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Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znění pozdějších předpisů Odpovídající předpis EU 
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apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
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písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Poznámka 
pod čarou č. 
2 in fine 

2) (...) 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 
června 2017 o prospektu, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu, a o zrušení 
směrnice 2003/71/ES. 

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

§ 1 odst. 3 
písm. l) 

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

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

§ 2a odst. 1 
písm. i)  

Profesionálním zákazníkem se v tomto 
zákoně rozumí  
i) jiná osoba, která vykonává 
svou podnikatelskou činnost na 
finančním trhu na základě povolení 
uděleného orgánem dohledu nad 
finančním trhem nebo na základě zápisu 
do registru provedeného orgánem 
dohledu nad finančním trhem, zejména 
platební instituce, instituce 
elektronických peněz, vydavatel 
elektronických peněz malého rozsahu, 
poskytovatel platebních služeb malého 
rozsahu, nebankovní poskytovatel 
spotřebitelského úvěru, hlavní 
administrátor, investiční 
zprostředkovatel, pojišťovací agent, 
pojišťovací makléř, samostatný 
zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, 
samostatný likvidátor pojistných událostí, 
provozovatel platebních systémů s 
neodvolatelností zúčtování, provozovatel 
vypořádacího systému s 
neodvolatelností vypořádání a centrální 
depozitář, avšak s výjimkou vázaného 
zástupce investičního zprostředkovatele, 
vázaného zástupce podle zákona o 
spotřebitelském úvěru, vázaného 
zástupce obchodníka s cennými papíry, 
vázaného zástupce penzijní společnosti, 
vázaného pojišťovacího 
zprostředkovatele, 
 i) jiná osoba, která podniká na 
finančním trhu na základě povolení 

32014L0065 Příloha II bod 
I/1 úvodní 
část 
ustanovení:  
 

Následující subjekty jsou považovány 
za profesionální zákazníky pro účely 
této směrnice v souvislosti se všemi 
investičními službami, činnostmi a 
finančními nástroji.  
1) Subjekty, které musí mít pro činnost 
na finančních trzích povolení nebo 
podléhají regulaci. Níže uvedený 
seznam je chápán jako seznam 
obsahující všechny povolené subjekty 
vykonávající charakteristické činnosti 
uvedených subjektů, ať již jsou 
členským státem povolené podle 
některé směrnice, nebo povolené či 
regulované členským státem bez 
odkazu na některou směrnici, nebo 
povolené či regulované třetí zemí: 
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uděleného orgánem dohledu nad 
finančním trhem nebo na základě 
zápisu do registru provedeného 
orgánem dohledu nad finančním 
trhem, podřízeného pojišťovacího 
zprostředkovatele a výhradního 
pojišťovacího agenta, s výjimkou 
1. vázaného zástupce podle 
tohoto zákona, 
2. vázaného zástupce a 
zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr, 
3. vázaného zástupce podle 
zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření a 
4. vázaného zástupce a 
doplňkového pojišťovacího 
zprostředkovatele podle zákona 
upravujícího distribuci pojištění a 
zajištění,  

§ 2a odst. 3  Zákazník podle odstavců 1 a 2 se 
považuje za zákazníka, který není 
profesionálním zákazníkem v rozsahu 
obchodů s investičním nástrojem nebo 
investičních služeb, na kterém se s 
obchodníkem s cennými papíry 
dohodnou. V případě, že tato dohoda 
nebyla uzavřena v písemné formě, je 
obchodník s cennými papíry povinen 
tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost 
potvrzení o skutečnostech uvedených ve 
větě druhé první. 

32014L0065 Příloha II 
oddíl I třetí 
pododstavec  

Tento vyšší stupeň ochrany bude 
poskytnut, pokud zákazník považovaný 
za profesionálního zákazníka uzavře s 
investičním podnikem písemnou 
dohodu o tom, že pro účely 
uplatňovaného režimu podnikání 
nebude považován za profesionálního 
zákazníka. Tato dohoda uvede, zda se 
toto ujednání vztahuje na jednu nebo 
více konkrétních služeb či obchodů 
nebo na jeden nebo více druhů 
produktů či obchodů. 

§ 10 odst. 3 Je-li to nezbytné pro posouzení žádosti, 
Česká národní banka bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však 50. pracovní 
den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, 
písemně vyzve žadatele k předložení 
dalších informací, přičemž přijetí 
vyžádaných informací Česká národní 
banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě 
uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání 
této výzvy se běh lhůty stanovené v 
odstavci 2 staví, a to nejdéle na dobu 20 
pracovních dnů. Stavit běh této lhůty je 
možné pouze jednou. Běh lhůty 
stanovené v odstavci 2 se staví až na 
dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel 
a) má bydliště nebo sídlo ve státě, 
který není členským státem Evropské 
unie, nebo 
b) nepodléhá dohledu orgánu 
členského státu Evropské unie 
vykonávajícího dohled nad bankami, 
pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli 
investičních služeb nebo 
obhospodařovateli zahraničních 
investičních fondů. 

32014L0065 čl. 12 odst. 2 Je-li to nezbytné, mohou příslušné 
orgány během lhůty pro posouzení, a 
nejpozději v její padesátý pracovní den, 
požádat o další informace nezbytné pro 
dokončení posouzení. Tato žádost je 
písemná a upřesňuje, které doplňující 
informace jsou třeba. 
Na dobu mezi dnem žádosti 
příslušného orgánu o informace a 
obdržením odpovědi na tuto žádost od 
navrhovaného nabyvatele se lhůta pro 
posouzení staví. Stavení lhůty 
nepřesáhne 20 pracovních dnů. 
Příslušné orgány mohou podle svého 
uvážení vznést jakoukoli další žádost o 
doplnění nebo objasnění informací, to 
však nesmí vést ke stavení lhůty pro 
posouzení. 
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§ 15d odst.1 
písm. f) 

Obchodník s cennými papíry je povinen 
informovat zákazníka v dostatečném 
časovém předstihu před poskytnutím 
investiční služby o  
f) systému odškodnění 
zákazníků a systému pojištění 
pohledávek z vkladů, které se týkají 
majetku zákazníka, včetně výše a 
rozsahu krytí poskytovaném 
systémem pro odškodnění zákazníků; 
obchodník s cennými papíry 
informuje zákazníka na jeho žádost o 
podmínkách odškodnění, postup 
uplatnění nároku na odškodnění a 
jeho výplaty. 

31997L0009 čl. 10 odst. 1 Členské státy zajistí, aby investiční 
podniky přijaly vhodná opatření k tomu, 
aby poskytly skutečným i případným 
investorům potřebné informace o 
systému pro odškodnění investorů, 
jejichž členem investiční podnik a jeho 
pobočky v rámci Společenství jsou, 
nebo jakékoliv jiné způsoby 
odškodnění stanovené na základě čl. 2 
odst. 1 druhého pododstavce nebo čl. 5 
odst. 3. Investoři musí být informováni 
o ustanoveních systémů pro 
odškodnění investorů nebo jakéhokoliv 
jiného způsobu odškodnění, včetně 
výše a rozsahu krytí poskytovaného 
systémem pro odškodnění investorů a 
veškerých pravidel případně 
stanovených členskými státy podle čl. 2 
odst. 3. Tyto informace musí být 
poskytnuty v jasné a srozumitelné 
formě.  

