
 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

předpisů 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 16. 4. 2018, s termínem dodání stanovisek do 24. 4. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení 

je uvedeno v následující tabulce. 

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Připomínky jako povinná připomínková místa zaslala: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství a Úřad vlády – Odbor 

kompatibility. Žádné připomínky nebyly označeny jako zásadní a všechny ostatní připomínky byly vypořádány, návrh je tak vládě předkládán bez rozporu. Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády – Vedoucí Úřadu vlády, Česká národní banka 

sdělili, že neuplatňují žádné připomínky. 

 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Dne 16. 4. 2018 byl návrh publikován na internetových stránkách Ministerstva financí ke konzultaci odborné veřejnosti s termínem dodání připomínek do 24. 4. 2018. 

Připomínky jako nepovinná připomínková místa zaslaly: Asociace pro kapitálový trh (AKAT).  

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

 

I. Zásadní připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

   

   

 

 

II. Další připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MMR Součástí předkládaného materiálu je srovnávací tabulka vyplněná pouze na 

straně Právní předpis EU, bez vyplnění předkladatelem zůstává část 

Implementační předpisy ČR. V této podobě nemá předložení srovnávací 

Vyhověno 

Srovnávací tabulka byla doplněna. 

VIII. 
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tabulky žádný smysl a je irelevantní, aby byla součástí předkládaného 

materiálu.      

MZV Nad rámec samotného návrhu pak pouze upozorňuji, že z hlediska 

adaptace vnitrostátní úpravy na nařízení Evropského Parlamentu a Rady 

(EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (dále 

jen „nařízení o fondech peněžního trhu“) by mělo dojít k doplnění odkazu 

na toto nařízení o fondech peněžního trhu v zákoně č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech tak, aby byla 

reflektována povinnost členských států ve smyslu čl. 40 nařízení o fondech 

peněžního trhu stanovit pravidla pro uplatňování nařízení o fondech 

peněžního trhu a ukládání sankcí za jeho porušení. 

Zatím nevyhověno 

Odkaz na nařízení EU bude do zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech doplněn v souvislosti 

s připravovanou novelou, která bude začátkem května 2018 rozeslána 

do meziresortního připomínkového řízení. Novelou nařízení vlády nelze 

měnit zákon. 

MZe 1. Obecně k číslování materiálu:  

Číslování pořadí materiálu uvedené na obálce neodpovídá číslování 

materiálů uvnitř. Rozdílová tabulka by měla být označena zřejmě VII.  

a Vypořádání vnějšího připomínkového řízení jako VIII. 

 

2. K předkládací zprávě: 

V bodě 2. chybí před slovem „upravena“ předložka „v“. 

 

3. K odůvodnění obecně: 

Odůvodnění se nám jeví jako příliš stručné. Doporučujeme v něm také 

omezit, i vzhledem k jeho malému rozsahu, používání zkratek. Název 

nařízení vlády č. 133/2017 Sb. doporučujeme alespoň na jednom místě 

slovně vypsat. 

 

4. K odůvodnění bodu 4 (str. 3) 

V poslední větě je překlep, správně má být „v § 6 odst. 1 písm. c) bodě 

3..“. 

1. Vyhověno 

Číslování materiálů bylo upraveno. 

 

 

 

2. Vyhověno 

Předložka byla doplněna. 

 

3. Vyhověno 

Odůvodnění bylo rozepsáno tak, že se více vysvětluje, co je to fond 

peněžního trhu a co upravuje nařízení EU, které je adaptováno. Zkratky 

jsou použity z důvodu stručnosti a srozumitelnosti vět. Název novely 

č. 133/2017 Sb. byl rozepsán. 

 

 

4. Vyhověno  

Text byl upraven. 

ÚV - 

OKOM 

Doporučujeme upravit výkaznictví ISAP, které neuvádí žádný adaptační 

předpis na níže cit. nařízení EU, viz připomínka obecně, níže. 

Obecně: 

Jelikož předkladatel návrhu je současně i gestorem výše cit. nařízení EU, 

vznášíme připomínku, zda na toto nařízení budou reagovat i jiné předpisy 

ČR, zejména ZISIF. 

Předložený návrh reaguje na vydání cit. nařízení EU tak, že úpravu 

kvalitativních požadavků na pravidla pro skladbu majetku těchto fondů z 

české právní úpravy vypouští. Pro fondy peněžního trhu tedy nadále bude 

platit toliko úprava zákonná a v návaznosti na ni přímo použitelná úprava 

Vyhověno 

Odkaz na nařízení EU bude do zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech doplněn v souvislosti 

s připravovanou novelou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYDJJQ4X)



 

 

- 3 - 

 

dle zde cit. nařízení EU. 

Prováděný ZISIF v § 215, kterým je odkazováno na předmětné nařízení 

vlády, však odkazuje, pokud jde o předmětné kvalitativní požadavky, 

pouze na nařízení vlády, nestanoví, že tyto požadavky může upravovat 

také právo EU, resp. přímo použitelný předpis EU – srov. zejména odst. 3 

§ 215. Máme tedy zato, že pro adaptaci právního řádu na požadavky zde 

cit. nařízení EU je třeba předložit i další opatření, zejm. zde zmíněné. 

