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Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
Ustanovení 
zákona o 
podnikání 

na 
kapitálovém 

trhu 

Obsah CELEX 
č. Ustanovení 

Poznám
ka pod 
čarou č. 
2 

2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje 
obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění 
údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a 
šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 
1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013 a 
č. 759/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových 
agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 
2014/51/EU. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a 
některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve 
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, 
ústředních protistranách a registrech obchodních 
údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a č. 600/2014. 
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. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu 
(nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic 
Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních 
nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení 
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii 
a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně 
směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
236/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních 
klíčových informací týkajících se strukturovaných 
retailových investičních produktů a pojistných produktů 
s investiční složkou. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 
o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a 
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celé nařízení 

VIII. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které 
jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních 
nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření 
výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 
596/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se 
stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se 
zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní 
a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění 
směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU 
a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, 
který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování na 
regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 
2003/71/ES. 

§ 1 
odst. 3 

Tento zákon dále upravuje působnost České 
národní banky a Ministerstva financí (dále jen 
„ministerstvo“) a přestupky v návaznosti na 
l) přímo použitelný předpis Evropské unie 
upravující prospekt, který má být uveřejněn 
při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na regulovaném trhu64). 
________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129. 

32017
R1129 

celé nařízení 

§ 2a 
odst. 1 
písm. i) 

Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně 
rozumí 
i) jiná osoba, která vykonává svou 
podnikatelskou činnost na finančním trhu 
na základě povolení uděleného orgánem 
dohledu nad finančním trhem nebo 
na základě zápisu do registru provedeného 
orgánem dohledu nad finančním trhem, (...) 

32014
L0065 

Příloha II bod I/1 úvodní část ustanovení: 
Následující subjekty jsou považovány za 
profesionální zákazníky pro účely této 
směrnice v souvislosti se všemi investičními 
službami, činnostmi a finančními nástroji.  
1) Subjekty, které musí mít pro činnost na 
finančních trzích povolení nebo podléhají 
regulaci. Níže uvedený seznam je chápán jako 
seznam obsahující všechny povolené subjekty 
vykonávající charakteristické činnosti 
uvedených subjektů, ať již jsou členským 
státem povolené podle některé směrnice, nebo 
povolené či regulované členským státem bez 
odkazu na některou směrnici, nebo povolené či 
regulované třetí zemí: 

§ 15a 
odst. 3 

Obchodník s cennými papíry je povinen 
zákazníka alespoň jednou před telefonickým 
poskytnutím investiční služby, která zahrnuje 
přijetí, předání nebo provedení pokynu 
zákazníka, upozornit na skutečnost, že jejich 
telefonické hovory, které vedou nebo mohou vést 
k uzavření obchodu s investičním nástrojem, 
budou zaznamenávány nahrávány. 

32014
L0065 

Čl. 16 odst. 7 čtvrtý pododstavec: 
Investiční podnik oznámí novým a stávajícím 
zákazníkům, že telefonní komunikace nebo 
hovory mezi ním a jeho zákazníky, které vedou 
nebo mohou vést k obchodům, budou 
zaznamenávány. 

§ 15d 
odst. 1 
písm. f) 

1) Obchodník s cennými papíry je povinen 
informovat zákazníka v dostatečném časovém 
předstihu před poskytnutím investiční služby o 
 
a) údajích o své osobě, 

31997
L0009 

Čl. 10 odst. 1: 
Členské státy zajistí, aby investiční podniky 
přijaly vhodná opatření k tomu, aby poskytly 
skutečným i případným investorům potřebné 
informace o systému pro odškodnění 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
b) investičních službách, které poskytuje, 
c) investičních nástrojích, kterých se má 
investiční služba týkat, a o navrhovaných 
strategiích pro investování, 
d) převodních místech a, 
e) veškerých nákladech a souvisejících 
úplatách. a 
f) systému odškodnění zákazníků a 
systému pojištění pohledávek z vkladů, které 
se týkají majetku zákazníka, včetně výše a 
rozsahu krytí poskytovaném systémem 
pro odškodnění zákazníků; obchodník s 
cennými papíry informuje zákazníka na jeho 
žádost o podmínkách odškodnění, postup 
uplatnění nároku na odškodnění a jeho 
výplaty. 

investorů, jejichž členem investiční podnik a 
jeho pobočky v rámci Společenství jsou, nebo 
jakékoliv jiné způsoby odškodnění stanovené 
na základě čl. 2 odst. 1 druhého pododstavce 
nebo čl. 5 odst. 3. Investoři musí být 
informováni o ustanoveních systémů pro 
odškodnění investorů nebo jakéhokoliv jiného 
způsobu odškodnění, včetně výše a rozsahu 
krytí poskytovaného systémem pro odškodnění 
investorů a veškerých pravidel případně 
stanovených členskými státy podle čl. 2 odst. 
3. Tyto informace musí být poskytnuty v jasné 
a srozumitelné formě. 
Na žádost musí být také poskytnuty informace 
o podmínkách odškodnění a o formalitách, jež 
musí být splněny pro vyplacení odškodnění. 

§ 17 
odst. 1 a 
2 

(1) Obchodník s cennými papíry uchovává 
záznamy a dokumenty týkající se investičních 
služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na 
jejich základě mohla Česká národní banka 
sledovat dodržování požadavků podle tohoto 
zákona, přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího zneužívání trhu52) a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího trhy finančních nástrojů53), zejména 
zda obchodník s cennými papíry dodržuje své 
povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním 
zákazníkům a zda nenarušuje řádné fungování 
trhu. Nahrávky telefonických hovorů a 
záznamy elektronické komunikace je 
obchodník s cennými papíry povinen 
uchovávat jen v případech stanovených 
v odstavci 2. 
(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy 
Obchodník s cennými papíry uchovává 
nahrávky telefonických hovorů a záznamy 
elektronické komunikace týkající se obchodů 
uzavřených obchodníkem s cennými papíry na 
vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují 
přijetí, předání nebo provedení pokynu 
zákazníka, a to i v případě, že účelem 
telefonického hovoru nebo elektronické 
komunikace bylo uzavření obchodu nebo 
poskytnutí této investiční služby, avšak 
k tomu nedošlo. Tyto záznamy se vedou i 
tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu 
nebo poskytnutí investiční služby podle věty 
první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani 
k poskytnutí této investiční služby nedošlo. 

32014
L0065 

Čl. 16 odst. 7 první a druhý pododstavec: 
Záznamy obsahují nahrávání telefonních 
hovorů či elektronické komunikace týkající se 
alespoň obchodů uzavřených při obchodování 
na vlastní účet a poskytování služeb na pokyn 
zákazníků, jež se týkají přijímání, předávání a 
provádění pokynů zákazníků. 
Mezi tyto telefonní hovory a elektronickou 
komunikaci patří i ty, jejichž účelem je 
uskutečnit obchody uzavírané při obchodování 
na vlastní účet nebo poskytování služeb na 
pokyn zákazníků, jež se týkají přijímání, 
předávání a provádění pokynů zákazníků, a to 
i v případě, že tyto hovory nebo komunikace k 
uzavření takových obchodů nebo poskytnutí 
služeb na pokyn zákazníků nevedou. 

§ 32a 
odst. 1 

Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona 
rozumí ten, kdo je oprávněn na základě zápisu 
do seznamu podle § 32c odst. 4 pro 
zastoupeného 
a) zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody 
týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 
odst. 2 písm. a) nebo h) i), pokud je zastoupený 
k jejich poskytování oprávněn, 
b) poskytovat investiční službu uvedenou v § 
4 odst. 2 písm. e), nebo 

32014
L0065 

Čl. 4 odst. 1 bod 29: 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
29) „vázaným zástupcem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která na plnou a 
bezpodmínečnou odpovědnost pouze jednoho 
investičního podniku, na jehož účet jedná, 
propaguje investice nebo doplňkové služby u 
zákazníků nebo potenciálních zákazníků, 
přijímá a předává instrukce nebo pokyny 
zákazníků v souvislosti s investičními službami 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAYFC8MVZ)



 

 

- 4 - 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
c) propagovat investiční služby, které je 
zastoupený oprávněn poskytovat. 

nebo finančními nástroji, umísťuje finanční 
nástroje nebo poskytuje poradenství 
zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům 
ohledně těchto finančních nástrojů nebo 
služeb; 

§ 34 Základní ustanovení 
(1) Veřejnou nabídkou investičních cenných 
papírů (dále jen „veřejná nabídka“) je jakékoli 
sdělení širšímu okruhu osob obsahující 
informace o nabízených investičních cenných 
papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které 
jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil 
rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční 
cenné papíry. Za veřejnou nabídku se 
nepovažuje přijetí investičních nástrojů k 
obchodování ani samotné obchodování s nimi 
na evropském regulovaném trhu, v 
mnohostranném obchodním systému a na 
dalších organizovaných platformách; to nebrání 
tomu, aby emitent i v těchto případech rozhodl, 
že vyhotoví prospekt a uveřejní jej podle tohoto 
zákona. 
(2) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné 
nabídce, prospektu cenného papíru a o 
podmínkách pro přijetí cenného papíru k 
obchodování na regulovaném trhu se rozumí 
a) kapitálovými cennými papíry investiční 
cenné papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a 
převoditelné cenné papíry opravňující k nabytí 
těchto investičních cenných papírů, jsou-li tyto 
cenné papíry vydány stejným emitentem nebo 
emitentem náležejícím do skupiny ovládané 
stejnou ovládající osobou (dále jen „stejná 
skupina“) jako emitent investičních cenných 
papírů, které mají být převodem získány, 
b) dluhovými cennými papíry investiční cenné 
papíry, které nejsou kapitálovými cennými papíry, 
c) nabídkovým programem plán na průběžné 
nebo opakované vydávání dluhových cenných 
papírů, včetně opčních listů, jiných warrantů a 
obdobných cenných papírů na tyto dluhové 
cenné papíry, v určeném emisním období, 
d) cennými papíry vydávanými průběžně či 
opakovaně cenné papíry stejného druhu 
vydávané postupně nebo nejméně ve 2 emisích 
v průběhu 12 měsíců. 
(3) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné 
nabídce, prospektu cenného papíru a o 
podmínkách pro přijetí cenného papíru k 
obchodování na regulovaném trhu se 
kvalifikovaným investorem rozumí osoba 
uvedená v § 2a odst. 1 a 2. Kvalifikovaným 
investorem se rozumí také jiná osoba, kterou 
obchodník s cennými papíry nebo osoba 
uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 
považuje podle § 2b za zákazníka, který je 
profesionálním zákazníkem, v rozsahu obchodů 
nebo investičních služeb týkajících se 
nabízených cenných papírů. 
(4) Ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce 

32017
R1129 

čl. 4 odst. 1: 
1.   Pokud veřejná nabídka cenných papírů 
nebo přijetí cenných papírů k obchodování na 
regulovaném trhu spadají mimo oblast 
působnosti tohoto nařízení v souladu s čl. 1 
odst. 3 nebo jsou od povinnosti uveřejnit 
prospekt osvobozeny v souladu s čl. 1 odst. 4 
nebo 5 či čl. 3 odst. 2, jsou emitent, osoba 
nabízející cenné papíry, nebo osoba, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, oprávněni sestavit prospekt v souladu s 
tímto nařízením dobrovolně. 
 
čl. 8 odst. 11: 
11.   Veřejná nabídka cenných papírů může 
pokračovat po skončení platnosti základního 
prospektu, na jehož základě byla zahájena, 
pokud je následný základní prospekt schválen 
a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti 
předchozího základního prospektu. Konečné 
podmínky takové nabídky obsahují na první 
straně výrazné upozornění, v němž je uveden 
poslední den platnosti předchozího základního 
prospektu a také informace o tom, kde bude 
uveřejněn následný základní prospekt. 
Následný základní prospekt obsahuje konečné 
podmínky z počátečního základního prospektu 
nebo jsou do něj tyto podmínky začleněny 
formou odkazu a odkazuje na konečné 
podmínky, které jsou relevantní pro trvající 
nabídku. 
 
čl. 15 odst. 1 písm. c): 
1.   Následující osoby se mohou v případě 
veřejné nabídky cenných papírů rozhodnout, 
že sestaví unijní prospekt pro růst v 
přiměřeném režimu zpřístupňování informací 
podle tohoto článku, jestliže nemají žádné 
cenné papíry přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu: 
c) emitenti jiní než uvedení v písmenech a) a 
b), jestliže veřejná nabídka cenných papírů 
nepřesahuje celkovou hodnotu protiplnění v 
Unii ve výši 20 000 000 EUR vypočtenou za 
období dvanácti měsíců a jestliže tito emitenti 
nemají cenné papíry obchodované v 
mnohostranném obchodním systému a 
průměrný počet jejich zaměstnanců nepřekročil 
za předchozí účetní rok 499; 
 
čl. 20 odst. 3: 
3.   Lhůta stanovená v odst. 2 prvním 
pododstavci se prodlouží na 20 pracovních 
dnů, pokud se veřejná nabídka týká cenných 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
a o prospektu cenného papíru se s výjimkou 
uvedenou v odstavci 5 nevztahují na 
a) dluhové cenné papíry vydávané 
1. členským státem Evropské unie, 
2. členským státem federace, která je 
členským státem Evropské unie, 
3. územním samosprávným celkem 
členského státu Evropské unie, 
4. Českou národní bankou, jinou centrální 
bankou členského státu Evropské unie nebo 
Evropskou centrální bankou, 
5. mezinárodní organizací, jejímž členem je 
alespoň jeden členský stát Evropské unie, 
6. Evropským fondem finanční stability, 
7. Evropským stabilizačním mechanismem, 
b) podíly na kapitálu centrální banky 
členského státu Evropské unie, 
c) cenné papíry nepodmíněně a 
neodvolatelně zaručené členským státem 
Evropské unie nebo jeho územním 
samosprávným celkem, 
d) cenné papíry vydávané neziskovou 
organizací k získání prostředků potřebných k 
dosažení jejího neziskového účelu, 
e) dluhové cenné papíry vydávané průběžně 
či opakovaně osobou uvedenou v § 2a odst. 1 
písm. a) a b) nebo zahraniční osobou s 
obdobnou činností, které 
1. nejsou podřízené nebo vyměnitelné, 
2. neopravňují k nabytí jiného druhu cenného 
papíru s výjimkou kupónu, 
3. nejsou spojeny s investičním nástrojem 
uvedeným v § 3 odst. 1 písm. d) až k), 
4. představují právo na vrácení vkladu 
přijatého bankou, 
5. jsou kryty systémem pojištění vkladů podle 
práva Evropské unie7), 
f) dluhové cenné papíry vydávané průběžně 
či opakovaně osobou uvedenou v § 2a odst. 1 
písm. a) a b) nebo zahraniční osobou s 
obdobnou činností, které 
1. nejsou podřízené, prioritní nebo 
vyměnitelné, 
2. neopravňují k nabytí jiného druhu cenného 
papíru, 
3. nejsou spojeny s investičním nástrojem 
uvedeným v § 3 odst. 1 písm. d) až k), 
4. mají celkovou hodnotu protiplnění nižší 
než částka odpovídající 75 000 000 EUR; tato 
částka se vypočítává za cenné papíry nabízené 
ve všech členských státech Evropské unie v 
průběhu 12 měsíců, 
g) cenné papíry, jejichž celková hodnota 
protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR; 
tato částka se vypočítává za cenné papíry 
nabízené ve všech členských státech Evropské 
unie v průběhu 12 měsíců, 

papírů vydávaných emitentem, který nemá 
dosud žádné cenné papíry přijaté k 
obchodování na regulovaném trhu a který 
dosud veřejně cenné papíry nenabízel. 
Lhůta 20 pracovních dnů se vztahuje pouze na 
počáteční podání návrhu prospektu. Je-li 
nezbytné následné podání v souladu s 
odstavcem 4, použije se lhůta stanovená v 
odst. 2 prvním pododstavci. 
 
čl. 21 odst. 11: 
11.   Emitent, osoba nabízející cenné papíry, 
osoba, která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, nebo finanční 
zprostředkovatelé, kteří umísťují nebo 
prodávají cenné papíry, bezplatně předají 
každému potenciálnímu investorovi, který o to 
požádá, kopii prospektu na trvalém nosiči. 
Pokud potenciální investor výslovně požádá o 
papírovou kopii, předají emitent, osoba 
nabízející cenné papíry, osoba, která žádá o 
přijetí k obchodování na regulovaném trhu, 
nebo finanční zprostředkovatel, který umísťuje 
nebo prodává cenné papíry, tištěnou verzi 
prospektu. Předání je omezeno na jurisdikce, v 
nichž je učiněna veřejná nabídka cenných 
papírů nebo kde dojde k přijetí k obchodování 
na regulovaném trhu podle tohoto nařízení. 
 
