
 IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 23. května 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 21. června 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
ČNB Zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 2 (§ 5 ZoDKT) [základní pojmy] 
a k novelizačnímu bodu 3 a 11 ZPKT (§ 92 odst. 2 písm. 
f) ZPKT a § 121g ZPKT) [osoby oprávněné vést 
evidenci cenných papírů] 
Požadujeme upravit působnost zákona tak, aby bylo 
zřejmé, že se vztahuje též na pobočky zahraničních bank.  

Odůvodnění: V nově navrhovaném § 5 odst. 1 zákon č. 
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o 
změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „ZoDKT“) se 
jako poskytovatel služeb na kapitálovém trhu nově 
upravuje „banka provádějící obchody na vlastní účet 
s investičními nástroji na kapitálovém trhu“. Vymezení 
tedy nezahrnuje pobočky zahraničních bank. Naproti tomu 
§ 121g zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) již pobočky 
zahraničních bank nepochybně zahrnuje. Navrhovaný § 92 
ZPKT týkající se navazující evidence pak dopadá pouze na 

Akceptováno. 
Úprava ZoDKT dopadá na zahraniční subjekty, které jsou 
oprávněné podnikat v ČR, a to nejen pro banky, ale i pro další 
subjekty na kapitálovém trhu. Ustanovení bude upraveno 
v souladu s připomínkou tak, aby reflektovalo skutečnost, že se 
zákon vztahuje i na zahraniční subjekty, které působí na území ČR 
prostřednictvím pobočky 
 
Současná úprava § 92 odkaz na pobočku zahraniční banky 
neobsahuje, ovšem přidáním odkazu do písm. f) nebyl upraven 
výčet v písm. d). Navrhujeme upravit výčet v písm. d) tak, že bude 
odkazovat i na písm. f). 
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českou banku, aniž by bylo zřejmé a odůvodněné, proč by 
navazující evidenci nemohla vést pobočka zahraniční 
banky. 

Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 1 (§ 2 odst. 1 písm. y) až za) 
ZPKT) [vymezení pojmů] 
Požadujeme upravit základní pojmy tak, aby bylo zřejmé, 
že se zákon vztahuje též na pobočky zahraničních subjektů.  

Odůvodnění: V nově navrhovaném § 2 odst. 1 písm. y) 
(institucionální investor) ZPKT je vymezena jako 
institucionální investor též pojišťovna nebo zajišťovna ze 
třetího státu, v případě správce aktiv v nově navrhovaném 
§ 2 odst. 1 písm. z) už je vymezen pouze český obchodník 
s cennými papíry nebo obhospodařovatel, aniž by úprava 
dopadala na zahraniční subjekty působící na území České 
republiky, v případě poradce pro hlasování pak dopadá i na 
pobočky. V takové úpravě vidíme disproporci. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828, kterou se 
mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu 
dlouhodobého zapojení akcionářů, uvedené výslovně 
neupravuje, je však nutné jít po smyslu úpravy. Povinnosti 
správce aktiv by nepochybně měly dopadnout i na 
zahraniční osoby podnikající v České republice 
prostřednictvím pobočky. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Zákon se ovšem v těchto oblastech nevztahuje na zahraniční 
subjekty ze zemí EU. Dle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) směrnice se 
zákon vztahuje na subjekty, které mají Českou republiku jako 
domovský členský stát, což primárně dopadá na tuzemskou 
pojišťovnu a zajišťovnu. Co se týče obchodníka s CP, ve výčtu 
opravdu chybí obchodník ze třetích zemí, který je oprávněn na 
území ČR podnikat, a to samé platí i pro subjekty na základě 
ZISIFu, tedy o tyto subjekty bude definice doplněna. 
 

Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121c ZPKT) [identifikace 
akcionářů] 

Vysvětleno. 
Ano, ustanovení se vztahuje na všechny akcie/účastnické CP, 
které vydal emitent z EU. Ustanovení § 121e svou dikcí, 
konstrukcí a odkazem na centrální evidenci dopadá pouze na 
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Požadujeme vyjasnit, zda se ustanovení týkající se 
identifikace akcionářů a předávání informací vztahují i 
na emitenty se sídlem mimo ČR, podle toho pak bude 
nutné precizovat následující ustanovení (srov. § 121e 
ZPKT). 
Odůvodnění: 
Je nezbytné vyjasnit, zda připadá do úvahy aplikace hlavy 
III části deváté také na zahraniční emitenty. Pokud ano, pak 
lze ponechat § 121c, ale bude nutné revidovat jiná 
ustanovení (např. § 121e ZPKT, který odkazuje na 
akcionáře nebo ustanovení odkazující na působnost valné 
hromady). V případě zahraničních emitentů by to však 
nemuseli být jen akcionáři a nejvyšším orgánem nebude 
vždy jen valná hromada. Pokud dopadá § 121c ZPKT jen 
na české emitenty, pak nedává smysl vymezovat, že jde o 
cenné papíry představující podíl na jakémkoli emitentovi se 
sídlem v členském státě. 

českého emitenta.  

Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121k odst. 1 ZPKT) 
[vytvoření, schválení a uveřejnění politiky odměňování] 
Požadujeme větu třetí upravit např. takto:  
„Pokud nedojde k předložení politiky odměňování 
podle věty první ke schválení valné hromadě, Neučiní-li 
tak, je výkon funkce členů představenstva a dozorčí rady 
nebo členů správní rady bezplatný, a to ode dne konání 
valné hromady podle věty první až do dne konání valné 
hromady, které byla předložena politika odměňování ke 
schválení. 
Odůvodnění: Věta poslední navrhovaná v § 121k odst. 1 
ZPKT ve směrnici není, jde spíše o chápání „stávající 
praxe“ (směrnice odkazuje na postup podle „stávající 

Akceptováno. 
Předmětná věta bude upravena tak, aby bylo zřejmé, že 
soukromoprávní sankce následuje za nepředložení politiky 
odměňování na valnou hromadu. Podotýkáme nicméně, že bude 
změněna i první věta uvedeného odstavce. Návrh zákona nebude 
regulovat, který orgán připravuje politiku odměňování, ale pouze 
stanoví, který orgán ji bude předkládat valné hromadě ke 
schválení (představenstvo nebo správní rada). Navrhovanou 
úpravou se chce posílit autonomie vůle kotované akciové 
společnosti v otázce vnitřní dělby působnosti. S ohledem na 
uvedené bude z návrhu vypuštěno i vypracování stanoviska 
dozorčí radou. Není vyloučeno, že dozorčí rada sama bude 
připravovat politiku odměňování. 
 
Předmětné ustanovení se vztahuje pouze na české emitenty (srov. 
čl. 1 odst. 1 směrnice). 
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praxe“). Přitom onou praxí je předkladatelem chápána 
úprava v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o obchodních korporacích), (dále jen 
„ZOK“). Problém je, že dojde-li k aplikaci dispozice právní 
normy, tak jak je navržena, bude výkon funkce bezplatný, 
přitom sankcí má být postiženo to, že nebylo předloženo 
první valné hromadě ke schválení, nikoli to, že absentuje 
stanovisko dozorčí rady, srov. slova „neučiní-li tak“ ve 
spojení s předchozí větou. Dále upozorňujeme, že (1) 
pokud by mělo být aplikováno i na jiné emitenty než ty 
v ČR, odkaz na valnou hromadu je úzký, správně je nutné 
odkazovat na nejvyšší orgán (viz také připomínka k § 121c 
ZPKT), (2) není řešena situace tzv. německého modelu, tj. 
dualistická struktura, kde odměňování schvaluje dozorčí 
rada (srov. větu druhou v § 121m odst. 3 ZPKT). Námi 
navrhovaná úprava je pouze minimalistická a předpokládá, 
že odměnu bude vždy schvalovat valná hromada. 

 
Konečně uvádíme, že návrh řeší i situaci tzv. německého modelu. 
I v jeho případě je povinné vytvoření politiky odměňování, kterou 
schvaluje valná hromada. V souladu se schválenou politikou 
odměňování následně dozorčí rada schvaluje konkrétní smlouvy o 
výkonu funkce. Ex post se každoročně valné hromadě předkládá 
zpráva o odměňování. 
 
 

Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121m odst. 1 ZPKT) 
[určování a vyplácení odměn] 
Požadujeme slova „a osobám, které jsou v přímé řídicí 
působnosti představenstva nebo správní rady“ nahradit 
případně slovy „osobám ve vrcholném vedení“ a dále zrušit 
slova „pokud na ně představenstvo nebo správní rada 
delegovala téměř veškeré obchodní vedení“. Požadujeme 
dále diskutovat dopad pravidel odměňování na senior 
management, tj. diskreci členského státu dle čl. 1 odst. 2 
písm. b) bod (i) ve spojení s čl. 9a směrnice.  
Odůvodnění: Původní návrh neodpovídá směrnicové 
úpravě, takto formulováno ve směrnici není a je s ní 
v rozporu. Navíc není jasné, jak bude dovozováno, resp. 
určováno, že představenstvo nebo správní rada delegovala 

 Akceptováno jinak, vysvětleno. 
Čl. 2 písm. i) směrnice rozlišuje 3 kategorie osob. Vymezení člena 
orgánu společnosti vždy kryje členy správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu společnosti. V českém právním prostředí [ve 
smyslu projednávané novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění zákona č. 458/2016 Sb., a dalších souvisejících předpisů – 
sněmovní tisk 207] se jedná o členy představenstva a dozorčí rady, 
nebo členy správní rady. Zřízení jiných obligatorních orgánů 
zákon nepředpokládá. Přestože je možno zřídit i orgány zákonem 
nepředvídané, v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu nelze 
odebrat obligatorně zřizovanému orgánu působnost a přenést ji na 
orgán fakultativní (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 
11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4563/2008). 
Pokud generální ředitel není členem voleného orgánu, má 
vymezení zahrnovat v souladu s čl. 2 písm. i) bod ii) směrnice i 
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„téměř veškeré obchodní vedení“. Směrnice umožňuje 
zahrnout do působnosti pravidel týkajících se odměňování 
„senior management“, což je v zákoně o podnikání na 
kapitálovém trhu definováno jako „osoba ve vrcholném 
vedení“, není proto třeba volit opis nebo upravovat s užitím 
jiného pojmosloví. Navíc taková situace, tj. že 
představenstvo nebo správní rada deleguje téměř veškeré 
obchodní vedení na senior management v českých 
podmínkách nenastává, a je tedy otázkou, zda 
z regulace/z politiky odměňování nevyjmout senior 
management, když jeho plné zahrnutí je povoleno 
v diskreci členského státu, není však povinné. Na druhou 
stranu ve finančních institucích je odměňování vymezeno 
šířeji a plastičtěji, a v těchto institucích může dopadat 
regulace odměňování i na senior management (avšak bez 
povinného uveřejňování individuálních odměn 
jednotlivých senior manažerů) a pak v platném znění § 118 
odst. 4 písm. f) až h) jsou uvedeny osoby s řídící 
pravomocí, což je termín, který zahrnoval také úroveň B-1, 
tj. senior management. Věc je k další diskuzi. 

jej. V českém právním prostředí není funkce generálního ředitele 
definována. I s přihlédnutím k čl. 2 písm. i) bod iii) směrnice však 
lze dovozovat, že se má jednat o osobu, která fakticky vykonává 
funkci člena voleného orgánu, ostatně tomu nasvědčuje i 
předpoklad, že tato osoba není přímo členem voleného orgánu [čl. 
2 písm. i) bod ii) směrnice]. Rozhodné tak je, že se příslušná osoba 
podílí na řízení společnosti, resp. že na ni bylo delegováno 
obchodní vedení. S ohledem na uvedené se v zákoně vymezí 
pojem generálního ředitele, aby bylo zřejmé, že cílem regulace 
není zahrnout celý senior management, ani nepovažujeme v tomto 
ohledu za účelné využití diskrece v čl. 2 písm. i) bod iii) směrnice, 
neboť cílem je minimální transpozice směrnice. Předmětné 
ustanovení bude znít následujícím způsobem: 

„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vyplácí emitent 
odměny členům představenstva a dozorčí rady nebo správní 
rady a fyzické osobě, která je přímo podřízena vedoucímu 
orgánu právnické osoby a na níž jako jedinou tento orgán 
delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního 
řízení právnické osoby jako celku, pouze v souladu se 
schválenou politikou odměňování.“. 
 
 

Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121t odst. 1 písm. b) 
[uveřejnění významných transakcí] 
Navrhujeme stanovit takto:  
„c) údaje o osobě spřízněné strany,“. 
Odůvodnění: Navrhujeme lépe specifikovat spřízněnou 
stranu, neboť jméno nemusí být dostatečně určité, tj. měly 
by se vyžadovat také IČO a adresa.  

Vysvětleno. 
Směrnice v čl. 9c odst. 2 požaduje jméno spřízněné osoby. Návrh 
připomínkového místa jde nad rámec směrnice. S ohledem na 
skutečnost, že firma obchodní korporace jako spřízněné strany 
nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou (§ 424 o. z.), a 
rovněž na stávající praxi, kdy se spřízněné strany uvádí ve výroční 
zprávě pouze jménem, lze považovat identifikaci prostřednictvím 
jména za dostatečnou. Tomu ostatně odpovídá i text směrnice. 
Vzhledem k tomu, že nechceme, aby docházelo 
k neodůvodněnému goldplatingu, nepovažujeme za nezbytné 
rozšiřovat požadavky zákona nad rámec směrnice. 
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Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127f odst. 1 ZPKT [politika 
zapojení institucionálních investorů] 
Politika zapojení je nesprávně chápána a nesprávně 
vymezena. Navrhujeme upravit takto:  
„(1) Institucionální investor a správce aktiv vypracují a 
uveřejní ve vztahu k emitentovi politiku výkonu 
hlasovacích práv a svého dalšího zapojení do činnosti 
emitenta (dále jen „politika zapojení“); tu uveřejní 
bezplatně na svých internetových stránkách.“ 

Odůvodnění: Politika zapojení se týká primárně 
hlasovacích práv a jejich výkonu. Tzn. jak se hlasuje na 
valných hromadách (aktivně, či pasivní účast za účelem 
obdržení informací), zda se hlasovací práva půjčují 
(zápůjčka) za úplatu či nikoli, zda se spolupracuje s jinými 
akcionáři na valné hromadě (např. aby se s využitím 
kumulativního hlasování zvolil zástupce do dozorčí rady), 
apod. Nejde o žádné zapojení do obchodní činnosti 
emitenta, nebo do jeho přímého řízení. Srov. v té 
souvislosti recitály 15 až 18 SHRD nebo § 127g ZPKT. 

Akceptováno. 
 

Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127j odst. 4 ZPKT) 
[uveřejnění investiční strategie] 
Požadujeme před slovem „vysvětlení“ doplnit slova 
„dostatečně odůvodněné“.  
Odůvodnění: Směrnice vyžaduje „jasné a odůvodněné 
vysvětlení, proč se [institucionální investor] odchýlil od 
pravidla“, nikoli pouze vysvětlení. Je dán rozpor s EU 
právem. Adjektiva, resp. kvalita vysvětlení se v průběhu 
vyjednávání směrnice opakovaně řešila, reagovalo se na to, 

Akceptováno. 
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že některé osoby (typicky emitenti) v minulosti uvedly, 
resp. aplikovaly princip comply or explain takto 
„Nepoužilo se xyz, neboť pro společnost není vhodné“, to 
bylo nedostatečné vysvětlení. 
Zásadní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127l odst. 1 písm. b) 
ZPKT) [informační povinnost poradce pro hlasování] 
Požadujeme před slovem „vysvětlení“ doplnit slova 
„dostatečně odůvodněné“.  
Odůvodnění: Směrnice vyžaduje jasné a odůvodněné 
vysvětlení, nikoli pouze vysvětlení. Je dán rozpor s EU 
právem. Srovnej připomínku k § 127j odst. 3 ZPKT. 

Akceptováno. 
 

Ostatní připomínka 
K názvu zákona 
Doporučujeme upravit název zákona takto:  
„Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s podporou výkonu akcionářských práv“. 
Odůvodnění: Původně navrhovaný název zákona nic 
neříká. Pojem „zapojení akcionáře“ je doslovný překlad 
anglického termínu „shareholders engagement“, nicméně 
v českém právním prostředí není správně chápán, srov. 
ostatně i další připomínky k návrhu zákona vytýkající 
nesprávné vymezení politiky zapojení. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 1 (§ 2 ZPKT) [vymezení pojmů]  
1) V navrhovaném § 2 písm. za) navrhujeme slova „jako 

podnikání“ nahradit slovy „podnikatelsky“. 
2) Ze samotné definice poradce pro hlasování by měly být 

odstraněny podmínky pro sídlo, skutečné sídlo nebo 
výkon činnosti prostřednictvím pobočky, které nemají 

Vysvětleno. 
Byla zvolena dikce obdobná dikci v jiných právních předpisech, 
jako je např. zákon o platebním styku. 
 
Legislativní úprava poradce pro hlasování předpokládá jeho 
vymezení ve vztahu k sídlu, skutečnému sídlu nebo výkonu 
činnosti prostřednictvím pobočky. 
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být součástí definice poradce pro hlasování, ale definice 
příslušného členského státu. Takovéto rozdělení definic 
by lépe odpovídalo znění Směrnice, která zmiňované 
definice dělí v čl. 1 písm. a) bod 2 písm. b) a v čl. 1 
písm. d) bod. 6. písm. c) Směrnice. 

3) Na začátku definice spřízněné strany navrhujeme 
vypustit opakující se přídavné jméno „spřízněná“, neboť 
v samotné definici je již nadbytečné. 

4) Navrhujeme zavést termín „účastnický cenný papír“ a 
ten dále v zákoně důsledně používat. 

Odůvodnění: V bodech 1) – 3) se jedná o legislativně 
technické připomínky, u připomínky ad 1) viz též použití 
v návětí § 4 odst. 1 ZPKT. 

