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Obsah 
CELEX 

č. 
Ustanovení 

§ 1 odst. 3 (3) Toto nařízení dále zohledňuje obecné pokyny 

evropského orgánu dohledu a upravuje pro fond 

peněžního trhu (§ 79) a krátkodobý fond peněžního 

trhu (§ 80) kvalitativní požadavky na pravidla pro 

skladbu majetku těchto fondů, spočívající ve 

vymezení 

a) věcí, které mohou být nabyty do jmění tohoto 

fondu, 

b) investičních limitů, které je nutno dodržovat ve 

vztahu k věcem podle písmene a), a 

c) limitů vážené průměrné splatnosti (§ 87 odst. 2) a 

vážené průměrné životnosti (§ 88 odst. 2) majetku 

tohoto fondu a pravidel pro jejich výpočet. 

32017R

1131 

Čl. 1 odst. 2: 

Členské státy nesmějí v oblasti, na niž se vztahuje 

toto nařízení, klást žádné další požadavky. 

§ 1 odst. 4 

písm. f) a 

g) 

(5) (4) Používá-li toto nařízení pojem 

f) fond peněžního trhu, rozumí se jím v případě 

fondu peněžního trhu, který vytváří podfondy, 

podfond peněžního trhu, 

g) krátkodobý fond peněžního trhu, rozumí se jím v 

případě krátkodobého fondu peněžního trhu, který 

vytváří podfondy, podfond krátkodobého fondu 

peněžního trhu, 

h) f) fond kvalifikovaných investorů, rozumí se jím 

v případě fondu kvalifikovaných investorů, který 

vytváří podfondy, podfond fondu kvalifikovaných 

investorů. 
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část čtrvtá 

(§ 79 až 

89) 

ČÁST ČTVRTÁ 

FOND PENĚŽNÍHO TRHU 

HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

§ 79 

Fond peněžního trhu 

(1) Fondem peněžního trhu je investiční fond, který 

podle svého statutu investuje a používá techniky k 

obhospodařování tohoto fondu i tak, jak stanoví 

nebo připouští odstavec 2 a § 81 až 89. 

(2) Obhospodařovatel fondu peněžního trhu 

investuje a používá techniky k obhospodařování 

tohoto fondu tak, aby uchoval fondový kapitál 

tohoto fondu v paritě (bez výnosů) nebo ve výši 

investice zvýšené o výnosy. 

(3) Fond peněžního trhu, který není krátkodobým 

fondem peněžního trhu, nesmí mít neměnnou 

aktuální hodnotu podílového listu nebo investiční 

akcie, které vydává. 

 

§ 80 

Krátkodobý fond peněžního trhu 

(1) Krátkodobým fondem peněžního trhu je fond 

peněžního trhu, který podle svého statutu při 

investování a používání technik k obhospodařování 

tohoto fondu nepostupuje podle § 82 odst. 3, § 83 

odst. 2 písm. a), § 84 písm. a), § 87 odst. 1 písm. a) a 

§ 88 odst. 1 písm. a). 

(2) Pro obhospodařovatele krátkodobého fondu 

peněžního trhu se § 79 odst. 2 použije obdobně. 

 

HLAVA II 

SKLADBA MAJETKU 

 

§ 81 

Základní ustanovení 

(1) Do jmění fondu peněžního trhu lze nabýt pouze 

věci uvedené v § 82 až 87. 

(2) Do jmění fondu peněžního trhu nelze nabýt 

komoditu, akcii, ani nástroj nesoucí riziko komodity 

nebo akcie. 
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 Nástroje peněžního trhu 

§ 82 

(1) Do jmění fondu peněžního trhu lze nabýt pouze 

nástroj peněžního trhu uvedený v § 5 nebo 6, který 

splňuje podmínky uvedené v odstavci 2, 3 nebo 4. 

(2) Do jmění fondu peněžního trhu lze nabýt pouze 

nástroj peněžního trhu, kterému byl udělen jeden ze 

dvou nejvyšších krátkodobých úvěrových ratingů 

každou ratingovou agenturou registrovanou podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího ratingové agentury15), která nástroj 

hodnotila. 

(3) Do jmění fondu peněžního trhu, který není 

krátkodobým fondem peněžního trhu, lze nabýt i 

nástroje peněžního trhu vydané nebo zaručené 

členským státem, územním samosprávným celkem 

členského státu, centrální bankou členského státu, 

Evropskou centrální bankou, Evropskou unií nebo 

Evropskou investiční bankou, které nesplňují 

podmínky podle odstavce 2, byl-li jim udělen 

krátkodobý úvěrový rating v investičním stupni 

každou ratingovou agenturou registrovanou podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího ratingové agentury15), která nástroj 

hodnotila. 

(4) Nebyl-li nástroji peněžního trhu udělen rating 

podle odstavce 2 nebo 3, potom obhospodařovatel 

fondu peněžního trhu ověří interním ratingovým 

procesem, že tento nástroj peněžního trhu má 

srovnatelnou kvalitu jako nástroje peněžního trhu 

uvedené v odstavci 2 nebo 3, přičemž vezme v 

úvahu zejména stupeň úvěrové kvality a likviditu 

tohoto nástroje peněžního trhu. 

 

§ 83 

(1) Do jmění fondu peněžního trhu lze nabýt nástroj 

peněžního trhu, s nímž je spojeno právo na splacení 

dlužné částky v měně odlišné od měny, za kterou 

jsou nabízeny a odkupovány jím vydávané cenné 

papíry nebo zaknihované cenné papíry, pouze za 

podmínky plného zajištění proti měnovému riziku. 