čl. 24 odst. 1: 
1.   Aniž je dotčen článek 37, jestliže se 
veřejná nabídka cenných papírů nebo přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu provádí v 
jednom členském státě nebo ve více členských 
státech nebo v členském státě jiném nežli v 
domovském členském státě, je prospekt 
schválený domovským členským státem s 
veškerými dodatky platný pro veřejnou nabídku 
nebo pro přijetí k obchodování v jakémkoli 
počtu hostitelských členských států za 
předpokladu, že ESMA a příslušný orgán 
každého hostitelského členského státu obdrží 
oznámení v souladu s článkem 25. Příslušné 
orgány hostitelských členských států nevedou 
žádné schvalovací ani správní řízení týkající se 
prospektů a dodatků schválených příslušnými 
orgány jiných členských států ani v souvislosti 
s konečnými podmínkami. 
 
čl. 27 odst. 1: 
1.   Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů 
provádí nebo se o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu žádá pouze v domovském 
členském státě, sestavuje se prospekt v 
jazyce, který přijímá příslušný orgán 
domovského členského státu. 
 
čl. 27 odst. 2: 
2.   Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAYFC8MVZ)



 

 

- 6 - 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
h) nezastupitelné kapitálové podíly, jejichž 
hlavním účelem je zajistit držiteli právo obývat byt 
nebo dům, u kterých nelze podíly prodat, aniž by 
došlo ke vzdání se tohoto práva, 
i) dluhopisy vydávané opakovaně úvěrovými 
institucemi ve Švédském království, jejichž 
hlavním účelem je poskytování hypotečních 
úvěrů, za předpokladu, že tyto dluhopisy jsou ze 
stejné emise, jsou vydávány k neomezenému 
prodeji v průběhu určitého emisního období, 
jejich podmínky se v průběhu emisního období 
nezmění a částky odvozené z emise těchto 
dluhopisů jsou v souladu se společenskou 
smlouvou emitenta umísťovány do aktiv 
zajišťujících dostatečné krytí dluhů vyplývajících 
z cenných papírů, 
j) podílové listy vydávané investičním 
fondem, který je otevřeným podílovým fondem, 
investiční akcie vydávané investičním fondem, 
který je akciovou společností s proměnným 
základním kapitálem, a cenné papíry nebo 
zaknihované cenné papíry vydávané 
zahraničním investičním fondem, s nimiž je 
spojeno právo na jejich odkoupení na účet tohoto 
fondu. 
(5) U cenných papírů uvedených v odstavci 4 
písm. a), c), f), g) a i) může emitent nebo osoba, 
která hodlá veřejně nabízet cenné papíry nebo 
která žádá o přijetí cenného papíru 
k obchodování na regulovaném trhu, rozhodnout 
o tom, že vyhotoví prospekt a uveřejní ho 
v souladu s tímto zákonem. 

provádí nebo se o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu žádá v jednom nebo více 
členských státech kromě domovského 
členského státu, sestavuje se prospekt podle 
rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné 
papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, buď v 
jazyce přijímaném příslušnými orgány těchto 
členských států, nebo v jazyce obvyklém v 
oblasti mezinárodních financí. 
Příslušný orgán každého hostitelského 
členského státu vyžaduje, aby bylo shrnutí 
uvedené v článku 7 k dispozici v jeho úředním 
jazyce, nebo alespoň v jednom z jeho úředních 
jazyků nebo v jiném jazyce přijímaném 
příslušným orgánem daného členského státu, 
nevyžaduje však překlad žádné další části 
prospektu. 
Pro účely kontroly a schválení příslušným 
orgánem domovského členského státu se 
prospekt sestavuje podle rozhodnutí emitenta, 
osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, 
která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, buď v jazyce, který přijímá 
uvedený orgán, nebo v jazyce obvyklém v 
oblasti mezinárodních financí. 
 
čl. 27 odst. 3: 
3.   Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů 
provádí nebo se o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu žádá ve více členských 
státech včetně domovského členského státu, 
sestavuje se prospekt v jazyce, který přijímá 
příslušný orgán domovského členského státu, 
a je k dispozici podle rozhodnutí emitenta, 
osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, 
která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, také buď v jazyce, který 
přijímají příslušné orgány každého 
hostitelského členského státu, nebo v jazyce 
obvyklém v oblasti mezinárodních financí. 

§ 35 Povinnost uveřejnit prospekt 
(1) Veřejně nabízet investiční cenné papíry může 
jen osoba, která nejpozději na počátku veřejné 
nabídky uveřejní prospekt cenného papíru (dále 
jen „prospekt“) schválený Českou národní 
bankou (§ 36c) nebo orgánem dohledu jiného 
členského státu Evropské unie (§ 36f). 
(2) Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro 
nabídku cenných papírů  
a) určenou výhradně kvalifikovaným 
investorům,  
b) určenou omezenému okruhu osob, který v 
členském státě Evropské unie, kde je tato 
nabídka činěna, nedosahuje počtu 150, 
nepočítaje v to kvalifikované investory, 
c) jestliže nejnižší možná investice pro 
jednoho investora je rovna nebo vyšší než částka 
odpovídající stanovenému limitu v eurech, nebo 
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čl. 3 odst. 1: 
1.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 4, lze cenné 
papíry se v Unii veřejně nabízet pouze po 
předchozím uveřejnění prospektu v souladu s 
tímto nařízením. 
 
čl. 3 odst. 3: 
3.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 5, lze cenné 
papíry přijmout k obchodování na regulovaném 
trhu umístěném nebo provozovaném v Unii 
pouze po předchozím uveřejnění prospektu v 
souladu s tímto nařízením. 
 
čl. 5 odst. 1: 
1.   Každý pozdější další prodej cenných 
papírů, které byly dříve předmětem jednoho či 
více druhů veřejných nabídek cenných papírů 
uvedených v čl. 1 odst. 4 písm. a) až d), se 
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d) jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 
kus se rovná alespoň částce odpovídající 
stanovenému limitu v eurech. 
(3) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až c) 
nebo zahraniční osoba s obdobnou činností 
oznámí na základě žádosti emitenta nebo osoby 
hodlající veřejně nabízet cenné papíry, zda 
považuje svého zákazníka za profesionálního, a 
to v rozsahu obchodů nebo investičních služeb 
týkajících se cenných papírů emitenta, které mají 
být předmětem nabídky. 
4) Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro 
veřejnou nabídku 
a) cenných papírů nabízených v souvislosti s 
nabídkou převzetí výměnou za jiné cenné papíry, 
pokud je doručen České národní bance a je k 
dispozici adresátům nabídky dokument, o kterém 
rozhodne Česká národní banka, že obsahuje 
údaje rovnocenné údajům v prospektu; jestliže 
Česká národní banka neodešle emitentovi do 15 
pracovních dnů ode dne doručení dokumentu 
rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje 
považuje za rovnocenné údajům v prospektu; 
pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato 
lhůta neběží, 
b) cenných papírů nabízených v souvislosti s 
fúzí nebo rozdělením, pokud je doručen České 
národní bance a je k dispozici adresátům 
nabídky dokument, o kterém rozhodne Česká 
národní banka, že obsahuje údaje rovnocenné 
údajům v prospektu; jestliže Česká národní 
banka neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů 
ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto 
dokumentu, platí, že údaje považuje za 
rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení 
o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží, 
c) akcií rozdělovaných jako forma dividendy, 
jde-li o akcie stejného druhu jako akcie, z nichž 
jsou takové nepeněžité dividendy vypláceny, 
pokud je doručen České národní bance a je 
k dispozici adresátům nabídky dokument 
obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody 
a podrobnosti nabídky, 
d) cenných papírů vydaných a nabízených 
nebo přidělovaných současným nebo bývalým 
zaměstnancům nebo osobám s řídící pravomocí 
jejich zaměstnavatelem nebo osobou ze stejné 
skupiny jako zaměstnavatel, pokud je doručen 
České národní bance a je k dispozici adresátům 
nabídky dokument obsahující údaje o počtu a 
druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti 
nabídky, pokud jde o zaměstnavatele nebo 
osobu ze stejné skupiny jako zaměstnavatel, 
1. se sídlem nebo skutečným sídlem v 
členském státě Evropské unie, nebo 
2. se sídlem ve státě, který není členským 
státem Evropské unie, za předpokladu, 
že zaměstnavatel nebo osoba ze stejné skupiny 
jako zaměstnavatel vydává cenné papíry, které 
jsou přijaty k obchodování na evropském 

považuje za samostatnou nabídku a pro účely 
stanovení, zda tento další prodej představuje 
veřejnou nabídku cenných papírů, se použije 
definice uvedená v čl. 2 písm. d). Umístění 
cenných papírů pomocí finančních 
zprostředkovatelů podléhá uveřejnění 
prospektu, pokud se na konečné umístění 
nevztahuje jedna z výjimek uvedených v čl. 1 
odst. 4 písm. a) až d).  
V případě takového pozdějšího dalšího prodeje 
cenných papírů nebo konečného umístění 
cenných papírů pomocí finančních 
zprostředkovatelů se žádný další prospekt 
nevyžaduje, pokud je k dispozici platný 
prospekt podle článku 12 a emitent nebo 
osoba odpovědná za sestavení tohoto 
prospektu s jeho použitím na základě písemné 
dohody souhlasí. 
 
čl. 22 odst. 5: 
5.   Pokud emitent nebo osoba nabízející 
cenné papíry sdělí ústně či písemně podstatné 
informace jednomu či více vybraným 
investorům, musí být tyto informace buď: 
a) sděleny všem ostatním investorům, kterým 
je nabídka určena, pokud se uveřejnění 
prospektu v souladu s čl. 1 odst. 4 nebo 5 
nevyžaduje, nebo 
b) zahrnuty do prospektu nebo do dodatku 
prospektu v souladu s čl. 23 odst. 1, pokud je 
uveřejnění prospektu povinné. 
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regulovaném trhu nebo na trhu s cennými papíry 
se sídlem ve státě, který není členským státem 
Evropské unie, který Evropská komise uznala za 
srovnatelný s evropským regulovaným trhem (§ 
35a), 
e) akcií vydávaných výměnou za jiné již 
vydané akcie stejného druhu, pokud tím 
nedochází ke zvýšení základního kapitálu. 

§ 35b Následná veřejná nabídka cenných papírů 
Obchodník s cennými papíry, osoba uvedená v § 
24 odst. 5 nebo osoba uvedená v § 28 odst. 6, 
kteří činí následnou veřejnou nabídku cenných 
papírů upsaných od emitenta nebo koupených od 
osoby nabízející tyto cenné papíry, nemusí 
prospekt uveřejnit, pokud 
a) je po dobu trvání následné veřejné nabídky 
adresátům veřejné nabídky k dispozici prospekt 
vyhotovený v souvislosti s původní veřejnou 
nabídkou, 
b) je tento prospekt platný v souladu s § 36i a 
c) se písemně dohodli se všemi osobami, 
které původní prospekt vypracovaly, na jeho 
použití v následné veřejné nabídce. 
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čl. 8 odst. 11: 
11.   Veřejná nabídka cenných papírů může 
pokračovat po skončení platnosti základního 
prospektu, na jehož základě byla zahájena, 
pokud je následný základní prospekt schválen 
a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti 
předchozího základního prospektu. Konečné 
podmínky takové nabídky obsahují na první 
straně výrazné upozornění, v němž je uveden 
poslední den platnosti předchozího základního 
prospektu a také informace o tom, kde bude 
uveřejněn následný základní prospekt. 
Následný základní prospekt obsahuje konečné 
podmínky z počátečního základního prospektu 
nebo jsou do něj tyto podmínky začleněny 
formou odkazu a odkazuje na konečné 
podmínky, které jsou relevantní pro trvající 
nabídku. 
Právo na odvolání souhlasu podle čl. 23 odst. 
2 se vztahuje rovněž na investory, kteří 
souhlasili s nákupem nebo upsáním cenných 
papírů během doby platnosti předchozího 
základního prospektu, pokud jim cenné papíry 
dosud nebyly dodány. 

§ 36 Obsah prospektu cenného papíru 
(1) Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, 
které jsou vzhledem ke konkrétní povaze 
emitenta a cenných papírů, které jsou veřejně 
nabízeny nebo ohledně nichž je žádáno o přijetí 
k obchodování na evropském regulovaném trhu, 
nezbytné pro investory k zasvěcenému 
posouzení nabízeného cenného papíru a práv s 
ním spojených, majetku a dluhů, finanční situace, 
zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a 
finanční situace emitenta a případně třetí osoby 
zaručující se za splacení cenných papírů (dále 
jen „ručitel“). Prospekt musí být formulován 
srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou 
analýzu. 
(2) Prospekt obsahuje údaje o emitentovi a 
cenném papíru, který má být veřejně nabízen 
nebo přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu, a shrnutí prospektu. Prospekt 
nemusí obsahovat shrnutí prospektu, jestliže je 
žádáno o přijetí dluhového cenného papíru, jehož 
jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná 
alespoň částce odpovídající stanovenému limitu 
v eurech, k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. Prospekt nemusí obsahovat 
údaje o ručiteli, je-li ručitelem členský stát 
Evropské unie. 
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čl. 6 odst. 1: 
1.   Aniž jsou dotčeny čl. 14 odst. 2 a čl. 18 
odst. 1, obsahuje prospekt nezbytné 
informace, které jsou podstatné pro to, aby 
investor informovaně posoudil: 
a) aktiva a pasiva, zisky a ztráty, finanční 
situaci a vyhlídky emitenta a kteréhokoli 
ručitele; 
b) práva spojená s cennými papíry; a 
c) důvody emise a její dopady na emitenta. 
Tyto informace mohou být různé v závislosti na 
jakémkoliv z těchto faktorů: 
a) povaze emitenta; 
b) druhu cenných papírů; 
c) situaci emitenta; 
d) případně na tom, zda mají nekapitálové 
cenné papíry jednotkovou jmenovitou 
hodnotou nejméně 100 000 EUR nebo zda 
mají být obchodovány pouze na regulovaném 
trhu či jeho konkrétním segmentu, k němuž 
mohou mít pro účely obchodování s těmito 
cennými papíry přístup pouze kvalifikovaní 
investoři, či nikoliv. 
 
čl. 7 odst. 1: 
1.   Prospekt obsahuje shrnutí, které uvádí 
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(3) Ve výjimečných případech, kdy některé 
povinně uváděné údaje8) nejsou přiměřené 
vzhledem k oblasti činnosti emitenta, právní 
formě emitenta nebo k cenným papírům, kterých 
se prospekt týká, obsahuje prospekt údaje 
rovnocenné povinně uváděným údajům, ledaže 
takové údaje nejsou k dispozici. Odstavec 1 tím 
není dotčen. 
(4) Údaje v prospektu mohou být uvedeny 
formou odkazu na jeden či více dokumentů dříve 
nebo současně uveřejněných a schválených 
Českou národní bankou nebo uveřejněných a 
zaslaných České národní bance podle části 
čtvrté nebo deváté hlav II až IV. Prospekt 
odkazuje pouze na nejaktuálnější dokumenty, 
které musí být veřejně dostupné po celou dobu 
uveřejnění prospektu, a obsahuje seznam 
odkazů. 
(5) Shrnutí prospektu je strukturovaný stručný a 
srozumitelný dokument v jazyce, ve kterém byl 
vyhotoven prospekt, přičemž pro jeho vyhotovení 
nelze použít postup podle odstavce 4 a odstavec 
2 věta poslední se použije obdobně; shrnutí 
prospektu obsahuje 
a) upozornění na to, že 
1. toto shrnutí představuje úvod k prospektu, 
2. rozhodnutí investovat do cenných papírů 
by mělo být založeno na tom, že investor zváží 
prospekt jako celek, 
3. v případě, kdy je u soudu vznesena 
žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, 
může být žalující investor povinen nést náklady 
na překlad prospektu, vynaložené před 
zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s 
právními předpisy stanoveno jinak, a 
4. osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu 
včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost 
údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je 
shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při 
společném výkladu s ostatními částmi prospektu, 
nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu 
s ostatními částmi prospektu neobsahuje 
informace uvedené v odstavci 5 písm. b), a 
b) strukturovaný přehled informací 
nezbytných k posouzení povahy cenného papíru 
a rizik s ním spojených tak, aby na jejich základě 
a při zvážení prospektu jako celku mohl adresát 
nabídky usoudit, zda je cenný papír pro něj 
vhodný; tento přehled obsahuje alespoň 
1. stručnou charakteristiku emitenta cenného 
papíru a případného ručitele, včetně rizik 
spojených s majetkem, závazky a finanční situací 
těchto osob, 
2. stručný popis podstatných rizik emitenta 
cenného papíru a případného ručitele, 
3. stručný popis podstatných rizik 
souvisejících s investicí do daného cenného 
papíru, základní charakteristiku investice do 
tohoto cenného papíru a popis práv spojených s 

klíčové informace, jež investoři potřebují, aby 
porozuměli povaze a rizikům emitenta, ručitele 
a cenných papírů, které jsou nabízeny či 
přijímány k obchodování na regulovaném trhu, 
a které má být vykládáno ve spojení s 
ostatními částmi prospektu, aby investorům 
pomohlo zvážit, zda do takových cenných 
papírů investovat. 
Odchylně od prvního pododstavce není shrnutí 
vyžadováno, jestliže se prospekt týká přijetí 
nekapitálových cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu a tyto: 
a) mají být obchodovány pouze na 
regulovaném trhu či jeho konkrétním 
segmentu, k němuž mohou mít pro účely 
obchodování s těmito cennými papíry přístup 
pouze kvalifikovaní investoři, nebo 
b) mají jednotkovou jmenovitou hodnotu 
nejméně 100 000 EUR. 
 