K bodu 4) uvádíme, že ZPKT používá již dnes obratu 
„účastnický cenný papír“, aniž by jej vymezoval. Rozumět 
jím lze pak typicky akcie a další cenné papíry představující 
podíl na základním kapitálu emitenta, dříve např. poukázky 
na akcie, nebo např. zatímní list, případně jiné obdobné 
cenné papíry v zahraničí. Zákon v § 121c ZPKT upravuje, 
že se hlava III části deváté použije na akcie nebo jim 
obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, 
dále v textu se však úžeji odkazuje pouze na akcie, nikoli 
na obdobné cenné papíry. Je nutné tedy text precizovat, 
nebo zavést vhodnou legislativní zkratku, nebo nejlépe 
vymezit v pojmech „účastnický cenný papír“.  

Avšak zvolení úpravy v definici příslušného členského státu by 
bylo problematické, neboť definice příslušného členského státu je 
zavedena pro celý ZPKT. 
 
Bylo proto zvoleno nejméně zatěžující řešení, které nenarušuje 
fungování ZPKT, ale zahrnuje definici poradce pro hlasování dle 
požadavku směrnice. 
 
Obvykle nebývá problém při definici určitého pojmu 
s opakováním daného spojení, ovšem v zájmu lepší přehlednosti 
textu bude taková úprava zvážena. 
 
Legislativní definice „účastnického cenného papíru“ by si 
vyžádala rozsáhlou změnu ZPKT, která by mohla systematičnost a 
přehlednost zákona spíše narušit, než zlepšit. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 6 (§ 94 odst. 4 (resp. 5) ZPKT) 
[výpis z evidence emise]  
Z textu návrhu zákona ani z důvodové zprávy není zřejmé, 
proč dochází k odstranění povinnosti komunikovat 
prostřednictvím účastníka. Navrhujeme ustanovení 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že zákon požaduje, aby byla informace sdělena 
osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, 
nespatřujeme potřebu, aby zákon ještě zdůrazňoval, že se tak má 
stát prostřednictvím účastníka, neboť český právní řád 
neumožňuje, aby osoba, která je majitelem účtu zákazníka, byla 
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ponechat v dosavadním znění. někdo jiný než účastník. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121c a násl. ZPKT) [Hlava 
III – identifikace akcionářů]  
Máme za to, že není transponován čl. 3a odst. 5 Směrnice – 
právo právnické osoby na opravu neúplných či nepřesných 
informací týkajících se její totožnosti. 

Vysvětleno. 
Úprava chybných údajů v evidenci je upravena v současném 
ustanovení § 98 ZPKT. Úpravy ve výpisu, který bude poskytnut 
emitentovi, by se těžko akcionář mohl domáhat u účastníka – tuto 
problematiku si bude muset řešit s emitentem, který jej na valnou 
hromadu pustí, pokud prokáže, že drží akcie. Neshledali jsme 
proto potřebu legislativě zakotvovat toto ustanovení, neboť dle 
našeho jeho řešení je dnes již zajištěno. Akcionář může také žádat 
opravu v seznamu akcionářů podle § 264 ZOK. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121d odst. 1 ZPKT) 
[předávání informací]  
Navrhujeme upravit formulaci podle dosavadního § 94a 
ZPKT, který upravuje výpis z evidence emise:  
„(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, sdělí 
emitentovi na jeho žádost údaje o majiteli účtu, na 
kterém jsou evidovány informace o osobě, pro kterou 
vede na účtu vlastníka cenné papíry vydané tímto 
emitentem.“ 
Obdobně v ostatních ustanoveních zákona navrhuje slova 
„osoba, pro kterou vede na úču“ nahradit slovy „majitel 
účtu“. 
Odůvodnění: Domníváme se, že tato legislativně 
technická úprava zajistí konzistenci s dalšími ustanoveními 
zákona. 

Akceptováno částečně. 
Navržená úprava by znamenala, že emitent nemá rozlišeno, zda 
jsou CP na účtu vlastníka nebo zákazníka, tedy emitent si sám 
nebude schopen sestavit seznam akcionářů, což by bylo v rozporu 
se směrnicí.  
 
Obáváme se, že je právě nezbytné rozlišovat v řadě případů osobu, 
která vede účet vlastníka nebo zákazníka. Zůstane proto 
zachováno rozlišení, že jde o údaje o majiteli účtu vlastníka. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121d odst. 5 písm. b) 
ZPKT) [předávání informací]  
Doporučujeme za slova počet kusů doplnit slovo 
„účastnického“.  

Vysvětleno. 
V ustanovení § 121c je rozsah působnosti omezen na akcie nebo 
obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, proto zde 
není potřeba dále specifikovat, že jde o jiný účastnický cenný 
papír. 
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Odůvodnění: Viz připomínka k § 121c ZPKT.  

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121d odst. 5 písm. c) 
ZPKT) [předávání informací]  
Doporučujeme upravit písmeno c) do samostatného 
odstavce 5 takto:  
„(5) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, sdělí 
k žádosti emitenta podle odstavce 1 vedle informací podle 
odstavce 4 alespoň jednu z následujících informací, pokud 
o ně emitent v této žádosti výslovně požádá: 
a) druh akcie nebo údaj, že se jedná o jiný účastnický 
cenný papír, nebo  
b) datum, od kterého osoba drží účastnický cenný papír.“.  
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
Odůvodnění: Druhem cenného papíru je i dluhopis, podle 
Směrnice se má upravovat jen druh akcie (prioritní, 
kmenová, kusová). V případě obdobného cenného papíru, 
tj. jiného účastnického cenného papíru než akcie, je třeba 
požadovat uvedení údaje o tom, že se jedná o takový cenný 
papír, tedy nelze odkazovat jen na druh cenného papíru. 
Obsah písmene c) by pak měl být uveden do samostatného 
odstavce s tím, že údaj o druhu akcie nebo údaj, že se jedná 
o jiný účastnický cenný papír a datum by měly být uvedeny 
v samostatných písmenech. Pak je třeba upravit, že jednu 
nebo více informací podle tohoto odstavce 5 lze poskytnout 
jen k výslovné žádosti emitenta, nikoli k obecné žádosti 
emitenta o sdělení identity akcionáře. Srov. směrnicovou 
úpravu, dle které společnost žádá o identifikaci svého 
akcionáře, a může ještě výslovně požádat o další 
informace, viz námi navrhovaný odstavec 5 s dvěma 

Vysvětleno. 
Znění písmene c) bylo upraveno, aby odpovídalo dikci směrnice.  
 
V ustanovení § 121c je rozsah působnosti omezen na akcie nebo 
obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, proto zde 
není potřeba dále specifikovat, že jde o jiný účastnický cenný 
papír. 
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písmeny, a alespoň jednu z nich obdrží [srov. čl. 1 (2) 
písm. b) podpísmeno j) SHRD]. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121d odst. 1 a § 121e odst. 
2 ZPKT) [předávání informací]  
Navrhujeme doplnit ustanovení, podle kterého by bylo 
centrálnímu depozitáři umožněno předávat informaci 
prostřednictvím svých účastníků (viz obdobně úprava 
výpisu z evidence emise v § 94a odst. 5 ZPKT).  
Odůvodnění: Z uvedeného ustanovení vyplývá, že 
centrální depozitář předává informace přímo osobě, která 
vede evidenci cenných papírů vydaných stejným 
emitentem na účtech vlastníka. Tedy nikoliv přes účastníka 
centrálního depozitáře. Domníváme se, že by centrální 
depozitář měl mít možnost komunikovat s osobami, kterým 
vede účet vlastníka přes účastníka centrálního depozitáře 
(účastnický princip centrálního depozitáře). 

Vysvětleno. 
Depozitář předává informace pouze účastníkům, kterým přímo 
vede účet, ať již zákazníka, tak vlastníka. Tedy vlastníkovi, 
kterému vede účet účastník, předává informace účastník, nikoliv 
přímo depozitář. Nepovažujeme tedy za nezbytné, aby zákon říkal 
„prostřednictvím účastníka“, neboť to by posouvalo význam 
povinnosti jinam, než je předpokládáno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121d odst. 6, § 121e odst. 6, 
§ 121i odst. 4 ZPKT) [prováděcí předpisy EU]  
Doporučujeme dát odkaz na směrnici do souladu 
s Legislativními pravidly vlády.  
Odůvodnění: V případě směrnice se neuvádí, jako např. u 
nařízení zkratka „č.“, tj. nutné citovat takto: „směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2007/36/ES“. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121e odst. 2) [předávání 
informací]  
Doporučujeme specifikovat lhůtu, a to jako lhůtu bez 
zbytečného odkladu.  

Vysvětleno. 
Specifikace lhůt pro předávání informací budou vymezeny v 
nařízení Evropské komise, jehož vydání směrnice předpokládá. 
Z tohoto důvodu návrh zákona v ustanoveních, která transponují 
kapitolu Ia směrnice, netransponuje požadavek, že informace mají 
být předávány bezodkladně, neboť tato lhůta bude stanovena v již 
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Odůvodnění: V souladu s čl. 3b bod 1 Směrnice je vhodné 
upravit lhůtu pro předávání informací. 

zmíněném nařízení, což platí pro všechny lhůty, které nejsou 
výslovně stanovené v návrhu zákona a směrnice je předpokládá. 
Následně by mohlo dojít k rozporu mezi transpozicí směrnice a 
prováděcím předpisem, pokud by byla v prováděcím předpise 
stanovena jiná lhůta, než nyní uvádí směrnice. Vysvětlení je 
uvedeno v důvodové zprávě. V případě použití pojmu „bez 
zbytečného odkladu“ a jeho vyložení v prováděcím předpise 
například odlišně, než je současná praxe ČR, by mohlo dojít 
k nekonzistentnosti předpisu, protože poté by mohla být vznesena 
legitimní otázka, zda se takto nemají vykládat i ostatní výskyty 
pojmu „bez zbytečného odkladu“ v ZPKT, což nebylo cílem 
zákonodárce. 

Ustanovení § 121k odst. 4 transponuje čl. 9a odst. 7, k čemuž 
nebude vydán žádný prováděcí předpis, který by stanovil lhůtu, 
proto zde je lhůta uvedena již v návrhu zákona. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121f ZPKT) [úhrada 
nákladů]  
V souvislosti s poplatky není transponována přípustnost 
rozdílů mezi poplatky účtovanými při tuzemském a 
přeshraničním výkonu práv, jak je požadovaná v čl. 3d 
odst. 2 Směrnice. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona předpokládá, že úplata bude nediskriminační a 
přiměřená skutečným nákladům osoby, což znamená, že pokud 
budou skutečné náklady osoby při přeshraničním výkonu práv 
vyšší než při tuzemském, může být tato skutečnost reflektována 
ve výši poplatku, který následně bude vyšší při přeshraničním 
výkonu práv než při tuzemském výkonu práv. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121h ZPKT) [osobní údaje]  
Navrhujeme přeformulovat ustanovení takto: 
„Emitent a osoba, která vede evidenci investičních 
nástrojů, uchovává a zpracovává osobní údaje získané 
podle této hlavy nejdéle po dobu 1 roku 12 měsíců ode 
dne, kdy se dozví, že žádnáý jím vydaná akcie vydaný 
účastnický cenný papír není vedena na účtu vlastníka 
daného majitele, není-li právními předpisy stanoveno 

Akceptováno částečně. 
V ustanovení § 121c je rozsah působnosti omezen na akcie nebo 
obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, proto zde 
není potřeba dále specifikovat, že jde o jiný účastnický cenný 
papír. 
 
Nelze se od tohoto ustanovení odklonit na základě jiných právních 
předpisů – zvláště pokud se jedná pouze o informace získané 
pouze na základě této hlavy. 
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jinak.“  
Odůvodnění: Přestože z hlediska počítání lhůt není rozdíl 
mezi jejich stanovení v měsících, resp. rocích, 
doporučujeme zachovat v daném případě vymezení „roční“ 
lhůty v „měsících“, tedy uvést zde lhůtu 12 měsíců, stejně 
jako je uvedeno ve směrnici i jinde v ZPKT (např. § 34 
odst. 4 písm. g) nebo § 36i odst. 1 ZPKT). Dále 
navrhujeme vyjasnit vztah mezi povinností uchovávat 
údaje podle § 121h a stávajícím § 99a (desetiletá archivační 
povinnost), např. doplnění dovětku „není-li stanoveno 
jinak“, viz též čl. 3a odst. 4 druhý pododstavec. K pojmu 
účastnický cenný papír, viz výše. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121i odst. 1 ZPKT) 
[potvrzení o hlasování]  
Doporučujeme rozšířit působnost i na osoby, které drží 
cenné papíry obdobné akciím, tj. na jiné účastnické cenné 
papíry, ledaže předkladatel dojde k názoru, že působnost 
hlavy III části deváté dopadá pouze na české emitenty. 
Odůvodnění: Viz zásadní připomínka k § 121c ZPKT 

Vysvětleno. 
Potvrzení o hlasování podle tohoto ustanovení budou vydávat 
pouze čeští emitenti. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121i odst. 2 ZPKT) 
[potvrzení o hlasování]  
Doporučujeme před slova „cenné papíry“ doplnit slovo 
„účastnické“. 
Odůvodnění: Viz připomínka k § 121c ZPKT. 

Vysvětleno. 
V ustanovení § 121c je rozsah působnosti omezen na akcie nebo 
obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi, proto zde 
není potřeba dále specifikovat, že jde o jiný účastnický cenný 
papír. 
 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121i odst. 3 ZPKT) 
[potvrzení o hlasování]  
Doporučujeme slova „technické prostředky“ nahradit slovy 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení vychází z úpravy § 398 ZOK, podle které 
může být ve stanovách umožněno hlasování na valné hromadě 
nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických 
prostředků. ZOK v současné době výslovně upravuje hlasování 
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„elektronické prostředky“. 
Odůvodnění: Takováto formulace lépe odpovídá i § 120 
odst. 3 ZPKT (Ostatní povinnosti emitenta). 

per rollam jako hlasování pomocí technických prostředků. Pokud 
bychom předmětné ustanovení omezili pouze na hlasování 
s využitím elektronických prostředků, hlasování prostřednictvím 
ostatních technických prostředků, a tedy i výslovně upravené 
hlasování per rollam a případně jiné upravené stanovami, by 
nebylo zahrnuto. Z toho důvodu se domníváme, že je důležité 
držet jazykovou linii ZOKu. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121i odst. 4 ZPKT) 
[potvrzení o hlasování]  
Navrhujeme nahradit zde uvedený odkaz na čl. 3a odst. 8 
směrnice odkazem na čl. 3c odst. 3 směrnice. 
Odůvodnění: Legislativně technická připomínka. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121j ZPKT) [výjimky 
z předávání informací] 
Navrhujeme formulovat např. takto: 
„Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, nepředá 
informaci poskytovanou podle této hlavy osobě, která jí 
žádost oprávněné osoby postoupila, pokud ji předala bez 
zbytečného odkladu přímo konečnému adresátovi.“ 
Odůvodnění:  
Nedává smysl stanovit, že osoba, která vede evidenci 
investičních nástrojů, nemusí předávat informace nebo 
žádosti podle této hlavy osobě, od které tuto žádost nebo 
informaci obdržela. To je totiž zřejmé a samo sebou. 
Norma má sdělit, že informaci lze předat napřímo 
konečnému uživateli (tj. společnosti, pokud jde o informaci 
o akcionářovi, dále akcionářovi, pokud jde např. o 
hlasování na valné hromadě, nebo jimi určené třetí straně), 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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nikoli, že je třeba ji předávat přes řetězec 
zprostředkovatelů. Tedy, podle Směrnice, pokud je 
informace předávána napřímo konečnému adresátovi, 
nepředává se informace zprostředkovateli v řetězci, který 
žádost postoupil (srov. slova Směrnice „Pokud v řetězci 
zprostředkovatelů působí více než jeden zprostředkovatel, 
jsou informace mezi zprostředkovateli předávány 
bezodkladně, ledaže informace mohou být předkládány 
přímo společnosti nebo akcionáři nebo jím určené třetí 
straně.“). Není dána ani možnost využít řetězce 
zprostředkovatelů, pokud je možnost předat napřímo 
společnosti, akcionáři nebo osobě, kterou zmocnili (srov. 
dikci Směrnice, která požaduje přímé předání, pokud je 
možné, a návrh předkladatele „nemusí předávat 
informace“). 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121k odst. 1 ZPKT) 
[politika odměňování]  
Navrhujeme před slova „regulovaného trhu“ doplnit slovo 
„evropského“. 
Odůvodnění: Je třeba doplnit odkaz na evropský 
regulovaný trh, neboť regulovaným trhem se rozumí 
v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu pouze český 
regulovaný trh (s povolením od České národní banky). 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121k odst. 2 a odst. 3 
ZPKT) [politika odměňování] 
Ustanovení navrhujeme formulovat takto: 
„(2) Představenstvo nebo správní rada emitenta uvedeného 
v § 118 odst. 1 písm. a) předloží valné hromadě politiku 
odměňování včetně stanoviska dozorčí rady k návrhu 

Částečně akceptováno. 
Návrh nebude regulovat, který orgán připravuje politiku 
odměňování, ale pouze stanoví, který orgán ji bude předkládat 
valné hromadě ke schválení (představenstvo nebo správní rada). 
Navrhovanou úpravou se chce posílit autonomie vůle kotované 
akciové společnosti v otázce vnitřní dělby působnosti. S ohledem 
na uvedené bude z návrhu vypuštěno i vypracování stanoviska 
dozorčí radou. Není vyloučeno, že dozorčí rada sama bude 
připravovat politiku odměňování. V tomto tedy připomínku 
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představenstva ke schválení při každé její podstatné 
změně a vždy alespoň jednou za čtyři roky. 
(3) Neschválí-li valná hromada emitenta uvedeného v § 
118 odst. 1 písm. a) předloženou politiku odměňování, 
předloží představenstvo nebo správní rada následující valné 
hromadě ke schválení revidovanou politiku odměňování. 
Představenstvo předloží návrh včetně stanoviska 
dozorčí rady k revidovanému návrhu politiky.“ 
Odůvodnění: Doporučujeme doplnit požadavek v odst. 2 o 
stanovisko dozorční rady i v případě změny a 
přeformulovat daný odstavec v souladu se zněním čl. 9a 
bod 5 Směrnice. Obdobně též ve třetí odstavci. 

neakceptujeme. 
 