§ 25 odst. 1 Zahraniční osoba, která má povolení 
orgánu dohledu jiného členského 
státu Evropské unie k poskytování 
hlavních investičních služeb, může v 
souladu s právem Evropské unie 
poskytovat na území České republiky 
bez umístění pobočky investiční 
služby, ke kterým má povolení orgánu 
dohledu domovského státu; za tím 
účelem může vykonávat svou činnost 
na území České republiky dočasně. 
Česká národní banka informuje tuto 
osobu bez zbytečného odkladu o tom, 
že obdržela od orgánu dohledu 
domovského státu údaje týkající se 
zamýšleného poskytování 
investičních služeb touto osobou v 
České republice. 

32014L0065 Čl. 34 odst. 1  Členské státy zajistí, aby kterýkoli 
investiční podnik, který povolily a nad 
kterým vykonávají dohled příslušné 
orgány jiného členského státu v 
souladu s touto směrnicí a v případě 
úvěrových institucí v souladu se 
směrnicí 2013/36/EU, mohl svobodně 
poskytovat investiční služby i 
doplňkové služby nebo vykonávat 
investiční činnost na jejich území, 
pokud tyto služby a činnosti spadají do 
oblasti, na kterou bylo povolení 
uděleno. Doplňkové služby lze 
poskytovat pouze společně s investiční 
službou nebo činností. 
Členské státy nekladou na takový 
investiční podnik nebo úvěrovou 
instituci žádné další požadavky týkající 
se záležitostí spadajících do oblasti 
působnosti této směrnice.  

§ 32a odst.1 
písm.  a) 

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

32014L0065 čl. 4 odst. 1 
bod 29 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
„vázaným zástupcem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která na plnou a 
bezpodmínečnou odpovědnost pouze 
jednoho investičního podniku, na jehož 
účet jedná, propaguje investice nebo 
doplňkové služby u zákazníků nebo 
potenciálních zákazníků, přijímá a 
předává instrukce nebo pokyny 
zákazníků v souvislosti s investičními 
službami nebo finančními nástroji, 
umísťuje finanční nástroje nebo 
poskytuje poradenství zákazníkům 
nebo potenciálním zákazníkům 
ohledně těchto finančních nástrojů 
nebo služeb;  

§ 34 Odpovědnost za obsah prospektu 
 
(1) Za správnost a úplnost údajů 
uvedených v prospektu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prospekt, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu64) odpovídá 
osoba, která vyhotovila prospekt, a 
ručitel, pokud je uveden v prospektu a 
zaručil se za správnost údajů. Pokud 
vyhotovilo prospekt více osob 
společně, odpovídá každá z těchto 
osob za obsah prospektu. V 
prospektu musí být uvedeny údaje o 

32017R1129 čl. 11  Odpovědnost spojená s prospektem 
1.   Členské státy zajistí, aby 
odpovědnost za informace uvedené v 
prospektu a v jakémkoliv jeho dodatku 
nesl alespoň emitent nebo jeho 
správní, řídící či dozorčí orgány, osoba 
nabízející cenné papíry nebo osoba, 
která žádá o přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, nebo ručitel. Osoby 
odpovědné za prospekt a za jakýkoliv 
jeho dodatek jsou jasně určeny v 
prospektu jménem a funkcí nebo v 
případě právnických osob názvem a 
sídlem; prospekt musí rovněž 
obsahovat jejich prohlášení, že podle 
jejich nejlepšího vědomí jsou informace 
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osobách odpovědných za správné 
vyhotovení prospektu a jejich 
prohlášení, že podle jejich nejlepšího 
vědomí jsou údaje obsažené v 
prospektu správné a že v něm nebyly 
zamlčeny žádné skutečnosti, které by 
mohly změnit význam prospektu. 
(2) Za správnost údajů uvedených ve 
shrnutí prospektu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prospekt, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu64) odpovídá 
osoba uvedená v odstavci 1 pouze v 
případě, že je shrnutí prospektu 
zavádějící nebo nepřesné při 
společném výkladu s ostatními částmi 
prospektu, nebo pokud shrnutí 
prospektu při společném výkladu s 
ostatními částmi prospektu 
neobsahuje požadované informace. 
(3) Za správnost a úplnost údajů 
uvedených v registračním dokumentu 
nebo univerzálním registračním 
dokumentu nesou osoby uvedené v 
odstavci 1 pouze, je-li takový 
dokument nedílnou součástí 
schváleného prospektu. 
________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129. 

obsažené v prospektu správné a že v 
něm nebyly zamlčeny žádné 
skutečnosti, které by mohly změnit 
význam prospektu. 
2.   Členské státy zajistí, aby se jejich 
právní a správní předpisy týkající se 
občanskoprávní odpovědnosti 
vztahovaly na osoby odpovědné za 
informace uvedené v prospektu. 
Členské státy však zajistí, aby žádná 
osoba nenesla občanskoprávní 
odpovědnost výhradně na základě 
shrnutí podle článku 7 nebo na základě 
zvláštního shrnutí unijního prospektu 
pro růst podle čl. 15 odst. 1 druhého 
pododstavce nebo na základě jejich 
překladu, ledaže tyto: 
a) jsou zavádějící, nepřesné nebo jsou 
v rozporu s ostatními částmi prospektu, 
nebo 
b) ve spojení s ostatními částmi 
prospektu neposkytují klíčové 
informace, které investorům pomáhají 
při rozhodování, zda do dotyčných 
cenných papírů investovat. 
3.   Odpovědnost za informace 
uvedené v registračním dokumentu 
nebo v univerzálním registračním 
dokumentu nesou osoby uvedené v 
odstavci 1 pouze v případech, kdy je 
registrační dokument nebo univerzální 
registrační dokument použit jako 
nedílná součást schváleného 
prospektu. 
První pododstavec se použije, aniž jsou 
dotčeny články 4 a 5 směrnice 
2004/109/ES, jestliže jsou do 
univerzálního registračního dokumentu 
začleněny informace podle uvedených 
článků. 

§ 35 Mechanismus k hlášení 
 
Osoba, na kterou se vztahují 
povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prospekt, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu64), nejedná-li se 
o obchodníka s cennými papíry, 
organizátora regulovaného trhu nebo 
poskytovatele služeb hlášení údajů, 
zavede, udržuje a uplatňuje 
mechanismus k hlášení porušení 
nebo hrozícího porušení tohoto přímo 
použitelného předpisu obdobně podle 
§ 12i odst. 1. 
 