čl. 7 odst. 2: 
2.   Obsah shrnutí musí být přesný, poctivý a 
jasný a nesmí být zavádějící. Shrnutí je třeba 
chápat jako úvod k prospektu a musí být v 
souladu s ostatními částmi prospektu. 
 
čl. 7 odst. 3: 
3.   Shrnutí se vypracuje jako krátký a stručný 
dokument, který po vytištění nepřesahuje 
maximální délku sedmi stran velikosti A4. 
Shrnutí: 
a) je prezentováno a uspořádáno tak, aby se 
snadno četlo, přičemž je použito písmo čitelné 
velikosti; 
b) je sepsáno v jazyce a stylem, které 
umožňují snadno porozumět informacím, a 
zejména v jazyce, který je jasný, netechnický, 
stručný a srozumitelný pro investory. 
 
čl. 7 odst. 4: 
4.   Shrnutí tvoří tyto čtyři oddíly: 
a) úvod, jenž obsahuje upozornění; 
b) klíčové informace o emitentovi; 
c) klíčové informace o cenných papírech; 
d) klíčové informace o veřejné nabídce 
cenných papírů nebo o jejich přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu. 
 
čl. 7 odst. 5: 
5.   Oddíl uvedený v odst. 4 písm. a) obsahuje: 
a) název cenných papírů a jejich mezinárodní 
identifikační číslo (ISIN); 
b) totožnost a kontaktní údaje emitenta, včetně 
jeho identifikačního označení právnické osoby 
(LEI); 
c) případně totožnost a kontaktní údaje osoby 
nabízející cenné papíry, včetně jejího LEI, má-
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tímto cenným papírem, 
4. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu 
vydávané v souvislosti s veřejnou nabídkou 
cenných papírů, rovněž důvody veřejné nabídky, 
způsob, jakým emitent nebo osoba činící 
veřejnou nabídku použije výnosy veřejné 
nabídky, a obecné podmínky veřejné nabídky, 
včetně odhadů výše poplatků spojených s 
nabytím cenných papírů, které jsou předmětem 
veřejné nabídky, a 
5. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu 
vydávané v souvislosti s přijetím cenného papíru 
k obchodování na evropském regulovaném trhu, 
podrobnosti o přijetí k obchodování na 
evropském regulovaném trhu včetně odhadů 
výše poplatků spojených s nabytím cenných 
papírů, které mají být přijaty k obchodování na 
evropském regulovaném trhu. 
(6) Prospekt vyhotovuje emitent nebo osoba, 
která má v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry 
nebo která žádá o přijetí cenného papíru k 
obchodování na evropském regulovaném trhu, 
nebo organizátor regulovaného trhu, který má v 
úmyslu sám přijmout cenný papír k obchodování 
na jím organizovaném regulovaném trhu bez 
souhlasu emitenta. Má-li v úmyslu veřejně 
nabízet cenné papíry či žádá-li o přijetí cenného 
papíru k obchodování na evropském 
regulovaném trhu více osob společně, vyhotovují 
prospekt tyto osoby společně; je-li však jedna z 
těchto osob emitentem, vyhotovuje prospekt 
emitent. 
(7) Prospekt lze vyhotovit jako jednotný 
dokument nebo jako složený ze samostatných 
dokumentů. Prospekt složený ze samostatných 
dokumentů se dělí na registrační dokument, 
doklad o cenném papíru a shrnutí prospektu. 
Registrační dokument obsahuje údaje týkající se 
emitenta. Doklad o cenném papíru obsahuje 
údaje o cenném papíru, který je veřejně nabízen 
nebo má být přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. 
(8) Emitent, který již má registrační dokument 
dříve schválený Českou národní bankou, může 
při veřejné nabídce nebo pro přijetí cenného 
papíru k obchodování na evropském 
regulovaném trhu vypracovat pouze doklad o 
cenném papíru a shrnutí prospektu. Doklad o 
cenném papíru v tomto případě obsahuje rovněž 
údaje, které jsou jinak obsahem registračního 
dokumentu, pokud od posledního schválení 
registračního dokumentu došlo k podstatné 
změně, která by mohla ovlivnit hodnocení 
investorů a které nebyly obsaženy v dodatku 
prospektu schváleném Českou národní bankou. 
Doklad o cenném papíru a shrnutí prospektu 
vyžadují samostatné schválení Českou národní 
bankou. 

li právní osobnost, nebo osoby, která žádá o 
přijetí k obchodování na regulovaném trhu; 
d) totožnost a kontaktní údaje příslušného 
orgánu, který prospekt schvaluje, a pokud se 
liší, příslušného orgánu, který schválil 
registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument; 
e) datum schválení prospektu. 
Tento oddíl obsahuje tato upozornění: 
a) shrnutí je třeba číst jako úvod k prospektu; 
b) jakékoli rozhodnutí investovat do cenných 
papírů by mělo být založeno na tom, že 
investor zváží prospekt jako celek; 
c) případně, že by investor mohl přijít o 
veškerý investovaný kapitál nebo jeho část, a 
pokud se odpovědnost investora neomezuje 
na výši jeho investice, upozornění, že by mohl 
přijít o více než o investovaný kapitál, a rozsah 
takové potenciální ztráty; 
d) v případě, že je u soudu vznesen nárok na 
základě informací uvedených v prospektu, 
může být žalujícímu investorovi podle 
vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit 
náklady na překlad prospektu před zahájením 
soudního řízení; 
e) občanskoprávní odpovědnost nesou pouze 
ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu 
předložily, avšak pouze pokud je shrnutí 
zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s 
ostatními částmi prospektu nebo pokud shrnutí 
ve spojení s ostatními částmi prospektu 
neposkytuje klíčové informace, které 
investorům pomáhají při rozhodování, zda do 
dotyčných cenných papírů investovat; 
f) případně upozornění týkající se 
srozumitelnosti vyžadované v souladu s čl. 8 
odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1286/2014. 
 
čl. 7 odst. 6: 
6.   Oddíl uvedený v odst. 4 písm. b) obsahuje 
tyto informace: 
a) v pododdíle s názvem „Kdo je emitentem 
cenných papírů?“ stručný popis emitenta 
cenných papírů včetně alespoň těchto 
informací: 
i) jeho sídla a právní formy, jeho LEI, právních 
předpisů, na jejichž základě provozuje svoji 
činnost, a země, v níž je registrován; 
ii) jeho hlavních činností; 
iii) jeho největších společníků včetně toho, zda 
je přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a 
kým; 
iv) totožnosti jeho klíčových výkonných 
ředitelů; 
v) totožnosti jeho statuárních auditorů; 
b) v pododdíle s názvem „Které finanční 
informace o emitentovi jsou klíčové?“ výběr 
historických klíčových finančních informací 
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uvedených za každý účetní rok období, na něž 
se historické finanční informace vztahují, a za 
každé další mezitímní účetní období, doplněný 
srovnávacími údaji za totéž období 
předchozího účetního roku. Požadavek 
ohledně srovnávacích rozvahových informací 
se splní uvedením rozvahových informací ke 
konci roku. Klíčové finanční informace 
případně zahrnují: 
i) pro forma finanční informace; 
ii) stručný popis povahy jakýchkoli výhrad ve 
zprávě auditora týkajících se historických 
finančních informací; 
c) v pododdíle s názvem „Jaká jsou hlavní 
rizika, která jsou specifická pro daného 
emitenta?“ stručný popis nejvýznamnějších 
rizikových faktorů obsažených v prospektu, 
které jsou specifické pro daného emitenta, 
přičemž se nepřekročí celkový počet rizikových 
faktorů stanovený v odstavci 10. 
 
čl. 7 odst. 7: 
7.   Oddíl uvedený v odst. 4 písm. c) obsahuje 
tyto informace: 
a) v pododdíle s názvem „Jaké jsou hlavní rysy 
cenných papírů?“ stručný popis cenných 
papírů, které jsou veřejně nabízeny nebo 
přijímány k obchodování naregulovaném trhu, 
a to přinejmenším včetně: 
i) jejich druhu, třídy a ISIN; 
ii) případně jejich měny, jmenovité hodnoty, 
počtu vydávaných cenných papírů a doby 
splatnosti cenných papírů; 
iii) práv spojených s cennými papíry; 
iv) relativního pořadí přednosti cenných papírů 
v rámci kapitálové struktury emitenta v případě 
jeho platební neschopnosti, popřípadě včetně 
informací o úrovni podřízenosti daných 
cenných papírů a o potenciálním dopadu na 
investici v případě řešení krize podle směrnice 
2014/59/EU; 
v) veškerých případných omezení volné 
převoditelnosti těchto cenných papírů; 
vi) případně politiky týkající se dividend nebo 
vyplácení; 
b) v pododdíle s názvem „Kde budou cenné 
papíry obchodovány?“ informace o tom, zda 
cenné papíry podléhají nebo budou podléhat 
žádosti o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu nebo k obchodování v 
mnohostranném obchodním systému, a 
identitu všech trhů, na nichž cenné papíry jsou 
nebo mají být obchodovány; 
c) pokud je za cenné papíry poskytnuta 
záruka, v pododdíle s názvem „Je za cenné 
papíry poskytnuta záruka?“ tyto informace: 
i) stručný popis povahy a rozsahu záruky, 
ii) stručný popis ručitele, včetně jeho LEI, 
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iii) příslušné klíčové finanční informace pro 
účely posouzení schopnosti ručitele dostát 
svým závazkům vyplývajícím ze záruky, a 
iv) stručný popis nejvýznamnějších rizikových 
faktorů týkajících se ručitele, které jsou 
uvedeny v prospektu v souladu s čl. 16 odst. 3, 
přičemž se nepřekročí celkový počet rizikových 
faktorů stanovený v odstavci 10; 
d) v pododdíle s názvem „Jaká jsou hlavní 
rizika, která jsou specifická pro tyto cenné 
papíry?“ stručný popis nejvýznamnějších 
rizikových faktorů obsažených v prospektu, 
které jsou specifické pro dané cenné papíry, 
přičemž se nepřekročí celkový počet rizikových 
faktorů stanovený v odstavci 10. 
Je-li nutné, aby bylo sestaveno sdělení 
klíčových informací podle nařízení (EU) č. 
1286/2014, emitent, osoba nabízející cenné 
papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, mohou 
nahradit obsah stanovený v tomto odstavci 
informacemi stanovenými v čl. 8 odst. 3 písm. 
c) až i) nařízení (EU) č. 1286/2014. Pokud se 
použije nařízení (EU) č. 1286/2014, může 
každý členský stát, který pro účely tohoto 
nařízení vystupuje jako domovský členský stát, 
vyžadovat od emitentů, osob nabízejících 
cenné papíry nebo osob, které žádají o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, aby v 
prospektech schvalovaných jeho příslušným 
orgánem nahradili obsah stanovený v tomto 
odstavci informacemi stanovenými v čl. 8 odst. 
3 písm. c) až i) nařízení (EU) č. 1286/2014. 
Pokud dochází k nahrazení obsahu podle 
druhého pododstavce, zvýší se maximální 
počet stran stanovený v odstavci 3 o tři 
dodatečné strany velikosti A4. Obsah sdělení 
klíčových informací se stane samostatným 
oddílem shrnutí. Ve stránkovém rozvržení 
uvedeného oddílu musí být zřetelně označeno, 
že jde o obsah sdělení klíčových informací 
podle čl. 8 odst. 3 písm. c) až i) nařízení (EU) 
č. 1286/2014. 
Pokud se v souladu s čl. 8 odst. 9 třetím 
pododstavcem jediné shrnutí vztahuje na 
několik cenných papírů, které se liší pouze v 
určitých velice omezených detailech, jako je 
emisní kurz nebo datum splatnosti, maximální 
počet stran stanovený v odstavci 3 se zvýší o 
dvě dodatečné strany velikosti A4. Je-li však 
pro tyto cenné papíry vyžadováno sestavení 
sdělení klíčových informací podle nařízení 
(EU) č. 1286/2014 a emitent, osoba nabízející 
cenné papíry nebo osoba, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, provedou 
nahrazení obsahu uvedené v druhém 
pododstavci tohoto odstavce, maximální počet 
stran se zvýší o tři dodatečné strany velikosti 
A4 na každý další cenný papír. 
Pokud shrnutí obsahuje informace uvedené v 
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prvním pododstavci písm. c), maximální počet 
stran uvedený v odstavci 3 se zvýší o jednu 
dodatečnou stranu velikosti A4. 
 
čl. 7 odst. 8: 
8.   Oddíl uvedený v odst. 4 písm. d) obsahuje 
tyto informace: 
a) v pododdíle s názvem „Za jakých podmínek 
a podle jakého časového rozvrhu mohu 
investovat do tohoto cenného papíru?“ 
případné obecné podmínky a očekávaný 
časový rozvrh nabídky, informace o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, plán 
distribuce, částka a procentní podíl okamžitého 
zředění vyplývajícího z nabídky a odhad 
celkových nákladů spojených s emisí nebo 
nabídkou, včetně odhadovaných nákladů, 
které emitent nebo osoba nabízející cenné 
papíry naúčtují investorovi; 
b) liší-li se od emitenta, v pododdíle s názvem 
„Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo 
osobou, která žádá o přijetí k obchodování?“ 
stručný popis osoby nabízející cenné papíry 
nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování 
na regulovaném trhu, včetně jejich sídla a 
právní formy, právních předpisů, na jejichž 
základě provozují svoji činnost, a země, v níž 
jsou registrováni; 
c) v pododdíle s názvem „Proč je tento 
prospekt sestavován?“ stručný popis důvodů 
nabídky nebo přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, jakož i případně 
i) využití a odhad čisté částky výnosů, 
ii) uvedení, zda je nabídka předmětem dohody 
o upisování na základě pevného závazku 
převzetí, s uvedením jakékoli části, které se to 
netýká, 
iii) uvedení nejvýznamnějších střetů zájmů 
týkajících se nabídky nebo přijetí k 
obchodování. 
 
čl. 7 odst. 9: 
9.   V rámci každého z oddílů popsaných v 
odstavcích 6, 7 a 8 může emitent doplnit dílčí 
záhlaví, považuje-li to za nutné. 
 
čl. 7 odst. 10: 
10.   Celkový počet rizikových faktorů 
obsažených v oddílech shrnutí uvedených v 
odst. 6 písm. c) a v odst. 7 prvním pododstavci 
písm. c) bodě iv) a písm. d) nesmí překročit 15. 
 