Na druhou stranu souhlasíme s „přeskupením“ odstavce 2 (s 
výjimkou stanoviska dozorčí rady). 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121k odst. 5 ZPKT) 
[politika odměňování] 
K vypuštění údaje dle § 118 odst. 1 písm. f) až h) z výroční 
zprávy.  
1. Navrhujeme odstavec 5 formulovat takto: 

„(5) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) může přiložit 
k výroční zprávě zprávu o odměňování jako její přílohu; 
v takovém případě nemusí ve výroční zprávě uveřejnit 
informace podle § 118 odst. 4 písm. f) až h).“. 

2. V návaznosti na novou terminologii v § 2 odst. 1 písm. 
l) až n) ZPKT je třeba novelizovat také § 118 odst. 4 
písm. f) až h) ZPKT. 

3. Ustanovení mělo být spíše uvedeno v § 121o návrhu 
zákona.  

Odůvodnění: 
Ad 1) Domníváme se, že zahrnutí všech relevantních údajů 
(a tedy i odměňování) v rámci jednoho široce přístupného 

Akceptováno částečně. 
Preferujeme zachovat původní znění – ovšem odstavec 5 bude 
nově přesunut do samostatného ustanovení – věcně souvisí jak 
s politikou odměňování [srov. znění písm. h) – „principy 
odměňování“], tak se zprávou o odměňování [srov. znění zejména 
písm. f), g), ale i částečně písm. h)].  
 
S ohledem na skutečnost, že emitent podle § 118 odst. 1 písm. a) 
bude vypracovávat politiku odměňování a zprávu o odměňování, 
přičemž obě tyto zprávy budou veřejně přístupné, jeví se jako 
zbytečné, aby obdobné informace (v menším rozsahu) uváděl i ve 
výroční zprávě. To by bylo zbytečně zatěžující. Tito emitenti tedy 
nemusí ve výroční zprávě uvádět informace o odměňování. Na 
druhou stranu pravidla § 118 odst. 4 písm. f) až h) budou dopadat 
na jiné emitenty. 
 
Úmyslně se nechce připojovat zprávu o odměňování jako přílohu 
k výroční zprávě, jelikož by mohly vyvstat pochyby ohledně 
rozsahu přezkumu zprávy o odměňování auditorem. Přestože se i 
zpráva o odměňování bude přezkoumávat auditorem, rozsah 
přezkumu (srov. navrhovaný § 121g – ve znění vyslaném do 
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dokumentu, kterým bezpochyby je výroční zpráva, je pro 
akcionáře (investora) a jeho informovanost vhodnějším 
řešením (obdobně jako je tomu v případě zprávy 
o vztazích). Dalším argumentem pro zachování současného 
stavu může být i dosavadní praxe, kdy údaje dle § 118 odst. 
4 písm. f) až h) ZPKT jsou dlouhodobě součástí výroční 
zprávy.  
Z tohoto důvodu navrhujeme informace vyžadované § 118 
odst. 4 písm. f) až h) ZPKT ve výroční zprávě nahradit 
informacemi obsaženými ve zprávě o odměňování (jako 
vhodná se přitom zdá forma samostatného dokumentu). 
Alternativně lze umožnit emitentovi zprávu o odměňování 
do výroční zprávy alespoň zahrnout (obdobně jako institut 
nefinančních informací – viz § 32g odst. 3 zákona o 
účetnictví). Z hlediska emitenta by se nejednalo 
o nadměrnou zátěž, neboť oba texty (tedy text uveřejněný 
na internetových stránkách emitenta dle návrhu zákona i 
text samostatné zprávy, jež by byla součástí výroční 
zprávy) by byly totožné. 
Ad 2) V souvislosti s dřívější novelou ZPKT, která zrušila 
„osoby s řídící pravomocí“, by mělo dojít k promítnutí 
změny na dalších místech zákona i navrhované novely. 
Srov. vymezení „vedoucího orgánu“, „pracovníka“ a 
„osoby ve vrcholném vedení“ v § 2 odst. 1 ZPKT vs. 
odkazy na „osobu s řídící pravomocí“ v § 118 odst. 4 písm. 
f) až h) ZPKT a dále odkaz v nově navrhovaném § 121m 
odst. 1 ZPKT na „osoby, který jsou v přímé řídící 
působnosti představenstva nebo správní rady“, což je 
vymezení osob kryjící se s osobami ve vrcholném vedení. 
Ad 3) Údaje podle § 118 odst. 4 písm. f) až h) jsou číselné 
údaje za uplynulé účetní období, naopak politika 
odměňováni, v rámci které je vyňata povinnost tyto údaje 
uveřejňovat ve výroční zprávě, je obecná a míří i do 

MPŘ; čl. 9b odst. 5 poslední věta směrnice) je odlišný od 
přezkumu výroční zprávy (srov. § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o 
auditorech, ve znění pozdějších předpisů).  
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budoucna. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121l odst. 1 ZPKT, § 121m 
odst. 1 ZPKT, § 121r odst. 1 ZPKT a násl. ZPKT) 
[legislativně-technická připomínka] 
Doporučujeme nahradit slova „uvedeného v“ slovem 
„podle“. 
Odůvodnění: Pokud se odkazuje na jiné ustanovení, ve 
kterém je upravený/uvedený subjekt (např. emitent)/objekt 
(např. účastnický cenný papír), pak postačí uvést „emitent 
podle § XYZ“, není nutné uvádět „uvedeného“ apod. 
Předkladatel pak používá dva formáty odkazu, jednou 
„podle § XYZ“, jindy „uvedeného v XYZ“. 

Akceptováno jinak. 
Do návrhu bude vloženo nové ustanovení (§ 121k), které stanoví, 
že pravidla příslušné hlavy se vztahují na emitenty podle § 118 
odst. 1 písm. a) a dále se bude používat pouze slovo „emitent“. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121l odst. 2 písm. a) 
ZPKT) [obsah politiky odměňování]  
1. V návětí navrhujeme nahradit slovo „obsahuje“ slovem 

„vymezuje“. 
2. V písmenu a) za slova „popis všech pevných a 

pohyblivých složek odměn“ vložit slova „obsahuje-li 
je“. 

3. Na konci písmene a) navrhujeme doplnit „pro jednotlivé 
osoby podle § 121m odst. 1 nebo jejich skupiny“. 

Odůvodnění:  
Ad 1 a 2) Změna v návětí je terminologická, aby lépe 
navazoval text. Směrnice nevyžaduje povinně stanovení 
pohyblivé složky odměny, což je podstatný rozdíl oproti 
regulaci odměňování v úvěrových institucích. Naproti tomu 
česká transpozice v § 121l odst. 2 písm. a) ZPKT vyvolává 
pochybnost, zda je nutné upravit pohyblivou složku 

Vysvětleno. 
Slovo „obsahuje“ je v některých případech výstižnější – např. je 
zřejmě vhodnější, že „obsahuje popis“, než že „vymezuje popis“ 
[srov. písm. a)]. 
Návrh nenutí emitenty poskytovat pohyblivou část odměny. To 
plyne jednoznačně z navrhovaného odstavce 2 písm. b), který 
obsahuje dovětek „poskytuje-li emitent pohyblivou složku 
odměny“. Aby tato skutečnost byla zřetelnější, bude nově 
formulováno jako návětí písm. b). Podotýkáme, že obdobné návětí 
bude obsahovat i písm. c). 
 
Pokud jde o uvádění odměn agregovaně, s připomínkovým místem 
nesouhlasíme. Domníváme se, že by politika odměňování měla 
být modelována na jednotlivce s tím, že samozřejmě může 
stanovit i maximální hodnoty pro všechny osoby jí podléhající. 
Vyhovění připomínce by znamenalo rozpor se směrnicí; ta údaje 
podle písm. a) neomezuje na celou skupinu osob. 
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odměny, nebo nikoli. Podle Směrnice se stanovení 
pohyblivé složky odměny nevyžaduje, pokud je však 
stanovena, je nutné ji uvést v politice odměňování.  
Ad 3) Agregovaný údaj ovšem považujeme za 
nedostatečný. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121l odst. 2 písm. c) ZPKT) 
[obsah politiky odměňování]  
Doporučujeme nahradit odkazy na „akcii“ odkazy na 
„účastnický cenný papír“.  
Odůvodnění: Viz připomínka ad 1 k § 121c ZPKT. 

Neakceptováno. 
Vzhledem k tomu, že ustanovení dopadá pouze na české emitenty, 
popřípadě na emitenty ze třetích zemí, kteří si zvolili, že budou 
plnit povinnost podle českého práva [srov. § 118 odst. 1 písm. a)], 
postačuje dle našeho názoru pouze odkaz na akcie. V českém 
právu se hovoří o opcích na akcie, nikoli na jiné účastnické cenné 
papíry. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121l odst. 2 písm. d) 
ZPKT) [obsah politiky odměňování]  
Doporučujeme nahradit slova „včetně úhrad spojených 
s jeho ukončením“ slovy „včetně úhrad spojených s jejich 
ukončením“. 
Odůvodnění: Pravidlo má dopad na ukončení funkce 
stejně jako na ukončení zaměstnaneckého vztahu, tedy není 
správný odkaz jen na úhrady spojené s ukončením 
pracovního poměru. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121l odst. 2 písm. e) ZPKT) 
[obsah politiky odměňování] 
Doporučujeme revidovat, např. takto:  
„e) informaci, jakým způsobem přispívá politika 
odměňování na doplňkové penzijní spoření nebo 
na předčasný odchod do důchodu“. 
Odůvodnění: Došlo k mechanickému přepsání pravidla 

Akceptováno jinak. 
Předmětné ustanovení bude dále upraveno. 
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Směrnice, aniž by byl správně pochopen smysl pravidla. 
Nejde o uvedení obecného popisu systému doplňkového 
penzijního spoření nebo popis předčasného důchodu, tedy 
popis veřejnoprávní úpravy, ale o souvislost s politikou 
odměňování emitenta. Tedy, zda a jak emitent přispívá a 
motivuje pracovníky k doplňkovému penzijnímu spoření, 
nebo jakým způsobem přispívá k předčasnému odchodu do 
důchodu, aby zde nebyly skryté odměny nebo zlaté padáky, 
o nichž by se akcionáři neměli šanci dozvědět.  
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121l odst. 3 ZPKT) [obsah 
politiky odměňování]  
1. Doporučujeme nahradit slova „Je-li politika 

odměňování revidována“ slovy „Je-li schvalována nová 
politika odměňování nebo měněna stávající politika 
odměňování“.  

2. Doporučujeme zvážit pojmy „valná hromada“ a 
„akcionář“. 

Odůvodnění:  
Ad 1) Není pokryta situace, že je předkládána zcela nová 
politika odměňování ke schválení.  
Ad 2) Je nutné vyjasnit působnost zákona a v případě, že 
by měl dopadat také na emitenty se sídlem mimo ČR, 
čemuž nasvědčuje § 121c, pak změnit terminologii. Pokud 
by měl zákon dopadat jen na emitenty se sídlem v ČR 
(čemuž nasvědčuje logika směrnice), pak jde zřejmě o 
správnou terminologii, nicméně i tak bude nutné zvážit 
přesnost formulace, viz tzv. dualistický německý model 
s dozorčí radou, která jmenuje a schvaluje členy 
představenstva (srov. větu druhou v § 121m odst. 3 ZPKT).  

Akceptováno jinak. 
Celá tato hlava dopadá pouze na české emitenty.  Předmětné 
ustanovení bude vyjasněno, aby bylo zřejmé, že dopadá na situace, 
kdy je měněna stávající politika odměňování nebo je po čtyřech 
letech opětovně předkládána stejná politika odměňování ke 
schválení (bez jakékoli materiální změny). Uvedeného bude 
docíleno doplněním odkazů na § 121k odst. 2 a 3. 

Ostatní připomínka Vysvětleno. 
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K novelizačnímu bodu 11 (§ 121m odst. 1 ZPKT) 
[určování výše a vyplácení odměn]  
Podle našeho názoru nebyl dostatečně transponován čl. 9b 
bod 1 Směrnice, který za jednotlivé členy (voleného) 
orgánu společnosti považuje nově přijaté a bývalé členy 
orgánu společnosti, v souladu s politikou odměňování 
podle čl. 9a. Postrádáme zahrnutí bývalých členů 
(voleného) orgánu společnosti. 

Z dikce § 121o odst. 1 vyplývá, že ve zprávě o odměňování je 
třeba uvést všechny odměny poskytnuté nebo splatné v průběhu 
posledního účetního období osobám podle § 121m odst. 1. Tj. i 
odměny (poskytnuté nebo splatné) osob, které v průběhu účetního 
období podléhaly politice odměňování, ale kterým zanikla funkce 
(pracovní poměr). Ustanovení nespecifikuje, že příslušné osoby 
musí být ve funkci (v pracovním poměru) ke konci účetního 
období či ke dni vyhotovení zprávy o odměňování. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121m odst. 2 ZPKT) 
[určování výše a vyplácení odměn]  
Doporučujeme nahradit slova „Neexistuje-li schválená“ 
slovem „Není-li platná“.  
Odůvodnění: Toto pravidlo se má aplikovat i na situaci, 
kdy byla dříve schválena politika odměňování, ale 
uplynuly více než 4 roky a nikdo neschválil novou. Pak ve 
společnosti může existovat schválená politika odměňování, 
jen je neaktuální, tj. není kryta dřívějším schválením. 
Zbytečně se zakládá na výkladový problém.  

Vysvětleno. 
Politika odměňování nebude pozbývat platnosti, proto považujeme 
za vhodné ponechat původní textaci. Pravidlo má dopadat pouze 
na situace, kdy ještě nebyla schválena žádná politika odměňování. 
Pokud již byla jednou politika odměňování schválena, ale valné 
hromadě je předložena nová, která není schválena, postupuje se 
nadále podle již schválené politiky odměňování; ta ostatně 
představuje stávající praxi. Po uplynutí 4 let nepozbývá schválená 
politika odměňování platnosti, pouze je třeba ji předložit opětovně 
k hlasování. Připomínkovým místem navrhovaná textace by 
rovněž vzbuzovala otázky, kdy je politika odměňování platná. 
 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121o odst. 2 ZPKT) 
[schválení zprávy o odměňování]  
Doporučujeme vyjasnit, jakým způsobem bude aplikováno 
na německý model vnitřního uspořádání společnosti, kde 
dozorčí rada jmenuje členy představenstva a schvaluje 
jejich odměnu.  
Odůvodnění: Viz připomínky výše. 

Vysvětleno. 
Návrh řeší i situaci tzv. německého modelu. I v jeho případě je 
povinné vytvoření politiky odměňování, kterou schvaluje valná 
hromada. V souladu se schválenou politikou odměňování následně 
dozorčí rada schvaluje konkrétní smlouvy o výkonu funkce. Ex 
post se každoročně valné hromadě předkládá zpráva o 
odměňování. Právě v případě německého modelu nabývá politika 
odměňování a zpráva o odměňování na významu. Schválením 
politiky odměňování valná hromada limituje dozorčí radu 
v možnostech určování odměn členů představenstva. Tímto se 
tedy naplňuje jeden z hlavních účelů směrnice – zvýšení možnosti 
akcionářů ovlivnit odměňování členů orgánů. Schvalováním 
zprávy o odměňování se chce umožnit akcionářům vyjádřit se 
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k odměňování, jelikož valná hromada konkrétní výše jednotlivých 
členů představenstva neurčila. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121o odst. 3 ZPKT) 
[uveřejnění zprávy o odměňování]  
Doporučujeme dobu 10 let, po kterou má být zpráva o 
odměňování veřejně přístupná, nahradit slovy „po dobu 
svého uplatňování“. 
Odůvodnění: Dobu, po kterou má být bezplatně veřejně 
přístupná zpráva o odměňování, nedoporučujeme omezovat 
na dobu 10 let. Ve smyslu čl. 9a bod 7 Směrnice má být 
„uveřejněna po dobu svého uplatňování“.  

Neakceptováno. 
Zpráva o odměňování má pouze informační charakter o odměnách 
poskytnutých v uplynulém účetním období, tj. v minulosti, tedy 
nemůže být uplatňována. Dobu 10 let je potřeba zachovat, jelikož 
tak stanoví směrnice. Toto ustanovení je transpozicí čl. 9b odst. 5 
první pododstavec směrnice; nikoli čl. 9a odst. 7. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121p odst. 1 písm. c) 
ZPKT) [obsah zprávy o odměňování]  
Navrhujeme formulovat písmeno c) takto: 
„c) jakoukoli odměnu vyplacenou členem skupiny 
ovládaného stejnou ovládající osobou, je-li členem skupiny 
též emitent“. 
Odůvodnění: Původně navržené pravidlo je neurčitě 
formulováno, když podmínkou je, že členem skupiny je 
emitent. Dále je formulováno úzce, neboť může být 
vyplaceno i někým jiným než společností, např. družstvem 
nebo non-subjektem podle zahraničního práva. Srov. také 
odkaz na korporaci v § 121t odst. 2, což je širší vymezení 
než společnost.  

Akceptováno jinak. 
Předmětné ustanovení bude zpřesněno. 
 