________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129.  

32017R1129  
 

čl. 41 odst. 4 Členské státy požadují, aby 
zaměstnavatelé zabývající se 
činnostmi, které jsou regulovány pro 
účely finančních služeb, zavedli vhodné 
postupy, které jejich zaměstnancům 
umožní interně oznamovat skutečné či 
potenciální případy porušení zvláštní, 
nezávislou a samostatnou cestou.  
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§ 48 odst. 1 
písm. i) 

Organizátor regulovaného trhu je 
povinen 
i) zavést opatření pro soustavné 
sledování a sledovat, zda 
1. účastníci jím organizovaného 
regulovaného trhu dodržují pravidla 
obchodování na regulovaném trhu a 
pravidla přístupu na regulovaný trh, 
2. investiční nástroje přijaté k 
obchodování na jím organizovaný 
regulovaný trh splňují podmínky pro 
přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu stanovené tímto zákonem (§ 56) a 
pravidly pro přijímání investičních 
nástrojů k obchodování na regulovaném 
trhu, a podmínky pro přijetí cenného 
papíru k obchodování na oficiálním trhu 
(§ 65), 
3. emitenti investičních cenných 
papírů přijatých k obchodování na jím 
organizovaný regulovaný trh plní 
informační povinnosti stanovené v § 57, 
118, 119, 119a, 119b, 120 až 120c a 123 
a v přímo použitelném předpise 
Evropské unie upravujícím prospekt, 
který má být uveřejněn při veřejné 
nabídce nebo přijetí cenných papírů k 
obchodování na regulovaném trhu64), 

2017R1129 
 

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

§ 65 odst. 1 
písm. a) 

Organizátor regulovaného trhu může k 
obchodování na oficiálním trhu přijmout 
pouze akcie nebo dluhopisy, jestliže 
a) jsou splněny podmínky podle § 
56 a 57 podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
prospekt, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na 
regulovaném trhu64), 
 
________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129. 

32017R1129  
 

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

§ 71 odst. 4 Provozovatel mnohostranného 
obchodního systému zasílá České 
národní bance rovněž další informace o 
účastnících, podmínkách, průběhu a 
výsledcích obchodování v jím 
provozovaném systému, investičních 
nástrojích přijatých k obchodování v jím 
provozovaném systému a jejich 
emitentech a o poskytnutých službách, 
které jsou potřebné pro výkon dohledu. 
Provozovatel mnohostranného 
obchodního systému informuje 
Českou národní banku o obsahu 
smluv podle § 50g odst. 1. 

32014L0065  čl. 18 odst. 5 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. 

  32014L0065 čl. 48 odst. 3 
druhý 
pododstavec 

Regulovaný trh kontroluje a zajišťuje 
dodržování požadavků takových 
závazných písemných dohod 
investičními podniky. Regulovaný trh 
informuje příslušný orgán o obsahu 
závazné písemné dohody a na 
požádání mu poskytne jakékoli další 
informace nezbytné k tomu, aby se 
mohl příslušný orgán přesvědčit o 
souladu regulovaného trhu s tímto 
odstavcem. 
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§ 73 odst. 2 
a 3 

(2) Pro provozovatele 
mnohostranného obchodního 
systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 
a 2 a § 50g použijí obdobně. 
(3) Provozovatel mnohostranného 
obchodního systému je povinen 
kontrolovat a vynucovat dodržování 
závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 
obchodníky s cennými papíry. 

32014L0065  čl. 18 odst. 5 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.  

§ 73f odst. 6 Provozovatel organizovaného 
obchodního systému zasílá České 
národní bance rovněž další informace o 
účastnících, podmínkách, průběhu a 
výsledcích obchodování na jím 
organizovaném trhu, investičních 
nástrojích přijatých k obchodování na jím 
organizovaném trhu a jejich emitentech a 
o poskytnutých službách, které jsou 
potřebné pro výkon dohledu. 
Provozovatel organizovaného 
obchodního systému informuje 
Českou národní banku o obsahu 
smluv podle § 50g odst. 1. 

32014L0065  čl. 18 odst. 5 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.  

  32014L0065  čl. 48 odst. 3 
druhý 
pododstavec 

Regulovaný trh kontroluje a zajišťuje 
dodržování požadavků takových 
závazných písemných dohod 
investičními podniky. Regulovaný trh 
informuje příslušný orgán o obsahu 
závazné písemné dohody a na 
požádání mu poskytne jakékoli další 
informace nezbytné k tomu, aby se 
mohl příslušný orgán přesvědčit o 
souladu regulovaného trhu s tímto 
odstavcem.  

§ 73h odst. 
2 a 3 

(2) Pro provozovatele obchodního 
systému se § 50a až 50e, § 50f odst. 1 
a 2 a § 50g použijí obdobně. 
(3) Provozovatel organizovaného 
obchodního systému kontroluje a 
vynucuje dodržování závazků ze 
smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky 
s cennými papíry. 

32014L0065  čl. 18 odst. 5 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. 

§ 73m  Účastníci obchodního systému mají 
povinnost provádět náležité testování 
algoritmů s cílem zajistit, aby 
algoritmické systémy obchodování 
nemohly vytvořit obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
přispět k vytvoření takových 
podmínek. 

32014L0065 čl. 48 odst. 6 Členské státy vyžadují, aby regulovaný 
trh zavedl účinné systémy, postupy a 
opatření, včetně stanovení povinnosti 
pro členy či účastníky provádět náležité 
testování algoritmů a vytvoření 
podmínek, které takovéto testování 
umožní, s cílem zajistit, aby 
algoritmické obchodní systémy 
nemohly vytvořit obchodní podmínky 
narušující řádné fungování trhu nebo 
přispět k vytvoření takových podmínek, 
a vypořádat se s jakýmikoli obchodními 
podmínkami narušujícími řádné 
fungování trhu, které vycházejí z 
takovýchto algoritmických obchodních 
systémů, včetně systémů omezujících 
poměr mezi neprovedenými pokyny a 
obchody, které do systému může 
zanést člen či účastník, aby se zpomalil 
tok pokynů v případě, že existuje riziko, 
že kapacita systému byla vyčerpána, a 
aby se omezil a prosadil minimální krok 
kotace, který lze na trhu provést. 

§ 122a odst. 
2 

Povinnost podle § 122 odst. 1 vzniká bez 
ohledu na to, že osoba hlasovací práva 
z jakéhokoli důvodu nevykonává. V 
důsledku toho, že tato osoba 
nevykonává hlasovací práva, nedochází 
ke změně jejího podílu ani podílu jiných 
osob na hlasovacích právech podle 

32004L0109 čl. 9 odst. 1 Domovský členský stát zajistí, aby v 
případě, že akcionář nabude nebo 
pozbude akcie emitenta, jehož akcie 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu a jsou s nimi spojena 
hlasovací práva, oznámil tento akcionář 
emitentovi podíl na hlasovacích 
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odstavce § 122 odst. 1. právech emitenta, který tento akcionář 
drží v důsledku nabytí nebo pozbytí v 
případě, že tento podíl dosáhne, 
přesáhne nebo klesne pod prahové 
hodnoty 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 
30 %, 50 % a 75 %. 