čl. 7 odst. 11:  
11.   Shrnutí nesmí obsahovat křížové odkazy 
na jiné části prospektu ani do něj nesmí být 
začleněny informace ve formě odkazu. 
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§ 36a Základní prospekt 
(1) Prospekt může být vyhotoven jako základní 
prospekt, který nemusí obsahovat konečné 
podmínky vztahující se k jednotlivým emisím 
cenného papíru, pokud se jedná o 
a) dluhové cenné papíry, včetně opčních 
listů, jiných warrantů a obdobných cenných 
papírů na tyto dluhové cenné papíry vydávané v 
rámci nabídkového programu, nebo 
b) dluhové cenné papíry vydávané průběžně 
či opakovaně osobou uvedenou v § 2a odst. 1 
písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s 
obdobnou činností v případě, že 
1. výnosy z emise uvedených cenných papírů 
jsou vkládány do aktiv, která zajišťují dostatečné 
krytí dluhů vyplývajících z cenných papírů do 
data jejich splatnosti, a 
2. při platební neschopnosti příslušné osoby 
uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo 
zahraniční osobou s obdobnou činností jsou 
uvedené výnosy v první řadě určeny ke splacení 
splatné jistiny a úroků. 
(2) Pokud dojde v průběhu nabídkového 
programu nebo v průběhu průběžného či 
opakovaného vydávání cenných papírů k 
podstatným změnám údajů uvedených v 
základním prospektu, doplní osoba, která 
vyhotovila prospekt, tyto údaje v dodatku 
prospektu v souladu s § 36j. 
(3) Pokud nejsou konečné podmínky nabídky 
zahrnuty v základním prospektu nebo dodatku 
prospektu, budou konečné podmínky uveřejněny 
a sděleny emitentem České národní bance bez 
zbytečného odkladu po učinění veřejné nabídky, 
a je-li to možné, před počátkem veřejné nabídky 
a před přijetím k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. Konečné podmínky obsahují 
pouze údaje, které se vztahují k dokladu o 
cenném papíru, a nenahrazují dodatek 
prospektu. V každém takovém případě se použije 
ustanovení § 36d odst. 1 písm. a) obdobně. 
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čl. 8 odst. 2: 
2.   Základní prospekt obsahuje tyto informace: 
a) šablonu s názvem „formulář pro konečné 
podmínky“, která se vyplní u každé jednotlivé 
emise, a s uvedením volitelných možností, 
které jsou k dispozici ohledně informací, jež 
mají být stanoveny v konečných podmínkách 
nabídky; 
b) adresu internetových stránek, na nichž 
budou konečné podmínky uveřejněny. 
 
čl. 8 odst. 3: 
3.   Obsahuje-li základní prospekt volitelné 
možnosti ohledně informací vyžadovaných v 
příslušném popise cenných papírů, v 
konečných podmínkách se stanoví, které z 
těchto volitelných možností se vztahují k 
jednotlivé emisi, a to odkazem na příslušné 
oddíly základního prospektu nebo 
zopakováním těchto informací. 
 
čl. 8 odst. 5: 
5.   Pokud konečné podmínky nejsou 
začleněny do základního prospektu ani do jeho 
dodatku, emitent je uveřejní v souladu s 
podmínkami stanovenými v článku 21 a podá k 
uložení příslušnému orgánu domovského 
členského státu, a to co nejdříve od okamžiku 
veřejné nabídky cenných papírů a pokud 
možno před započetím veřejné nabídky 
cenných papírů nebo přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu. 
Konečné podmínky musí obsahovat jasné a 
výrazné prohlášení uvádějící: 
a) že konečné podmínky byly vypracovány pro 
účely tohoto nařízení a musí být vykládány ve 
spojení se základním prospektem a jakýmkoli 
jeho dodatkem, aby bylo možné získat 
všechny relevantní informace; 
b) kde jsou základní prospekt a jakýkoli jeho 
dodatek uveřejněny v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 21; 
c) že je ke konečným podmínkám přiloženo 
shrnutí jednotlivé emise. 
 
čl. 8 odst. 6: 
6.   Základní prospekt lze sestavit jako jediný 
dokument nebo jako samostatné dokumenty. 
Pokud emitent, osoby nabízející cenné papíry 
nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování 
na regulovaném trhu, podali k uložení 
registrační dokument pro nekapitálové cenné 
papíry nebo univerzální registrační dokument 
podle článku 9 a rozhodnou se, že sestaví 
základní prospekt, musí základní prospekt 
obsahovat: 
a) informace obsažené v registračním 
dokumentu nebo univerzálním registračním 
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dokumentu; 
b) informace, které by jinak byly obsaženy v 
příslušném popisu cenných papírů s výjimkou 
konečných podmínek, jestliže konečné 
podmínky nejsou zahrnuty v základním 
prospektu. 
 
čl. 8 odst. 11: 
11.   Veřejná nabídka cenných papírů může 
pokračovat po skončení platnosti základního 
prospektu, na jehož základě byla zahájena, 
pokud je následný základní prospekt schválen 
a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti 
předchozího základního prospektu. Konečné 
podmínky takové nabídky obsahují na první 
straně výrazné upozornění, v němž je uveden 
poslední den platnosti předchozího základního 
prospektu a také informace o tom, kde bude 
uveřejněn následný základní prospekt. 
Následný základní prospekt obsahuje konečné 
podmínky z počátečního základního prospektu 
nebo jsou do něj tyto podmínky začleněny 
formou odkazu a odkazuje na konečné 
podmínky, které jsou relevantní pro trvající 
nabídku. 
 
čl. 27 odst. 4: 
4.   Konečné podmínky a shrnutí jednotlivé 
emise se vypracují ve stejném jazyce, v jakém 
je sestaven schválený základní prospekt. 
Při sdělování konečných podmínek 
příslušnému orgánu hostitelského členského 
státu nebo v případě více než jednoho 
hostitelského členského státu příslušným 
orgánům hostitelských členských států v 
souladu s čl. 25 odst. 4 se na konečné 
podmínky a přiložené shrnutí uplatňují tato 
jazyková pravidla: 
a) shrnutí jednotlivé emise přiložené ke 
konečným podmínkám musí být k dispozici v 
úředním jazyce, nebo alespoň v jednom z 
úředních jazyků hostitelského členského státu 
nebo v jiném jazyce přijímaném příslušným 
orgánem hostitelského členského státu v 
souladu s odst. 2 druhým pododstavcem nebo 
případně odst. 3 druhým pododstavcem; 
b) má-li být případně v souladu s odstavci 2 
nebo 3 tohoto článku přeložen základní 
prospekt, vztahují se na konečné podmínky a 
na k nim přiložené shrnutí jednotlivé emise 
stejné požadavky na překlad jako na základní 
prospekt. 
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§ 36b Odpovědnost za obsah prospektu 
(1) Za správnost a úplnost údajů uvedených v 
prospektu odpovídá osoba, která podle § 36 
odst. 6 vyhotovila prospekt, a ručitel, pokud je 
uveden v prospektu a zaručil se za správnost 
údajů. Pokud vyhotovilo prospekt více osob 
společně, odpovídá každá z těchto osob za 
obsah prospektu. V prospektu musí být uvedeny 
údaje o osobách odpovědných za správné 
vyhotovení prospektu a jejich prohlášení, že 
podle jejich nejlepšího vědomí jsou údaje 
obsažené v prospektu správné a že v něm 
nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by 
mohly změnit význam prospektu. 
(2) Za správnost údajů uvedených ve shrnutí 
prospektu odpovídá osoba uvedená v odstavci 1 
pouze v případě, že je shrnutí prospektu 
zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu 
s ostatními částmi prospektu, nebo pokud shrnutí 
prospektu při společném výkladu s ostatními 
částmi prospektu neobsahuje informace uvedené 
v § 36 odst. 5 písm. b) požadované informace. 
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čl. 11 odst. 1: 
1.   Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
informace uvedené v prospektu a v jakémkoliv 
jeho dodatku nesl alespoň emitent nebo jeho 
správní, řídící či dozorčí orgány, osoba 
nabízející cenné papíry nebo osoba, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo ručitel. Osoby odpovědné za 
prospekt a za jakýkoliv jeho dodatek jsou jasně 
určeny v prospektu jménem a funkcí nebo v 
případě právnických osob názvem a sídlem; 
prospekt musí rovněž obsahovat jejich 
prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí 
jsou informace obsažené v prospektu správné 
a že v něm nebyly zamlčeny žádné 
skutečnosti, které by mohly změnit význam 
prospektu. 
 
čl. 11 odst. 2: 
2.   Členské státy zajistí, aby se jejich právní a 
správní předpisy týkající se občanskoprávní 
odpovědnosti vztahovaly na osoby odpovědné 
za informace uvedené v prospektu. 
Členské státy však zajistí, aby žádná osoba 
nenesla občanskoprávní odpovědnost 
výhradně na základě shrnutí podle článku 7 
nebo na základě zvláštního shrnutí unijního 
prospektu pro růst podle čl. 15 odst. 1 druhého 
pododstavce nebo na základě jejich překladu, 
ledaže tyto: 
a) jsou zavádějící, nepřesné nebo jsou v 
rozporu s ostatními částmi prospektu, nebo 
b) ve spojení s ostatními částmi prospektu 
neposkytují klíčové informace, které 
investorům pomáhají při rozhodování, zda do 
dotyčných cenných papírů investovat. 
 
čl. 11 odst. 3: 
3.   Odpovědnost za informace uvedené v 
registračním dokumentu nebo v univerzálním 
registračním dokumentu nesou osoby uvedené 
v odstavci 1 pouze v případech, kdy je 
registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument použit jako nedílná 
součást schváleného prospektu. 
 
První pododstavec se použije, aniž jsou 
dotčeny články 4 a 5 směrnice 2004/109/ES, 
jestliže jsou do univerzálního registračního 
dokumentu začleněny informace podle 
uvedených článků. 

§ 36c Schvalování prospektu 
(1) Česká národní banka schvaluje na žádost 
osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 6), 
prospekt cenného papíru vydaného emitentem 
se sídlem v České republice s výjimkou 
uvedenou v odstavci 4. 
(2) Česká národní banka schvaluje na žádost 
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čl. 20 odst. 7: 
7.   Příslušné orgány poskytnou na svých 
internetových stránkách pokyny k procesu 
kontroly a schvalování, aby se usnadnilo 
účinné a včasné schvalování prospektů. Tyto 
pokyny obsahují kontaktní údaje pro účely 
schvalování. Emitent, osoba nabízející cenné 
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osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 6), 
prospekt cenného papíru vydaného emitentem 
se sídlem ve státě, který není členským státem 
Evropské unie, s výjimkou uvedenou v odstavci 
4, pokud je Česká republika prvním členským 
státem Evropské unie, kde mají být cenné papíry 
takového emitenta veřejně nabízeny nebo přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu. 
(3) Česká národní banka schvaluje prospekt 
dluhového cenného papíru vydaného emitentem 
se sídlem v jiném členském státě Evropské unie 
nebo ve státě, který není členským státem 
Evropské unie, pokud o schválení požádala 
Českou národní banku osoba, která prospekt 
vyhotovila, tento cenný papír byl nebo má být v 
České republice přijat k obchodování na 
regulovaném trhu nebo veřejně nabízen a tento 
dluhový cenný papír 
a) má jmenovitou hodnotu nebo cenu za 1 
kus rovnající se alespoň částce odpovídající 
1 000 EUR, nebo 
b) opravňuje k získání převoditelných 
cenných papírů nebo k získání částky v hotovosti 
v důsledku převodu nebo výkonu práv s ním 
spojených, za předpokladu, že emitent 
dluhového cenného papíru není zároveň 
emitentem podkladových cenných papírů nebo 
osobou, která je součástí stejné skupiny jako 
emitent podkladových cenných papírů. 
(4) Osoba, která vyhotovila prospekt cenného 
papíru vydaného emitentem se sídlem v České 
republice nebo emitentem uvedeným v odstavci 
2, může požádat o schválení prospektu orgán 
dohledu jiného členského státu Evropské unie, 
kde mají být tyto cenné papíry přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně 
nabízeny, jestliže se jedná o dluhový cenný papír 
podle odstavce 3 písm. a) nebo b). 
(5) Česká národní banka rozhodne o žádosti 
podle odstavců 1, 2 nebo 3 do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení této žádosti, pokud jsou 
součástí žádosti doklady o tom, že emitent 
cenného papíru uvedeného v prospektu má už 
cenné papíry přijaté k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo už veřejně 
cenné papíry nabízel. Tato lhůta se prodlužuje na 
20 pracovních dnů, pokud emitent cenného 
papíru uvedeného v prospektu nemá žádné 
cenné papíry přijaté k obchodování na 
evropském regulovaném trhu a dosud veřejně 
cenné papíry nenabízel. 
(6) Žádosti podle odstavců 1 až 3 lze podat v 
listinné nebo v elektronické podobě. Přílohu 
žádosti o schválení prospektu tvoří doklady podle 
odstavce 5. 
(7) Česká národní banka požádá o doplnění 
prospektu, jsou-li předložené dokumenty neúplné 
nebo je nutné doplnění dalších údajů. Lhůta pro 
vydání rozhodnutí počíná běžet znovu ode dne, 
kdy Česká národní banka obdrží požadované 

papíry, osoba, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, nebo 
osoba pověřená sestavením prospektu mají po 
celou dobu schvalování prospektu možnost 
navázat přímou komunikaci a interakci s 
pracovníky příslušného orgánu. 
 
čl. 20 odst. 8: 
8.   Na žádost emitenta, osoby nabízející 
cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, může 
příslušný orgán domovského členského státu 
přenést schvalování prospektu na příslušný 
orgán jiného členského státu po předchozím 
oznámení orgánu ESMA a po dohodě s tímto 
jiným příslušným orgánem. Příslušný orgán 
domovského členského státu předá 
dokumentaci podanou společně se svým 
rozhodnutím o přenesení schvalování, a to v 
elektronickém formátu, příslušnému orgánu 
druhého členského státu ten den, kdy 
rozhodnutí učiní. Takové přenesení se oznámí 
emitentovi, osobě nabízející cenné papíry 
nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování 
na regulovaném trhu, do tří pracovních dnů 
ode dne přijetí rozhodnutí, které přijme 
příslušný orgán domovského členského státu. 
Lhůty stanovené v odst. 2 prvním pododstavci 
a v odstavci 3 začínají plynout ode dne, kdy 
příslušný orgán domovského členského státu 
přijal rozhodnutí. Ustanovení čl. 28 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1095/2010 se nepoužije na 
přenesení schvalování prospektu podle tohoto 
odstavce. Jakmile je přenesení schvalování 
dokončeno, je pro účely tohoto nařízení za 
příslušný orgán domovského členského státu 
pro daný prospekt považován příslušný orgán, 
na který bylo schvalování prospektu 
přeneseno. 
 
čl. 26 odst. 2: 
2.   Příslušný orgán, který schválil registrační 
dokument nebo univerzální registrační 
dokument či jakékoli jejich změny, na žádost 
emitenta, osoby nabízející cenné papíry, 
osoby, která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu nebo osoby pověřené 
sestavením tohoto dokumentu oznámí 
příslušnému orgánu domovského členského 
státu pro schvalování prospektu osvědčení o 
schválení osvědčující, že registrační dokument 
nebo univerzální registrační dokument či 
jakékoli jejich změny byly sestaveny v souladu 
s tímto nařízením, a elektronickou kopii 
uvedeného dokumentu. Toto oznámení se 
uskuteční do jednoho pracovního dne od 
obdržení žádosti, nebo je-li žádost podávána 
společně s návrhem registračního dokumentu 
nebo návrhem univerzálního registračního 
dokumentu, do jednoho pracovního dne ode 
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doplňující údaje. 
(8) Česká národní banka schválí prospekt, který 
obsahuje veškeré náležitosti vyplývající z tohoto 
zákona. 
(9) Česká národní banka může schválit prospekt 
cenného papíru vydaného emitentem se sídlem 
ve státě, který není členským státem Evropské 
unie, který je vyhotoven v souladu s právními 
předpisy tohoto státu, pokud 
a) jsou požadavky tohoto státu na obsah 
prospektu rovnocenné požadavkům, které 
stanoví tento zákon, a 
b) byl prospekt vyhotoven v souladu s 
mezinárodními standardy stanovenými 
mezinárodními organizacemi příslušných orgánů 
dohledu. 
(10) Česká národní banka může postoupit žádost 
o schválení prospektu orgánu dohledu jiného 
členského státu Evropské unie, pokud s tím tento 
zahraniční orgán dohledu vyslovil souhlas. Tuto 
skutečnost oznámí Česká národní banka osobě, 
která prospekt vyhotovila, do 3 pracovních dnů 
ode dne postoupení žádosti. Lhůta podle 
odstavce 5 běží znovu ode dne postoupení 
žádosti. O svém záměru žádost postoupit 
informuje Česká národní banka předem 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Článek 
28 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy) se nepoužije. 
(11) Česká národní banka může rozhodnout o 
tom, že souhlasí s návrhem orgánu dohledu 
jiného členského státu Evropské unie na 
postoupení žádosti o schválení prospektu České 
národní bance. Při schvalování prospektu 
postupuje Česká národní banka podle tohoto 
zákona. 

dne schválení tohoto dokumentu. 
V příslušných případech se k oznámení 
uvedenému v prvním pododstavci přiloží 
překlad registračního dokumentu nebo 
univerzálního registračního dokumentu či 
jakýchkoli jejich změn, za jehož vyhotovení je 
odpovědný emitent, osoba nabízející cenné 
papíry, osoba, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu nebo osoba 
pověřená sestavením takového dokumentu. 
Osvědčení o schválení se oznámí příslušnému 
orgánu domovského členského státu pro 
schvalování prospektu a současně i 
emitentovi, osobě nabízející cenné papíry, 
osobě, která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu nebo osobě pověřené 
sestavením registračního dokumentu nebo 
univerzálního registračního dokumentu či 
jakýchkoli jejich změn. 
V osvědčení se uvede případné použití čl. 18 
odst. 1 a 2 spolu s odůvodněním. 
Příslušný orgán, který schválil registrační 
dokument nebo univerzální registrační 
dokument či jakékoli jejich změny, oznámí 
orgánu ESMA osvědčení o schválení těchto 
dokumentů v témže okamžiku jako 
příslušnému orgánu domovského členského 
státu pro schvalování prospektu. 
Za oznámení ani za přijetí oznámení 
registračních dokumentů nebo univerzálních 
registračních dokumentů či jakýchkoli jejich 
změn, jakož ani za žádnou související 
dohledovou činnost si uvedené příslušné 
orgány nesmí účtovat žádný poplatek. 
 