Předmětem úpravy cit. nařízení EU jsou pak i další věci, nad rámec 

požadavků týkajících se investičních politik ad. povinností fondů 

peněžního trhu, např. konkretizace označení druhu fondu peněžního trhu, 

udělování povolení podle cit. nařízení, ochrana označení fondu peněžního 

trhu a dohled nad dodržováním podmínek podle tohoto nařízení EU. 

Žádáme proto předkladatele o vyjádření, jakým dalším způsobem bude 

zajištěna řádná adaptace českého právního řádu na požadavky tohoto 

přímo použitelného předpisu EU. 

MSP Bez připomínek Vzato na vědomí 

MK Bez připomínek Vzato na vědomí 

MO Bez připomínek Vzato na vědomí 

MD Bez připomínek Vzato na vědomí 

MZ Bez připomínek Vzato na vědomí 

MPO Bez připomínek Vzato na vědomí 

MŠMT Bez připomínek Vzato na vědomí 

MPSV Bez připomínek Vzato na vědomí 

MŽP Bez připomínek Vzato na vědomí 

MV Bez připomínek Vzato na vědomí 

ČNB Bez připomínek Vzato na vědomí 

ÚV – 

Vedoucí ÚV 

Bez připomínek Vzato na vědomí 
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NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Jako nepovinná připomínková místa se vyjádřili:  

 

Resort Připomínky Komentář 

AKAT  

1. Navrhujeme snížení limitu na minimální podíl likvidních aktiv u 

nemovitostních fondů z 20% na 10% - jedná se o změnu § 70 odst. 4.  

Podle našeho názoru česká právní úprava, zejména pak v prostředí nízkých 

úrokových sazeb, neumožňuje nemovitostním fondům dosažení optimálního 

výnosu. Požadavek na takto vysoký podíl likvidních aktiv paradoxně 

přispívá k většímu tlaku na nabývání rizikovějších nemovitostí, tak aby 

vyšší výnos nemovitostní části portfolia vyvážil velmi nízký výnos 

likvidních aktiv.  

  

Ze zkušeností kolegů ze skupin víme, že likvidita se u realitního fondu dá 

efektivně řídit i v případě zákonného 10% limitu. V praxi obhospodařovatel 

drží v majetku fondu větší než zákonem požadovaný podíl likvidních aktiv 

(min. o 5% více), s tím, že v případě mimořádných událostí má další 

nástroje, jak dodatečnou likviditu získat – možnost překlenovacího úvěru do 

majetku fondu nebo v krajním případě odložení vypořádání odkupů nebo 

pozastavení obchodování. Požadavek na takto vysoký podíl likvidních aktiv 

po celou dobu existence fondu se nám proto jeví jako nedůvodný.    

  

Pro srovnání, požadavek na likviditu v jiných jurisdikcích:  

Slovensko: 10% (§ 125 odst. 6 ZKI)  

Lucembursko – bez limitu (pouze obecný požadavek na zajištění dostatečné 

likvidity), kapitola I, část III, str. 48, Oběžník IML 91/75, doplněný 

oběžníkem CSSF 05/177. 

  

2.       Otázky které NVIT neřeší: Výpočet expozice vůči protistranám se 

započítáním kolaterálů, u kterých je výměna pro fondy z důvodu EMIR 

povinná při obchodování s deriváty a dále k zavedení centrálních protistran 

při obchodování s deriváty 

 

- týká se § 22, kde se mluví o kladné hodnotě z derivátu, ale nikde se 

neuvádí, že v případě kladné reálné hodnoty derivátu je fondu poskytnutý od 

protistrany kolaterál (např. ve formě hotovosti) a o tento kolaterál by se 

kladná reálná hodnota derivátu měla snížit. Naopak, v případě záporné 

hodnoty derivátu fond poskytuje kolaterál protistraně, a pokud jej pošle 

Vysvětleno 

1. Je zde obava, že při poklesu cen nemovitostí by nedostatečný podíl 

likvidních aktiv mohl mít dopad na nedostatek likvidity při splácení 

úvěrů, kterými je nákup nemovitostí částečně financován a na nedostatek 

likvidity pro odkupy podílových listů. Nedostatečná likvidita u jednoho 

subjektu by následně mohla zapříčinit tlak na odkupy u ostatních 

nemovitostních fondů. Současný limit se zdá vysoký, ale nejsme pro jeho 

snížení bez detailnější analýzy dopadů, kterou v daném čase není možné 

provést. Nicméně budeme se touto otázkou dále zabývat pro případnou 

další novelu. 

