
Úplné znění 

VYHLÁŠKA 

ze dne ………. 2015, 

kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona 

o investičních společnostech a investičních fondech 

Česká národní banka stanoví podle § 30 odst. 5, § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, 

§ 307 odst. 4, § 478 a § 638 odst. 3 zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb.:  

… 

ČÁST PÁTÁ 

PRAVIDELNÉ ZPRÁVY A SDĚLENÍ 

§ 42 

Výroční a pololetní zpráva 

[K § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 478 zákona] 

 

(1) Dalšími podstatnými údaji, které obsahuje 

a) výroční zpráva fondu kolektivního investování, jsou údaje uvedené v příloze č. 2, 

b) pololetní zpráva fondu kolektivního investování, jsou údaje uvedené v příloze č. 2 písm. a) 

až e), h), i), j), l) a m), 

c) výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn 

přesáhnout rozhodný limit, jsou údaje uvedené v příloze č. 2 písm. a) až i) f)., 

d) výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva obhospodařovatele investičního 

fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice a hlavního 

administrátora, jsou údaje uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

(2) Výroční zpráva a pololetní zpráva se podle § 455 zákona poskytuje České národní 

bance v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního 

rejstříku10). Výroční zprávu v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým 

podpisem11) tento obhospodařovatel a administrátor zasílá na elektronickou adresu podatelny 

České národní banky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky12).  

(3) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani 

prostřednictvím datové schránky, výroční zprávu předloží obhospodařovatel a administrátor 

investičního fondu a zahraničního investičního fondu v elektronické podobě na technickém 

nosiči dat na adresu České národní banky. 

_______________________ 
10) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické 

podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin 

(vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku). 
11) § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 
12) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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§ 42a 

Statut 

(K § 457 zákona) 

Při oznamování změny statutu investičního fondu, která nepodléhá schválení 

Českou národní bankou, administrátor předloží České národní bance platné znění 

statutu s vyznačením navrhovaných změn a nové znění tohoto statutu. 

§ 42b 

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti a pověření dalšího pověřenou osobou 

(K § 459 a 460 zákona) 

(1) Oznámení obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, obsahuje  

a) identifikační údaje osoby, kterou hodlá pověřit výkonem jednotlivé činnosti a 

označení této činnosti,  

b) identifikační údaje osoby, kterou pověřená osoba hodlá pověřit výkonem některého 

úkonu nebo některých úkonů a rozsah této činnosti, a  

c) prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 23 až 26 zákona. 

(2) Oznámení hlavního administrátora a administrátora investičního fondu, jehož 

obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit obsahuje údaje podle 

odstavce 1 písm. a) a b) a prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 50 až 53 

zákona. 

§ 42c 

Veřejné nabízení investic v České republice 

(K § 461 zákona) 

(1)  Oznámení administrátora zahraničního fondu srovnatelného se 

standardním fondem, do nějž jsou investice veřejně nabízeny v České republice, podle 

§ 461 odst. 1 a 2 zákona se předkládá bez zbytečného odkladu. 

(2) Povinnost obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu oznámit České národní bance, že investice do tohoto investičního 

fondu jsou v České republice veřejně nabízeny, se považuje za splněnou, pokud bylo 

oznámení učiněno již při zápisu tohoto investičního fondu do seznamu vedeného Českou 

národní bankou.  

§ 42d 

Údaje týkající se obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního 

fondu 

(K § 463 odst. 1 písm. d) zákona) 

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, 

který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, oznámí údaje podle § 463 odst. 1 písm. d) 

zákona ve lhůtách stanovených v čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 231/201310). 

_______________________ 
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10) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky 

provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled. 

§ 42e 

Nedosažení fondového kapitálu investičního fondu 

(K § 465 zákona) 

Oznámení administrátora investičního fondu, že fondový kapitál tohoto 

investičního fondu nedosáhl ve stanovených lhůtách alespoň zákonem stanovené částky, 

obsahuje též vysvětlení tohoto stavu a účinná opatření ke zjednání nápravy nebo 

rozhodnutí o zrušení fondu kolektivního investování, včetně časového harmonogramu. 

Oznámení se předkládá bez zbytečného odkladu. 