čl. 26 odst. 3: 
3.   Registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument oznámený podle 
odstavce 2 lze použít jako nedílnou součást 
prospektu předloženého ke schválení 
příslušnému orgánu domovského členského 
státu pro schvalování prospektu. 
Příslušný orgán domovského členského státu 
pro schvalování prospektu neprovádí v 
souvislosti s oznámeným registračním 
dokumentem nebo univerzálním registračním 
dokumentem nebo jakýmikoliv jejich změnami 
žádnou kontrolu či schvalování a teprve po 
obdržení oznámení pouze schválí popis 
cenných papírů a shrnutí. 
 
čl. 26 odst. 4: 
4.   Registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument oznámený podle 
odstavce 2 obsahuje přílohu s klíčovými 
informacemi o emitentovi podle čl. 7 odst. 6. 
Schválení registračního dokumentu nebo 
univerzálního registračního dokumentu 
zahrnuje uvedenou přílohu. 
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V příslušných případech podle čl. 27 odst. 2 
druhého pododstavce a čl. 27 odst. 3 druhého 
pododstavce se k oznámení přiloží překlad 
přílohy registračního dokumentu nebo 
univerzálního registračního dokumentu 
pořízený emitentem, osobou nabízející cenné 
papíry nebo osobou pověřenou sestavením 
registračního dokumentu nebo univerzálního 
registračního dokumentu. 
Při vypracovávání shrnutí převezmou emitent, 
osoba nabízející cenné papíry nebo osoba 
pověřená sestavením prospektu obsah přílohy 
bez jakékoli změny v oddíle uvedeném v čl. 7 
odst. 4 písm. b). Příslušný orgán domovského 
členského státu pro schvalování prospektu 
tento oddíl shrnutí nekontroluje. 
 
čl. 26 odst. 5: 
5.   Pokud v době uvedené v čl. 23 odst. 1 
nastanou nebo jsou zjištěny významná nová 
skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná 
nepřesnost, které se týkají informací 
obsažených v registračním dokumentu nebo 
univerzálním registračním dokumentu, předloží 
se dodatek požadovaný podle článku 23 ke 
schválení příslušnému orgánu, který 
registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument schválil. Tento dodatek 
se oznámí příslušnému orgánu domovského 
členského státu pro schvalování prospektu 
postupem podle odstavců 2 a 3 tohoto článku 
do jednoho pracovního dne po jeho schválení. 
Je-li registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument současně použit jako 
nedílná součást několika prospektů, jak je 
uvedeno v čl. 23 odst. 5, oznámí se dodatek 
každému příslušnému orgánu, který takové 
prospekty schválil. 
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§ 36f Cenné papíry emitentů se sídlem v jiném 
členském státu Evropské unie 

(1) Pro účely veřejné nabídky cenného papíru 
emitenta se sídlem v jiném členském státu 
Evropské unie nebo pro účely žádosti o přijetí 
takového cenného papíru k obchodování na 
regulovaném trhu je platný prospekt, který 
schválil orgán dohledu státu sídla emitenta, 
jestliže tento orgán poskytl České národní bance 
osvědčení o schválení, osvědčující, že prospekt 
byl vyhotoven v souladu s právem Evropské 
unie, kopii uvedeného prospektu v českém 
jazyce nebo v anglickém jazyce a kopii shrnutí 
prospektu v českém jazyce, a jestliže o vydání 
osvědčení byl zároveň vyrozuměn Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy. 
(2) Postup podle odstavce 1 se použije obdobně 
také pro účely veřejné nabídky cenného papíru 
emitenta se sídlem v České republice nebo 
emitenta se sídlem ve státě, který není členským 
státem Evropské unie, nebo pro účely žádosti o 
přijetí takového cenného papíru k obchodování 
na regulovaném trhu, pokud prospekt tohoto 
cenného papíru schválil orgán dohledu jiného 
členského státu Evropské unie. 
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čl. 24 odst. 1: 
1.   Aniž je dotčen článek 37, jestliže se 
veřejná nabídka cenných papírů nebo přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu provádí v 
jednom členském státě nebo ve více členských 
státech nebo v členském státě jiném nežli v 
domovském členském státě, je prospekt 
schválený domovským členským státem s 
veškerými dodatky platný pro veřejnou nabídku 
nebo pro přijetí k obchodování v jakémkoli 
počtu hostitelských členských států za 
předpokladu, že ESMA a příslušný orgán 
každého hostitelského členského státu obdrží 
oznámení v souladu s článkem 25. Příslušné 
orgány hostitelských členských států nevedou 
žádné schvalovací ani správní řízení týkající se 
prospektů a dodatků schválených příslušnými 
orgány jiných členských států ani v souvislosti 
s konečnými podmínkami. 

§ 36g Jazyk prospektu 
(1) Pokud Česká národní banka schvaluje 
prospekt pro účely veřejné nabídky v České 
republice nebo přijetí cenného papíru k 
obchodování na regulovaném trhu, musí být 
vyhotoven v českém jazyce nebo v anglickém 
jazyce; pokud se však žádá o schválení 
prospektu pouze pro účely veřejné nabídky v 
České republice a cenné papíry emitenta 
nabízených cenných papírů nejsou přijaty k 
obchodování na evropském regulovaném trhu 
(§ 55 odst. 2), musí být prospekt vyhotoven v 
českém jazyce. 
(2) Prospekt musí být vyhotoven v českém 
jazyce nebo v anglickém jazyce, a dále, podle 
rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v 
jazyce, v němž lze předkládat dokumenty 
příslušnému orgánu dohledu členského státu 
Evropské unie, nebo v anglickém jazyce, pokud 
Česká národní banka schvaluje prospekt pro 
účely 
a) veřejné nabídky v České republice a 
současně i v jednom nebo více jiných členských 
státech Evropské unie, 
b) přijetí cenného papíru k obchodování na 
regulovaném trhu (§ 55) a současně pro přijetí 
k obchodování na jednom nebo více 
zahraničních regulovaných trzích, 
c) veřejné nabídky v České republice a 
současně přijetí k obchodování na jednom nebo 
více zahraničních regulovaných trzích, nebo 
d) přijetí cenného papíru k obchodování na 
regulovaném trhu a současně veřejné nabídky 
v jednom nebo více jiných členských státech 
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čl. 27 odst. 2: 
2.   Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů 
provádí nebo se o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu žádá v jednom nebo více 
členských státech kromě domovského 
členského státu, sestavuje se prospekt podle 
rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné 
papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, buď v 
jazyce přijímaném příslušnými orgány těchto 
členských států, nebo v jazyce obvyklém v 
oblasti mezinárodních financí. 
Příslušný orgán každého hostitelského 
členského státu vyžaduje, aby bylo shrnutí 
uvedené v článku 7 k dispozici v jeho úředním 
jazyce, nebo alespoň v jednom z jeho úředních 
jazyků nebo v jiném jazyce přijímaném 
příslušným orgánem daného členského státu, 
nevyžaduje však překlad žádné další části 
prospektu. 
Pro účely kontroly a schválení příslušným 
orgánem domovského členského státu se 
prospekt sestavuje podle rozhodnutí emitenta, 
osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, 
která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, buď v jazyce, který přijímá 
uvedený orgán, nebo v jazyce obvyklém v 
oblasti mezinárodních financí. 
 
čl. 27 odst. 3: 
3.   Jestliže se veřejná nabídka cenných papírů 
provádí nebo se o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu žádá ve více členských 
státech včetně domovského členského státu, 
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Evropské unie. 
(3) Prospekt musí být vyhotoven, podle 
rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď 
v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty 
orgánu dohledu příslušného členského státu 
Evropské unie, nebo v anglickém jazyce, pokud 
Česká národní banka schvaluje prospekt 
pro účely 
a) veřejné nabídky v jednom nebo více jiných 
členských státech Evropské unie, nebo 
b) přijetí cenného papíru k obchodování na 
zahraničním regulovaném trhu. 
(4) Pro účely schvalování prospektu Českou 
národní bankou ve smyslu odstavce 3 musí být 
prospekt vyhotoven, podle rozhodnutí osoby 
vyhotovující prospekt, buď v českém jazyce, 
nebo v anglickém jazyce. 
(5) Pokud Česká národní banka schvaluje 
prospekt dluhového cenného papíru, jehož 
jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná 
alespoň částce odpovídající stanovenému limitu 
v eurech, pro účely přijetí k obchodování na 
jednom nebo více evropských regulovaných 
trzích, musí být prospekt vyhotoven podle 
rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v 
českém, nebo v anglickém jazyce, a dále v 
jazyce, v němž lze předkládat dokumenty 
příslušnému orgánu dohledu jiného členského 
státu, nebo v anglickém jazyce. 
(6) V případech podle odstavců 1 a 2 musí být 
shrnutí prospektu vždy vyhotoveno v českém 
jazyce. 

sestavuje se prospekt v jazyce, který přijímá 
příslušný orgán domovského členského státu, 
a je k dispozici podle rozhodnutí emitenta, 
osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, 
která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, také buď v jazyce, který 
přijímají příslušné orgány každého 
hostitelského členského státu, nebo v jazyce 
obvyklém v oblasti mezinárodních financí. 
Příslušný orgán každého hostitelského 
členského státu vyžaduje, aby bylo shrnutí 
uvedené v článku 7 k dispozici v jeho úředním 
jazyce, nebo alespoň v jednom z jeho úředních 
jazyků nebo v jiném jazyce přijímaném 
příslušným orgánem daného členského státu, 
nevyžaduje však překlad žádné další části 
prospektu. 
 
čl. 27 odst. 4: 
4.   Konečné podmínky a shrnutí jednotlivé 
emise se vypracují ve stejném jazyce, v jakém 
je sestaven schválený základní prospekt. 
Při sdělování konečných podmínek 
příslušnému orgánu hostitelského členského 
státu nebo v případě více než jednoho 
hostitelského členského státu příslušným 
orgánům hostitelských členských států v 
souladu s čl. 25 odst. 4 se na konečné 
podmínky a přiložené shrnutí uplatňují tato 
jazyková pravidla: 
a) shrnutí jednotlivé emise přiložené ke 
konečným podmínkám musí být k dispozici v 
úředním jazyce, nebo alespoň v jednom z 
úředních jazyků hostitelského členského státu 
nebo v jiném jazyce přijímaném příslušným 
orgánem hostitelského členského státu v 
souladu s odst. 2 druhým pododstavcem nebo 
případně odst. 3 druhým pododstavcem; 
b) má-li být případně v souladu s odstavci 2 
nebo 3 tohoto článku přeložen základní 
prospekt, vztahují se na konečné podmínky a 
na k nim přiložené shrnutí jednotlivé emise 
stejné požadavky na překlad jako na základní 
prospekt. 

§ 36h Uveřejnění prospektu 
(1) Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného 
odkladu po schválení podle § 36c nebo 
po doručení osvědčení o schválení podle § 36f v 
úplném znění jedním nebo více uvedenými 
způsoby 
a) na internetových stránkách emitenta nebo 
osoby, která požádala o přijetí investičního 
cenného papíru k obchodování bez souhlasu 
emitenta, na internetových stránkách osoby, 
prostřednictvím které se vyplácejí výnosy nebo 
jiná peněžitá plnění (platební zástupce), nebo na 
internetových stránkách obchodníka s cennými 
papíry nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v 
§ 28 odst. 6, pokud cenné papíry umísťuje nebo 
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čl. 3 odst. 1: 
1.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 4, lze cenné 
papíry se v Unii veřejně nabízet pouze po 
předchozím uveřejnění prospektu v souladu s 
tímto nařízením. 
 
čl. 3 odst. 3: 
3.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 5, lze cenné 
papíry přijmout k obchodování na regulovaném 
trhu umístěném nebo provozovaném v Unii 
pouze po předchozím uveřejnění prospektu v 
souladu s tímto nařízením. 
 
čl. 5 odst. 1: 
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prodává, 
b) v úplném znění v alespoň jednom 
celostátně distribuovaném deníku a současně 
způsobem podle písmene a), 
c) v podobě brožury, která je bezplatně 
dostupná veřejnosti v sídle a provozovně 
organizátora regulovaného trhu, na kterém mají 
být cenné papíry přijaty k obchodování, nebo v 
sídle emitenta nebo v sídle osoby, která 
požádala o přijetí investičního cenného papíru 
k obchodování bez souhlasu emitenta, a v 
sídlech a provozovnách obchodníků s cennými 
papíry nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v 
§ 28 odst. 6, kteří cenné papíry umísťují nebo 
prodávají, a současně způsobem podle písmene 
a), 
d) na internetových stránkách organizátora 
regulovaného trhu, na kterém je žádáno o přijetí 
k obchodování, nebo který sám přijímá investiční 
cenný papír k obchodování, nebo 
e) na internetových stránkách nabízejícího, 
pokud cenné papíry veřejně nabízí jiná osoba 
než emitent. 
(2) Jestliže se prospekt skládá z několika 
dokumentů nebo začleňuje údaje formou odkazu, 
lze dokumenty a údaje tvořící prospekt uveřejnit 
a šířit samostatně při splnění postupu podle 
odstavce 1 pro všechny samostatné dokumenty 
a odkazy. Každý dokument uvádí, kde lze získat 
ostatní dokumenty tvořící úplný prospekt. 
(3) V případě, že je prospekt uveřejněn pouze na 
internetových stránkách, musí emitent, 
nabízející, osoba, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, nebo 
obchodník s cennými papíry nebo osoba 
uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6, kteří 
cenné papíry umísťují nebo prodávají, na 
požádání investorovi bezplatně doručit listinnou 
kopii prospektu. 
(4) Pro účely veřejné nabídky na území České 
republiky a pro přijetí k obchodování 
na regulovaném trhu musí být uveřejněn 
prospekt v českém jazyce nebo v anglickém 
jazyce; shrnutí prospektu se uveřejňuje v českém 
jazyce. Prospekt se uveřejní v jazyce, v jakém 
byl Českou národní bankou schválen (§ 36c) 
nebo v jakém byla České národní bance 
poskytnuta jeho kopie (§ 36f). 
(5) Pokud má být prospekt uveřejněn na 
internetových stránkách, uveřejní jej emitent, 
obchodník s cennými papíry, osoba uvedená v § 
24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 nebo organizátor 
regulovaného trhu na svých internetových 
stránkách způsobem, kterým obvykle uveřejňují 
informace o svojí činnosti. Přitom zajistí alespoň, 
aby 
a) internetové stránky byly veřejnosti snadno 
přístupné, aby je bylo možné snadno obvyklým 
způsobem vyhledat a aby obsah internetových 
stránek byl emitentem poskytován bezplatně, 

1.   Každý pozdější další prodej cenných 
papírů, které byly dříve předmětem jednoho či 
více druhů veřejných nabídek cenných papírů 
uvedených v čl. 1 odst. 4 písm. a) až d), se 
považuje za samostatnou nabídku a pro účely 
stanovení, zda tento další prodej představuje 
veřejnou nabídku cenných papírů, se použije 
definice uvedená v čl. 2 písm. d). Umístění 
cenných papírů pomocí finančních 
zprostředkovatelů podléhá uveřejnění 
prospektu, pokud se na konečné umístění 
nevztahuje jedna z výjimek uvedených v čl. 1 
odst. 4 písm. a) až d).  
V případě takového pozdějšího dalšího prodeje 
cenných papírů nebo konečného umístění 
cenných papírů pomocí finančních 
zprostředkovatelů se žádný další prospekt 
nevyžaduje, pokud je k dispozici platný 
prospekt podle článku 12 a emitent nebo 
osoba odpovědná za sestavení tohoto 
prospektu s jeho použitím na základě písemné 
dohody souhlasí. 
 