 

2. § 22 odst. 2 NVIT stanoví následující: 

 

(2) Při výpočtu rizika protistrany podle odstavce 1 lze zohlednit pouze 

 

a) sjednání závěrečného vyrovnání s jinou smluvní stranou daného 

finančního derivátu za předpokladu, že 

1. rozhodné právo chrání závěrečné vyrovnání před účinky rozhodnutí 

nebo jiného úkonu soudu nebo správního orgánu alespoň v rozsahu 

ochrany, jaký závěrečnému vyrovnání poskytuje české právo, a 

2. závěrečné vyrovnání se vztahuje pouze na pohledávky týkající se 

finančních derivátů uvedených v § 13 a 

 

b) hodnotu věcí přijatých k zajištění za předpokladu, že tyto věci jsou 

denně oceňovány reálnou hodnotou, jsou vysoce likvidní a standardní 

fond je má ve svém majetku nebo je má v opatrování osoba nezávislá na 

smluvní straně tohoto derivátu podle písmene a). 

 

Riziko protistrany se počítá u finančního zajištění, tj. v režimu zákona o 

finančním zajištění, v případě, že 

- je dohodnuté závěrečné vyrovnání jako čistá pozice po započtení 

všech vzájemných pohledávek podle § 193 ZPKT (nejdříve se 

vyjádří hodnota všeho v penězích, pak se vezme, se co má 

oběma směry plnit z derivátu, a započte se to proti hodnotě 
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vyšší, než je závazek z derivátu (např. v důsledku zaokrouhlení nebo v 

důsledku minimálně stanovené hodnoty kolaterálu, pak se ze závazku stává 

pohledávka, vzniká něco jako „kladná reálná hodnota derivátu“ a tato by do 

limitu měla nebo neměla vstupovat – to zákon neřeší. 

 

- úprava §22 má přímý vliv na limity dle § 25 (celková expozice na 

protistranu, kde se započítávají – také deriváty dle § 22) a § 23, který mluví 

o pohledávkách za bankou. Do těchto pohledávek by se podle našeho názoru 

neměly započítávat kolaterály přijaté ve formě peněz na běžném účtu od 

bankovních protistran derivátových obchodů. Měly by se započítávat právě 

do limitu pro deriváty. To ale zákon neřeší. Počítání limitů je tak postaveno 

na logice, kterou používají jednotlivé investiční společnosti/fondy. 

- chybí definice protistrany. Co je protistrana, pokud fond obchoduje OTC 

deriváty prostřednictvím centrální protistran? Tzn., neobchoduje přímo s 

protistranou X, ale s centrální protistranou.  

  

NVIT dále neřeší, co přesně je zajištěním, resp. kolaterálem při obchodování 

se SFT instrumenty (repo, rev.repo, sellbuy, buysell), investiční 

společnost/si tak zase musejí samy interpretovat jako zákon a SFTR 

regulaci, která je nutí se k těmto instrumentům vyjádřit v půlročních 

zprávách 

-          po diskuzi s MF se našemu členovi povedlo dohledat v anglické verzi 

ESMA, že kolaterálem by mělo být to, co fond od protistrany v rámci SFTR 

přijímá, následně však ESMA své tvrzení upravila a tvrdí, že „In the case of 

repo trades and sell-buy backs, the counterparty that buys securities [...] and 

agreeing to sell them at a specified price on a future date (closing or forward 

leg of tee trade) shall be identified as the collateral taker. The other 

counterparty shall be identified as the collateral giver“. V tomto smyslu při 

repu fond kolaterál poskytuje (nepřijímá).  

Dále usuzujeme, že kolaterálem by měl být v tomto případě i dodatečný 

cash/cenné papíry zasílané na dorovnání (obdoba variation margin) 

případného tržního pohybu zástavy, tedy cenných papírů 

V české úpravě jsme definici kolaterálu nedohledali, avšak její zavedení by 

pomohlo jej jednoznačně určit. 

kolaterálu a výsledkem je jedna čistá pozice: 

o kladná hodnota znamená, že má někdo plnit mně a nesu 

rovněž riziko protistrany, 

o záporná hodnota znamená, že já mám plnit někomu a 

ten také nese riziko protistrany; 

- není dohodnuté závěrečné vyrovnání – postup je v zásadě stejný 

– dochází k započtení pohledávek/dluhů z derivátu, resp. 

z jednotlivých plnění, proti přijatému/poskytnutému kolaterálu; 

riziko protistrany představuje to, co není kryto kolaterálem. 

 

Znakem kolaterálu je, že kolaterální věřitel ho má pod kontrolou – buď 

přes převod vlastnického práva ke kolaterálu, nebo přes zřízení 

zástavního práva tak, že nikdo jiný s ním nemůže nakládat. V tomto 

ohledu lze diskutovat jisté zpřesnění odstavce 2 (viz zvýrazněný text) – 

např. doplnění, že fond má k věcem zřízeno zástavní právo s vyloučením 

práv třetích osob nakládat se zajištěním. 

 

Protistrana je vždy protistrana – obchoduje-li fond  OTC deriváty 

prostřednictvím CCP, je protistranou tato CCP (viz čl. 2 bod 1 nařízení 

EMIR: „ústřední protistranou“ se rozumí právnická osoba, která vstupuje 

mezi strany smluv uzavíraných na jednom či na několika finančních 

trzích, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a 

prodávajícím pro každého kupujícího). 

 
Budeme se těmito otázkami dále zabývat pro případnou další novelu. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAYDJJQ4X)