 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121p odst. 1 písm. e) 
ZPKT) [obsah zprávy o odměňování]  
Doporučujeme doplnit za slova „informace o využití 

Akceptováno. 
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práva“ slovo „emitenta“.  
Odůvodnění: Chybí vymezení subjektu, který je oprávněn 
požadovat vrácení pohyblivé složky odměny.  
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121s ZPKT) [schvalování 
významných transakcí]  
Doporučujeme řádně transponovat čl. 9c odst. 4 
pododstavec 1 směrnice. 
Odůvodnění: Domníváme se, že není transponována 
podmínka obsažená v čl. 9c odst. 4 pododstavec 1 
Směrnice, kde se požaduje, aby toto schválení bylo 
provedeno „v souladu s postupy, které zabrání spřízněné 
straně využít jejího postavení a poskytují odpovídající 
ochranu zájmům společnosti a akcionářů, kteří nejsou 
spřízněnými stranami, včetně menšinových akcionářů.“.  

Vysvětleno. 
Tento článek je transponován v § 121s odst. 2 (ve znění vyslaném 
do MPŘ), kde je stanoveno, že akcionář, který je spřízněnou 
stranou, s níž se významná transakce uzavírá, nevykonává při 
schvalování transakce hlasovací právo. Tím je tedy zabráněno 
spřízněné straně využít svého postavení a jsou tím chráněny zájmy 
společnosti a ostatních akcionářů. Toto ustanovení je třeba číst 
v návaznosti na § 426 písm. d) ZOK a § 427 ZOK. 
 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121s odst. 1 věta druhá 
ZPKT) [schvalování významných transakcí]  
Doporučujeme nahradit slovo „očekává“ slovy 
„odůvodněně předpokládá“.  
Odůvodnění: Větu za středníkem jsme ve směrnici 
nedohledali, nicméně má-li pravidlo mít rozumný smysl, je 
třeba namísto ryze subjektivního očekávání doplnit 
důvodný předpoklad. 

Akceptováno jinak. 
Souhlasíme s nahrazením slova „očekává“ slovem „předpokládá“, 
aby nevznikaly spory o to, zda jde o důvodný předpoklad, či 
nikoli. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121t odst. 2 ZPKT) 
[uveřejnění významných transakcí]  
Doporučujeme upravit takto: 
„Odstavec 1 se použije obdobně na uveřejnění významné 

Akceptováno jinak. 
Předmětné ustanovení bude zpřesněno. Dceřiné obchodní 
korporaci bude stanovena informační povinnost ve vztahu 
k emitentovi. 
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transakce uzavřené mezi spřízněnou stranou emitenta a 
dceřinou obchodní korporací tohoto emitenta.“ 
Odůvodnění: Legislativně-technická změna. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121t odst. 1 písm. e) 
ZPKT) [uveřejnění významných transakcí]  
Slova „výše transakce“ navrhujeme nahradit slovy 
„hodnota transakce“. 
Odůvodnění: V souladu s dosavadní praxí navrhujeme 
použít pojem „hodnota transakce“ – viz např. § 1 odst. 1 
písm. c) vyhlášky č. 234/2009 Sb. 

Neakceptováno. 
Domníváme se, že je vhodnější zachovat stávající dikci, jelikož 
vymezení transakcí ve smyslu návrhu je širší, než v předmětné 
vyhlášce, která dopadá jen na transakce s akciemi nebo jinými 
investičními nástroji. Pojem „hodnota transakce“ by mohl být 
problematický v případě převzetí dluhu, ručení atd. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121t odst. 3 ZPKT) 
[uveřejnění významných transakcí]  
Doporučujeme odstavec 3:  
1. zařadit jako poslední odstavec v ustanovení,  
2. nahradit slova „Tímto ustanovením“ slovy „Odstavci 1 

až 3“. 
Odůvodnění ad 1 a 2: Je třeba systematicky stávající 
odstavec 3 zařadit správně na konec ustanovení § 121t a 
upřesnit odkaz na odstavce 1 až 3. V původně 
navrhovaném znění je otázkou, zda odstavec 3 dopadne, 
resp. modifikuje též pravidlo uvedené v navazujícím § 121t 
odst. 4. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 11 (§ 121u odst. 2 ZPKT) 
[výjimky z významných transakcí]  
Je nutné pokaždé formulovat věcné pravidlo a následně 
orgán schvalující, tj. ne pokaždé jinak; navrhujeme upravit 

Akceptováno. 
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takto:  
„(2) Ustanovení § 121s a 121t se dále nepoužijí na 
transakce týkající se odměňování osob podle § 121m odst. 
1 v souladu s § 121k až 121n a na transakce uzavřené 
bankami na základě opatření zaměřených na ochranu jejich 
stability přijatých Českou národní bankou nebo na základě 
opatření přijatých podle zákona o ozdravných postupech a 
řešení krize na finančním trhu orgánem příslušným k řešení 
krize.“ 
Odůvodnění: Legislativně-technická připomínka; 
současně se zdá, že skutečně se má celá hlava III části 
deváté aplikovat pouze na české emitenty, jinak by bylo 
nutné rozšířit pravidlo také na zahraniční banky.  
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127f odst. 2 písm. a) a b) 
ZPKT) [politika zapojení]  
Navrhujeme zrušit slova „do činnosti emitenta“.  
Odůvodnění: Viz zásadní připomínka k § 127f odst. 1 
ZPKT. 

Akceptováno. 
Tam, kde to bude nezbytné, bude místo spojení „do činnosti 
emitenta“ vloženo spojení „ve vztahu k emitentovi“, aby zůstal 
zachovaný smysl ustanovení. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127f odst. 2 písm. c) 
ZPKT) [politika zapojení]  
1. Je nutné doplnit do písmen odkaz na emitenta, 

minimálně v bodě 3 a 6. 
2. Navrhujeme slova „environmentálních dopadů“ 

nahradit slovy „dopady na životní prostředí“. 
Odůvodnění: 
Ad 1) Srov. bod 3, není jasné, zda uvést rizika, kterým má 
být vystaven emitent nebo institucionální investor nebo 

Akceptováno částečně. 
Pojem environmentální se v českém právním řádu běžně používá, 
proto bude ponechán pro jednoznačnost a zjednodušení textace. 
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správce v souvislosti s akciemi, které drží nebo 
obhospodařuje; obdobně v bodě 6 není zřejmé, zda se jedná 
o řízení emitenta, nebo způsob, jakým je emitent „řízen“ 
institucionálním investorem. 
Ad 2) Nutné používat české ekvivalenty, jestliže jsou k 
dispozici a jsou obvyklé. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127f odst. 2 písm. f) ZPKT) 
[politika zapojení]  
Doporučujeme upravit takto: 
„f) způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu 
hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k 
emitentovi,“. 
Odůvodnění: Je nutné omezit na spolupráci při výkonu 
akcionářských práv a zapojení s ostatními akcionáři, ne 
každou spolupráci i mimo emitenta.  

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127g odst. 1 písm a) ZPKT) 
[uveřejňování politiky zapojení]  
Navrhujeme ustanovení formulovat takto: „popis způsobu, 
jakým byla politika zapojení prováděna“.“ 
Odůvodnění: 
Doporučujeme převést předmětné ustanovení do minulého 
času tak, aby lépe odpovídalo jeho účelu, kdy se má jednat 
o popis za uplynulý rok. Současné znění návrhu zákona 
působí spíše jako obecné rozvedení povinnosti § 127f odst. 
2 písm. a) návrhu zákona. 

Akceptováno. 
 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127k odst. 2 písm. b) 

Akceptováno. 
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ZPKT) [investiční strategie správce aktiv]  
Doporučujeme uvést takto:  
„b) struktuře investice, kterou správce aktiv 
obhospodařuje,“ 
Odůvodnění: Chybí vymezení subjektu, když ten není 
uveden ani v návětí.  
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127l odst. 2 ZPKT) 
[informační povinnosti poradce pro hlasování]  
Doporučujeme upravit takto:  
„(2) Uplatňuje-li poradce pro hlasování kodex chování 
podle odstavce 1 písm. a) a odchýlí-li se od jeho 
ustanovení, uveřejní, od jakého ustanovení se odchýlil, 
dostatečně vysvětlí důvody odchýlení se a případně 
uveřejní i jiná opatření, která případně přijal.“. 
Odůvodnění: Vyžaduje se comply or explain 
v kvalifikované formě, tj. měly by být důvody vysvětleny 
dostatečně. Dále je na zvážení přijetí rovnocenných 
náhradních opatření, pokud jsou však (případně) přijata, 
uveřejní se, nikoli, že se případně uveřejní.  

Akceptováno jinak. 
Nově bude požadováno dostatečné odůvodnění. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127m odst. 1 písm. g) a h) 
ZPKT) [uveřejnění informací týkající se příprav 
analýz] 
1) V případě písmena g) požadujeme vyjasnit, zda se 

„relevantními zúčastněnými stranami“ rozumí „jiní 
akcionáři nebo osoby držící nebo vykonávající 
hlasovací práva u emitenta“ nebo i další osoby a 
následně upravit písmeno g). Je totiž otázkou, zda má 
zahrnovat komunikaci i s dalšími osobami mimo okruh 

Vysvětleno. 
Nemáme důvod se domnívat, že by se pojem stakeholder měl 
vykládat takto úzce, z toho důvodu bychom nedoporučovali 
zužovat tento požadavek pouze na tento okruh subjektů. 
 
Není zcela zřejmé, co by měl být „popis podstaty“ komunikace. 
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akcionářů jako u institucionálních investorů, či nikoli. 
2) Navrhujeme uvést písmeno h) takto:  

„h) rozsah a popis podstaty komunikace podle písmene 
g) a “. 

Odůvodnění: 
Ad 1) Směrnice vyžaduje upravit komunikaci s ostatními 
stakeholders, typicky při výkonu hlasovacích práv nebo 
s ohledem na ně (např. komunikace před jednáním 
nejvyššího orgánu). S ohledem na kontext (je upraveno ve 
stejném písmeni jako komunikace s emitentem a týká se 
doporučení o hlasování) tím však rozumíme jen osoby, 
které drží, případně reálně vykonávají hlasovací práva u 
emitenta. Tedy zřejmě nemá dopadat například na věřitele 
emitenta, místní správu, sdružení zaměstnanců (ostatní 
stakeholders). Nicméně uznáváme, že u institucionálních 
investorů je upraveno jinak [srov. čl. 3g (1) písm. a) 
Směrnice]. 
Ad 2) Směrnice vyžaduje uvést rozsah a povahu dialogů 
s emitentem a dalšími relevantními zúčastněnými stranami, 
anglicky „extent and nature thereof“. Máme za to, že 
postačí uvést jen základní popis komunikace, tj. její 
podstatu (nature), nikoli podrobný popis. 
Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127m odst. 1 písm b) 
ZPKT) [povinnosti poradce pro hlasování]  
Navrhujeme doplnění písmene takto: „b) hlavní informační 
zdroje, které používá.“ 
Odůvodnění: 
Legislativně technická připomínka, viz též čl. 3j odst. 2. 
písm. b) Směrnice. 

Akceptováno. 
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Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 14 (§ 127m odst. 1 písm c) 
ZPKT) [povinnosti poradce pro hlasování]  
Doporučujeme v písmeni c) nahradit slovo „zaměstnanců“ 
slovem „pracovníků“.  
Odůvodnění: Navrhované ustanovení je úzké, když 
dopadá jen na osoby v pracovně právním vztahu. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K novelizačnímu bodu 21 (§ 182 ZPKT) [přestupky 
institucionálního investora] 
Upozorňujeme na novelu zákona o dluhopisech (ST 931), 
resp. pozměňovácí návrhy k němu, které do § 182 umísťují 
přestupky týkající se nařízení o sekuritizace. Přestupky 
institucionálního investora je tedy nezbytné přesunout 
jinam a zohlednit přitom ostatní probíhající novelizace 
ZPKT. 

Akceptováno. 
Skutečnosti, že přestupky se budou muset posunout do dalšího 
ustanovení, jsme si vědomi a materiál bude upraven v souladu 
s těmito ustanoveními. 

Ostatní připomínka 
K přestupkům poradce pro hlasování 
Navrhujeme doplnit přestupky pro poradce pro hlasování, 
zejména pro neplnění jeho povinností vyplývajících z § 
127l, § 127m a § 127n ZPKT. 
Odůvodnění: V návrhu zákona se doplňují přestupky 
institucionálních investorů a správců aktiv, poradce pro 
hlasování byl však opomenut. 

Neakceptováno. 
Domníváme se, že tato problematika je řešena v rámci 
soukromoprávní oblasti náhrady škody, tedy nespatřujeme jako 
potřebné zavádět veřejnoprávní sankce. Není ani zřejmé, kdo by 
měl případné takové veřejnoprávní sankce udílet.  

Ostatní připomínka 
K novele zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
K § 13 odst. 3 písm. a) [nad rámec návrhu zákona – 

Vysvětleno. 
Doporučujeme připomínku řešit v rámci jiné novely ZPKT, neboť 
se nyní jedná o transpoziční novelu a jednalo by se tedy o 
přílepek. 

                                            
1 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=93 
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seznam regulovaných trhů] 
Navrhujeme odstranit druhou větu. 
Odůvodnění: Zveřejňování seznamu regulovaných trhů v 
Úředním věstníku bylo zrušeno již směrnicí č. 2010/78. 
Tento seznam nyní vede ESMA. 

Ostatní připomínka 
K novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
K § 35 odst. 4 písm. d), § 57 odst. 2 písm. d), § 73b odst. 
2 písm. f), § 116 odst. 1, § 118 odst. 4 písm. f), g) a h) 
[osoba s řídící pravomocí] 
V uvedených pravidlech se používá pojem „osoba s řídící 
pravomocí“. Pojem byl vymezen v § 2 odst. 1 písm. b) 
ZPKT, ale byl odstraněn poslední novelou ZPKT 
(204/2017 Sb.). Kromě § 73 odst. 2 písm. f) ZPKT, kde je 
pojem upřesněn odkazem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, není zcela jasné, jaký 
má přesný obsah. Doporučujeme jeho vyjasnění, věc je 
k diskuzi. 

Vysvětleno. 
Doporučujeme připomínku řešit v rámci jiné novely ZPKT, neboť 
se nyní jedná o transpoziční novelu a jednalo by se tedy o 
přílepek. 

Ostatní připomínka 
K § 39 odst. 8 ZPKT [další podnikatelská činnost 
organizátora regulovaného trhu] 
Navrhujeme opravit odkaz. Správně má být odkázáno na 
odst. 2, nikoliv na odst. 4. 

Vysvětleno. 
Doporučujeme připomínku řešit v rámci jiné novely ZPKT, neboť 
se nyní jedná o transpoziční novelu a jednalo by se tedy o 
přílepek. 

Ostatní připomínka 
K § 55 odst. 2 ZPKT [definice regulovaného trhu] 
Navrhujeme přeformulovat takto: „Evropským 
regulovaným trhem je regulovaný trh uvedený v seznamu 
regulovaných trhů členských států Evropské unie 
zveřejněném na internetových stránkách Evropského 

Akceptováno jinak. 
Definice bude upravena tak, aby zahrnovala i regulovaný trh, 
ovšem nelze přijmout navrhované znění, neboť regulovaný trhy je 
český trh. 
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orgánu pro cenné papíry a trhy.“ 
Odůvodnění: Poslední novelou ZPKT (204/2017 Sb.) 
došlo ke změně definice, přičemž je z ní možno dovodit, že 
mezi evropský regulovaný trh nepatří (český) regulovaný 
trh. Navrhujeme tedy návrat k původní definici. 
Ostatní připomínka 
K § 58 ZPKT [obchod uzavřený na regulovaném trhu] 
Navrhujeme odstranit první větu tohoto ustanovení: 
„Obchod uzavřený na regulovaném trhu podle pravidel 
obchodování na regulovaném trhu nemůže organizátor trhu 
zrušit. Omyl v pokynu při uzavření obchodu na 
regulovaném trhu nezakládá jeho neplatnost.“.  
Odůvodnění: Máme za to, že toto ustanovení je v rozporu 
s § 50b odst. 1 ZPKT, podle kterého má organizátor 
regulovaného trhu zajistit, aby byl schopen v případech 
zvláštního zřetele hodných vynutit si i zrušení obchodu.  

Vysvětleno. 
Doporučujeme připomínku řešit v rámci jiné novely ZPKT, neboť 
se nyní jedná o transpoziční novelu a jednalo by se tedy o 
přílepek. 

Ostatní připomínka 
K § 69 odst. 6 ZPKT [obchodování v MOS] 
Upozorňujeme, že do ZPKT nebylo transponováno 
ustanovení čl. 18 odst. 5 MiFID II „Členské státy vyžadují, 
aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující 
mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný 
obchodní systém splňovali podmínky stanovené v článcích 
48 a 49 a aby za tím účelem zavedli veškeré nezbytné 
účinné systémy, postupy a opatření“.  

Vysvětleno. 
Doporučujeme připomínku řešit v rámci jiné novely ZPKT, neboť 
se nyní jedná o transpoziční novelu a jednalo by se tedy o 
přílepek. 

Ostatní připomínka 
K § 69 odst. 6 ZPKT [obchodování v MOS] 
Navrhujeme odstranit druhou větu tohoto ustanovení: 

„(6) Investiční nástroj může být přijat k obchodování 

Vysvětleno. 
Doporučujeme připomínku řešit v rámci jiné novely ZPKT, neboť 
se nyní jedná o transpoziční novelu a jednalo by se tedy o 
přílepek. 
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v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu 
emitenta. Investiční cenný papír může být přijat k 
obchodování v mnohostranném obchodním systému bez 
souhlasu emitenta, pokud je již přijat k obchodování na 
evropském regulovaném trhu.“ 

Odůvodnění: Novelou provedenou zákonem č. 204/2017 
Sb. byla k původní větě, že investiční nástroj může být 
přijat k obchodování v mnohostranném obchodním 
systému (MOS) bez souhlasu emitenta, připojena 
podmínka, že bude-li se jednat o investiční cenný papír, 
musí být již přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. Tato podmínka nemá žádnou oporu 
v evropské legislativě a jejím výsledkem je pouze 
znevýhodnění českých MOS, které tak nemohou přijmout 
k obchodování na trhu investiční nástroj jako první v EU. 
Toto ustanovení je navíc příkladem důsledku chyby v § 55 
odst. 2 – nestačí, že bude přijat na jiném regulovaném trhu 
v ČR, musí být přijat v jiném členském státě EU. 