§ 135 odst. 
1 písm. za) 

Dohled nad dodržováním práv a 
povinností stanovených tímto zákonem, 
právními předpisy jej provádějícími, 
přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie v oblasti činností na finančních 
trzích2) a podmínek stanovených v 
rozhodnutí vydaném podle tohoto 
zákona vykonává Česká národní banka. 
Dohledu České národní banky podléhá 
za) osoba, na kterou se vztahují 
povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prospekt, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu64). 
________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129.  

32017R1129 čl. 31 odst. 1 Každý členský stát určí jediný příslušný 
správní orgán, který je odpovědný za 
plnění povinností vyplývajících z tohoto 
nařízení a zaručuje, že ustanovení 
tohoto nařízení jsou uplatňována. 
Členské státy o tom informují Komisi, 
orgán ESMA a příslušné orgány 
ostatních členských států. 
Příslušný orgán musí být nezávislý na 
účastnících trhu.  

§ 136 odst. 
1 písm. m) 

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

32014R0909 čl. 63 odst. 2 
písm. a) až c) 

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

  32015R2365 čl. 22 odst. 4 
písm. a) až c) 

Členské státy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy svěří příslušným 
orgánům pravomoc ukládat za 
porušení uvedená v odstavci 1 alespoň 
tyto správní sankce a jiná správní 
opatření: 
a) příkaz osobě odpovědné za 
porušení, aby upustila od závadného 
jednání a zdržela se jeho opakování; 
b) veřejné oznámení provedené v 
souladu s článkem 26, v němž je 
uvedena odpovědná osoba a povaha 
daného porušení; 
c) odnětí povolení nebo pozastavení 
jeho platnosti; 
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  32014R1286 čl. 24 odst. 2 
písm. a), b) a 
d) 

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

  32016R1011 
 

čl. 42 odst. 2 
písm. a) až e) 

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

  32017R2402 čl. 32 odst. 2 
písm. d) 

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

  32017R1129 čl. 32 odst. 1 
písm. a), d) 
až h) a j) až 
m) 

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

§ 137 odst. 
4 

Česká národní banka vydá opatření 
obecné povahy, jsou-li naplněny 
podmínky stanovené v čl. 458 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, čl. 42 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 
nebo v čl. 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014. 
 

32014R0600 čl. 42 Zásahy příslušných orgánů u 
produktů 

1. Příslušný orgán může v členském 
státě nebo z členského státu zakázat či 
omezit: 
a) uvádění na trh, distribuci nebo 
prodej určitých finančních nástrojů či 
strukturovaných vkladů nebo finančních 
nástrojů či strukturovaných vkladů s 
určitými stanovenými rysy; nebo 
b) určitý typ finanční činnosti či 
praktiky. 
2. Příslušný orgán může přijmout 
opatření uvedené v odstavci 1, pokud 
se rozumně domnívá, že: 
a) buď 
i) finanční nástroj, strukturovaný vklad 
nebo činnost či praktika vzbuzuje 
významné obavy o ochranu investorů či 
představuje hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních či 
komoditních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému či jeho části 
alespoň v jednom členském státě; nebo 
ii) derivát má škodlivý účinek na 
mechanismus tvorby cen na základním 
trhu; 
b) stávající regulační požadavky podle 
právních předpisů Unie použitelné na 
finanční nástroj, strukturovaný vklad 
nebo činnost nebo praktiku dostatečně 
neřeší rizika uvedená v písmeni a) a 
problém by lépe neřešil zdokonalený 
dohled či vynucování stávajících 
požadavků; 
c) opatření je přiměřené s ohledem na 
povahu zjištěných rizik, úroveň 
sofistikovanosti dotčených investorů 
nebo účastníků trhu a pravděpodobný 
účinek opatření na investory či 
účastníky trhu, kteří mohou držet nebo 
využívat finanční nástroj, strukturovaný 
vklad nebo činnost či praktiku nebo z 
nich mít prospěch; 
d) příslušný orgán řádně konzultoval s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, kterých by se opatření mohlo 
významně dotknout; 
e) opatření nemá diskriminační účinek 
na služby nebo činnosti poskytované z 
jiného členského státu; a 
f) řádně konzultoval s veřejnými 
subjekty příslušnými pro dohled nad 
fyzickými zemědělskými trhy a pro 
jejich správu a regulaci podle nařízení 
(ES) č. 1234/2007 v případě, že 
finanční nástroj nebo činnost či praktika 
představují vážnou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu daného fyzického 
zemědělského trhu. 
V případě, že jsou podmínky stanovené 
v prvním pododstavci splněny, může 
příslušný orgán preventivně stanovit 
zákaz nebo omezení podle odstavce 1 
předtím, než je finanční nástroj nebo 
strukturovaný vklad uveden na trh, 
distribuován nebo prodán zákazníkům. 
Zákaz či omezení se může použít za 
okolností stanovených příslušným 
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orgánem nebo podléhat výjimkám 
stanoveným tímto orgánem. 
3. Příslušný orgán neuloží zákaz či 
omezení podle tohoto článku, pokud 
nejméně jeden měsíc před tím, než má 
opatření nabýt účinnosti, všem 
ostatním příslušným orgánům a orgánu 
ESMA písemně nebo prostřednictvím 
jiného komunikačního prostředku 
dohodnutého mezi orgány neoznámil 
podrobnosti o: 
a) finančním nástroji nebo činnosti 
nebo praktice, které se navrhované 
opatření týká; 
b) přesné povaze navrhovaného 
zákazu nebo omezení a o tom, kdy má 
nabýt účinku; a 
c) důkazech, na kterých založil své 
rozhodnutí a podle kterých je 
přesvědčen, že je splněna každá z 
podmínek v odstavci 2. 
4. Ve výjimečných případech, kdy se 
příslušný orgán domnívá, že je nutné 
urychleně přijmout opatření podle 
tohoto článku, aby se zabránilo 
poškození způsobenému těmito 
finančními nástroji, strukturovanými 
vklady, praktikami nebo činnostmi 
uvedenými v odstavci 1, může 
příslušný orgán přijmout přechodná 
opatření s písemným oznámením všem 
ostatním příslušným orgánům a orgánu 
ESMA nebo v případě strukturovaných 
vkladů orgánu EBA předaným 
nejpozději 24 hodin před tím, než má 
opatření vstoupit v platnost, za 
předpokladu, že jsou splněna všechna 
kritéria tohoto článku a dojde se kromě 
toho jednoznačně k závěru, že 
oznámení jeden měsíc předem by 
danou obavu či hrozbu odpovídajícím 
způsobem nevyřešilo. Příslušný orgán 
nepřijímá přechodná opatření s 
platností delší než tři měsíce. 
5. Příslušný orgán na svých 
internetových stránkách uveřejní 
oznámení o každém rozhodnutí uložit 
zákaz nebo omezení uvedené v 
odstavci 1. Oznámení specifikuje 
podrobnosti zákazu nebo omezení, 
okamžik po uveřejnění oznámení, od 
kterého opatření nabudou účinku, a 
důkazy, podle nichž je přesvědčen, že 
je splněna každá z podmínek 
uvedených v odstavci 2. Zákaz nebo 
omezení se týká pouze opatření 
přijatých po uveřejnění oznámení. 
6. Příslušný orgán zákaz nebo omezení 
zruší, jestliže podmínky uvedené v 
odstavci 2 již neplatí. 
7. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 50, v 
nichž se stanoví kritéria a faktory, které 
příslušný orgán zohlední při určování 
toho, zda nastalo významné ohrožení 
ochrany investorů či hrozba pro řádné 
fungování a integritu finančních či 
komoditních trhů a pro stabilitu celého 
finančního systému či jeho části 
alespoň v jednom členském státě, jak 
je uvedeno v odst. 2 písm. a). 
Mezi tato kritéria a faktory patří: 
a) míra složitosti finančního nástroje 
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nebo strukturovaného vkladu a vztah k 
typu zákazníka, jemuž je nabízen, 
distribuován a prodáván; 
b) míra inovace finančního nástroje, 
strukturovaného vkladu, činnosti nebo 
praktiky; 
c) páka, kterou finanční nástroj, 
strukturovaný vklad nebo praktika 
poskytují; 
d) pokud jde o řádné fungování a 
integritu finančních či komoditních trhů, 
objem či pomyslná hodnota emise 
finančních nástrojů nebo 
strukturovaných vkladů. 