čl. 22 odst. 5: 
5.   Pokud emitent nebo osoba nabízející 
cenné papíry sdělí ústně či písemně podstatné 
informace jednomu či více vybraným 
investorům, musí být tyto informace buď: 
a) sděleny všem ostatním investorům, kterým 
je nabídka určena, pokud se uveřejnění 
prospektu v souladu s čl. 1 odst. 4 nebo 5 
nevyžaduje, nebo 
b) zahrnuty do prospektu nebo do dodatku 
prospektu v souladu s čl. 23 odst. 1, pokud je 
uveřejnění prospektu povinné. 
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b) uveřejňovaný prospekt měl podobu 
datového souboru vhodného ke stažení, v běžně 
používaném formátu, 
c) uveřejňovaný prospekt byl uvedeným 
způsobem dostupný v nezměněné podobě 
nepřetržitě po dobu 5 let, v případě přijetí 
cenného papíru k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo po dobu 12 měsíců v případě veřejné 
nabídky cenného papíru. 

§ 36i Platnost prospektu 
(1) Prospekt je platný pro účely veřejné nabídky 
a přijetí cenného papíru k obchodování na 
regulovaném trhu po dobu 12 měsíců ode dne 
jeho schválení Českou národní bankou. V 
případech uvedených v § 36j platí tato lhůta, 
pouze pokud je prospekt doplněn schválenými a 
uveřejněnými dodatky prospektu. 
(2) Základní prospekt je pro účely nabídkového 
programu platný po dobu nejvýše 12 měsíců od 
uveřejnění. 
(3) V případě dluhových cenných papírů 
uvedených v § 36a odst. 1 písm. b) je prospekt 
platný, dokud dotčené cenné papíry nepřestanou 
být průběžně či opakovaně vydávány. 
(4) Dříve schválený a uveřejněný registrační 
dokument podle § 36 odst. 7 je platný po dobu 
nejvýše 12 měsíců, jestliže byl aktualizován v 
souladu s § 36 odst. 8 nebo § 36j. Je-li tento 
registrační dokument doplněn schváleným a 
uveřejněným dokladem o cenném papíru a 
shrnutím prospektu, jsou tyto dokumenty 
společně považovány za platný prospekt. 
(5) Podoba, obsah a forma prospektu nesmí být 
po celou dobu platnosti prospektu měněny, s 
výjimkou postupu podle § 36 odst. 8 a § 36j. 

32017
R1129 

čl. 12 odst. 1: 
1.   Prospekt, ať již ve formě jediného 
dokumentu, nebo tvořený samostatnými 
dokumenty, je platný po dobu dvanácti měsíců 
od schválení u veřejných nabídek nebo u přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu, je-li 
prospekt doplněn dodatkem požadovaným 
podle článku 23. 
Pokud je prospekt tvořen samostatnými 
dokumenty, začíná doba platnosti plynout 
schválením popisu cenných papírů. 
 
čl. 12 odst. 2: 
2.   Registrační dokument, který již byl 
schválen, je platný pro použití jako nedílná 
součást prospektu po dobu dvanácti měsíců od 
jeho schválení. 
Konec platnosti takového registračního 
dokumentu nemá vliv na platnost prospektu, 
jehož je nedílnou součástí. 
 
čl. 12 odst. 3: 
3.   Univerzální registrační dokument je platný 
pro použití jako nedílná součást prospektu po 
dobu dvanácti měsíců od jeho schválení podle 
čl. 9 odst. 2 prvního pododstavce nebo od jeho 
podání k uložení podle čl. 9 odst. 2 druhého 
pododstavce. 
Konec platnosti univerzálního registračního 
dokumentu nemá vliv na platnost prospektu, 
jehož je nedílnou součástí. 

§ 36j Dodatek prospektu 
(1) Dojde-li po schválení prospektu, ale ještě 
před ukončením veřejné nabídky nebo zahájením 
obchodování na regulovaném trhu, k podstatné 
změně v některé skutečnosti uvedené v 
prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný 
údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly 
ovlivnit hodnocení cenného papíru, musí osoba, 
která vyhotovila prospekt, předložit České 
národní bance ke schválení dodatek prospektu a 
po schválení ho uveřejnit stejným způsobem jako 
uveřejněný prospekt. O schválení dodatku 
prospektu rozhodne Česká národní banka do 7 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o 
schválení dodatku prospektu. 
(2) Je-li to nezbytné, osoba, která vyhotovila 
prospekt, doplní shrnutí prospektu a všechny 
jeho překlady v souladu se schváleným 
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čl. 8 odst. 5: 
5.   Pokud konečné podmínky nejsou 
začleněny do základního prospektu ani do jeho 
dodatku, emitent je uveřejní v souladu s 
podmínkami stanovenými v článku 21 a podá k 
uložení příslušnému orgánu domovského 
členského státu, a to co nejdříve od okamžiku 
veřejné nabídky cenných papírů a pokud 
možno před započetím veřejné nabídky 
cenných papírů nebo přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu. 
Konečné podmínky musí obsahovat jasné a 
výrazné prohlášení uvádějící: 
a) že konečné podmínky byly vypracovány pro 
účely tohoto nařízení a musí být vykládány ve 
spojení se základním prospektem a jakýmkoli 
jeho dodatkem, aby bylo možné získat 
všechny relevantní informace; 
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dodatkem prospektu. 
(3) V případě veřejné nabídky je investor, který 
před uveřejněním dodatku prospektu souhlasil s 
koupí nebo upsáním cenných papírů a který k 
těmto cenným papírům ještě nenabyl vlastnické 
právo, oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit 
ve lhůtě 2 pracovních dnů po dni uveřejnění 
dodatku, neurčí-li osoba činící veřejnou nabídku 
v dodatku prospektu lhůtu delší. 
(4) Podoba, obsah a forma dodatku prospektu 
nesmí být po celou dobu platnosti dodatku 
prospektu měněny. 

b) kde jsou základní prospekt a jakýkoli jeho 
dodatek uveřejněny v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 21; 
c) že je ke konečným podmínkám přiloženo 
shrnutí jednotlivé emise. 
 
čl. 11 odst. 1: 
1.   Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
informace uvedené v prospektu a v jakémkoliv 
jeho dodatku nesl alespoň emitent nebo jeho 
správní, řídící či dozorčí orgány, osoba 
nabízející cenné papíry nebo osoba, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, nebo ručitel. Osoby odpovědné za 
prospekt a za jakýkoliv jeho dodatek jsou jasně 
určeny v prospektu jménem a funkcí nebo v 
případě právnických osob názvem a sídlem; 
prospekt musí rovněž obsahovat jejich 
prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí 
jsou informace obsažené v prospektu správné 
a že v něm nebyly zamlčeny žádné 
skutečnosti, které by mohly změnit význam 
prospektu. 
 
čl. 23 odst. 1: 
1.   Každá významná nová skutečnost, 
podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost 
týkající se informací uvedených v prospektu, 
které by mohly ovlivnit hodnocení cenných 
papírů a které se objevily nebo byly zjištěny od 
okamžiku, kdy byl prospekt schválen, do 
ukončení doby trvání nabídky nebo do 
okamžiku zahájení obchodování na 
regulovaném trhu, podle toho, co nastane 
později, se bez zbytečného odkladu uvedou v 
dodatku prospektu. 
Takovýto dodatek se schválí stejným 
způsobem jako prospekt v maximální lhůtě pěti 
pracovních dnů a uveřejní se přinejmenším 
podle stejných pravidel, jaká se uplatnila při 
uveřejnění původního prospektu v souladu s 
článkem 21. Je-li to nezbytné, k prospektu se 
doplní také shrnutí a všechny jeho překlady, 
aby se zohlednily nové informace obsažené v 
dodatku. 
 
čl. 23 odst. 2: 
2.   Pokud se prospekt týká veřejné nabídky 
cenných papírů, jsou investoři, kteří již před 
uveřejněním dodatku souhlasili s koupí nebo 
upsáním cenných papírů, oprávněni ve lhůtě 
dvou pracovních dnů po uveřejnění dodatku 
svůj souhlas odvolat, pokud se významné nové 
skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné 
nepřesnosti uvedené v odstavci 1 objevily 
nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání 
nabídky nebo před dodáním cenných papírů, 
podle toho, co nastane dříve. Tuto lhůtu může 
emitent nebo osoba nabízející cenné papíry 
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prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze uplatnit 
právo na odvolání souhlasu, se stanoví v 
dodatku. 
Dodatek musí obsahovat výrazné prohlášení 
týkající se práva na odvolání souhlasu, ve 
kterém je jasně uvedeno: 
a) že právo na odvolání souhlasu mají pouze 
investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním 
cenných papírů již před uveřejněním dodatku, 
a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná 
nová skutečnost, podstatná chyba nebo 
podstatná nepřesnost objevila nebo byla 
zjištěna, nebyly cenné papíry dosud dodány; 
b) lhůta, v níž mohou investoři právo na 
odvolání souhlasu uplatnit; a 
c) na koho se mohou investoři obrátit, přejí-li si 
právo na odvolání souhlasu uplatnit. 
 
čl. 23 odst. 4: 
4.   V případě, že emitent připraví dodatek 
informací v základním prospektu, které se 
vztahují pouze k jedné emisi nebo k několika 
jednotlivým emisím, právo investorů na 
odvolání souhlasu podle odstavce 2 se 
vztahuje pouze na příslušnou emisi nebo 
příslušné emise, a nevztahuje se na žádné jiné 
emise cenných papírů v rámci základního 
prospektu. 
 
čl. 23 odst. 5: 
5.   Jestliže se významná nová skutečnost, 
podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost 
uvedené v odstavci 1 týkají pouze informací 
uvedených v registračním dokumentu nebo 
univerzálním registračním dokumentu a pokud 
je tento registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument současně použit jako 
nedílná součást několika prospektů, vypracuje 
se a schválí se pouze jeden dodatek. V 
takovém případě musí být v dodatku uvedeny 
všechny prospekty, jichž se týká. 
 
čl. 23 odst. 6: 
6.   Při kontrole dodatku před schválením může 
příslušný orgán požadovat, aby dodatek v 
příloze obsahoval konsolidované znění 
doplňovaného prospektu, registračního 
dokumentu nebo univerzálního registračního 
dokumentu, je-li takové konsolidované znění 
nezbytné pro zajištění srozumitelnosti 
informací uvedených v prospektu. Takováto 
žádost se považuje za žádost o doplňující 
informace podle čl. 20 odst. 4. Konsolidované 
znění doplňovaného prospektu, registračního 
dokumentu nebo univerzálního registračního 
dokumentu může emitent do přílohy dodatku 
vždy zařadit dobrovolně. 
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§ 36k Propagační a jiná sdělení 
(1) Každé propagační sdělení týkající se veřejné 
nabídky nebo přijetí cenného papíru k 
obchodování na regulovaném trhu, při kterých 
platí povinnost vyhotovit prospekt, musí 
obsahovat informaci o tom, že prospekt byl nebo 
bude uveřejněn a kde je, nebo bude možné 
prospekt získat. Propagační sdělení šířené 
společně s jiným sdělením musí být zřetelně 
rozlišitelné a vhodným způsobem odděleno od 
ostatního sdělení. 
(2) Každé propagační sdělení i jiné oznámení v 
písemné či ústní formě, týkající se veřejné 
nabídky nebo přijetí cenného papíru k 
obchodování na regulovaném trhu, při kterých 
platí povinnost vyhotovit prospekt, musí být v 
souladu s informacemi obsaženými v prospektu a 
nesmí obsahovat informaci, která je v rozporu s 
jeho obsahem nebo která je klamavá. 
(3) V případě veřejné nabídky nebo přijetí 
cenného papíru k obchodování na regulovaném 
trhu, při kterých se povinnost vyhotovit prospekt 
nevyžaduje, musí být podstatné údaje, které 
emitent nebo nabízející sděluje a adresuje 
kvalifikovaným investorům nebo zvláštním 
kategoriím investorů (§ 35 odst. 2 a 4), sděleny 
všem kvalifikovaným investorům nebo zvláštním 
kategoriím investorů, kterým je nabídka určena. 
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čl. 22 odst. 1: 
1.   Každé propagační sdělení týkající se buď 
veřejné nabídky cenných papírů, nebo přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu dodržuje 
zásady obsažené v odstavcích 2 až 5. 
Odstavce 2 až 4 a odst. 5 písm. b) se použijí 
pouze na případy, kdy má emitent, osoba 
nabízející cenné papíry nebo osoba, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, povinnost sestavit prospekt. 
 
čl. 22 odst. 2: 
2.   Propagační sdělení musí uvádět, že 
prospekt byl nebo bude uveřejněn a kde 
investoři mohou nebo budou moci prospekt 
získat. 
 
čl. 22 odst. 3: 
3.   Propagační sdělení musí být jako taková 
jasně rozpoznatelná. Informace obsažené v 
propagačním sdělení nesmí být nepřesné nebo 
zavádějící a musí být v souladu s informacemi 
obsaženými v prospektu, pokud již byl 
uveřejněn, nebo s informacemi, které mají být 
v prospektu uvedeny, pokud bude prospekt 
uveřejněn později. 
 
čl. 22 odst. 4: 
4.   Všechny informace uveřejněné v ústní 
nebo písemné formě, které se týkají veřejné 
nabídky cenných papírů nebo přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, musí být v 
souladu s informacemi obsaženými v 
prospektu i v případě, kdy neslouží reklamním 
účelům. 
 
čl. 22 odst. 5: 
5.   Pokud emitent nebo osoba nabízející 
cenné papíry sdělí ústně či písemně podstatné 
informace jednomu či více vybraným 
investorům, musí být tyto informace buď: 
a) sděleny všem ostatním investorům, kterým 
je nabídka určena, pokud se uveřejnění 
prospektu v souladu s čl. 1 odst. 4 nebo 5 
nevyžaduje, nebo 
b) zahrnuty do prospektu nebo do dodatku 
prospektu v souladu s čl. 23 odst. 1, pokud je 
uveřejnění prospektu povinné. 
 
čl. 22 odst. 6: 
6.   Příslušný orgán členského státu, v němž 
jsou propagační sdělení šířena, je oprávněn 
ověřovat, zda jsou propagační sdělení týkající 
se veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu v souladu 
s odstavci 2 až 4. 
Příslušný orgán domovského členského státu v 
případě potřeby napomáhá příslušnému 
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orgánu členského státu, v němž jsou 
propagační sdělení šířena, při posuzování 
jejich souladu s informacemi v prospektu. 
Aniž je dotčen čl. 32 odst. 1, nepředstavuje 
kontrola propagačních sdělení příslušným 
orgánem nezbytnou podmínku pro uskutečnění 
veřejné nabídky cenných papírů nebo přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu v kterémkoli 
hostitelském členském státě. 
O použití jakékoli dohledové a vyšetřovací 
pravomoci podle článku 32 ve vztahu k 
vymáhání dodržování tohoto článku příslušným 
orgánem hostitelského členského státu je bez 
zbytečného odkladu informován příslušný 
orgán domovského členského státu emitenta. 
 
čl. 22 odst. 8: 
8.   Odchylně od odstavce 6 mohou kterékoli 
dva příslušné orgány uzavřít dohodu, na jejímž 
základě si má pro účely ověřování toho, zda je 
propagační činnost v přeshraničních situacích 
v souladu s příslušnými pravidly, ponechat tuto 
kontrolu příslušný orgán domovského 
členského státu. Jakákoli taková dohoda musí 
být oznámena orgánu ESMA. ESMA uveřejní 
seznam těchto dohod a pravidelně jej 
aktualizuje. 
 
čl. 22 odst. 9: 
9.   ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem, ve kterých dále upřesní 
ustanovení týkající se propagačních sdělení 
uvedená v odstavcích 2 až 4, mimo jiné i s 
cílem upřesnit ustanovení týkající se šíření 
propagačních sdělení a stanovit postupy 
spolupráce mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu a členského 
státu, v němž jsou propagační sdělení šířena. 
Předloží je Komisi do 21. července 2018. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 
technické normy uvedené v prvním 
pododstavci v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 
 
čl. 32 odst. 1 písm. e): 
1.   Aby mohly plnit své povinnosti podle tohoto 
nařízení, musí mít příslušné orgány v souladu 
s vnitrostátním právem alespoň tyto dohledové 
a vyšetřovací pravomoci: 
 
e) zakázat nebo pozastavit propagační sdělení 
po dobu nejvýše deseti po sobě následujících 
pracovních dnů nebo požadovat od emitentů, 
osob nabízejících cenné papíry nebo osob, 
které žádají o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, nebo relevantních 
finančních zprostředkovatelů, aby ukončili 
nebo pozastavili propagační sdělení po dobu 
nejvýše deseti po sobě následujících 
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pracovních dnů, pokud mají dostatečné 
důvody k podezření, že bylo porušeno toto 
nařízení; 
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§ 36l Spolupráce mezi orgány dohledu členských 
států Evropské unie 

Česká národní banka na žádost emitenta nebo 
osoby odpovědné za vyhotovení prospektu 
poskytne příslušnému orgánu jiného členského 
státu Evropské unie osvědčení o schválení 
prospektu potvrzující, že prospekt byl vyhotoven 
v souladu s právem Evropské unie, a dále 
poskytne kopii uvedeného prospektu, a to do 3 
pracovních dnů ode dne doručení této žádosti 
nebo, pokud je žádost podána spolu s návrhem 
prospektu, do jednoho pracovního dne po 
schválení prospektu, a ve stejné lhůtě vyrozumí o 
vydání osvědčení emitenta nebo osobu 
odpovědnou za vyhotovení prospektu a Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy. Stejný postup se 
použije pro jakýkoli dodatek k prospektu. Česká 
národní banka k osvědčení připojí překlad shrnutí 
prospektu, vyhotovený osobou, která vyhotovila 
prospekt, pokud o to emitent nebo osoba 
odpovědná za vyhotovení prospektu požádá. 