MD Bez připomínek.  
MK Ostatní připomínka 

K návrhu usnesení vlády 
Na závěr bodu III.1 návrhu usnesení vlády doporučujeme 
v souladu s ustálenou praxí doplnit upozornění, že tento 
vládní návrh se týká členství České republiky v Evropské 
unii. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K části druhé, čl. II, bodu 11 (§ 121e odst. 4) 
Doporučujeme na prvním řádku ustanovení § 121e odst. 4 
doplnit čárku za slova „investičních nástrojů“, protože se 

Akceptováno. 
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jedná o vloženou větu „která vede samostatnou evidenci 
investičních nástrojů“, která by měla být oddělena čárkami 
z obou stran. 
Ostatní připomínka 
K obecné části důvodové zprávy 
V posledním odstavci části 8 obecné části důvodové zprávy 
doporučujeme aktualizovat text týkající se evropských 
předpisů upravujících ochranu osobních údajů, protože 
s účinností ode dne 25. 5. 2018 byla obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů zrušena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Není 
proto již nutné uvádět, že návrh zákona není s touto 
směrnicí v rozporu. 

Akceptováno. 

MO Bez připomínek.       
MPSV Bez připomínek.       
MMR Ostatní připomínka 

K čl. I, bodu 2 
S ohledem na platné znění zákona č. 15/1998 Sb., o 
dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, 
doporučujeme nahradit text „§ 5 odst. 1“ textem „§ 5 odst. 
2“, když v čl. I, bodu 1 je učiněn návrh na zrušení odstavce 
1.  

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že dosavadní ustanovení § 5 odst. 1 je 
novelizačním bodem č. 1 zrušeno a dosavadní odstavce 2 a 3 se 
označují jako odstavce 1 a 2, je následně v dalším novelizačním 
bodu původní odstavec 2 již označen jako odstavec 1, a tedy 
změny jsou prováděny již v nově označeném odstavci 1. 

Ostatní připomínka 
K čl. II, bodu 1 
V bodě 1 doporučujeme pododstavce § 2 odstavce 1 
označené písmeny za) a zb) zařadit do nového odstavce 
označeného arabským číslem (2) ve znění „V tomto zákoně 
se rozumí“ a následně zařadit do pododstavců, kdy 
pododstavec označený písmeny za) ponese označení 
písmene a) a pododstavec označený písmeny zb) ponese 

Akceptováno.  
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označení písmene b), a to z důvodu souladu s čl. 26 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády ve spojení s čl. 28 odst. 8 
Legislativních pravidel vlády. 
V ustanovení § 2 dosavadní odstavce 2 až 4 doporučujeme 
označit jako odstavce 3 až 5. 
 
Ostatní připomínka 
K čl. II, bodu 9 
Doporučujeme místo označení odstavce „1" citovat celé 
ustanovení „§ 118 odst. 1", a to z důvodu větší 
srozumitelnosti. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K čl. II, bodu 17 
V § 171 doporučujeme nahradit text „za odstavec 3 vkládá 
nový“ textem „doplňuje“, a to z důvodu souladu s čl. 58 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

MPO Ostatní připomínka 
Diskrece č.16 - Zpráva o odměňování v případě malých a 
středních podniků. Doporučujeme variantu 0 - v malých a 
středních podnicích bude zpráva o odměňování pouze 
předmětem diskuse (využití diskrece směrnice). 
V kótovaných společnostech, které jsou malou nebo střední 
účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví, by byla 
zpráva o odměňování pouze zařazena na pořad jednání 
valné hromady, aniž by se o ní následně hlasovalo. Podle 
našeho názoru pro malé a střední podniky je vypracování 
zprávy o odměňování zbytečně administrativně zatěžující. 

Vysvětleno. 
Směrnice jako základní pravidlo uvádí, že valná hromada má mít 
právo uspořádat poradní hlasování o zprávě o odměňování. 
Uvedená diskrece spočívá v tom, že o zprávě o odměňování 
nebude valná hromada hlasovat, ale bude o ní pouze diskutovat.  
Zatímco v případě hlasování na valné hromadě je zřejmý 
převažující názor akcionářů na zprávu o odměňování - buď zprávu 
o odměňování schválí, nebo ne, v případě, že bude zpráva o 
odměňování pouze předmětem diskuse, nemusí být převažující 
názor znám. Na valné hromadě se mohou například vyjadřovat 
pouze určití akcionáři, kteří „překřičí“ zbylé, a přestože budou 
hodně slyšet, mohou reprezentovat pouze názor minority, zatímco 
souhlasící akcionáři se nebudou mít potřebu vyjadřovat. Ostatně 
výsledek diskuse může být nijaký – každá skupina akcionářů si 
řekne své a bez hlasování nebude zřejmé, co chce většina. Pro 
představenstvo a správní radu je nicméně důležité znát jasné 
stanovisko. V souladu se směrnicí by totiž v příští zprávě o 
odměňování měly tyto orgány reagovat na proběhlé hlasování, 
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resp. diskusi. Reakce na diskusi však může být velmi 
problematická. Má-li být zpráva o odměňování předmětem 
diskuze na valné hromadě, musí být diskuze o zprávě o 
odměňování samostatným bodem programu valné hromady. 
V takovém případě již není pro společnost takovou zátěží, aby se o 
daném bodu i hlasovalo. 
Případné využití diskrece by nemělo žádný vliv na povinnost 
vypracovat zprávu o odměňování. Diskrece neumožňuje 
členskému státu upravit, že malé a střední podniky 
nevypracovávají zprávu o odměňování. 
 I s ohledem na problematičnost zohledňování diskuse 
v následující zprávě o odměňování byla zvolena varianta 1, neboť 
varianta 0 by mohla být pro malé a střední podniky ještě více 
zatěžující než varianta 1. 
 

Ostatní připomínka 
K části druhé, novelizačnímu bodu 1. Upozorňujeme, že 
podle čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády se při 
členění právního předpisu na pododstavce nepoužijí 
zdvojená písmena, ale další pododstavce se zařadí do 
nového odstavce, na jehož začátek se uvede odpovídající 
označení části ustanovení. Z tohoto důvodu doporučujeme 
ustanovení § 2 upravit podle výše uvedeného článku 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

MSP Bez připomínek.       
MŠMT Bez připomínek.       
MV Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 17 – k § 171 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Požadujeme ve zvláštní části důvodové zprávy 
u novelizačního bodu 17, tedy u § 171 odst. 4 uvést úvahy, 
které předkladatele vedly k navržení daného rozmezí 
pokuty za přestupek (do 1 000 000,- Kč). V této souvislosti 

Akceptováno. 
Povinnost sdělovat určité informace svým akcionářům je již 
v současné době v ZPKT zakotvena v § 120. Navržená úprava 
pouze tuto povinnost zpřesňuje a dále rozvádí. Současná právní 
úprava za porušení povinnosti podle § 120 upravuje sankci ve výši 
1 000 000 Kč (§ 172 odst. 7). Vzhledem k tomu, že zákon trestá 
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by se měl předkladatel zabývat především typovou 
závažností přestupku. Posouzení daného hlediska je 
nezbytné pro následné hodnocení přiměřenosti navrženého 
zákonného rozpětí pokut. 
Připomínku obdobně vztahujeme rovněž k čl. I 
novelizačnímu bodu 21 k ustanovení § 182 odst. 3 zákona 
č. 256/2004 Sb. 

neuveřejnění určité informace relevantní pro akcionáře právě touto 
výší, byla držena současná linie správního trestání a výše sankce 
pro institucionálního investora, správce aktiv a poradce pro 
hlasování byla zvolena ve stejné výši, jako zná zákon za obdobné 
přestupky. Návrh zákona se tedy přidržel současné výše sankce. 
Důvodová zpráva bude v tomto ohledu adekvátně doplněna. 
 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 18 – k § 172 odst. 2 písm. a) zákona č. 
256/2004 Sb.: 
Upozorňujeme, že objektivní stránka skutkové podstaty 
přestupku by měla být vymezena přesně a určitě. Tento 
požadavek vychází ze zásady nullum crimen sine lege 
[srov. čl. 39 Listiny základních práv a svobod či čl. 7 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
(vyhlášené pod č. 209/1992 Sb.)]. Zákon musí definovat 
protiprávní jednání, které je znakem skutkové podstaty 
přestupku, dostatečně konkrétně, aby jeho adresáti byli 
schopni toto protiprávní jednání jednoznačně rozpoznat a v 
návaznosti na to zjistit, jaký správní trest jim hrozí. 
Navržené ustanovení však zakotvuje pouze prostý odkaz na 
předmětné paragrafy. Pro větší přehlednost a jasnost tedy 
požadujeme začlenit postih porušení povinností podle § 
120, 120a, 120b, 120c ,121k, 121o nebo 121t do 
samostatných pododstavců a podrobněji popsat protiprávní 
jednání. Text jednotlivých písmen by mohl znít například 
takto: „nevytvoří, neschválí nebo neuveřejní politiku 
odměňování nebo zprávu o odměňování podle § 121k nebo 
121o“, „§ 120, 120a, 120b, 120c nebo 121t“. 

Akceptováno částečně. 
Úprava sankcí bude dále upřesněna, aby bylo zřejmé, že 
veřejnoprávní sankce bude stíhat emitenta v případě neuveřejnění 
politiky odměňování, nebo v případě neuveřejnění zprávy o 
odměňování. Dle našeho názoru není vhodné ani účelné, aby stát 
zasahoval do vnitřních procesů a postupů jednotlivých společností, 
proto se za porušení zákona v ostatních případech u odměňování 
předpokládají pouze soukromoprávní sankce. Nedomníváme se 
také, že by mělo docházet ke zdvojení sankcí, tedy kde zákon 
umožňuje soukromoprávní sankci, není dle našeho názoru účelné 
zavádět sankci veřejnoprávní.  
 

Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 11 – k § 121k odst. 2 zákona č. 256/2004 
Sb.: 
Doporučujeme alespoň ve zvláštní části důvodové zprávy 
vyjasnit, jaké zásahy do politiky odměňování bude možné, 

Akceptováno. 
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resp. nutné považovat za její „podstatné změny“, a to 
s ohledem na skutečnost, že je následně nutné politiku 
odměňování předložit valné hromadě ke schválení. 
Ostatní připomínka 
K čl. bodu 9 – k § 120 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb.: 
S ohledem na zachování jednotnosti textu právního 
předpisu navrhujeme slovo „a“ nahradit slovem „nebo“ 
[srov. např. § 119b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.]. 

Akceptováno. 
 

Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 11 – k § 121d odst. 5 písm. a) zákona č. 
256/2004 Sb.: 
V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme 
slova „elektronické adresy“ nahradit slovy „adresy 
elektronické pošty“. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 11 – k § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 
Sb.: 
Pro větší přehlednost textu doporučujeme slova „dozorčí 
rada připojí k návrhu představenstva své stanovisko“ 
nahradit slovy „k návrhu představenstva připojí své 
stanovisko dozorčí rada“. 

Akceptováno jinak. 
Tato část věty bude vypuštěna.  

Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 11 – k § 121l odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.: 
S ohledem na zvolenou textaci následných ustanovení 
[např. § 121m odst. 1] navrhujeme pro zachování 
jednotnosti textu právního předpisu slova „Politika 
odměňování je jasná, srozumitelná, podporuje obchodní 
strategii emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a), jeho“ 
nahradit slovy „Politika odměňování emitenta uvedeného v 
§ 118 odst. 1 písm. a) je jasná, srozumitelná, podporuje 
jeho obchodní strategii a“. 

Akceptováno jinak. 
Odkaz v daném ustanovení nebude. 

Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 15 – k § 171 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Jelikož na konci odstavce 1 dochází pouze k doplnění 

Neakceptováno. 
Navržené znění materiálu vychází z Legislativních pravidel vlády. 
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dalšího pododstavce, doporučujeme v novelizačním bodě 
stanovit, že se slovo „nebo“ na konci textu písmene a) 
zrušuje a v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní: „ ...“. 
Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 16 – k § 171 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Dle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme formulaci „se text … nahrazuje textem …“ 
nahradit slovním spojením „se slovo … nahrazuje slovy 
…“. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K čl. I bodu 17 – k § 171 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Navrhujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 171 se doplňuje odstavec 4, který zní:“ dle čl. 
58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

MZV Ostatní připomínka 
 K části druhé, bodu 11 návrhu (§ 121m odst. 3 zákona 

č. 256/2004 Sb.): 
Z rozdílové tabulky vyplývá, že navrhovaný § 121m odst. 3 
zákona č. 256/2004 Sb. má provádět čl. 9a odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 7. 
července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve 
společnostech s kótovanými akciemi ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2017/828 ze dne 17. května 
2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o 
podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Toto 
ustanovení směrnice však nijak neupravuje otázku 
navracení odměn vyplacených v rozporu s politikou 
odměňování. Doporučujeme vyjasnit, příp. upravit 
rozdílovou tabulku. 

Akceptováno částečně. 
V rozdílové tabulce byl opraven nesprávný odkaz na čl. 9a odst. 1 
směrnice. Správně je nyní uveden čl. 9a odst. 2 směrnice. V něm 
je uveden požadavek, aby emitent vyplácel odměnu svým členům 
orgánů pouze v souladu s politikou odměňování, která byla 
schválena valnou hromadou. Z toho tedy vyplývá, že členové 
orgánu mají nárok na odměny, které jsou v souladu s politikou 
odměňování. Odměny, které budou vyplaceny nad rámec politiky 
odměňování, budou vyplaceny v rozporu s politikou odměňování a 
je tedy nezbytné toto plnění přijaté v rozporu se zákonem vrátit.  

Ostatní připomínka 
 K části druhé, bodu 11 návrhu (§ 121u odst. 3 zákona č. 

256/2004 Sb.): 

Akceptováno. 
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Z rozdílové tabulky vyplývá, že navrhovaný § 121u odst. 3 
zákona č. 256/2004 Sb. má provádět čl. 9c odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 7. 
července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve 
společnostech s kótovanými akciemi ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2017/828 ze dne 17. května 
2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o 
podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V důvodové 
zprávě je přitom uvedeno, že dotčené vnitrostátní 
ustanovení provádí čl. 9c odst. 5 druhou větu této směrnice, 
což se vzhledem k jeho obsahu jeví jako pravděpodobnější.  
Doporučujeme vyjasnit, příp. upravit rozdílovou tabulku. 

MZd Bez připomínek.       
MZe Ostatní připomínka 

K důvodové zprávě, obecná část 
V textu zhodnocení platného právního stavu jsou 
vyjmenovány zákony, které jsou předloženým návrhem 
zákona novelizovány. Dle našeho názoru z výčtu vypadl 
zákon č. 104//2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně 
některých dalších zákonů. Přestože do tohoto zákona se 
přímo neprování transpozice směrnice (EU) 2017/828, 
změna zákona s transpozicí souvisí. Doporučujeme tedy 
zákon č. 104/2008 Sb. do výčtu novelizovaných zákonů 
doplnit. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K důvodové zprávě, zvláštní část 
V odůvodnění části druhé, čl. II, bodu 3 doporučujeme 
doplnit čárku za slovy „cenných papírů“. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
K důvodové zprávě, zvláštní část 
V odůvodnění části druhé, čl. II, bodu 7 doporučujeme 
vypustit nadbytečná slova „zákona č.“ před číselným 
označením zákona o účetnictví. 

Akceptováno. 
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MŽP Bez připomínek.  
ÚV – Ministr 
a předseda 
LRV 

            
            
            

OKOM K rozdílové tabulce: 
K § 121d odst. 4 rozdílové tabulky (str. 4): 
Předmětné ustanovení návrhu je označeno chybně jako 
„odst. 4“, správně má být „odst. 6“. Nutno opravit. 

Akceptováno. 

K § 121e odst. 3 rozdílové tabulky (str. 5): 
V předmětném ustanovení návrhu tabulky je na rozdíl od 
návrhu a platného znění uveden v textu za odstavcem 1 
navíc „odst. 2“. Požadujeme dát do souladu. 

Akceptováno. 

K § 121e odst. 6 rozdílové tabulky (str. 5): 
Předmětné ustanovení má zřejmě transponovat čl. 3b odst. 
6 směrnice 2007/36/ES, ve znění směrnice 2017/828. 
Požadujeme opravit. 

Akceptováno. 

K § 121j návrhu: 
Ustanovení je podtrženo, ale nevykázáno v rozdílové 
tabulce. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

K § 121k odst. 2 rozdílové tabulky (str. 7): 
Předmětné ustanovení má zřejmě transponovat čl. 9a odst. 
5 směrnice 2007/36/ES, ve znění směrnice 2017/828. 
Požadujeme opravit. 

Akceptováno. 

K § 121k odst. 3 a 4 rozdílové tabulky (str. 7):  
Předkladatel u předmětných ustanovení uvádí nesprávné 
číslování odstavců, správně má být odst. 4 a odst. 5. 
Požadujeme opravit a po opravě též doplnit relevantní 
ustanovení směrnice 2017/828 k odst. 5, popřípadě 
neuvádět předmětné ustanovení návrhu jako transpoziční. 
Dle našeho názoru není čl. 9a odst. 7 směrnice 2007/36/ES, 
ve znění směrnice 2017/828 transponován § 121k odst. 5 
návrhu. 