§ 149b Přenos pravomocí podle nařízení o 
prospektu 

(1) Namísto České národní banky je 
orgán dohledu jiného členského státu 
vykonávající dohled v oblasti 
upravené v přímo použitelném 
předpise Evropské unie upravujícím 
prospekt, který má být uveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování na 
regulovaném trhu64) příslušný ke 
schválení prospektu nebo k ověřování 
toho, zda je propagační činnost v 
přeshraničních situacích v souladu 
s příslušnými pravidly, a to v rozsahu 
a za podmínek stanovených 
mezinárodní smlouvou. 
(2) Mezinárodní smlouva podle 
odstavce 1 vždy stanoví podmínky, za 
kterých má Česká republika nárok na 
regresní úhradu vůči orgánu dohledu 
jiného členského státu nebo vůči 
členskému státu, na jehož území má 
tento orgán sídlo, jestliže nahradila 
škodu nebo nemajetkovou újmu, 
kterou tento orgán při výkonu 
dohledu způsobil nezákonným 
rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem.  
(3) Při výkonu pravomocí podle 
odstavce 1 orgánem dohledu jiného 
členského státu se použije právní řád 
České republiky.  
(4) Odpovědnost za škodu 
způsobenou orgánem dohledu jiného 
členského státu jeho rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem 
při výkonu dohledu podle odstavce 1 
se posuzuje podle zákona 
upravujícího odpovědnost za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci. 
(5) Namísto orgánu dohledu jiného 
členského státu vykonávajícího 
dohled v oblasti upravené v přímo 
použitelném předpise Evropské unie 
upravujícím prospekt, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce nebo 
přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu64) je Česká 
národní banka příslušná ke schválení 
prospektu nebo k ověřování toho, zda 
je propagační činnost v 
přeshraničních situacích v souladu 
s příslušnými pravidly, a to v rozsahu 
a za podmínek stanovených 
mezinárodní smlouvou. 

32017R1129 čl. 20 odst. 8 Na žádost emitenta, osoby nabízející 
cenné papíry nebo osoby, která žádá o 
přijetí k obchodování na regulovaném 
trhu, může příslušný orgán 
domovského členského státu přenést 
schvalování prospektu na příslušný 
orgán jiného členského státu po 
předchozím oznámení orgánu ESMA a 
po dohodě s tímto jiným příslušným 
orgánem. Příslušný orgán domovského 
členského státu předá dokumentaci 
podanou společně se svým 
rozhodnutím o přenesení schvalování, 
a to v elektronickém formátu, 
příslušnému orgánu druhého členského 
státu ten den, kdy rozhodnutí učiní. 
Takové přenesení se oznámí 
emitentovi, osobě nabízející cenné 
papíry nebo osobě, která žádá o přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu, 
do tří pracovních dnů ode dne přijetí 
rozhodnutí, které přijme příslušný 
orgán domovského členského státu. 
Lhůty stanovené v odst. 2 prvním 
pododstavci a v odstavci 3 začínají 
plynout ode dne, kdy příslušný orgán 
domovského členského státu přijal 
rozhodnutí. Ustanovení čl. 28 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1095/2010 se 
nepoužije na přenesení schvalování 
prospektu podle tohoto odstavce. 
Jakmile je přenesení schvalování 
dokončeno, je pro účely tohoto nařízení 
za příslušný orgán domovského 
členského státu pro daný prospekt 
považován příslušný orgán, na který 
bylo schvalování prospektu přeneseno. 
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  32017R1129 čl. 22 odst. 8 Odchylně od odstavce 6 mohou 
kterékoli dva příslušné orgány uzavřít 
dohodu, na jejímž základě si má pro 
účely ověřování toho, zda je 
propagační činnost v přeshraničních 
situacích v souladu s příslušnými 
pravidly, ponechat tuto kontrolu 
příslušný orgán domovského členského 
státu. Jakákoli taková dohoda musí být 
oznámena orgánu ESMA. ESMA 
uveřejní seznam těchto dohod a 
pravidelně jej aktualizuje. 

§ 154 odst. 
2 

Osoba zahrnutá do konsolidačního celku 
sděluje na vyžádání České národní 
bance přímo nebo prostřednictvím 
ovládající osoby nebo obchodníka s 
cennými papíry, který je součástí tohoto 
konsolidačního celku a je určen Českou 
národní bankou, každou informaci 
potřebnou pro provádění dohledu na 
konsolidovaném základě. Totéž platí 
pro osoby, které jsou dceřinými 
podniky podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 ovládajícího 
obchodníka s cennými papíry, 
zahraničního ovládajícího obchodníka 
s cennými papíry, zahraniční 
ovládající banky, finanční holdingové 
osoby, smíšené finanční holdingové 
osoby nebo smíšené holdingové 
osoby a které zároveň nejsou 
zahrnuty do dohledu na 
konsolidovaném základě. 
________________ 
64) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129.  

32013L0036 čl. 119 odst. 3 Členské státy umožní svým orgánům 
příslušným k dohledu na 
konsolidovaném základě, aby požádaly 
dceřiné podniky instituce, finanční 
holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti, které 
nejsou zahrnuty do dohledu na 
konsolidovaném základě, o informace 
uvedené v článku 122. V takovém 
případě platí pro předávání a ověřování 
těchto informací postupy podle 
uvedeného článku.  