§ 42f 

Další údaje 

(K § 466 odst. 3 zákona) 

Oznámení podle § 466 odst. 3 zákona předkládá České národní bance 

obhospodařovatel fondu kolektivního investování. 

§ 42g 

Údaje o výboru odborníků 

(K § 469 zákona) 

Administrátor speciálního fondu, který je fondem nemovitostí, oznámí České 

národní bance identifikační údaje členů výboru odborníků a údaje o jejich odborné 

praxi a údaje o vzdělání podle § 2 písm. i) a j) vyhlášky o žádostech podle zákona 

o investičních společnostech a fondech 11), jakož i změny v těchto údajích. 

_______________________ 

11) Vyhláška č. 247/2013 Sb. 

§ 42h 

Lhůty a způsob oznamování údajů 

(K § 478 zákona) 

 (1) Administrátor fondu kolektivního investování a administrátor fondu 

kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný 

limit, poskytne České národní bance výroční zprávu tohoto fondu nejpozději do 4 

měsíců po skončení účetního období tohoto fondu. Administrátor fondu kolektivního 

investování poskytne České národní bance pololetní zprávu tohoto fondu do 2 měsíců po 

uplynutí prvních 6 měsíců účetního období tohoto fondu. 

(2) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se 

sídlem v České republice a hlavní administrátor poskytne svou výroční zprávu nebo 

konsolidovanou výroční zprávu České národní bance nejpozději do 4 měsíců po 

skončení účetního období této osoby. 

(3) Oznámení podle § 466 odst. 4 zákona se předkládá do 4 měsíců po skončení 

kalendářního roku.  
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(4) Oznámení podle § 470 až § 475 zákona se předkládají bez zbytečného odkladu 

poté, co rozhodná skutečnost nastala.  

 (5) Údaje a dokumenty podle této vyhlášky se předkládají prostřednictvím 

aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů, 

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky nebo na adresu elektronické 

podatelny České národní banky. 

§ 46 

Jazyky poskytování a uveřejňování informací 

[K § 307 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. b) a § 638 odst. 3 zákona] 

 (1) Sdělení klíčových informací standardního investičního fondu nebo srovnatelný 

dokument zahraničního standardního investičního fondu jsou poskytnuty nebo uveřejněny v 

České republice v českém jazyce. 

(2) Statut, výroční zpráva a pololetní zpráva standardního investičního fondu nebo 

srovnatelný dokument zahraničního standardního investičního fondu a údaj o částkách, za 

které se vydávají a odkupují podílové listy nebo investiční akcie vydané standardním 

investičním fondem nebo srovnatelný údaj, jde-li o vydávání a odkupování cenných papírů 

nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných zahraničním standardním investičním 

fondem, jsou poskytnuty nebo uveřejněny v České republice v českém jazyce, slovenském 

jazyce nebo anglickém jazyce. 

(3) Pravidly uvedenými v odstavcích 2 a 3 1 a 2 není dotčeno právo standardního 

investičního fondu nebo zahraničního standardního investičního fondu poskytnout nebo 

uveřejnit tam jmenované dokumenty navíc i v dalším jazyce. 

ČÁST ŠESTÁ 

PRAVIDLA PRO URČENÍ VÝŠE KAPITÁLU 

§ 47 

Pravidla pro určení výše kapitálu investiční společnosti 

(K § 30 odst. 5 zákona) 

(1) Kapitál je odvozen z rozvahy investiční společnosti. Položky zahrnované do kapitálu 

nesmí být zohledněny vícekrát a jejich výše musí být stanovena po snížení o případné 

závazky z daňových povinností. 

(2) Součástí kapitálu nejsou žádné zisky nebo žádné ztráty vzniklé z ocenění závazků 

investiční společnosti reálnou hodnotou v souvislosti se změnami úvěrového rizika investiční 

společnosti. Součástí kapitálu nejsou ani oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů při 

zajištění peněžních toků.  