Akceptováno. 
§ 121k odst. 5 není transpoziční, proto bylo z rozdílové tabulky 
odstraněno. 
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K chybějícímu § 121k odst. 3 rozdílové tabulky (str. 7): 
Po zapracování předchozí připomínky nebude v rozdílové 
tabulce uveden § 121k odst. 3 návrhu. Požadujeme tento 
doplnit a uvést též relevantní ustanovení směrnice 
2017/828, kterým je zřejmě čl. 9a odst. 2 pododst. 3 
směrnice 2007/36, ve znění směrnice 2017/828. 

Akceptováno. 

K § 121l odst. 3 rozdílové tabulky (str. 10):  
Předmětné ustanovení má zřejmě transponovat čl. 9a odst. 
6 pododst. 6 směrnice 2007/36/ES, ve znění směrnice 
2017/828. Požadujeme opravit. 

Akceptováno. 

K § 127f odst. 2 rozdílové tabulky (str. 18):  
Požadujeme odstranit zdvojené uvedení posledního písm. 
h) v odst. 2. 

Akceptováno. 

Předkladatel dále nesplnil povinnost uvést v důvodové 
zprávě k posuzovanému návrhu právního předpisu důvody, 
pro které nebyla využita ustanovení směrnice 2017/828, 
která by umožňovala užší či širší uplatnění požadavků 
vyplývajících z této směrnice, a to ve smyslu usnesení 
vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního 
plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti 
České republiky pro rok 2018. Konkrétně se jedná o čl. 3a 
odst. 1 druhou větu, čl. 3a odst. 3 druhý a třetí pododst., čl. 
3a odst. 4 třetí pododst., čl. 3g odst. 2 druhou větu, čl. 3h 
odst. 3 druhou větu, čl. 3i odst. 2 první větu, čl. 3i odst. 3 
první větu, čl. 9a odst. 3 první větu, čl. 9b odst. 4 druhý 
pododst. a čl. 9c odst. 1 posl. pododst., odst. 4 druhý a 
čtvrtý pododst. a odst. 5 pododst. 2 směrnice 2007/36/ES, 
ve znění směrnice 2017/828. 
Míru využití ustanovení čl. 3d odst. 3 směrnice 
2007/36/ES, ve znění směrnice 2017/828 je nutno vyjasnit 
v důvodové zprávě i v případě § 121f návrhu. 

Vysvětleno. 
Veškeré využití diskrecí, kdy je možno širšího či užšího využití 
směrnice bylo zhodnoceno jednotlivě v rámci vyhodnocování 
dopadů navrhovaného předpisu, kde je detailněji vysvětleno, 
z jakého důvodu byly, či nebyly jednotlivé diskrece využity. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 1 návrhu (§ 2 odst. 1 písm. y): 
Ustanovení definuje institucionálního investora jako 

Akceptováno částečně. 
Vymezení rozsahu směrnice v čl. 1 odst. 2 jasně odkazuje 
v případě institucionálních investorů na domovský členský stát, 
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tuzemskou pojišťovnu/zajišťovnu, pojišťovnu/zajišťovnu 
ze třetího státu a instituci zaměstnaneckého penzijního 
pojištění. Není zřejmé, proč v definici nefigurují i 
pojišťovny/zajišťovny z jiného členského státu (viz § 3 
odst. 1 písm. a) zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví). 
Je-li důvodem pro takovou úpravu nový čl. 1 odst. 2 
směrnice 2007/36/ES, ve znění Směrnice, je nutno to uvést 
do důvodové zprávy a upravit výkaznictví. Žádáme o 
vyjasnění. 

který je rozhodující pro určení příslušného státu k této regulaci. 
V podmínkách českého právního předpisu to jsou tuzemské 
pojišťovny a zajišťovny. 
Co se týče správce aktiv, bude upraveno ustanovení tak, aby 
zahrnovalo i správce aktiv ze třetích zemí, kteří mají povolení 
podnikat v ČR. 
Na základě připomínky bude upravena důvodová zpráva. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 1 návrhu (§ 2 odst. 1 písm. z): 
Ustanovení provádí definici správce aktiv ve Směrnici, 
která dále odkazuje na příslušná ustanovení jednotlivých 
sektorových směrnic. Směrnice 2009/65 v čl. 2 odst. 1 
písm. b) přitom vysloveně zmiňuje i podílové fondy. Jsou 
tyto v definici zahrnuty? Žádáme o vyjasnění. 

Akceptováno částečně. 
Správcem aktiv kromě obchodníka s CP má být i správce 
alternativních investičních fondů nebo správcovská společnost, 
což v režimu českého právního řádu jsou obhospodařovatel 
investičních fondů a zahraničních investičních fondů oprávněný 
přesáhnout rozhodný limit a obhospodařovatel investičních fondů 
a zahraničních investičních fondů oprávněný obhospodařovat 
standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy 
v souladu s právní úpravou investičních fondů v zákoně o 
investičních společnostech a investičních fondech. Na základě 
předchozí připomínky budou upraveny osoby ze třetích zemí, 
které podnikají na území ČR. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 1 návrhu (§ 2 odst. 1 písm. za): 
Obdobně jako v připomínce k § 2 odst. 1 písm. y) je nutno 
vyjasnit, proč v definici poradce pro hlasování předkladatel 
operuje pouze se sídlem právnické osoby v ČR/ třetí zemi. 

Akceptováno. 
Členský stát dle čl. 1 odst. 2 písm. b) má úpravu pro poradce 
hlasování vztáhnout na ty osoby, které mají v daném členském 
státě sídlo, nebo v případě, že se jedná o poskytovatele ze třetí 
země, pokud má v daném členském státě pobočku. Z toho jsme 
vycházeli i při transpozici tohoto ustanovení. Na základě 
připomínky bude upravena důvodová zpráva. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121e odst. 4 a 5): 
Směrnice v několika ustanoveních uvádí, že předávání 
informací má být provedeno „bezodkladně“. Byť lhůty pro 
předávání mají být dle návrhu ještě dále rozvedeny v přímo 
použitelných předpisech EU, jsme názoru, že obecné 

Vysvětleno. 
Specifikace lhůt pro předávání informací budou vymezeny v 
nařízení Evropské komise, jehož vydání směrnice předpokládá. 
Z tohoto důvodu návrh zákona v ustanoveních, která transponují 
kapitolu Ia směrnice, netransponuje požadavek, že informace mají 
být předávány bezodkladně, neboť tato lhůta bude stanovena v již 
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kritérium uvedené ve Směrnici by mělo být provedeno 
(např. § 121k odst. 4 uvádí „bez zbytečného odkladu“). 
Navrhujeme doplnit např. do § 121e odst. 4 a 5. 

zmíněném nařízení, což platí pro všechny lhůty, které nejsou 
výslovně stanovené v návrhu zákona a směrnice je předpokládá. 
Následně by mohlo dojít k rozporu mezi transpozicí směrnice a 
prováděcím předpisem, pokud by byla v prováděcím předpise 
stanovena jiná lhůta, než nyní uvádí směrnice. Vysvětlení je 
uvedeno v důvodové zprávě. V případě použití pojmu bez 
zbytečného odkladu a jeho vyložení v prováděcím předpise 
například odlišně, než je současná praxe ČR, by mohlo dojít 
k nekonzistentnosti předpisu, protože poté by mohla být vznesena 
legitimní otázka, zda se takto nemají vykládat i ostatní výskyty 
pojmu „bez zbytečného odkladu“ v ZPKT, což nebylo cílem 
zákonodárce. 

Ustanovení § 121k odst. 4 transponuje čl. 9a odst. 7, k čemuž 
nebude vydán žádný prováděcí předpis, který by stanovil lhůtu, 
proto zde je lhůta uvedena již v návrhu zákona. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121i): 
Navrhuje doplnit obecnou lhůtu „bezodkladně“ / „bez 
zbytečného odkladu“ pro plnění povinných osob. Obdobně 
tuto obecnou lhůtu stanoví čl. 3c směrnice 2007/36/ES, ve 
znění Směrnice. 

Vysvětleno. 
Specifikace lhůt  pro předávání informace budou vymezeny v 
nařízení Evropské komise, jehož vydání směrnice předpokládá. 
Z tohoto důvodu návrh zákona v ustanoveních, která transponují 
kapitolu Ia směrnice, netransponuje požadavek, že informace mají 
být předávány bezodkladně, neboť tato lhůta bude stanovena v již 
zmíněném nařízení, což platí pro všechny lhůty, které nejsou 
výslovně stanovené v návrhu zákona a směrnice je předpokládá. 
Následně by mohlo dojít k rozporu mezi transpozicí směrnice a 
prováděcím předpisem, pokud by byla v prováděcím předpise 
stanovena jiná lhůta, než nyní uvádí směrnice. Vysvětlení je 
uvedeno v důvodové zprávě. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121i odst. 4): 
Na rozdíl od rozdílové tabulky odkazuje návrh i platné 
znění předmětného ustanovení na chybný článek Směrnice. 
Chybně uvedený článek 3a odst. 8 směrnice 2007/36/ES, 

Akceptováno. 
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ve znění Směrnice, je třeba nahradit čl. 3c odst. 3. 
Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121j): 
Předmětné ustanovení je vykazováno jako transpoziční, 
chybí ovšem v rozdílové tabulce. Požadujeme vyjasnit, 
jaké ustanovení Směrnice měl předkladatel v úmyslu 
transponovat předmětným ustanovením návrhu. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121l): 
V navrhovaných ustanoveních nebyla nalezena všechna 
kritéria uvedená v čl. 9a šestém odstavci pátém 
pododstavci směrnice 2007/36/ES, ve znění Směrnice 
(výpovědní doby, podmínky ukončení smlouvy a úhrady 
spojené s tím). Nutno doplnit, resp. vysvětlit, kde je uveden 
zbytek kritérií. 
Dále, dovětky v § 121l odst. 2 písm. b) a c), („poskytuje-li 
emitent“), navrhujeme uvést na začátku ustanovení, aby 
bylo zřejmé, že má být aplikováno pro celé dané písmeno. 

Částečně akceptováno. 
Pokud jde o splnění kritérií uvedených v čl. 9a odst. 6 pátý 
pododstavec, z návrhu zákona vyplývá, že politika odměňování 
obsahuje „délku funkčního období nebo pracovního poměru 
s osobami podle § 121n odst. 1, výpovědní dobu, podmínky 
ukončení funkce nebo pracovního poměru, včetně úhrad spojených 
s jeho ukončením,“. Návrh tedy požaduje uvedení výpovědní 
doby; ta však nepřichází v úvahu u členů voleného orgánu 
(představenstva a dozorčí rady nebo správní rady), ty je možné 
kdykoli odvolat bez udání důvodu. Rovněž podmínky ukončení 
smlouvy jsou transponovány, a to následovně „podmínky 
ukončení funkce nebo pracovního poměru“; pracovní smlouva 
nebo smlouva o výkonu funkce zakládá závazek, ten se poté 
ukončuje, stricto sensu se neukončuje smlouva. Ze stejného 
důvodu je obdobně transponován požadavek „úhrady spojené 
s tím“ slovy „včetně úhrad spojených s jeho ukončením“ (myšleno 
výkonu funkce nebo pracovního poměru). 
 
Písmena b) a c) budou přeformulována tak, že v návětí bude 
uvedeno „poskytuje-li emitent…“ 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121m odst. 1 - transpozice 
definice „člen orgánu společnosti“: 
Jak vyplývá z rozdílové tabulky, předmětným ustanovení 
má být transponována definice „člen orgánu společnosti“. 
Je tedy nezbytné postavit najisto, zda takto koncipovaný 
výčet odpovídá definici čl. 2 písm. i) směrnice 2007/36/ES, 

Vysvětleno. 
Čl. 2 písm. i) rozlišuje 3 kategorie osob. Vymezení člena orgánu 
společnosti vždy kryje členy správního, řídícího nebo dozorčího 
orgánu společnosti. V českém právním prostředí [ve smyslu 
projednávané novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění zákona č. 458/2016 Sb., a dalších souvisejících předpisů – 
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ve znění Směrnice. Požadujeme vyjasnit. sněmovní tisk 207] se jedná o členy představenstva a dozorčí rady, 
nebo členy správní rady. Zřízení jiných obligatorních orgánů 
zákon nepředpokládá. Přestože je možno zřídit i orgány zákonem 
nepředvídané, v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu nelze 
odebrat obligatorně zřizovanému orgánu působnost a přenést ji na 
orgán fakultativní (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 
11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4563/2008). 
Pokud generální ředitel není členem voleného orgánu, má 
vymezení zahrnovat v souladu s čl. 2 písm. i) bod ii) i jej. 
V českém právním prostředí není funkce generálního ředitele 
definována. I s přihlédnutím k čl. 2 písm. i) bod iii) však lze 
dovozovat, že se má jednat o osobu, která fakticky vykonává 
funkci člena voleného orgánu, ostatně tomu nasvědčuje i 
předpoklad, že tato osoba není přímo členem voleného orgánu [čl. 
2 písm. i) bod ii)]. Zásadní tak je, že se příslušná osoba podílí na 
řízení společnosti, tj. že na ni bylo delegováno obchodní vedení. 
Oprávnění a povinnosti generálního ředitele k obchodnímu vedení 
by však měly být poměrně široké (již z pojmu „generální“), proto 
návrh požaduje, aby na něj bylo delegováno téměř veškeré 
obchodní vedení.  

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121p odst. 1 písm. b) - 
pojem „plný pracovní úvazek“: 
V odst. 1 písm. b) uvedený obrat „plný pracovní úvazek“ 
není v právním řádu ČR zaužíván, používá se pojem 
„stanovená týdenní pracovní doba“ (viz zákon č. 262/2006 
Sb., Zákoník práce). Doporučujeme přeformulovat, resp. 
konzultovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Akceptováno. 
Obrat bude upraven v souladu se současnou právní úpravou. 
 
 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121p odst. 2) - pojem citlivé 
údaje: 
Předkladatel v předmětném ustanovení používá pojem 
„citlivé údaje“ a odkaz na „právní předpis upravující 
ochranu osobních údajů“ jako prostředek transpozice čl. 9b 

Akceptováno. 
Ustanovení bude upraveno následujícím způsobem:„(…) 
neobsahuje zvláštní kategorie osobních údajů podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
osobních údajůx) nebo osobní údaje týkající se rodinné situace 
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odst. 2 směrnice 2007/36/ES, ve znění Směrnice, který 
však operuje s pojmem „zvláštní kategorie osobních údajů“ 
ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení 2016/679. V tomto smyslu 
je tedy třeba aplikovat pojmosloví i odkaz tak, jak je 
uvedeno v předmětném ustanovení Směrnice. Nadto 
dodáváme, že ani „Návrh zákona o zpracování osobních 
údajů“, toho času v legislativním procesu, nepoužívá pojem 
„citlivé údaje“, pojmosloví nařízení 2016/679 je totiž 
přímo použitelné. 

osob podle § 121n odst. 1.“. 
 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 14 návrhu (§ 127e):  
Uvedené ustanovení v odst. 1 i 2 operuje s kritériem sídla 
v členském státě EU. Rozdílová tabulka zároveň uvádí i 
kritérium sídla společnosti (emitenta) v daném členském 
státě (čl. 1 odst. 2 směrnice 2007/36/ES, ve znění 
Směrnice). Tomu v případě odst. 1 odpovídá definice 
institucionálního investora, která pro ČR počítá 
s tuzemskou pojišťovnou /zajišťovnou. Jak se ale tento 
požadavek Směrnice odráží v odst. 2, není zřejmé. Nutno 
vyjasnit. 

Vysvětleno. 
Tuzemská pojišťovna/zajišťovna má jako domovský členský stát 
Českou republiku. Tedy dle čl. 1 odst. 2 písm. a) se požadavky na 
regulaci politiky zapojení pro institucionálního investora vztahují 
podle českého právního řádu pouze na tuzemskou pojišťovnu a 
zajišťovnu (respektive na pojišťovnu nebo zajišťovnu z třetí země, 
která je oprávněna tyto činnosti vykonávat na našem území). Tuto 
politiku zapojení musí institucionální investor vypracovat ve 
vztahu k akciím (nebo obdobného účastnickému cennému papíru) 
společností se sídlem v EU – ve vztahu k čl. 1 odst. 1, které byly 
přijaty na evropském regulovaném trhu, neboť takto je dán rozsah 
dopadu směrnice. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 14 návrhu (nadpis § 127f):  
Navrhujeme nahradit nadpis, který zní: „Politika zapojení 
institucionálních investorů“ nadpisem „Politika zapojení“, 
tak jak je uveden nadpis v čl. 3g směrnice 2007/36/ES, ve 
znění Směrnice, příp. „Politika zapojení institucionálních 
investorů a správců aktiv“. Obsah § 127f návrhu se totiž 
vztahuje nejen k ustanovení pro institucionální investory, 
ale též pro správce aktiv.   

Akceptováno. 

Zásadní připomínka 
K Čl. II bodu 14 návrhu (nadpis § 127g odst. 2):  
Podmínka „provádí-li správce aktiv politiku zapojení“ sice 
kopíruje předmětné ustanovení Směrnice, spolu s §§ 127f a 

Akceptováno. 
Bude upřesněno v § 127h, že nemusí být uveřejněny informace 
podle § 127f a § 127g odst. 1, aby stále zůstala povinnost uveřejnit 
informaci podle § 127g odst. 2 tak, jak požaduje směrnice. Pokud 
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127h návrhu ale není logická: § 127f stanoví povinnost, § 
127h z ní – v souladu se Směrnicí – stanoví odchylku. Pak 
není jasné, ve kterých dalších případech nemusí správce 
aktiv politiku zapojení provádět, jak vyplývá z § 127g odst. 
2 návrhu. Nutno vyjasnit. 

správce aktiv neuveřejní informace podle odstavce 1, ale 
vysvětlení podle § 127h, uvede institucionální investor odkaz na 
internetové stránky správce aktiv, kde je uveřejněné vysvětlení. 