§ 157 odst. 
1 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že 
h) jako účastník regulovaného trhu 
obchodního systému neprovede 
testování algoritmů podle § 63a § 73m, 
nebo 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
a) s ohledem na tuto směrnici:  
i) čl. 8 první pododstavec písm. b),  
ii) čl. 9 odst. 1 až 6,  
iii) čl. 11 odst. 1 a 3,  
iv) čl. 16 odst. 1 až 11,  
v) čl. 17 odst. 1 až 6,  
vi) čl. 18 odst. 1 až 9 a odst. 10 první 
věta,  
vii) články 19 a 20,  
viii) čl. 21 odst. 1,  
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,  
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 
11 první a druhý pododstavec,  
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,  
xii) čl. 26 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a 
3,  
xiii) čl. 27 odst. 1 až 8, 
xiv) čl. 28 odst. 1 a 2,  
xv) čl. 29 odst. 2 první a třetí 
pododstavec, odst. 3 první věta, odst. 4 
první pododstavec a odst. 5,  
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a 
odst. 3 druhý pododstavec první věta,  
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xviii) čl. 32 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a čtvrtý pododstavec,  
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xix) čl. 33 odst. 3,  
xx) čl. 34 odst. 2, odst. 4 první věta, 
odst. 5 první věta a odst. 7 první věta,  
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první 
pododstavec a odst. 10 první věta,  
xxii) čl. 36 odst. 1,  
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první věta a odst. 2 
první pododstavec,  
xxiv) čl. 44 odst. 1 čtvrtý pododstavec, 
odst. 2 první věta, odst. 3 první 
pododstavec a odst. 5 písm. b),  
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,  
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a 
b),  
xxvii) článek 47,  
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,  
xxix) čl. 49 odst. 1,  
xxx) čl. 50 odst. 1,  
xxxi) čl. 51 odst. 1 až 4 a odst. 5 druhá 
věta,  
xxxii) čl. 52 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a pátý pododstavec,  
xxxiii) čl. 53 odst. 1, 2 a 3, odst. 6 druhý 
pododstavec první věta a odst. 7, 
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a 
odst. 10 první pododstavec,  
xxxvi) čl. 58 odst. 1 až 4,  
xxxvii) čl. 63 odst. 1, 3 a 4,  
xxxviii) čl. 64 odst. 1 až 5, 
xxxix) čl. 65 odst. 1 až 5, 
xxxx) čl. 66 odst. 1 až 4, a 

§ 161 odst. 
1 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že nesplní některou z povinností nebo 
poruší některý ze zákazů uvedených v 
přímo použitelném předpisu Evropské 
unie upravujícím trhy finančních 
nástrojů53), nebo poruší opatření přijaté 
na jejich základě. 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
b) s ohledem na nařízení (EU) č. 
600/2014: 
i) čl. 3 odst. 1 a 3, 
ii) čl. 4 odst. 3 první pododstavec, 
iii) článek 6, 
iv) čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec první 
věta, 
v) čl. 8 odst. 1, 3 a 4, 
vi) článek 10, 
vii) čl. 11 odst. 1 třetí pododstavec 
první věta a odst. 3 třetí pododstavec, 
viii) čl. 12 odst. 1, 
ix) čl. 13 odst. 1, 
x) čl. 14 odst. 1, odst. 2 první věta a 
odst. 3 druhá, třetí a čtvrtá věta, 
xi) čl. 15 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první a třetí věta, 
odst. 2 a odst. 4 druhá věta, 
xii) čl. 17 odst. 1 druhá věta, 
xiii) čl. 18 odst. 1 a 2, odst. 4 první 
věta, odst. 5 první věta, odst. 6 první 
pododstavec a odst. 8 a 9, 
xiv) čl. 20 odst. 1 a odst. 2 první věta, 
xv) čl. 21 odst. 1, 2 a 3, 
xvi) čl. 22 odst. 2, 
xvii) čl. 23 odst. 1 a 2, 
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xviii) čl. 25 odst. 1 a 2, 
xix) čl. 26 odst. 1 první pododstavec, 
odst. 2 až 5, odst. 6 první pododstavec 
a odst. 7 první až pátý a osmý 
pododstavec, 
xx) čl. 27 odst. 1, 
xxi) čl. 28 odst. 1 a odst. 2 první 
pododstavec, 
xxii) čl. 29 odst. 1 a 2, 
xxiii) čl. 30 odst. 1, 
xxiv) čl. 31 odst. 2 a 3, 
xxv) čl. 35 odst. 1, 2 a 3, 
xxvi) čl. 36 odst. 1, 2 a 3, 
xxvii) čl. 37 odst. 1 a 3, 
xxviii) články 40, 41 a 42. 

  32014R0600 celé Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. 
května 2014 o trzích finančních 
nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 

§ 161b odst. 
1 

Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že nesplní některou z povinností 
nebo poruší některý ze zákazů 
uvedených v článku 3, 5, 6, článku 7 
odst. 1 až 11, článku 8, 9, 10, článku 
11 odst. 1 nebo 3, článku 14 odst. 1 
nebo 2, článku 15 odst. 1, článku 16 
odst. 1 až 3, článku 17, 18, článku 19 
odst. 1 až 3, článku 20 odst. 1, článku 
21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, článku 22 
odst. 2 až 5, článku 23 odst. 1 až 3 
nebo 5 nebo článku 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129. 
 

32017R1129 čl. 38 odst. 1 
písm. a) 

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

§ 161b odst. 
2 

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

32017R1129 čl. 38 odst. 2 
písm. c) a e) 

Členské státy v souladu s vnitrostátním 
právem zajistí, že příslušné orgány 
mají pravomoc uložit alespoň tyto 
správní sankce a jiná správní opatření 
ve vztahu k porušením uvedeným v 
odst. 1 prvním pododstavci písm. a): 
c) správní peněžité sankce, jejichž 
maximální výše činí alespoň 
dvojnásobek zisku, kterého bylo v 
důsledku porušení pravidel dosaženo, 
nebo ztráty, které bylo v důsledku 
porušení pravidel zabráněno, jestliže je 
lze určit; 
e) v případě fyzické osoby správní 
peněžité sankce, jejichž maximální 
výše činí alespoň 700 000 EUR nebo v 
členských státech, jejichž měnou není 
euro, ve výši odpovídající hodnoty v 
národní měně ke dni 20. července 
2017. 