(3) Kapitál zahrnuje splacený základní kapitál, 

a) snížený o nabyté vlastní podíly, přičemž součástí této položky jsou také položky 

z obchodů s vlastními podíly, zejména z forwardů a opcí, snižující vlastní kapitál, 

b) zvýšený o emisní ážio, přičemž součástí této položky je 

1. splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem, a 

2. emisní ážio vzniklé z obchodů s vlastními podíly, 

c) zvýšený o rezervní fondy a nerozdělený zisk, přičemž tato položka je součtem položek 

podle bodů 1 až 4 sníženým o položku podle bodu 5: 

1. povinné rezervní fondy, 
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2. ostatní fondy, které jsou vytvářeny z rozdělení zisku, s výjimkou fondů účelově 

vytvořených, 

3. nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v účetní závěrce investiční 

společnosti ověřené auditorem a schválené jejím nejvyšším orgánem, o jehož 

rozdělení nejvyšší orgán nerozhodl, 

4. zisk za účetní období po zdanění uvedený v účetní závěrce investiční společnosti 

ověřené auditorem snížený o předpokládaný podíl na zisku k vyplacení a další 

předpokládané platby z rozdělení zisku, 

5. neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období, 

d) zvýšený, anebo snížený, o výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat zahraniční pobočky 

obchodního závodu investiční společnosti, 

e) snížený o ztrátu za běžné účetní období, 

f) snížený o goodwill, 

g) snížený o nehmotný majetek jiný než goodwill, 

h) snížený o oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot nástrojů zařazených pro účely vedení 

účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li negativní, 

j) snížený o kapitálové investice do jiných osob, pokud přesahují 10 % základního kapitálu 

osob, do nichž je investováno, 

k) snížený o součet hodnot kapitálových investic do jiných osob, a to v částce, která 

přesahuje 10 % kapitálu investiční společnosti před odečtením hodnoty podle písmena j) 

a tohoto písmena, pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně 

základního kapitálu osob, do nichž je investováno, 

l) snížený o hodnotu expozic ze sekuritizace, kterým by podle předpisu upravujícího 

kapitálové požadavky obchodníků s cennými papíry13) náležela riziková váha 1250 %. 

(4) Kapitálovou investicí se pro účely odstavce 3 písm. j) a k) rozumí účastnický cenný 

papír, obchodní podíl, členský podíl nebo obdobná majetková hodnota, anebo podřízená 

pohledávka. 

§ 47 

Pravidla pro určení výše kapitálu investiční společnosti 

(K § 30 odst. 5 zákona) 

Kapitál investiční společnosti se skládá z 

a) položek kmenového kapitálu tier 1 určených podle čl. 26 až 30 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/201312) a upravených podle čl. 32, 33 a 35 tohoto 

nařízení a  

b) odpočtů podle čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

upravených podle čl. 37, 38 a 42 až 47 tohoto nařízení s uplatněním výjimky podle čl. 

48 tohoto nařízení. 

CELEX32013R0575 

_______________________ 
13) Vyhláška č. 123/2007 Sb. 
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení 

(EU) č. 648/2012. 

… 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb. 

Výroční zpráva fondu kolektivního investování 

Dalšími podstatnými údaji podle § 234 odst. 1 písm. j) zákona, které obsahuje výroční 

zpráva fondu kolektivního investování, jsou:  

 

a) identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera), 

příp. externího správce fondu kolektivního investování v rozhodném období a době, 

po kterou tuto činnost vykonával, včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí,  

b) identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném 

období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával, 

c) identifikační údaje každé osoby, která byla depozitářem pověřena pověřené úschovou 

nebo opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty 

majetku fondu kolektivního investování,  

d) identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která 

vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního 

investování, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala, 

e) identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke 

dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové 

pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období, 

f) vývoj hodnoty podílového listu nebo akcie v rozhodném období v grafické podobě; 

pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo 

jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto 

indexu v rozhodném období v grafické podobě, 

g) soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných 

papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního 

investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu 

v rozhodném období, 

h) hodnotu všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list nebo investiční 

akcii, 

i) údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování 

fondu, s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, 

hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních,  

j) popis rizik souvisejících s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, 

které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování 

fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši 

přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a 

informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet 

tohoto fondu, 

k) v případě fondu kolektivního investování, který není otevřeným podílovým fondem 

ani akciovou společností s proměnným základním kapitálem, údaj o dni, kterým končí 

doba, na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace, nebo se 

přemění na otevřený podílový fond, 

l) v případě fondu kolektivního investování, který sleduje určitý index nebo jiný finanční 

kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), roční odchylku sledování mezi 
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výkonností daného fondu a výkonností sledovaného indexu včetně vysvětlení rozdílů 

mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období, 

m) v případě fondu kolektivního investování, který investuje do nemovitostí nebo účastí 

v nemovitostní společnosti, údaje o nabytí nemovitosti do jmění tohoto fondu za cenu, 

která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru 

odborníků včetně zdůvodnění, údaje o prodeji nemovitosti z majetku tohoto fondu za 

cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů 

výboru odborníků včetně zdůvodnění. 

