
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony  

 

(tisk 571) 

 

Ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 357 ze dne 

11. listopadu 2015 (tisk 571/2) 

 

 1. V části třetí (Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech) se před 

dosavadní bod 1 vkládají nové body, které znějí: 

          „ X. V poznámce pod čarou č. 2 se na samostatné řádky doplňuje text: 

„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační 

technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských 

fondech dlouhodobých investic.“. 

 

        „ X. V § 6 odst. 4 se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo evropského fondu dlouhodobých 

investic podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy 

dlouhodobých investic18) (dále jen „evropský fond dlouhodobých investic“)“. 

Poznámka pod čarou č. 18 zní: 

_________________________ 

„18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760.“. 

 

      „ X. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zahraniční osoba s povolením podle § 481 

nesmí ani obhospodařovat evropský fond dlouhodobých investic.“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

      2.    V části třetí, v dosavadním bodě 6 v § 63 odst. 2 a 3 se za slova „standardního fondu“ 

vkládají slova „nebo evropského fondu dlouhodobých investic“. 

 

     3.     V části třetí za dosavadní bod 10 se vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 83 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Pro depozitáře evropského fondu dlouhodobých investic, do nějž jsou investice 

nabízeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky podle zákona upravujícího podnikání 

na kapitálovém trhu, se § 82 nepoužije.“. 

X. V § 84 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Depozitářem fondu kvalifikovaných 

investorů“ vkládají slova „, který není evropským fondem dlouhodobých investic, do nějž jsou 

investice nabízeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky podle zákona upravujícího 

podnikání na kapitálovém trhu,“. 
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X. V nadpisu § 96 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a evropský 

fond dlouhodobých investic“. 

X. V § 96 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, v § 96 se na konci písmene b) tečka nahrazuje 

slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) evropským fondem dlouhodobých investic.“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

     4. V části třetí, za dosavadní bod 40 se vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 204 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Pro investiční fond, který je evropským fondem dlouhodobých investic, a pro 

právnickou osobu, která se má stát evropským fondem dlouhodobých investic, se ustanovení tohoto 

zákona nebo jiného právního předpisu použijí v rozsahu, v jakém to připouští přímo použitelný 

předpis Evropské unie upravující evropské fondy dlouhodobých investic18).“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

5. V části třetí, za dosavadní bod 47 se vkládá nový bod, který zní:  

„X. V § 272 odst. 1 písmeno i) zní: 

„i) osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto 

fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do 

tohoto fondu odpovídá částce alespoň 

1. 125 000 EUR, nebo 

2. 1 000 000 Kč, jestliže administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená 

osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při 

poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním 

cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.“.“. 

 

 6.   V části třetí, za dosavadní bod 49 se vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 273 odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova 

„nebo evropským fondem dlouhodobým investic“. 

  X. V § 273 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší 

fond kvalifikovaných investorů, který je evropským fondem dlouhodobých investic, a nařídí jeho 

likvidaci, nesplňuje-li jeho podílník, zakladatel, společník nebo tichý společník a v případě 

svěřenského fondu také ten, kdo zvýšil jeho majetek smlouvou, předpoklad vyžadovaný podle 

článku 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760. Před rozhodnutím 

poskytne soud fondu kvalifikovaných investorů přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy.“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

  7.  V části třetí, za dosavadní bod 52 se vkládá nový bod, který zní:    

„X. V § 298 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Nabízení investic do evropského fondudlouhodobých investic vymezuje přímo 

použitelný předpis Evropské unie upravující evropské fondy dlouhodobých investic18).“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 
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 8.  V části třetí, za dosavadní bod 57 se vkládá nový bod, který zní:    

„X. V § 480 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo na žádost právnické osoby zapsané 

v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f)“ zrušují.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

 9.  V části třetí, za dosavadní bod 58 se vkládá nový bod, který zní:    

„X. V § 480 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: 

„f) jsou splněny předpoklady uvedené v § 248 odst. 1, má-li být podřízeným investičním fondem, 

nebo 

g) jsou splněny předpoklady podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/760, má-li být evropským fondem dlouhodobých investic.“.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

10.  V části třetí, dosavadní bod 59 zní:: 

„59. V § 480 odstavec 2 zní: 

„(2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu podle 

odstavce 1 též na žádost právnické osoby zapsané v seznamu vedeném Českou národní bankou 

podle § 596 písm. f), má-li být fondem kvalifikovaných investorů.“.“. 

 

11.  V části třetí, za dosavadní bod 59 se vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 486 odst. 1 písm. b) se za slova „kvalifikovaných investorů,“ vkládají slova „evropským 

fondem dlouhodobých investic,“. 