§ 162 odst. 
1 písm. g) 

Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
g) jako účastník regulovaného trhu 
obchodního systému nesplní povinnost 
provést testování algoritmů podle § 63a 
§ 73m, nebo 
 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
a) s ohledem na tuto směrnici:  
i) čl. 8 první pododstavec písm. b),  
ii) čl. 9 odst. 1 až 6,  
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iii) čl. 11 odst. 1 a 3,  
iv) čl. 16 odst. 1 až 11,  
v) čl. 17 odst. 1 až 6,  
vi) čl. 18 odst. 1 až 9 a odst. 10 první 
věta,  
vii) články 19 a 20,  
viii) čl. 21 odst. 1,  
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,  
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 
11 první a druhý pododstavec,  
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,  
xii) čl. 26 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a 
3,  
xiii) čl. 27 odst. 1 až 8, 
xiv) čl. 28 odst. 1 a 2,  
xv) čl. 29 odst. 2 první a třetí 
pododstavec, odst. 3 první věta, odst. 4 
první pododstavec a odst. 5,  
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a 
odst. 3 druhý pododstavec první věta,  
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xviii) čl. 32 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a čtvrtý pododstavec,  
xix) čl. 33 odst. 3,  
xx) čl. 34 odst. 2, odst. 4 první věta, 
odst. 5 první věta a odst. 7 první věta,  
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první 
pododstavec a odst. 10 první věta,  
xxii) čl. 36 odst. 1,  
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první věta a odst. 2 
první pododstavec,  
xxiv) čl. 44 odst. 1 čtvrtý pododstavec, 
odst. 2 první věta, odst. 3 první 
pododstavec a odst. 5 písm. b),  
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,  
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a 
b),  
xxvii) článek 47,  
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,  
xxix) čl. 49 odst. 1,  
xxx) čl. 50 odst. 1,  
xxxi) čl. 51 odst. 1 až 4 a odst. 5 druhá 
věta,  
xxxii) čl. 52 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a pátý pododstavec,  
xxxiii) čl. 53 odst. 1, 2 a 3, odst. 6 druhý 
pododstavec první věta a odst. 7, 
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a 
odst. 10 první pododstavec,  
xxxvi) čl. 58 odst. 1 až 4,  
xxxvii) čl. 63 odst. 1, 3 a 4,  
xxxviii) čl. 64 odst. 1 až 5, 
xxxix) čl. 65 odst. 1 až 5, 
xxxx) čl. 66 odst. 1 až 4, a 

§ 166 odst. 
1 písm. f) a 
j) 

Investiční zprostředkovatel se dopustí 
přestupku tím, že 
f) nevede deník evidenci přijatých a 
předaných pokynů nebo evidenci 
smluv podle § 32 odst. 4 a § 13, 
j) neuchová dokumenty nebo záznamy 
podle § 32 odst. 7 4 a § 17 odst. 1 nebo 
6, nebo 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
a) s ohledem na tuto směrnici:  
i) čl. 8 první pododstavec písm. b),  
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ii) čl. 9 odst. 1 až 6,  
iii) čl. 11 odst. 1 a 3,  
iv) čl. 16 odst. 1 až 11,  
v) čl. 17 odst. 1 až 6,  
vi) čl. 18 odst. 1 až 9 a odst. 10 první 
věta,  
vii) články 19 a 20,  
viii) čl. 21 odst. 1,  
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,  
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 
11 první a druhý pododstavec,  
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,  
xii) čl. 26 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a 
3,  
xiii) čl. 27 odst. 1 až 8, 
xiv) čl. 28 odst. 1 a 2,  
xv) čl. 29 odst. 2 první a třetí 
pododstavec, odst. 3 první věta, odst. 4 
první pododstavec a odst. 5,  
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a 
odst. 3 druhý pododstavec první věta,  
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xviii) čl. 32 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a čtvrtý pododstavec,  
xix) čl. 33 odst. 3,  
xx) čl. 34 odst. 2, odst. 4 první věta, 
odst. 5 první věta a odst. 7 první věta,  
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první 
pododstavec a odst. 10 první věta,  
xxii) čl. 36 odst. 1,  
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první věta a odst. 2 
první pododstavec,  
xxiv) čl. 44 odst. 1 čtvrtý pododstavec, 
odst. 2 první věta, odst. 3 první 
pododstavec a odst. 5 písm. b),  
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,  
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a 
b),  
xxvii) článek 47,  
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,  
xxix) čl. 49 odst. 1,  
xxx) čl. 50 odst. 1,  
xxxi) čl. 51 odst. 1 až 4 a odst. 5 druhá 
věta,  
xxxii) čl. 52 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a pátý pododstavec,  
xxxiii) čl. 53 odst. 1, 2 a 3, odst. 6 druhý 
pododstavec první věta a odst. 7, 
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a 
odst. 10 první pododstavec,  
xxxvi) čl. 58 odst. 1 až 4,  
xxxvii) čl. 63 odst. 1, 3 a 4,  
xxxviii) čl. 64 odst. 1 až 5, 
xxxix) čl. 65 odst. 1 až 5, 
xxxx) čl. 66 odst. 1 až 4, a 

§ 168 odst. 
1 písm. f) 

Organizátor regulovaného trhu se 
dopustí přestupku tím, že 
f) provede pokyn účastníka nebo 
obchoduje párováním pokynů na vlastní 
účet v rozporu s § 41 odst. 2 3, 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
a) s ohledem na tuto směrnici:  
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i) čl. 8 první pododstavec písm. b),  
ii) čl. 9 odst. 1 až 6,  
iii) čl. 11 odst. 1 a 3,  
iv) čl. 16 odst. 1 až 11,  
v) čl. 17 odst. 1 až 6,  
vi) čl. 18 odst. 1 až 9 a odst. 10 první 
věta,  
vii) články 19 a 20,  
viii) čl. 21 odst. 1,  
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,  
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 
11 první a druhý pododstavec,  
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,  
xii) čl. 26 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a 
3,  
xiii) čl. 27 odst. 1 až 8, 
xiv) čl. 28 odst. 1 a 2,  
xv) čl. 29 odst. 2 první a třetí 
pododstavec, odst. 3 první věta, odst. 4 
první pododstavec a odst. 5,  
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a 
odst. 3 druhý pododstavec první věta,  
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xviii) čl. 32 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a čtvrtý pododstavec,  
xix) čl. 33 odst. 3,  
xx) čl. 34 odst. 2, odst. 4 první věta, 
odst. 5 první věta a odst. 7 první věta,  
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první 
pododstavec a odst. 10 první věta,  
xxii) čl. 36 odst. 1,  
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první věta a odst. 2 
první pododstavec,  
xxiv) čl. 44 odst. 1 čtvrtý pododstavec, 
odst. 2 první věta, odst. 3 první 
pododstavec a odst. 5 písm. b),  
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,  
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a 
b),  
xxvii) článek 47,  
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,  
xxix) čl. 49 odst. 1,  
xxx) čl. 50 odst. 1,  
xxxi) čl. 51 odst. 1 až 4 a odst. 5 druhá 
věta,  
xxxii) čl. 52 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a pátý pododstavec,  
xxxiii) čl. 53 odst. 1, 2 a 3, odst. 6 druhý 
pododstavec první věta a odst. 7, 
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a 
odst. 10 první pododstavec,  
xxxvi) čl. 58 odst. 1 až 4,  
xxxvii) čl. 63 odst. 1, 3 a 4,  
xxxviii) čl. 64 odst. 1 až 5, 
xxxix) čl. 65 odst. 1 až 5, 
xxxx) čl. 66 odst. 1 až 4, a 

§ 168 odst. 
2 písm. l) až 
r) 

