Žádná legislativa by neměla vytvářet 
právní chaos ohledně toho, čím se má adresát normy vlastně řídit. 
Adresát normy by neměl být zcela zbytečně nucen zkoumat soulad či 
nesoulad tuzemské legislativy s přímo aplikovatelnou unijní 
legislativou a nést tak právní rizika spojená s tím, jak bude dané 
konfliktní normy interpretovat.  

 Pro věci poskytnuté speciálnímu fondu k zajištění 
finančního derivátu nebo komoditního derivátu sjednaného na účet 
speciálního fondu se § 31 odst. 2 a 3, § 32 odst. 2 a 3 a § 33 odst. 
2 a 3 použijí obdobně. 
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