32017
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čl. 22 odst. 9: 
9.   ESMA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem, ve kterých dále upřesní 
ustanovení týkající se propagačních sdělení 
uvedená v odstavcích 2 až 4, mimo jiné i s 
cílem upřesnit ustanovení týkající se šíření 
propagačních sdělení a stanovit postupy 
spolupráce mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu a členského 
státu, v němž jsou propagační sdělení šířena. 
Předloží je Komisi do 21. července 2018. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 
technické normy uvedené v prvním 
pododstavci v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 
 
čl. 33 odst. 1: 
1.   Pro účely tohoto nařízení spolupracují 
příslušné orgány mezi sebou navzájem a také 
s orgánem ESMA. Bez zbytečného odkladu si 
vyměňují informace a spolupracují při šetření, 
dohledu a vymáhání práva.  
Pokud se členské státy v souladu s článkem 
38 rozhodly stanovit za porušení tohoto 
nařízení trestní sankce, zajistí, aby byla přijata 
vhodná opatření k tomu, aby příslušné orgány 
měly veškeré nezbytné pravomoci ke 
spolupráci se soudními orgány v rámci své 
jurisdikce s cílem získat konkrétní informace 
týkající se trestního vyšetřování či řízení 
zahájeného z důvodu potenciálního porušení 
tohoto nařízení a poskytnout tyto informace 
ostatním příslušným orgánům a orgánu ESMA, 
aby mohly splnit svou povinnost vzájemné 
spolupráce a spolupráce s orgánem ESMA pro 
účely tohoto nařízení. 

§ 36m Česká národní banka bez zbytečného odkladu 
informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
o schválení prospektu podle § 36c nebo dodatku 
prospektu podle § 36j a prospekt, popřípadě 
dodatek prospektu, mu současně zašle. 
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čl. 20 odst. 1: 
1.   Prospekt se neuveřejní, pokud jej nebo 
všechny jeho nedílné součásti v souladu s 
článkem 10 neschválil relevantní příslušný 
orgán. 
 
čl. 20 odst. 2: 
2.   Příslušný orgán oznámí emitentovi, osobě 
nabízející cenné papíry nebo osobě, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, své rozhodnutí týkající se schválení 
prospektu do deseti pracovních dnů po 
předložení návrhu prospektu. 
Pokud příslušný orgán nevydá rozhodnutí o 
prospektu ve lhůtách stanovených v prvním 
pododstavci tohoto odstavce a odstavcích 3 a 
6, nepovažuje se toto nevydání rozhodnutí za 
schválení žádosti. 
Příslušný orgán oznámí orgánu ESMA 
schválení prospektu a jakéhokoli dodatku k 
prospektu co nejdříve a v každém případě 
nejpozději do konce prvního pracovního dne 
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následujícího poté, kdy je toto schválení 
oznámeno emitentovi, osobě nabízející cenné 
papíry nebo osobě, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu. 
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§ 48 
odst. 1 
písm. i) 

Organizátor regulovaného trhu je povinen 
i) zavést opatření pro soustavné sledování a 
sledovat, zda 
1. účastníci jím organizovaného 
regulovaného trhu dodržují pravidla obchodování 
na regulovaném trhu a pravidla přístupu na 
regulovaný trh, 
2. investiční nástroje přijaté k obchodování 
na jím organizovaný regulovaný trh splňují 
podmínky pro přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu stanovené tímto zákonem 
(§ 56) a pravidly pro přijímání investičních 
nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, a 
podmínky pro přijetí cenného papíru k 
obchodování na oficiálním trhu (§ 65), 
3. emitenti investičních cenných papírů 
přijatých k obchodování na jím organizovaný 
regulovaný trh plní informační povinnosti 
stanovené v § 57, 118, 119, 119a, 119b, 120 až 
120c a 123 a v přímo použitelném předpise 
Evropské unie upravujícím prospekt, který má 
být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování na 
regulovaném trhu64), 
CELEX: 32017R1129 (celé) 
4. osoba, která následně požádala o přijetí 
investičního nástroje na regulovaný trh bez 
souhlasu emitenta, plní informační povinnost 
podle § 121b, 
5. nedochází k jednání, které může být 
považováno za jednání zakázané přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím zneužívání trhu52), 
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celé nařízení 

§ 56 
odst. 5  

Investiční nástroj může být přijat k obchodování 
na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta. 
Investiční cenný papír může být přijat k 
obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu 
emitenta, pouze pokud je již přijat k obchodování 
na zahraničním regulovaném trhu. Podmínky 
přijetí k obchodování na regulovaném trhu 
stanovené v § 57 tím nejsou dotčeny. 

32017
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celé nařízení 

§ 57  Podmínky pro přijetí investičních cenných 
papírů k obchodování na regulovaném trhu 
(1) Organizátor regulovaného trhu může přijmout 
investiční cenné papíry k obchodování na 
regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt 
těchto investičních cenných papírů a od jeho 
uveřejnění uplynul alespoň 1 den. 
(2) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 
se nevztahuje na 
a) cenné papíry uvedené v § 34 odst. 4, 
b) akcie, které po dobu předcházejících 12 
měsíců představují méně než 10 % z celkového 
počtu akcií stejného druhu již přijatých k 
obchodování na stejném regulovaném trhu, 
c) akcie nabízené bezúplatně dosavadním 
akcionářům a akcie rozdělované jako forma 
dividendy, jde-li o akcie stejného druhu jako 
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celé nařízení 
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akcie, z nichž jsou takové nepeněžité dividendy 
vypláceny, pokud je doručen České národní 
bance a je k dispozici účastníkům regulovaného 
trhu dokument obsahující údaje o počtu a druhu 
akcií a důvody a podrobnosti nabídky, 
d) cenné papíry vydané zaměstnavatelem, 
nebo osobou ze stejné skupiny a nabízené 
současným nebo bývalým zaměstnancům nebo 
osobám s řídící pravomocí u zaměstnavatele, 
jde-li o cenné papíry stejného druhu jako cenné 
papíry přijaté k obchodování na regulovaném 
trhu, a pokud je doručen České národní bance a 
je k dispozici účastníkům regulovaného trhu 
dokument obsahující údaje o počtu a druhu 
cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky, 
e) akcie vydané výměnou za jiné akcie 
stejného druhu již přijaté k obchodování na 
stejném regulovaném trhu, pokud tím nedochází 
ke zvýšení základního kapitálu, 
f) akcie získané výměnou za jiný cenný papír 
nebo výkonem práva z jiného cenného papíru, za 
předpokladu, že tyto akcie jsou stejného druhu 
jako akcie již přijaté k obchodování na stejném 
regulovaném trhu, 
g) cenné papíry již přijaté k obchodování na 
jiném regulovaném trhu v členském státě 
Evropské unie, pokud 
1. tyto nebo zastupitelné cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu 
po dobu delší než 18 měsíců, 
2. u cenných papírů poprvé přijatých k 
obchodování na regulovaném trhu po 31. 
prosinci 2003 bylo přijetí k obchodování spojeno 
se schválením prospektu a jeho uveřejněním 
v souladu s požadavky práva Evropské unie, 
3. u cenných papírů, které byly přijaty k 
obchodování na jiném regulovaném trhu 
po 30. červnu 1983 a nesplňují podmínky podle 
bodu 2, byly splněny požadavky práva Evropské 
unie pro přijetí cenného papíru na oficiální trh, 
4. cenné papíry nadále splňují podmínky pro 
obchodování na tomto jiném regulovaném trhu, 
5. osoba, která žádá o přijetí cenného papíru 
k obchodování na regulovaném trhu, vypracuje 
souhrnný dokument v českém jazyce obsahující 
shrnutí prospektu způsobem stanoveným v § 36 
odst. 4 a informace o tom, kde lze získat 
poslední prospekt a kde jsou k dispozici finanční 
údaje uveřejněné emitentem; tento dokument 
uveřejní způsobem uvedeným v § 36h. 
(3) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 1 
se dále nevztahuje na cenné papíry nabízené v 
souvislosti s nabídkou převzetí jako protiplnění 
nebo s fúzí, rozdělením nebo na základě 
schváleného reorganizačního plánu, pokud je 
České národní bance doručen dokument, o 
kterém Česká národní banka rozhodne, že 
obsahuje údaje rovnocenné údajům obsaženým 
v prospektu. Jestliže Česká národní banka 
neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode 
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dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto 
dokumentu, platí, že údaje považuje 
za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je 
řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží. 

§ 135 
odst. 1 
písm. h), 
i) a za) 

Dohled nad dodržováním práv a povinností 
stanovených tímto zákonem, právními předpisy 
jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti činností na finančních 
trzích2) a podmínek stanovených v rozhodnutí 
vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká 
národní banka. Dohledu České národní banky 
podléhá 
h) osoba, která veřejně nabízí investiční 
cenné papíry, 
i) osoba, která vyhotovila prospekt, 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti 
nebo zákazy podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
prospekt, který má být uveřejněn při veřejné 
nabídce nebo přijetí cenných papírů k 
obchodování na regulovaném trhu64). 
__________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129. 
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celé nařízení, zejména čl. 31 odst. 1: 
Každý členský stát určí jediný příslušný 
správní orgán, který je odpovědný za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení a 
zaručuje, že ustanovení tohoto nařízení jsou 
uplatňována. Členské státy o tom informují 
Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány 
ostatních členských států. 
Příslušný orgán musí být nezávislý na 
účastnících trhu. 

§ 136 
odst. 1 
písm. m) 

(1) Česká národní banka může uložit osobě 
podléhající dohledu, která porušila tento zákon, 
rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti 
činností na finančních trzích2), opatření k 
nápravě zjištěného nedostatku odpovídající 
povaze porušení a jeho závažnosti. Česká 
národní banka může dále 
m) uložit opatření 
1. podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 909/2014, 
2. podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2365, 
3. podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1286/2014, 
4. podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1011, 
5. podle čl. 32 odst. 2 písm. d) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402, 
6. podle čl. 32 odst. 1 písm. a) a g) až m) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129, 

32014
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Ćl. 63 odst. 2 písm. a) až c): 
2.   Aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci 
příslušných orgánů, musí mít příslušné orgány 
v souladu s vnitrostátním právem alespoň v 
případě porušení předpisů uvedených v tomto 
článku pravomoc uložit alespoň tyto správní 
sankce a jiná opatření: 
a) veřejné oznámení, v němž je uvedena 
osoba odpovědná za porušení předpisů a 
povaha daného porušení předpisu v souladu s 
článkem 62; 
b) příkaz osobě odpovědné za porušení 
předpisu, aby toto jednání ukončila a zdržela 
se jeho opakování; 
c) odnětí povolení uděleného podle článku 16 
nebo 54 v souladu s článkem 20 nebo 57; 

  32015
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Čl. 22 odst. 4 písm. a) až c): 
4.   Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy svěří příslušným orgánům 
pravomoc ukládat za porušení uvedená v 
odstavci 1 alespoň tyto správní sankce a jiná 
správní opatření: 
a) příkaz osobě odpovědné za porušení, aby 
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upustila od závadného jednání a zdržela se 
jeho opakování; 
b) veřejné oznámení provedené v souladu s 
článkem 26, v němž je uvedena odpovědná 
osoba a povaha daného porušení; 
c) odnětí povolení nebo pozastavení jeho 
platnosti;  

  32014
R1286  

Čl. 24 odst. 2 písm. a), b) a d): 
2.  Příslušné orgány musí mít pravomoc 
ukládat v souladu s vnitrostátním právem 
alespoň tyto správní sankce a opatření: 
a) příkaz zakazující uvádění produktu s 
investiční složkou na trh; 
b) příkaz pozastavující uvádění produktu s 
investiční složkou na trh; 
d) příkaz zakazující poskytování sdělení 
klíčových informací, které není v souladu s 
požadavky článků 6, 7, 8 nebo 10, a požadující 
vydání nové verze sdělení klíčových informací; 

  32016
R1011 

Čl. 42 odst. 2 písm. a) až e): 
2.   V případě porušení pravidel uvedených v 
odstavci 1 členské státy v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy svěří 
příslušným orgánům pravomoc uložit 
přinejmenším tyto správní sankce a jiná 
správní opatření: 
a) příkaz administrátorovi nebo dohlížené 
osobě, kteří nesou odpovědnost za porušování 
pravidel, aby toto jednání ukončili a zdrželi se 
jeho opakování; 
b) vrácení zisku plynoucího z porušení pravidel 
nebo ztráty, které se dotyčná osoba díky 
porušení vyhnula, pokud je lze stanovit; 
c) veřejnou výstrahu, která označí 
odpovědného administrátora nebo dohlíženou 
osobu a povahu porušení pravidel; 
d) odebrání nebo pozastavení platnosti 
povolení k činnosti vydaného administrátorovi 
či zrušení nebo pozastavení registrace 
administrátora; 
e) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí u 
administrátora nebo dohlíženého dodavatele 
určený fyzické osobě, která za takové porušení 
nese odpovědnost; 

  32017
R2402 

Čl. 32 odst. 2 písm. d): 
2.   Členské státy svěří příslušným orgánům 
pravomoc uplatňovat v případě porušení 
předpisů uvedeného v odstavci 1 alespoň tyto 
správní sankce a jiná opatření: 
d) v případě porušení předpisů uvedeného v 
odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nebo f) 
tohoto článku ve vztahu k původci a 
sponzorovi dočasný zákaz oznamovat podle čl. 
27 odst. 1, že sekuritizace splňuje požadavky 
stanovené v článcích 19 až 22 nebo článcích 
23 až 26; 

  32017 Čl. 32 odst. 1 písm. a) a g) až m): 
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R1129 1.   Aby mohly plnit své povinnosti podle tohoto 

nařízení, musí mít příslušné orgány v souladu 
s vnitrostátním právem alespoň tyto dohledové 
a vyšetřovací pravomoci: 
a) požadovat, aby emitenti, osoby nabízející 
cenné papíry nebo osoby, které žádají o přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu, zahrnuli 
do prospektu doplňující informace, pokud to 
vyžaduje ochrana investorů; 
g) pozastavit nebo požádat příslušné 
regulované trhy, mnohostranné obchodní 
systémy či organizované obchodní systémy o 
pozastavení obchodování na regulovaném 
trhu, v mnohostranném obchodním systému 
nebo v organizovaném obchodním systému po 
dobu nejvýše deseti po sobě následujících 
pracovních dnů, pokud mají dostatečné 
důvody k podezření, že bylo porušeno toto 
nařízení; 
h) zakázat obchodování na regulovaném trhu, 
v mnohostranném obchodním systému či v 
organizovaném obchodním systému, pokud 
zjistí, že bylo porušeno toto nařízení; 
i) uveřejnit skutečnost, že emitent, osoba 
nabízející cenné papíry nebo osoba, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, neplní své povinnosti; 
j) pozastavit kontrolu prospektu předloženého 
ke schválení nebo pozastavit či omezit 
veřejnou nabídku cenných papírů nebo přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, pokud 
příslušný orgán využívá pravomoc uložit zákaz 
nebo omezení podle článku 42 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
600/2014 (26), dokud tento zákaz či omezení 
nepominou; 
k) zamítnout schválení prospektu sestaveného 
určitým emitentem, osobou nabízející cenné 
papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k 
obchodování na regulovaném trhu, a to na 
maximální dobu pěti let, pokud emitent, osoba 
nabízející cenné papíry nebo osoba, která 
žádá o přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, opakovaně a závažným způsobem 
porušili toto nařízení; 
l) zpřístupnit nebo požadovat, aby emitent 
zpřístupnil všechny podstatné informace, které 
mohou ovlivnit hodnocení veřejně nabízených 
cenných papírů nebo cenných papírů přijatých 
k obchodování na regulovaných trzích, v zájmu 
zajištění ochrany investorů nebo hladkého 
fungování trhu; 
m) pozastavit nebo požádat příslušný 
regulovaný trh, mnohostranný obchodní 
systém či organizovaný obchodní systém o 
pozastavení obchodování daných cenných 
papírů, pokud se domnívají, že je situace 
emitenta taková, že by obchodování poškodilo 
zájmy investorů; 
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§ 149e 
odst. 3  

Česká národní banka bez zbytečného odkladu 
informuje o konečných podmínkách nabídky 
podle § 36a odst. 3 orgán dohledu jiného 
členského státu Evropské unie, ve kterém má být 
cenný papír tohoto emitenta veřejně nabízen 
nebo přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu, a Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy. 