X. V § 505 se za číslo „511“ vkládají slova „ , 512a“. 

X. V části třinácté se za hlavu X vkládá nová hlava XI, která včetně nadpisu zní: 

„HLAVA XI 

ZÁPIS EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC A ÚDAJŮ O PODFONDU 

EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOVÝCH INVESTIC 

§ 512a 

(1) Česká národní banka zapíše do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a), b) nebo 

c) evropský fond dlouhodobých investic jako fond kvalifikovaných investorů na žádost jeho 

obhospodařovatele, jsou-li splněny předpoklady podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/760. 

(2) Česká národní banka zapíše do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) 

údaje o podfondu evropského fondu dlouhodobých investic na žádost jeho obhospodařovatele, jsou-

li splněny předpoklady podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760. 
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§ 512b 

 (1) Česká národní banka současně se zápisem evropského fondu dlouhodobých investic do 

seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a), b) nebo c) rozhodne o schválení 

obhospodařovatele, depozitáře a statutu tohoto fondu. 

 (2) Česká národní banka provede zápis evropského fondu dlouhodobých investic do 

seznamu podle § 597 písm. a), b) nebo c) a zápis údajů o jeho podfondu evropského fondu 

dlouhodobých investic do 2 měsíců ode dne podání žádosti o provedení zápisu, která má předepsané 

náležitosti a ani netrpí jinými vadami.“. 

Dosavadní hlavy XI až XIX se označují jako hlavy XII až XX.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

12. V části třetí, za dosavadní bod 77 se vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 614 odst. 1  se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4, článkem 

6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013  nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760,“. 

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).  

X. V § 614 odst. 1 písm. o), § 618 odst. 1 písm. o) a v § 636 odst. 1 se za slova „ „EuSEF“ “ 

vkládají slova „ , „ELTIF“, „evropský fond dlouhodobých investic“ “.“. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

        13. V  části třetí, dosavadním bodě 79 v § 614 odst. 7 písm. b) a v dosavadním bodě 84 v § 618 

odst. 7 písm. b) se písmeno „h)“ nahrazuje písmenem „i)“. 

  

        14.  V části třetí, za dosavadní bod 82 se vkládá nový bod, který zní: 

„X. V  § 618 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4, článkem 

6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013  nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760,“. 

Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).  

Ostatní body se přečíslují. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. ledna 2016 
 

B. Poslanec Jiří Holeček 

B.1. Navrhuje se tato změna v části první v čl. I návrhu zákona: 

Za dosavadní bod 58 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:  

„X. V § 118 odst. 4 se na konci písmene j) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene k) se tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) v případě emitenta, který je velkou účetní jednotkou podle zákona upravujícího účetnictví, také 

popis politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní radu či jiný 

obdobný orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a 

odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak je politika 

rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním období 

přineslo; neuplatňuje-li emitent politiku rozmanitosti, uvede namísto jejího popisu zdůvodnění, 

proč tuto politiku neuplatňuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo 

konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v 

písmeni j).“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 

 

B.2. Navrhuje se tato změna v části první v čl. II návrhu zákona: 

Za dosavadní bod 9 doplnit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:  

„X. Ustanovení § 118 odst. 4 písm. l) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se 

použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2017 nebo později. 

 

B.3. Navrhují se tyto změny v části třetí v čl. V návrhu zákona: 

V dosavadním bodě 46 v § 272 odst. 1 slovo „Účast“ nahradit slovem „Podíl“ a slovo „nabytou“ 

nahradit slovem „nabytý“. 

 

B.4. V dosavadním bodě 48 v § 272 odst. 2 slova „statutární orgán dotčeného fondu 

kvalifikovaných investorů a jeho členy“ nahradit slovy „vedoucí osobu dotčeného fondu 

kvalifikovaných investorů“. 

 

B.5. Dosavadní bod 49 uvést v tomto znění: 

„49. V § 272 odst. 3 se slova „účastnické cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů 

nebo účast“ nahrazují slovem „podíl“.“. 

 

B.6. Za dosavadní bod 49 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:  

„X. V § 275 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Pro fond kvalifikovaných investorů se § 150 odst. 1 a § 344 odst. 1 zákona upravujícího 

právní poměry obchodních společností a družstev nepoužijí.“.“. 

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat. 
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B.7. Navrhuje se tato změna v části páté v čl. X návrhu zákona: 

V části páté na konci textu čl. X doplnit slova „a 2016“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 19. ledna 2016 

 

 

Ing. Roman K u b í č e k, Ph.D., v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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