(2) Do jmění fondu peněžního trhu lze nabýt nástroj 

peněžního trhu, jehož zbytková doba splatnosti je 

kratší nebo rovna 

a) 2 rokům, za předpokladu, že doba do dalšího data 

nastavení úrokových měr je kratší nebo rovna 397 

dnům, přičemž u cenných papírů nebo 

zaknihovaných cenných papírů s pohyblivou 

úrokovou sazbou se sazba upravuje na sazbu 

peněžního trhu, nebo na jiný finanční kvantitativně 

vyjádřený ukazatel, není-li tento fond krátkodobým 

fondem peněžního trhu, nebo 

b) 397 dní, je-li tento fond krátkodobým fondem 

peněžního trhu. 
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 § 84 

Cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry 

vydávané fondem peněžního trhu 

(1) Do jmění fondu peněžního trhu lze nabýt 

a) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír 

vydaný fondem peněžního trhu nebo srovnatelným 

zahraničním investičním fondem, není-li tento fond 

krátkodobým fondem peněžního trhu, nebo 

b) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír 

vydaný krátkodobým fondem peněžního trhu nebo 

srovnatelným zahraničním investičním fondem, je-li 

tento fond krátkodobým fondem peněžního trhu. 

(2) Do jmění fondu peněžního trhu, který je fondem 

kolektivního investování, nelze nabýt cenný papír 

nebo zaknihovaný cenný papír vydaný fondem 

kvalifikovaných investorů nebo srovnatelným 

zahraničním investičním fondem. 

 

§ 85 

Finanční deriváty 

Na účet fondu peněžního trhu lze sjednat finanční 

deriváty v souladu s investiční strategií tohoto fondu 

a měnové deriváty pouze za účelem zajištění. 

 

§ 86 

Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z 

účtu v české nebo cizí měně 

Pro nabývání pohledávek na výplatu peněžních 

prostředků z účtu v české nebo cizí měně do jmění 

fondu peněžního trhu se § 15 použije obdobně. 
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 HLAVA III 

VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST A VÁŽENÁ 

PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST  

 

§ 87 

Vážená průměrná splatnost 

 

(1) Vážená průměrná splatnost nástrojů peněžního 

trhu v majetku fondu peněžního trhu nesmí překročit 

a) 6 měsíců, není-li tento fond krátkodobým fondem 

peněžního trhu, nebo 

b) 60 dní, je-li tento fond krátkodobým fondem 

peněžního trhu. 

(2) Váženou průměrnou splatností (Weighted 

Average Maturity, WAM) se pro účely tohoto 

nařízení rozumí vážený průměr doby do dne 

splatnosti, nebo doby do dne konce fixace úrokové 

sazby, je-li kratší, všech nástrojů peněžního trhu v 

majetku fondu peněžního trhu, který odráží podíly 

těchto nástrojů na majetku tohoto fondu. 

(3) Dobou do dne splatnosti nástroje peněžního trhu 

se pro účely výpočtu vážené průměrné splatnosti a 

výpočtu vážené průměrné životnosti rozumí doba, 

do kdy musí být jmenovitá hodnota nástroje 

peněžního trhu splacena v plné výši bez ohledu na 

výnosy nebo to, že byl emisní kurz nižší než 

jmenovitá hodnota. 

 

§ 88 

Vážená průměrná životnost 

(1) Vážená průměrná životnost nástrojů peněžního 

trhu v majetku fondu peněžního trhu nesmí překročit 

a) 12 měsíců, není-li tento fond krátkodobým 

fondem peněžního trhu, nebo 

b) 120 dní, je-li tento fond krátkodobým fondem 

peněžního trhu. 

(2) Váženou průměrnou životností (Weighted 

Average Life, WAL) se pro účely tohoto nařízení 

rozumí vážený průměr doby do dne splatnosti všech 

nástrojů peněžního trhu v majetku fondu peněžního 

trhu, který odráží podíly těchto nástrojů v majetku 

tohoto fondu. Při výpočtu vážené průměrné 

životnosti nelze zohlednit den konce fixace úrokové 

sazby nástroje peněžního trhu. 
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 (3) Obsahuje-li nástroj peněžního trhu prodejní opci, 

může být den možného uplatnění prodejní opce pro 

účely výpočtu vážené průměrné životnosti použit 

namísto dne skutečné splatnosti, jestliže 

a) může obhospodařovatel tohoto fondu tuto 

prodejní opci ke dni jejího možného uplatnění 

uplatnit, 

b) se cena prodejní opce významně neliší od 

předpokládané hodnoty tohoto nástroje peněžního 

trhu k nejbližšímu dni možného uplatnění této 

prodejní opce a 

c) z investiční strategie fondu peněžního trhu 

vyplývá, že s vysokou pravděpodobností bude tato 

prodejní opce uplatněna k nejbližšímu dni jejího 

možného uplatnění. 

  

§ 89 

Společné ustanovení 

Při výpočtu vážené průměrné životnosti i vážené 

průměrné splatnosti se vždy zohlední techniky k 

obhospodařování tohoto fondu, finanční deriváty, 

cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydávané 

fondem peněžního trhu nebo srovnatelným 

zahraničním investičním fondem a pohledávky na 

výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo 

cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 

2 zákona upravujícího investiční společnosti a 

investiční fondy. 

____________________  

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových 

agenturách, v platném znění. 

  

 

Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32017R1131 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 

ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu 
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