32017
R1129 

celé nařízení 

§ 161b 
odst. 1 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
nesplní některou z povinností nebo poruší 
některý ze zákazů uvedených v článku 3, 5, 
článku 7 odst. 1 až 11, článku 8, 9, 10, článku 
11 odst. 1 nebo 3, článku 14 odst. 1 nebo 2, 
článku 15 odst. 1, článku 16 odst. 1 až 3, 
článku 17, 18, článku 19 odst. 1 až 3, článku 
20 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, článku 22 odst. 2 
až 5, článku 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo 
článku 27 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129. 

32017
R1129 

čl. 38 odst. 1 písm. a): 
1.   Aniž jsou dotčeny dohledové a vyšetřovací 
pravomoci příslušných orgánů podle článku 32 
a právo členských států stanovit a ukládat 
trestní sankce, zajistí členské státy v souladu 
se svým vnitrostátním právem, aby příslušné 
orgány měly pravomoc ukládat správní sankce 
a přijímat jiná odpovídající správní opatření, 
které jsou účinné, přiměřené a odrazující. Tyto 
správní sankce a jiná správní opatření se 
použijí alespoň v těchto případech: 
a) porušení článku 3, článku 5, článku 6, čl. 7 
odst. 1 až 11, článku 8, článku 9, článku 10, čl. 
11 odst. 1 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 15 odst. 1, 
čl. 16 odst. 1, 2 a 3, článku 17, článku 18, čl. 
19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 
4 a 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1, 
2, 3 a 5 a článku 27; 

§ 161b 
odst. 2 

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 
pokutu do 
a) 18 228 000 Kč, nebo 
b) výše dvojnásobku neoprávněného 
prospěchu získaného spácháním tohoto 
přestupku, je-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit. 

32017
R1129 

čl. 38 odst. 1 písm a): 
1.   Aniž jsou dotčeny dohledové a vyšetřovací 
pravomoci příslušných orgánů podle článku 32 
a právo členských států stanovit a ukládat 
trestní sankce, zajistí členské státy v souladu 
se svým vnitrostátním právem, aby příslušné 
orgány měly pravomoc ukládat správní sankce 
a přijímat jiná odpovídající správní opatření, 
které jsou účinné, přiměřené a odrazující. Tyto 
správní sankce a jiná správní opatření se 
použijí alespoň v těchto případech: 
a) porušení článku 3, článku 5, článku 6, čl. 7 
odst. 1 až 11, článku 8, článku 9, článku 10, čl. 
11 odst. 1 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 15 odst. 1, 
čl. 16 odst. 1, 2 a 3, článku 17, článku 18, čl. 
19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 
4 a 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1, 
2, 3 a 5 a článku 27; 
 
čl. 38 odst. 2 písm. e): 
2.   Členské státy v souladu s vnitrostátním 
právem zajistí, že příslušné orgány mají 
pravomoc uložit alespoň tyto správní sankce a 
jiná správní opatření ve vztahu k porušením 
uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. 
a): 
e) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 
700 000 EUR nebo v členských státech, jejichž 
měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni 20. července 2017. 

§ 183 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z 

32017 čl. 38 odst. 1 písm a): 
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odst. 1 povinností nebo poruší některý ze zákazů 

uvedených v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie v článku 3, 5, článku 7 odst. 1 
až 11, článku 8, 9, 10, článku 11 odst. 1 nebo 
3, článku 14 odst. 1 nebo 2, článku 15 odst. 1, 
článku 16 odst. 1 až 3, článku 17, 18, článku 
19 odst. 1 až 3, článku 20 odst. 1 až 4 nebo 7 
až 11, článku 22 odst. 2 až 5, článku 23 odst. 1 
až 3 nebo 5 nebo článku 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129. 

R1129 1.   Aniž jsou dotčeny dohledové a vyšetřovací 
pravomoci příslušných orgánů podle článku 32 
a právo členských států stanovit a ukládat 
trestní sankce, zajistí členské státy v souladu 
se svým vnitrostátním právem, aby příslušné 
orgány měly pravomoc ukládat správní sankce 
a přijímat jiná odpovídající správní opatření, 
které jsou účinné, přiměřené a odrazující. Tyto 
správní sankce a jiná správní opatření se 
použijí alespoň v těchto případech: 
a) porušení článku 3, článku 5, článku 6, čl. 7 
odst. 1 až 11, článku 8, článku 9, článku 10, čl. 
11 odst. 1 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 15 odst. 1, 
čl. 16 odst. 1, 2 a 3, článku 17, článku 18, čl. 
19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 
4 a 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1, 
2, 3 a 5 a článku 27; 

§ 183 
odst. 2 

Za přestupek právnické osoby podle 
odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 130 200 000 Kč, 
b) výše 10 % celkového ročního obratu 
právnické osoby podle její poslední řádné 
účetní závěrky nebo konsolidované účetní 
závěrky, nebo 
c) výše dvojnásobku neoprávněného 
prospěchu získaného spácháním tohoto 
přestupku, je-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit. 

32017
R1129 

čl. 38 odst. 2 písm. d) a e): 
2. Členské státy v souladu s vnitrostátním 
právem zajistí, že příslušné orgány mají 
pravomoc uložit alespoň tyto správní sankce a 
jiná správní opatření ve vztahu k porušením 
uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. 
a): 
d) v případě právnických osob správní 
peněžité sankce, jejichž maximální výše činí 
alespoň 5 000 000 EUR nebo v členských 
státech, jejichž měnou není euro, ve výši 
odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 
20. července 2017, nebo 3 % celkového 
ročního obratu právnické osoby podle poslední 
dostupné účetní závěrky schválené řídícím 
orgánem. 
Je-li právnická osoba mateřským podnikem 
nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, 
který je povinen sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je 
příslušným celkovým ročním obratem celkový 
roční obrat nebo odpovídající druh příjmů v 
souladu s příslušným právem Unie v oblasti 
účetnictví podle nejnovější dostupné 
konsolidované účetní závěrky schválené 
řídícím orgánem vrcholného mateřského 
podniku; 
e) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 
700 000 EUR nebo v členských státech, jejichž 
měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni 20. července 2017. 

§ 183 
odst. 3 

Za přestupek podnikající osoby podle 
odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 18 228 000 Kč, nebo 
b) výše dvojnásobku neoprávněného 
prospěchu získaného spácháním tohoto 
přestupku, je-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit. 

32017
R1129 

čl. 38 odst. 2 písm. d) a e): 
2. Členské státy v souladu s vnitrostátním 
právem zajistí, že příslušné orgány mají 
pravomoc uložit alespoň tyto správní sankce a 
jiná správní opatření ve vztahu k porušením 
uvedeným v odst. 1 prvním pododstavci písm. 
a): 
d) v případě právnických osob správní 
peněžité sankce, jejichž maximální výše činí 
alespoň 5 000 000 EUR nebo v členských 
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státech, jejichž měnou není euro, ve výši 
odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 
20. července 2017, nebo 3 % celkového 
ročního obratu právnické osoby podle poslední 
dostupné účetní závěrky schválené řídícím 
orgánem. 
Je-li právnická osoba mateřským podnikem 
nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, 
který je povinen sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je 
příslušným celkovým ročním obratem celkový 
roční obrat nebo odpovídající druh příjmů v 
souladu s příslušným právem Unie v oblasti 
účetnictví podle nejnovější dostupné 
konsolidované účetní závěrky schválené 
řídícím orgánem vrcholného mateřského 
podniku; 
e) v případě fyzické osoby správní peněžité 
sankce, jejichž maximální výše činí alespoň 
700 000 EUR nebo v členských státech, jejichž 
měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty 
v národní měně ke dni 20. července 2017. 

§ 192a 
odst. 1 
písm. l) 

Česká národní banka je v České republice 
l) příslušným orgánem podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o 
prospektu, který má být uveřejněn při veřejné 
nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování na regulovaném trhu64). 
___________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129. 

32017
R1129 

čl. 31 odst. 1: 
1.   Každý členský stát určí jediný příslušný 
správní orgán, který je odpovědný za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení a 
zaručuje, že ustanovení tohoto nařízení jsou 
uplatňována. Členské státy o tom informují 
Komisi, orgán ESMA a příslušné orgány 
ostatních členských států. 
Příslušný orgán musí být nezávislý na 
účastnících trhu. 
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Ustanovení 
zákona o 

investičních 
společnoste

ch a 
investičních 

fondech 

Obsah CELEX 
č. Ustanovení 

Poznám
ka pod 
čarou č. 
1 

1) Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 
2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o 
koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
subjektů kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění 
některých definic. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů 
(SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a 
Rady 2010/78/EU a 2013/14/EU. 
Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 
2010, kterou se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o 
organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, 
řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a 
správcovskou společností. 
Směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 
2010, kterou se provádí směrnice Evropského 

32017
L1132 

Čl. 2 odst. 2: 
2.   Členské státy mohou z působnosti tohoto 
oddílu vyloučit investiční společnosti s 
proměnným základním kapitálem a družstva 
vzniklá v jedné z forem společností uvedených 
v příloze I. Pokud právní předpisy členských 
států využijí této možnosti, uloží těmto 
společnostem povinnost uvádět výrazy 
„investiční společnost s proměnným základním 
kapitálem“ nebo „družstvo“ ve všech 
dokumentech uvedených v článku 26. 
Investiční společností s proměnným základním 
kapitálem se pro účely této směrnice rozumí 
výlučně společnost: 
— jejímž jediným předmětem podnikání je 
investování prostředků do různých cenných 
papírů, nemovitostí nebo jiného majetku s 
výlučným cílem rozložit investiční rizika a 
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parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá 
ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-
feeder“ a postupu pro oznamování. 
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, ve znění směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/14/EU. 
Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého 
pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při 
zakládání akciových společností a při udržování a 
změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření (přepracované znění). 
Čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o 
některých aspektech práva obchodních 
společností. 

poskytovat svým akcionářům podíl na zisku z 
hospodaření s jejich majetkem, 
— která veřejně nabízí své akcie k úpisu a 
— jejíž stanovy určují, že v mezích 
minimálního a maximálního základního 
kapitálu může kdykoli vydávat, odkupovat nebo 
dále prodávat své akcie. 

Poznám
ka pod 
čarou č. 
2 

2) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. 
července 2010, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud 
jde o klíčové informace pro investory a podmínky, 
které je třeba splnit při poskytování klíčových informací 
pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, 
než je papír, nebo prostřednictvím internetových 
stránek. 
Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 
2010, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a 
obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, 
využívání elektronické komunikace mezi příslušnými 
orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování 
na místě a šetření a výměnu informací mezi 
příslušnými orgány. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
231/2013 ze dne 19. prosince 2012, 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. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských 
fondech rizikového kapitálu. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských 
fondech sociálního podnikání. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 
15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce 
alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, 
že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/61/EU. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 
15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení 
referenčního členského státu mimounijního správce 
alternativních investičních fondů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU. 
Nařízení Komise (EU), kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud 
jde o depozitáře SKIPCP. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

32015
R2365 

čl. 13 a 14: 
Článek 13 

Transparentnost subjektů kolektivního 
investování v pravidelných zprávách 

1.   Správcovské společnosti SKIPCP, 
investiční společnosti SKIPCP a správci 
alternativních investičních fondů informují 
investory o využití SFT a swapů veškerých 
výnosů takto: 
a) správcovské společnosti SKIPCP či 
investiční společnosti SKIPCP uvádějí tyto 
informace ve svých pololetních a výročních 
zprávách podle článku 68 směrnice 
2009/65/ES; 
b) správci alternativních investičních fondů 
uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle 
článku 22 směrnice 2011/61/EU. 
2.   Informace týkající se SFT a swapů 
veškerých výnosů zahrnují údaje stanovené v 
oddíle A přílohy. 
3.   K zajištění jednotného poskytování údajů, 
ale také s ohledem na specifika různých druhů 
SFT a swapů veškerých výnosů může ESMA s 
přihlédnutím k požadavkům stanoveným ve 
směrnicích 2009/65/ES a 2011/61/EU, jakož i s 
přihlédnutím k vývoji tržních postupů 
vypracovat návrhy regulačních technických 
norem, které dále upřesní obsah oddílu A 
přílohy. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 
technické normy uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 
 

Článek 14 
Transparentnost subjektů kolektivního 

investování v předsmluvních dokumentech 
1.   V prospektu SKIPCP podle článku 69 
směrnice 2009/65/ES a při poskytování 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES 
(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. 
Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o 
transparentnosti obchodů zajišťujících financování 
a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech 
peněžního trhu. 

informací investorům ze strany správců 
alternativních investičních fondů podle čl. 23 
odst. 1 a 3 směrnice 2011/61/EU se uvádějí 
SFT a swapy veškerých výnosů, které mohou 
správcovské společnosti SKIPCP či investiční 
společnosti SKIPCP nebo správci 
alternativních investičních fondů v příslušných 
případech využít, jakož i výslovné prohlášení o 
tom, že jsou tyto postupy a nástroje využívány. 
2.   Prospekt a informace určené investorům 
podle odstavce 1 obsahují údaje stanovené v 
oddíle B přílohy. 
3.   S ohledem na vývoj tržních postupů nebo k 
zajištění jednotného poskytování údajů může 
ESMA s přihlédnutím k požadavkům 
stanoveným ve směrnicích 2009/65/ES a 
2011/61/EU vypracovat návrhy regulačních 
technických norem, které dále upřesní obsah 
oddílu B přílohy. 
Při vypracovávání návrhů regulačních 
technických norem podle prvního pododstavce 
přihlédne ESMA k nutnosti poskytnout 
dostatečný čas, než začnou být uplatňovány. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 
technické normy uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článků 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1095/2010. 

  32017
R1131 

celé nařízení 

§ 25 
odst. 3 

Obhospodařovatel investičního fondu nebo 
zahraničního investičního fondu může pověřit 
výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje 
obhospodařování investičního fondu, který 
není standardním fondem, nebo 
srovnatelného zahraničního investičního 
fondu, i toho, kdo nesplňuje požadavek podle 
odstavce 1 písm. d), jestliže oznámí České 
národní bance nejpozději 1 měsíc přede dnem 
pověření údaje o tom, kdo má být pověřen 
výkonem této činnosti a současně jí poskytne 
informace nezbytné k posouzení splnění 
požadavků podle § 23, a Česká národní banka 
nevyrozumí tohoto obhospodařovatele do 1 
měsíce ode dne, kdy toto oznámení obdržela 
o tom, že s tímto pověřením nesouhlasí. 

32011
L0061 

čl. 20 odst. 1 písm. c): 
1.   Správce, který hodlá pověřit třetí osobu, 
aby jeho jménem vykonávala jeho úkoly, tuto 
skutečnost oznámí příslušným orgánům svého 
domovského členského státu, a to dříve, než 
toto pověření nabyde účinku. Přitom musí být 
splněny tyto podmínky: 
a) správce musí být schopen odůvodnit rozsah 
a objektivní důvody pověření; 
b) pověřená osoba musí disponovat 
dostatečnými zdroji k plnění příslušných úkolů 
a osoby, které fakticky vykonávají činnost 
pověřené osoby, musí mít dostatečně dobrou 
pověst a dostatečné zkušenosti; 
c) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí být pověření uděleno 
pouze podnikům, které mají v povolení nebo 
registraci povolenu správu majetku a které 
podléhají dohledu, nebo pokud tato podmínka 
nemůže být splněna, pokud tento podnik získal 
předchozí souhlas příslušných orgánů 
domovského členského státu správce; 
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Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

31997L0009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění 
investorů 

32011L0061 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 

32014L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU 
ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a 
o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU 

32014R0909 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení 
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a 
centrálních depozitářích cenných papírů a o změně 
směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 
236/2012 

32015R2365 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 

32014R1286 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních 
klíčových informací týkajících se strukturovaných 
retailových investičních produktů a pojistných produktů s 
investiční složkou 

32016R1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou 
používány jako referenční hodnoty ve finančních 
nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření 
výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 

32017R1131 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního 
trhu 

32017L1132 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých 
aspektech práva obchodních společností 

32017R2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví 
obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní 
rámec pro jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění 
směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a 
nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 

32017R1129 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který 
má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o 
zrušení směrnice 2003/71/ES 
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