
ODŮVODNĚNÍ 
 

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., 
o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 
Hlavním důvodem této novely nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních 
fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„NVIT“) je potřeba adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, které nabude účinnosti 
21. července 2018. Současně se provádějí některé legislativně-technické změny (změna 
odkazu v § 70 odst. 1 NVIT). 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  
 
Navrhované řešení je v souladu se zákonným zmocněním v zákoně, který provádí, tj. ZISIF a 
nařizovacím prerogativem vlády podle čl. 78 Ústavy. Nařízení je vydáváno oprávněným 
subjektem (vládou), nezasahuje do věcí vyhrazených zákonu, tedy nestanoví primární práva a 
povinnosti, a zákonodárce otevřel prostor pro jeho vydání, tj. je zřejmá vůle zákonodárce provést 
zákon o investičních společnostech a investičních fondech (§ 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 ZISIF).  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, 
pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují, s uvedením těchto 
předpisů Evropské unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecných 
právních zásad práva Evropské unie a jejich základní charakteristiky 

 
Navrhovaná novela vychází z potřeby adaptovat český právní řád na nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu. Pokud 
by nebyla zrušena relevantní ustanovení v NVIT, pak by sice české právo nebylo s tímto 
nařízením v rozporu, nicméně duplicitní (a v některých aspektech zastaralá) úprava fondů 
peněžního trhu v NVIT by mohla bránit účinné aplikaci zmíněného nařízení Evropské unie. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
S ohledem na plánovanou účinnost nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 
ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu ke dni 21. července 2018 se stávající úprava 
stává zbytečnou a v mnoha ohledech duplicitní. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

IV. 
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zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

 
Z navrhované právní úpravy nevyplývá zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů, protože z úpravy nevyplývají povinnosti ani opatření, 
jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků. Navrhovaná právní úprava 
nebude mít sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady 
na životní prostředí. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná ani měněná právní úprava se nikterak nedotýká zákazu diskriminace, protože 
adresáty uložených povinností nejsou lidé, ale právnické osoby a entity bez právní subjektivity. 
Navrhovaná úprava se nepřímo dotýká i investorů. Ve vztahu k investorům vyžaduje § 22 odst. 1 
písm. b) a § 49 odst. 1 písm. a) ZISIF spravedlivé, a tedy nediskriminační, zacházení. Povinnost 
rovného zacházení obsahuje i § 112 ZISIF. Rovněž je jako základní maxima jednání vyžadováno 
jednání v nejlepším zájmu investorů [§ 22 odst. 1 písm. c), § 49 odst. 1 písm. b) a § 62 ZISIF]. 
Navrhovaná ani měněná právní úprava taktéž nemá žádný vztah k rovnosti mužů a žen, protože 
adresáty uložených povinností nejsou lidé, ale právnické osoby a entity bez právní subjektivity. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 
Navrhovaná ani měněná právní úprava se nikterak nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Z navrhované ani měněné právní úpravy neplynou žádná korupční rizika, protože zde není 
upravena ani umožněna žádná ingerence veřejné moci. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná ani měněná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost ani obranu státu. 
 
10. Hodnocení dopadů regulace 
 
Vzhledem k tomu, že tento návrh provádí nezbytnou implementaci práva Evropské unie, se RIA 
neprovádí, v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválenými 
usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 a změněnými usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 
26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76. Toto plyne i z plánu Legislativních prací vlády 
na rok 2018. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I (novela NVIT): 
K bodu 1 (§ 1 zrušení odstavce 3 a přečíslování odstavců 4 a 5): 
S ohledem na potřebu adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu se navrhuje vypuštění 
úpravy fondů peněžního trhu z NVIT. Proto se toto vypouští i z předmětu úpravy.  
K bodu 2 [§ 1 odst. 4, dříve odst. 5 - zrušení písmen f) a g) a přečíslování písmene h)]: 
S ohledem na potřebu adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu se navrhuje vypuštění 
úpravy fondů peněžního trhu z NVIT. Proto se toto vypouští i z vymezení podfondů těchto 
fondů.  
K bodu 3 (§ 70 odst. 1): 
S ohledem na změny provedené novelou č. 133/2017 Sb., se i zde upřesňuje odkaz tak, aby 
bylo zřejmé, že do limitů se počítají jen OTC deriváty, tj. deriváty neobchodované na burze 
(podobná změna byla již provedena v § 62 NVIT, ale i v § 22 NVIT). Jedná se o legislativně-
technické upřesnění, které by mělo plynout výkladem i ze stávající úpravy, ale z důvodu 
zvýšení právní jistoty se navrhuje toto stanovit výslovně. 
K bodu 4 (zrušení části čtvrté, tj. § 79 až 89): 
S ohledem na potřebu adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu se navrhuje vypuštění 
úpravy fondů peněžního trhu z NVIT. Poznámka pod čarou č. 15 se neruší, protože se na ni 
odkazuje i v jiných (nerušených) ustanoveních, konkrétně v § 6 odst. 1 písm. b) bodě 3 NVIT. 
K bodu 5 [§ 98 odst. 1 písm. a)]: 
S ohledem na změny provedené novelou č. 133/2017 Sb., se zde vypouští odkaz na fondy 
kvalifikovaných investorů, protože ty již nejsou v NVIT regulovány. Jedná se o legislativně-
technické upřesnění, které by mělo plynout výkladem i ze stávající úpravy, ale z důvodu 
zvýšení právní jistoty se navrhuje toto stanovit výslovně. 

K Čl. II (účinnost): 
S ohledem na potřebu adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, které nabude účinnosti 
21. července 2018, se navrhuje účinnost ke stejnému datu.  
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