Zásadní připomínka 
K  Čl. II bodu 14 návrhu (§ 127j):  
Navrhujeme oddělit § 127j návrhu od nadpisu 
„Uveřejňování politiky zapojení“ (např. vlastním nadpisem 
„Investiční strategie institucionálních investorů“). Obsah § 
127j návrhu totiž s obsahem předchozích §§ 127g – i 
návrhu nesouvisí a jeho výše uvedené podřazení je tak 
nesystematické a matoucí. 

Akceptováno. 

Zásadní připomínka 
K  Čl. II bodu 14 návrhu (§ 127j odst. 5):  
Ustanovení transponuje požadavek uvedený v čl. 3h odst. 3 
věta první směrnice 2007/36/ES, ve znění Směrnice, který 
zní, že institucionální investor informace aktualizuje 
jednou ročně, ledaže nedojde k jejich podstatné změně. 
Cílem uvedeného ustanovení je dle našeho názoru 
aktualizovat informace při každé podstatné změně (a to 
zřejmě bezodkladně), minimálně však vždy jednou ročně. 
Tomuto záměru navrhované ustanovení neodpovídá. Nutno 
přeformulovat. 

Vysvětleno. 
Z jazykového výkladu směrnice (jak z českého, tak i z anglického 
překladu „shall be updated annually unless there is no material 
change“) jasně vyplývá, že informace mají být aktualizovány 
jednou ročně, ale pokud některý rok nedojde k jejich podstatné 
změně, tak nemusí být v tomto roce aktualizovány. Už z podstaty 
věci lze očekávat, že tyto informace nebudou podléhat častým 
změnám, proto by bylo zbytečné ukládat povinnost je každoročně 
aktualizovat. 

Zásadní připomínka 
K  Čl. II bodu 14 návrhu (§ 127j odst. 6):  
Je nutné vyjasnit, proč se dané ustanovení vztahuje pouze 
na pojišťovnu, a nikoliv rovněž na zajišťovnu, když má jít 
o transpozici čl. 3h odst. 3 bod 2 směrnice 2007/36/ES, ve 
znění Směrnice. 

Akceptováno. 

Zásadní připomínka 
K  Čl. II bodu 14 návrhu (§ 127m odst. 1 písm. c) a d):  
Předkladatel se snaží držet textu Směrnice; i přesto 
z důvodu zaužívaných termínů a jednotného právního 

Akceptováno. 
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vyjadřování doporučujeme v písm. c) zvážit doplnění slova 
„odborné“ před slovo „kvalifikace“, a dále minimálně 
v důvodové zprávě vyjasnit, co se v písm. d) míní 
termínem „právní podmínky“. 
Zásadní připomínka 
Požadujeme vyjasnit, jakým způsobem budou 
transponovány čl. 3a odst. 6 a 3c odst. 1 směrnice 
2007/36/ES, ve znění Směrnice. Předmětné články jsou 
uvedeny ve srovnávací tabulce, avšak jejich provedení 
v samotném návrhu nelze dohledat. 

Vysvětleno. 
Transpozice čl. 3a odst. 6 bude zajištěna právě transpozicí čl. 3a 
odst. 1-4, tedy skutečností, že bude dána zákonná povinnosti 
informace sdělovat. 
Článek 3c odst. 1 směrnice, jak je uvedeno ve srovnávací tabulce, 
je již plně transponován do českého právního řádu. 

Zásadní připomínka 
Dále požadujeme vyjasnit, jakým způsobem bude 
transponován čl. 9b odst. 5 druhý pododstavec směrnice 
2007/36/ES, ve znění Směrnice - předkladatelem 
v rozdílové tabulce vykazovaný § 121q totiž dle našeho 
názoru obsahu předmětného ustanovení Směrnice 
neodpovídá. 

Vysvětleno. 
Požadavek čl. 9b odst. 5 druhý pododstavec požadující zakotvení 
kolektivní odpovědnosti není třeba speciálně zakotvovat. Obecná 
společná a nerozdílná odpovědnost členů kolektivního orgánu již 
de lege lata vyplývá z ustanovení občanského zákoníku. Předně 
ustanovení § 156 o. z. stanoví, jakým způsobem rozhoduje 
kolektivní orgán, přičemž se výslovně připouští, že je možno 
působnost orgánu rozdělit mezi jednotlivé členy. Současně se však 
dodává, že tím není dotčena povinnost dohledu, tj. i případná 
odpovědnost. Konkrétní odpovědnost pak zakotvuje ustanovení § 
159 o. z., které je nutno číst ve vazbě na § 2915 o. z. 
 

Ostatní připomínka 
K Čl. II bodu 1 návrhu (§ 2 odst. 1 písm. zb): 
Doporučujeme slova „účetní standard IAS 24“ nahradit 
slovy „účetní standard 24“, neboť takto účetní standard 
označuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1126/2008. 
Nepodařil se nám rovněž v zákoně č. 256/2004 Sb.,o 
podnikání na kapitálovém trhu dohledat plný název 
uvedeného nařízení Komise (ES) – doporučujeme do 
uvedeného ustanovení doplnit poznámku pod čarou 
s uvedením plného názvu nařízení. 

Akceptováno částečně. 
S ohledem na zajištění konzistentnosti terminologie ZPKT 
bychom preferovali ponechání IAS. Poznámka pod čarou bude 
doplněna.  

Ostatní připomínka Akceptováno jinak. 
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K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121k odst. 1): 
Bezplatnost výkonu funkce uvedená v druhé větě zřejmě 
nemá oporu ve Směrnici, navrhujeme tuto větu 
nepodtrhávat. 

Uvedená věta bude vypuštěna. 
 

Ostatní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121j návětí odst. 1): 
Slovo „jejich“ by zřejmě mělo být nahrazeno slovem 
„jeho“. 

Akceptováno. 
Připomínka zřejmě směřuje na § 127j návětí odstavce 1. 

Ostatní připomínka 
K Čl. II bodu 11 návrhu (§ 121k odst. 2): 
Doporučujeme slovo „a“ mezi slovy „roky“ a „při každé 
její podstatné změně“ nahradit slovem „nebo“. 

Akceptováno. 
 

Ostatní připomínka 
K Čl. II  bodu 14 návrhu (§ 127m odst. 1 písm. c): 
U písm. c) doporučujeme nahradit slova „opatření k 
zajištění“ slovy „ opatření přijatých k zajištění“, aby bylo 
jasné, že tato opatření již byla přijata, což odpovídá definici 
dle čl. 3j odst. 2. písm. c) směrnice 2007/36/ES, ve znění 
Směrnice, která uvádí termín „zavedené postupy“. 

Akceptováno. 
 
  

Ostatní připomínka 
K Čl. II bodu 17 návrhu (§ 171 odst. 4 a § 182 odst. 3): 
Ustanovení navrhujeme nepodtrhávat. Směrnice výši 
sankcí nestanoví. 

Akceptováno. 

VÚV  Bez připomínek.       
HKČR, 
KZPS, SPD 
ČR 

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121k odst. 1 
Požadujeme vypustit poslední větu, a to následovně: 
„(1) Představenstvo nebo správní rada emitenta uvedeného 
v § 118 odst. 1 písm. a) vyhotoví do 90 dnů po přijetí akcií 
k obchodování na regulovaném trhu politiku odměňování 
osob podle § 121m odst. 1 a předloží ji ke schválení 
nejpozději první valné hromadě konané po dni přijetí akcií 
k obchodování na regulovaném trhu, která schvaluje účetní 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Navrhované pravidlo není v rozporu se směrnicí. Ačkoli směrnice 
výslovně nepředpokládá, že výkon funkce členů představenstva 
nebo správní rady bude bezplatný, čl. 14b směrnice požaduje, aby 
členské státy stanovily pravidla pro opatření a sankce uplatnitelné 
při porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této 
směrnice. Jaké sankce členský stát zavede, aby dosáhl naplnění 
požadavků směrnice, je ponecháno na členském státu, který 
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závěrku emitenta; dozorčí rada připojí k návrhu 
představenstva své stanovisko. Neučiní-li tak, je výkon 
funkce členů představenstva a dozorčí rady nebo členů 
správní rady bezplatný, a to ode dne konání valné hromady 
podle věty první až do dne konání valné hromady, které 
byla předložena politika odměňování ke schválení.“. 
Odůvodnění:  
Navržená úprava je v rozporu:  

• s čl. 9a odst. 2 směrnice, ze kterého nevyplývá, že by byl 
za nějakých podmínek výkon funkce bezplatný;  

• s § 438 odst. 2 ZOK, kdy je sice odměna, která je 
součástí smlouvy o výkonu funkce, schválena příslušným 
orgánem společnosti, nicméně přesto by nemohla být 
vyplacena. 
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) je svou 
podstatou veřejnoprávní normou. Jeho ingerence do 
soukromoprávních vztahů regulovaných především 
občanským zákoníkem a zákonem o obchodních 
korporacích by tak měla být minimální. Pokud je již do 
soukromoprávních vztahů ingerováno, nesmí docházet 
k jejich popření. Proto je formálně právně zcela 
nepřijatelné, aby ZPKT fakticky negoval ustanovení § 59 
ZOK, které výslovně stanoví, že výkon funkce člena 
orgánu právnické osoby je úplatný, je-li takto sjednáno ve 
smlouvě o výkonu funkce schválenou valnou hromadou. 
Navíc směrnice konstrukci takové sankce nepředpokládá, 
jedná se tedy o typický příklad tzv. goldplatingu, tedy 
regulace, která jde nad rámec požadavků evropské 
normy, což je z hlediska legislativního procesu a adresátů 
právních norem nežádoucí.  
Dané ustanovení je problematické i z hlediska praktické 

nejlépe uváží, jaké sankce budou s ohledem na vnitrostátní 
pravidla nejefektivnější.  
Nelze souhlasit ani s dalším tvrzením, podle něhož je navrhovaná 
úprava v rozporu s § 438 odst. 2 ZOK. Citované ustanovení pouze 
stanoví, že volí-li členy představenstva dozorčí rada, schvaluje 
taktéž smlouvu o výkonu funkce členů představenstva; na tom 
však navrhovaná zákonná úprava nic nemění. V případě tzv. 
německého modelu, kdy jsou členové představenstva voleni 
dozorčí radou, bude i nadále konkrétní výše odměny 
představenstva ve smlouvě o výkonu funkce určovat dozorčí rada. 
Při určování výše odměny však bude omezena politikou 
odměňování, která nastaví principy a přípustné limity výše odměn 
ve společnosti. Konkrétní odměny bude i nadále určovat dozorčí 
rada, resp. ve společnostech, kde představenstvo volí valná 
hromada, je bude i nadále určovat valná hromada, a to ve smlouvě 
o výkonu funkce.  
Pokud jde o vztah navrhované úpravy k § 59 ZOK, jedná se o 
vztah lex specialis (ZPKT) k lex generali (§ 59 ZOK). Obecně 
tedy platí, že je výkon funkce členů voleného orgánu společnosti 
úplatný, nicméně i obecná úprava zná výjimky, kdy je výkon 
funkce bezplatný (srov. § 59 odst. 3 a 4 ZOK). Navrhovaná úprava 
na tomto nic nemění, pouze stanoví důsledek porušení povinnosti 
vyhotovit politiku odměňování a předložit ji valné hromadě ke 
schválení. Je totiž důležité zdůraznit, že bezplatnost výkonu 
funkce členů představenstva nebo dozorčí rady může nastat pouze 
v případě, kdy nesplní zákonem stanovenou povinnost politiku 
odměňování předložit valné hromadě ke schválení. Taková sankce 
za nesplnění zákonné povinnosti je zcela legitimní a slouží 
k dosažení cíle směrnice, tedy aby byla valné hromadě předložena 
politika odměňování, o které budou moci akcionáři hlasovat a 
podle níž budou určovány odměny zejména jednotlivým členům 
volených orgánů. 
Co se týče rozdílné osobní působnosti citovaného pravidla 
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aplikace. Politika odměňování stanoví obecná pravidla a 
kritéria (§ 121l), neobsahuje konkrétní částky. Navíc se 
z dikce ustanovení, jehož zrušení se navrhuje, zdá, že 
nedopadá na stejný okruh osob jako zpráva o odměňování 
(§ 121m ve spojení s § 121p), resp. sankce neplatnosti by 
se uplatnila pouze vůči části managementu – 
představenstvu a dozorčí radě. Z dikce návrhu není dále 
zřejmé, jak dlouho by byl výkon funkce neplatný, resp. na 
jaké období se má neplatnost vztahovat. Výše uvedené 
nejasnosti vyvolávají vážné pochybnosti o ústavnosti 
navrženého ustanovení z hlediska rovnosti práva a zákazu 
diskriminace. 

(členové představenstva a dozorčí rady nebo správní rady) oproti 
vymezení osob, na něž dopadají pravidla o odměňování (pravidla 
o politice odměňování i zprávě o odměňování), je třeba přisvědčit, 
že vymezení není stejné, což je způsobeno tím, že generální 
ředitel, na kterého může úprava odměňování dopadnout, bude 
podléhat režimu zákoníku práce a ten má ze zákona garantovanou 
odměnu za vykonanou práci. Podotýkáme, že bezplatnost výkonu 
funkce nebude dopadat na členy dozorčí rady, jelikož 
nepředkládají valné hromadě politiku odměňování ke schválení. 
Závěrem upozorňujeme, že není přiléhavé tvrzení, že by 
předmětné pravidlo neupravovalo, za jaké období bude výkon 
funkce členů volených orgánů bezplatný. Pravidlo výslovně 
stanoví, že výkon funkce bude bezplatný ode dne konání valné 
hromady do dne konání valné hromady, jíž bude předložena 
politika odměňování.   

Ostatní připomínka 
K bodu 11, k ustanovení § 121l odst. 2 písm. b) 
Požadujeme dotčené ustanovení upřesnit, a to následovně: 
„b) jednoznačná, úplná a různorodá kritéria přiznávání 
pohyblivé složky odměny, kritéria finanční a nefinanční 
výkonnosti emitenta, případně včetně kritérií týkajících se 
sociální odpovědnosti emitenta, vysvětlení, jakým 
způsobem tato kritéria přispívají k cílům uvedeným 
v odstavci 1, a metody použitelné k určení, do jaké míry 
byla tato výkonnostní kritéria splněna, a případně i 
pravidla pro odklad vzniku nároku na pohyblivou složku 
odměny či její část a právo emitenta požadovat vrácení 
pohyblivé složky odměny či její části, poskytuje-li emitent 
pohyblivou složku odměny,“. 
Odpovědnost: 
Opět se jedná o zpřísnění formulace nad rámec požadavků 
směrnice. Navrhuje se kritéria týkající se sociální 

Akceptováno. 
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odpovědnosti emitenta nastavit jako povinná, přičemž 
směrnice tato kritéria stanoví jako volitelná. 

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121l odst. 2 písm. 
c) 
Požadujeme návětí upravit následovně: 
„c) vázací dobu a případně povinnost držet akcie po 
uplynutí vázací doby, a vysvětlení, jakým způsobem 
odměna formou akcií přispívá k cílům uvedeným v odstavci 
1, poskytuje-li emitent odměnu formou akcií“. 
Odůvodnění: 
K nabytí akcií může dojít jak uplatněním opcí, tak 
přidělením akcií, proto navrhujeme text upravit dle dikce 
směrnice 

Vysvětleno. 
Vázací doba je doslovným překladem anglického termínu „vesting 
period“. V českém právním řádu však neexistuje „vázací doba“ ve 
vztahu k odměnám formou akcií (formou opčních programů). 
V zákoně nelze použít slova či slovní spojení, které zákon 
nedefinuje a jejichž význam není seznatelný ani z jiného právního 
předpisu nebo alespoň z praxe (např. z kodexů corporate 
governance). Z tohoto důvodu se do návrhu zákona navrhuje tento 
termín opsat tak, aby byl jeho obsah zřejmý. 