… 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 244/2013 Sb. 

Výroční zpráva obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu se sídlem v České republice a hlavního administrátora 

Výroční zpráva obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního 

fondu nad rámec zákona o účetnictví obsahuje údaje o 

a) změnách skutečností zapisovaných ohledně jeho osoby do obchodního rejstříku, ke 

kterým došlo během rozhodného období, 

b) investičních fondech a zahraničních investičních fondech, které byly v rozhodném 

období obhospodařovatelem obhospodařovány, 

c) skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti tohoto obhospodařovatele 

spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek 

v rozhodném období, 

d) členech statutárního orgánu, správní rady, dozorčí rady a portfolio manažerech 

tohoto obhospodařovatele, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, 

dále údaj o dni, od kterého vykonávají tuto funkci nebo činnost, případně o dni, od 

kterého přestali vykonávat tuto funkci nebo činnost, 

e) osobách, na kterých měl tento obhospodařovatel fondu kolektivního investování 

kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením jejich 

identifikačních údajů, výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku 

těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou obhospodařovatel měl kvalifikovanou 

účast na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici hospodářské výsledky těchto osob 

ověřené auditorem, uvede obhospodařovatel hospodářské výsledky auditorem 

neověřené a tuto skutečnost vyznačí, 

f) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném 

období s tímto obhospodařovatelem ve shodě s uvedením jejich identifikačních 

údajů,  

g) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je tento 

obhospodařovatel na svůj účet nebo na účet jím obhospodařovaného investičního 

fondu nebo zahraničního investičního fondu, jestliže hodnota předmětu sporu 

převyšuje 5 % hodnoty majetku tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu, jehož se spor týká, v rozhodném období, 

h) osobách, které byly v rozhodném období tímto obhospodařovatelem pověřeny 

výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu, s uvedením jejich identifikačních údajů 

a jednotlivé činnosti, kterou byly pověřeny. 
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Výroční zpráva hlavního administrátora nad rámec zákona o účetnictví obsahuje údaje 

o 

a) změnách skutečností zapisovaných ohledně jeho osoby do obchodního rejstříku, ke 

kterým došlo během rozhodného období, 

b) investičních fondech a zahraničních investičních fondech, které byly v rozhodném 

období administrovány, 

c) skutečnostech s významným vlivem na výkon jeho činnosti spolu s uvedením hlavních 

faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek v rozhodném období, 

d) členech statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady hlavního administrátora, 

včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého 

vykonávají tuto funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat 

funkci nebo činnost, 

e) osobách, které na něm měly kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, 

s uvedením jejich identifikačních údajů, výše a typu účasti na tomto hlavním 

administrátorovi a uvedením doby, po kterou měly kvalifikovanou účast na tomto 

hlavním administrátorovi, 

f) osobách, na kterých měl tento hlavní administrátor kvalifikovanou účast, byť jen po 

část rozhodného období, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše a typu 

kvalifikované účasti a hospodářského výsledku těchto osob a uvedením doby, po kterou 

hlavní administrátor měl kvalifikovanou účast na těchto osobách; pokud nejsou 

k dispozici hospodářské výsledky těchto osob ověřené auditorem, uvede hlavní 

administrátor hospodářské výsledky auditorem neověřené a tuto skutečnost vyznačí, 

h) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném období 

s tímto hlavním administrátorem ve shodě, s uvedením jejich identifikačních údajů,  

i) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je hlavní 

administrátor na svůj účet nebo na účet jím administrovaného investičního fondu nebo 

zahraničního investičního fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % 

hodnoty majetku tohoto administrátora nebo jím obhospodařovaného investičního 

fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož se spor týká, v rozhodném období. 

j) osobách, které jím byly v rozhodném období pověřeny výkonem jednotlivé činnosti, 

kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, 

s uvedením jejich identifikačním údajů a jednotlivé činnosti, kterou byly pověřeny. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. 

Guvernér: 
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