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121m odst. 2 
písm. f) 
Požaduje slovo „platovým“ nahradit slovem „mzdovým“ 
„f) informaci, jakým způsobem bylo při vytváření politiky 
odměňování přihlédnuto k platovým mzdovým a pracovním 
podmínkám zaměstnanců emitenta a“. 
Odůvodnění: 
Jde o legislativně technickou úpravu. V soukromém 
sektoru, na který cílí navržená regulace, jsou zaměstnanci 
odměňováni mzdou nikoli platem. Plat je termín vyhrazen 
pro odměňování zaměstnanců veřejného sektoru. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121m odst. 2 
Požadujeme vypustit konec věty za středníkem: 

Neakceptováno. 
Srov. vypořádání připomínky k § 121k odst. 1. 
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„(2) Neexistuje-li schválená politika odměňování, jsou 
odměny osobám uvedeným v odstavci 1 vypláceny 
v souladu se stávající praxí; ustanovení § 121k odst. 1 věta 
druhá tím není dotčeno.“  
Odůvodnění: 
Jde o legislativně technickou úpravu v návaznosti na 
zrušení § 121k odst. 1 věty druhé. 
Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121m odst. 3 
Požadujeme celý odstavec vypustit bez náhrady: 
(3) Členové představenstva, dozorčí nebo správní rady jsou 
povinni vrátit část odměny vyplacenou v rozporu 
s politikou odměňování. Schvaluje-li smlouvu o výkonu 
funkce člena představenstva dozorčí rada, ručí za splnění 
této povinnosti společně a nerozdílně členové dozorčí rady, 
kteří vyplacení takové odměny schválili. 
Odůvodnění:  
Směrnice mechanismus ručení ani vrácení odměn nezná. 
Jde tedy o transpozici nad rámec směrnice - goldplating, 
který není pro splnění závazku implementace evropské 
legislativy nezbytný. Ostatně navržené ustanovení 
vyvolává řadu otázek, na které v současném právním řádu 
nenalézáme jednoznačné odpovědi. Jaký orgán by byl 
kompetentní k určení, zda došlo k vyplacení odměn 
v rozporu s politikou odměňování? Valná hromada? 
Dozorčí rada v modelu společností, kde smlouvy o výkonu 
funkce schvaluje dozorčí rada nikoli valná hromada? Česká 
národní banka, která je dohledovým orgánem pro 
dodržování pravidel stanovených ZKPT? Navíc politika 
odměňování definuje obecná pravidla, nikoli konkrétní 
částky. Ty z povahy věci závisí na hospodářských 

Akceptováno jinak. 
Odstavec 3 bude vypuštěn. Na jeho místo bude formulováno 
pravidlo, podle něhož bude ujednání o odměňování, které bude 
v rozporu s politikou odměňování, neúčinné. Případné odměny 
vyplacené v rozporu s politikou odměňování budou podléhat 
obecnému režimu bezdůvodného obohacení. Ručení členů dozorčí 
rady konstruováno nebude. 
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výsledcích a dalších kritériích, jejichž vyčíslení není 
předem možné. Komparace reálně vyplacených odměn 
s pravidly politiky odměňování by zřejmě vyžadovala 
nestranné posouzení znalcem. Jak by se postupovalo 
v případě odmítnutí vrácení odměn? Akcionáři by podali 
žalobu? Z jakého titulu – náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení? ČNB by složitě obhajovala svou kompetenci, 
neboť porušení daného ustanovení není charakterizováno 
jako přestupek v příslušných pasážích ZKPT. Návrh tedy 
znamená právní nejistotu.  
Předkladatel zároveň zdůrazňuje, že vrácení by se 
nevztahovalo na plnění z pracovněprávních smluv, což 
je diskriminační ve vztahu k těm členům orgánu, kteří 
mají „pouze“ smlouvu o výkonu funkce v režimu 
zákona o obchodních korporacích. Zákoník práce totiž 
neumožňuje zaměstnavateli udělovat peněžní sankce, 
což vrácení odměny nepochybně je. Takto zjednodušující 
pojetí sankcí lze vnímat jako zavádění nerovnosti, což je 
v rozporu s ústavně garantovanými právy. 
Stejně problematické je zavedení ručení pro členy dozorčí 
rady, které penalizuje společnost za to, že udělila dozorčí 
radě kompetence, které může vykonávat valná hromada. 
Nelze přijmout závěr důvodové zprávy, která vysvětluje, že 
stejně přísný postup nelze aplikovat na akcionáře, neboť 
nejsou povinni dodržovat standard péče řádného 
hospodáře. V institutu povinnosti členů orgánů jednat 
s péčí řádného hospodáře je již odpovědnost za jejich 
rozhodnutí zohledněna. Je proto nanejvýš nevhodné 
upravovat odpovědnost členů orgánů podle toho, co je 
předmětem rozhodnutí. 
Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121p odst. 1 Částečně akceptováno 

Nelze souhlasit s připomínkovým místem, že by obsah zprávy o 
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Požadujeme text uvozovací věty upravit, a to následovně: 
„(1) Zpráva o odměňování ve vztahu ke každé osobě podle 
§ 121m odst. 1 šetří její oprávněné zájmy a právo na 
soukromí. Zpráva o odměňování může obsahovat 
obsahuje“. 
Odůvodnění: 
Předkladatel opět přistoupil ke goldplatingu, když obsah 
zprávy o odměňování stanovil taxativním výčtem. Článek 
9b bod 1 směrnice stanoví: „Zpráva o odměňování 
případně obsahuje následující informace (…)“. I evropský 
legislativec si tak byl vědom limitů, na které nová úprava 
naráží, a to jak na úrovni evropského práva, tak na úrovni 
práva členských států.  
Z evropského práva je v tomto směru inspirativní směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném 
použití informací veřejného sektoru, která jasně 
zdůrazňuje, že při harmonizaci pravidel a postupů 
členských států při využívání informací musí zajistit, 
aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská 
soutěž (recitál 1). Zveřejňování informací navíc naráží na 
limity „zvláštního zájmu“, který je tak důležitým 
korektivem bezbřehého zveřejňování (recitál 9) Stejná 
premisa platí i pro implementaci směrnice o dlouhodobém 
zapojení akcionářů.  
V českém právním řádu nalézáme paralelu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon 
sám i bohatá judikatura Nejvyššího správního soudu a 
Ústavního soudu nastavuje jasné limity pro zveřejňování 
(například informací o platech ve veřejné sféře).  
Při tvorbě příslušné právní normy je nutné položit si 
otázku, komu má úprava sloužit a zvážit, zda převáží 

odměňování měl být zcela ponechán na úvaze emitenta. Text 
směrnice pouze zdůrazňuje (v českém znění slovem „případně“, 
výstižněji však v anglickém znění „where applicable“), že 
v závislosti na formách odměny poskytovaných emitentem 
obsahuje zpráva o odměňování popis příslušných poskytnutých 
odměn. Přestože se domníváme, že to již vyplývá ze stávajícího 
znění návrhu (a z logiky věci, v opačném případě by byl emitent 
nucen do zprávy o odměňování uvést, že určitou odměnu 
neposkytuje, což ostatně může plynout již z politiky odměňování), 
návrh pravidla bude zpřesněn, aby bylo zřejmé, že se ve zprávě o 
odměňování uvádí pouze ty odměny, které emitent poskytuje.  
Požadavek na doplnění slov „šetří její oprávněné zájmy a právo na 
soukromí“ je ve zjevném rozporu s požadavky směrnice. Směrnice 
žádné takové omezení a výjimky nepředvídá. Zároveň je třeba 
upozornit, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu je při 
posuzování ústavnosti či neústavnosti uveřejňování platů či mezd 
zaměstnanců potřeba vždy vážit, zda v konkrétním případě 
převažuje právo na ochranu soukromí nebo právo na informace, 
tedy aplikuje test proporcionality. Za účelem vážení těchto ústavně 
garantovaných práv užívá Ústavní soud čtyřprvkový test, který 
uplatňuje i Evropský soud pro lidská práva při aplikaci čl. 10 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a při jehož splnění 
nelze hovořit o protiústavnosti uveřejňování odměn zaměstnanců 
(či přeneseně i jiných osob, např. členů orgánů) – k tomu viz např. 
nález Ústavního soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. IV. ÚS 
1378/16. Pokud by zákonná úprava obsahovala navrhovanou 
textaci, naznačoval by již zákonodárce na zákonné úrovni, 
kterému z uvedených ústavně chráněných práv by měla být dána 
přednost, čímž by narušil obecně užívaný a mezinárodně uznávaný 
čtyřprvkový test. 
Argument, že zveřejňování údajů o odměnách vytváří nerovné 
konkurenční prostředí, je třeba odmítnout. Kotovaným 
společnostem, které jsou ostatně subjekty veřejného zájmu [srov. § 
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zájem na poskytnutí informace před zájmem na jejím 
odmítnutí. Právě test proporcionality, tedy přiměřenosti 
omezení jednoho práva a přednost práva jiného je 
dostatečně projudikován jak českými soudy, tak na 
mezinárodní úrovni (například rozhodnutí Evropského 
soudu pro lidská práva). Předkladatel by měl rovněž 
zohlednit průlomový nález Ústavního soudu ze dne 20. 
června 2017 ve věci sp. zn. IV. ÚS 1146/16, který 
zdůraznil, že obchodní korporace jsou zakládány za 
účelem podnikání a dosahování zisku. Proto je nutné 
zachovat rovné konkurenční prostředí pro obchodní 
korporace. Závěr Ústavního soudu je v zásadě 
aplikovatelný i na situace vytvářené ZPKT, který 
rozděluje obchodní společnosti na kótované a ostatní, 
čímž nepřiměřeně zasahuje do konkurenčního prostředí 
a narušuje hospodářskou soutěž. 
Navržený text tak zcela opomíjí právní rámec, do něhož 
mají být nová pravidla zasazena. Připomeňme, že každá 
nová norma musí projít testem souladu s ústavním 
pořádkem. Je více než pravděpodobné, že navržená úprava 
pro obchodní korporace s kótovanými akciemi je 
diskriminační a zavádí faktickou i právní nerovnost 
vůči těm, které na burze neobchodují. Rovněž dochází 
k omezení ústavou garantovaného práva na ochranu 
majetku a ochranu soukromí. Důvodová zpráva dopady 
záměrně marginalizuje, když tvrdí, že při zásazích do 
výše uvedených základních práv je plně respektována 
zásada šetření jejich podstaty a smyslu. Předkladatel uvádí, 
že omezení práva na ochranu osobních údajů a soukromí se 
vyvažuje nově zavedenými nástroji (důvodová zpráva 
v obecné části bod 8). Z paragrafového znění však toto 
vyvážení nevyplývá. Například povinnost vrcholových 
zaměstnanců zveřejňovat své příjmy na webu společnosti je 

1a písm. a) ve vazbě na § 19a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů] mohou být uloženy, a je 
tomu tak již v současné době, povinnosti, které jiné obchodní 
korporace nemají. Jde o povinnosti, které mají zjistit zejména 
informovanost akcionářů a transparentnost těchto subjektů. Tyto 
předpoklady jsou společnostem vstupujícím na regulovaný trh 
známy. Skutečnost, že v České republice není tak velký 
regulovaný trh, nemůže být důvodem pro nedostatečnou 
implementaci směrnice. Malý kapitálový trh není pouze 
specifikem ČR, ale v obdobné situaci je řada dalších členských 
států EU (zejména země střední a východní Evropy). Ostatně 
konkurenční trh je třeba vnímat i na celém vnitřním trhu. 
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naprosto excesivní, nelegitimní a v rozporu 
s pracovněprávní legislativou. Zákon nenavrhuje žádné 
vyvážení takového zásahu do oprávněných zájmů a 
soukromí osob (odstranění informace po 10 letém 
zveřejnění za šetření práv považovat nelze).  
Navíc z řady studií vyplývá, že zveřejňování informací o 
odměnách může přinést zcela opačný než původně 
zamýšlený efekt racionalizace a efektivity hospodaření. 
Zveřejnění výše mezd managementu může u ostatních 
zaměstnanců, kteří do okamžiku zveřejnění považovali své 
pracovní a mzdové podmínky za optimální, vést 
k negativní reakci a požadavkům na zvýšení mezd. 
Vyhoví-li společnost těmto požadavkům, aby zaměstnanci 
nezačali odcházet, bude muset zpravidla zvýšit odměny i 
manažerům, neboť nelze diskriminačně zvýhodňovat pouze 
část zaměstnanců. V konečném důsledku tak mohou 
mzdové náklady vzrůst natolik, že ohrozí hospodářské 
výsledky firmy a tudíž výnosy akcionářů. Efekt regulace 
tak může akcionáře poškodit.  
Vzhledem k výše uvedeným argumentům je tedy zcela 
legitimní ponechat na uvážení společností, jaký rozsah,a 
jakou míru podrobností zveřejní, aby neporušily jak 
práva dotčených osob, tak práva akcionářů. 

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121p odst. 1 
písm. c) 
Požadujeme nahradit slova „stejnou ovládací osobou“ 
slovy „stejným emitentem“: 
„c) jakoukoli odměnu vyplacenou společností náležející do 
skupiny společností ovládaných stejnou ovládající osobou 
stejným emitentem,“. 

Neakceptováno 
Emitent může být i ovládanou osobou. Zřejmě bude zakotvena 
informační povinnost člena voleného orgánu ve vztahu 
k emitentovi, aby se emitent mohl dozvědět, že byla členovi 
voleného orgánu poskytnuta odměna osobou ovládající emitenta. 
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Odůvodnění: 
Je-li emitent v postavení ovládané osoby, nemá právní 
nástroj ke zjištění výše odměny například člena 
představenstva nebo dozorčí rady společností, které jsou 
vůči němu v postavení ovládající osoby nebo osoby 
ovládané jeho ovládající osobou. Navíc by se taková 
povinnost mohla vztáhnout i na nekótované společnosti, 
které do působnosti směrnice nespadají. 

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121r 
Požadujeme upravit nadpis následovně: 
„Významné transakce uzavírané emitentem mezi 
spřízněnými osobami“. 
Odůvodnění: 
Původní název ustanovení je zavádějící. S ohledem na 
definici spřízněných osob v § 2 odst. 1 písm. zb) a obsah 
celého ustanovení, z něhož vyplývá, že o jiné transakce než 
mezi spřízněnými osobami se nejedná, je žádoucí název 
upřesnit. Ostatně i důvodová zpráva zdůrazňuje, že jde o 
implementaci směrnice v části významných transakcí mezi 
spřízněnými osobami. 

Vysvětleno 
Přestože úprava dopadá pouze na významné transakce se 
spřízněnými stranami, první odstavec vymezuje významné 
transakce, nikoli nezbytně významné transakce se spřízněnými 
stranami. Domníváme se však, že systematicky i logicky je 
ustanovení vyložitelné. 
 
  

Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121r odst. 1 
Požadujeme nahradit v písm. b), c) a d) číslo 10 % číslem 
15 % a v písm. a) upravit a doplnit text následovně:  
 „a) převod nebo zastavení závodu nebo pobočky emitenta, 
ve výši přesahující 15% aktiv vyplývajících z účetní 
závěrky za účetní období bezprostředně předcházející 
účetnímu období, v němž se transakce uzavírá, 

Neakceptováno. 
 
 
Z dotazníkového šetření s emitenty provedeného ve fázi přípravy 
transpozice vyplývá, že hranice 10 % je dostatečně vysoká a 
neměla by emitenty významně zatěžovat. Podle informací od 
Evropské komise členské státy zvažují hranici 1 %, 5 % a 10 % - 
údaje jsou anonymizované, Česká republika je již v současné době 
na horní hranici. Není žádoucí v porovnání s jinými členskými 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB3EGVDCD)



Stránka 59 (celkem 61) 

b) zcizení nebo nabytí majetku emitentem ve výši 
přesahující 10 15 % aktiv vyplývajících z účetní závěrky za 
účetní období bezprostředně předcházející účetnímu 
období, v němž se transakce uzavírá,  
c) zvýšení dluhů emitenta o dluh ve výši přesahující 10 15 
% aktiv vyplývajících z účetní závěrky za účetní období 
bezprostředně předcházející účetnímu období, v němž se 
transakce uzavírá, nebo 
d) poskytnutí jistoty emitentem ve výši přesahující 10 15 % 
aktiv vyplývajících z účetní závěrky za účetní období 
bezprostředně předcházející účetnímu období, v němž se 
transakce uzavírá“. 
Odůvodnění:  
Ze zprávy RIA vyplývá, že respondenti ankety 
Ministerstva financí na otázku „Jaká by měla být hraniční 
hodnota pro významné transakce?“ většinově navrhli 
hranici 20 %. Předkladatel však výsledky ankety 
marginalizuje a navrhuje hranici 10 % s tím, že „z 
konzultací s jinými členskými státy vyplynulo, že hranice 5 
– 10 % bude zřejmě nejčastější.“ Není zřejmé, kolik zemí 
bylo konzultováno, zda se pro definici významné transakce 
kombinují různá kritéria, zda navržená hranice vyplývá 
z jiných právních předpisů daného státu apod. Vypovídací 
hodnota takové konzultace je tudíž minimální. Navrhuje se 
proto kompromisní varianta 15 %. Účelem právní úpravy je 
vymezit skutečně významné transakce, k nimž z povahy 
věci dochází minimálně. Proto by i kvantitativní kritérium 
mělo zohledňovat ojedinělost transakce. Zároveň je na 
místě, aby významnost veškerých transakcí se spřízněnými 
osobami byla posuzována za použití kvantitativního 
hlediska. 

státy vybočovat. Procentní hranici je navíc nezbytné vnímat ve 
vazbě na navrhované pravidlo § 121u odst. 1, které stanoví, že 
navrhovaná ustanovení se nevztahují na transakce uzavírané 
v rámci běžného obchodního styku a za běžných tržních 
podmínek. 
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Ostatní připomínka 
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 121u 
Požadujeme vložit nový odstavec 4, který zní následovně: 
„(4) Ustanovení § 121s a 121t se dále nepoužijí na 
transakce uzavřené mezi emitentem a jeho dceřinými 
společnostmi za předpokladu, že jsou zcela vlastněné nebo 
že žádná další spřízněná strana emitenta nemá v dceřiné 
společnosti žádný podíl.“ 
Odůvodnění:  
Směrnice umožňuje využití této výjimky, která významně 
snižuje administrativní zátěž při koncernových transakcích. 
Předkladatel tuto výjimku zavrhl z důvodů, které jsou ve 
zprávě RIA uvedeny takto: “(výjimku) se navrhuje 
nevyužít, neboť v praxi dochází k účelovému vkládání 
často i značné části majetku mateřské společnosti do 
stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti, aby tak byli 
obejiti akcionáři mateřské společnosti, kteří na nakládání 
s majetkem ve vlastnictví dceřiné společnosti nemají žádný 
vliv.“ Toto tvrzení ve zprávě RIA není podloženo žádným 
daty, jedná se tedy o pouhé spekulace. 

 
 
Neakceptováno 
Nevyužití diskrece je náležitě zdůvodněno. Využití bylo 
konzultováno s odbornou veřejností, která se staví proti využití 
této výjimky. 
 

SPD ČR Ostatní připomínka 
1. K §121p odst. 1 písm. b) ZPKT 
Navrhujeme nahradit pojem „zaměstnanci na plný 
pracovní úvazek“ pojmem „zaměstnanci pracující v 
rozsahu stanovené týdenní pracovní doby“. 
Odůvodnění: 
Pojem „plný pracovní úvazek“ právní úprava ČR nezná, 
zákoník práce v ustanovení § 79 i dalších pracuje s pojmem 
„stanovená týdenní pracovní doba“. 

Akceptováno jinak 
Pojem bude nahrazen, bude použit termín „nezkrácená týdenní 
pracovní doba“. 

ÚOOÚ Bez připomínek.  
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V Praze 5. října 2018 

Vypracoval: titul, jméno, příjmení Podpis: 
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