Provozovatel mnohostranného 
obchodního systému se dopustí 
přestupku tím, že 
l) nezajistí, aby jeho systémy 
splňovaly požadavky podle § 73 odst. 
2 a § 50a, 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
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m) nesplní některou ze svých 
povinností při pozastavení nebo 
omezení obchodování podle § 73 
odst. 2 a § 50b, 
n) nesplní při algoritmickém 
obchodování některou z povinností 
podle § 73 odst. 2 a § 50c, 
o) nesplní některou z povinností při 
poskytování přímého elektronického 
přístupu podle § 73 odst. 2 a § 50d, 
p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené 
splňovaly požadavky podle § 73 odst. 
2 a § 50e, 
q) nesplní některou z povinností při 
kotaci podle § 73 odst. 2 a § 50f, 
r) nezavede, neudržuje nebo 
neuplatňuje postupy podle § 73 odst. 
2 a § 50g odst. 2, 

a) s ohledem na tuto směrnici:  
i) čl. 8 první pododstavec písm. b),  
ii) čl. 9 odst. 1 až 6,  
iii) čl. 11 odst. 1 a 3,  
iv) čl. 16 odst. 1 až 11,  
v) čl. 17 odst. 1 až 6,  
vi) čl. 18 odst. 1 až 9 a odst. 10 první 
věta,  
vii) články 19 a 20,  
viii) čl. 21 odst. 1,  
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,  
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 
11 první a druhý pododstavec,  
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,  
xii) čl. 26 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a 
3,  
xiii) čl. 27 odst. 1 až 8, 
xiv) čl. 28 odst. 1 a 2,  
xv) čl. 29 odst. 2 první a třetí 
pododstavec, odst. 3 první věta, odst. 4 
první pododstavec a odst. 5,  
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a 
odst. 3 druhý pododstavec první věta,  
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xviii) čl. 32 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a čtvrtý pododstavec,  
xix) čl. 33 odst. 3,  
xx) čl. 34 odst. 2, odst. 4 první věta, 
odst. 5 první věta a odst. 7 první věta,  
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první 
pododstavec a odst. 10 první věta,  
xxii) čl. 36 odst. 1,  
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první věta a odst. 2 
první pododstavec,  
xxiv) čl. 44 odst. 1 čtvrtý pododstavec, 
odst. 2 první věta, odst. 3 první 
pododstavec a odst. 5 písm. b),  
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,  
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a 
b),  
xxvii) článek 47,  
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,  
xxix) čl. 49 odst. 1,  
xxx) čl. 50 odst. 1,  
xxxi) čl. 51 odst. 1 až 4 a odst. 5 druhá 
věta,  
xxxii) čl. 52 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a pátý pododstavec,  
xxxiii) čl. 53 odst. 1, 2 a 3, odst. 6 druhý 
pododstavec první věta a odst. 7, 
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a 
odst. 10 první pododstavec,  
xxxvi) čl. 58 odst. 1 až 4,  
xxxvii) čl. 63 odst. 1, 3 a 4,  
xxxviii) čl. 64 odst. 1 až 5, 
xxxix) čl. 65 odst. 1 až 5, 
xxxx) čl. 66 odst. 1 až 4, a 

§ 168 odst. 
3 písm. o) 
až u) 

Provozovatel organizovaného 
obchodního systému se dopustí 
přestupku tím, že 
n) nesplní některou z povinností při 
pozastavení nebo obnovení 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. a) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
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obchodování s investičním nástrojem 
nebo při jeho vyloučení podle § 73h a 
odst. 1 a § 61, 
o) nezajistí, aby jeho systémy 
splňovaly požadavky podle § 73h 
odst. 2 a § 50a, 
p) nesplní některou ze svých 
povinností při pozastavení nebo 
omezení obchodování podle § 73h 
odst. 2 a § 50b, 
q) nesplní při algoritmickém 
obchodování některou z povinností 
podle § 73h odst. 2 a § 50c, 
r) nesplní některou z povinností při 
poskytování přímého elektronického 
přístupu podle § 73h odst. 2 a § 50d, 
s) nezajistí, aby úplaty jím stanovené 
splňovaly požadavky podle § 73h 
odst. 2 a § 50e, 
t) nesplní některou z povinností při 
kotaci podle § 73h odst. 2 a § 50f, 
u) nezavede, neudržuje nebo 
neuplatňuje postupy podle § 73h odst. 
2 a § 50g odst. 2, 

600/2014: 
a) s ohledem na tuto směrnici:  
i) čl. 8 první pododstavec písm. b),  
ii) čl. 9 odst. 1 až 6,  
iii) čl. 11 odst. 1 a 3,  
iv) čl. 16 odst. 1 až 11,  
v) čl. 17 odst. 1 až 6,  
vi) čl. 18 odst. 1 až 9 a odst. 10 první 
věta,  
vii) články 19 a 20,  
viii) čl. 21 odst. 1,  
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,  
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 
11 první a druhý pododstavec,  
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,  
xii) čl. 26 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a 
3,  
xiii) čl. 27 odst. 1 až 8, 
xiv) čl. 28 odst. 1 a 2,  
xv) čl. 29 odst. 2 první a třetí 
pododstavec, odst. 3 první věta, odst. 4 
první pododstavec a odst. 5,  
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a 
odst. 3 druhý pododstavec první věta,  
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xviii) čl. 32 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a čtvrtý pododstavec,  
xix) čl. 33 odst. 3,  
xx) čl. 34 odst. 2, odst. 4 první věta, 
odst. 5 první věta a odst. 7 první věta,  
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první 
pododstavec a odst. 10 první věta,  
xxii) čl. 36 odst. 1,  
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první věta a odst. 2 
první pododstavec,  
xxiv) čl. 44 odst. 1 čtvrtý pododstavec, 
odst. 2 první věta, odst. 3 první 
pododstavec a odst. 5 písm. b),  
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,  
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a 
b),  
xxvii) článek 47,  
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,  
xxix) čl. 49 odst. 1,  
xxx) čl. 50 odst. 1,  
xxxi) čl. 51 odst. 1 až 4 a odst. 5 druhá 
věta,  
xxxii) čl. 52 odst. 1 a odst. 2 první, 
druhý a pátý pododstavec,  
xxxiii) čl. 53 odst. 1, 2 a 3, odst. 6 druhý 
pododstavec první věta a odst. 7, 
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první 
pododstavec a odst. 3,  
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a 
odst. 10 první pododstavec,  
xxxvi) čl. 58 odst. 1 až 4,  
xxxvii) čl. 63 odst. 1, 3 a 4,  
xxxviii) čl. 64 odst. 1 až 5, 
xxxix) čl. 65 odst. 1 až 5, 
xxxx) čl. 66 odst. 1 až 4, a 

§ 178 odst. 
1 

Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
nesplní některou z povinností nebo 
poruší některý ze zákazů uvedených v 

32014L0065 čl. 70 odst. 3 
písm. b) 

Členské státy zajistí, aby přinejmenším 
porušení následujících ustanovení této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014 bylo považováno za porušení 
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přímo použitelném předpisu Evropské 
unie upravujícím trhy finančních 
nástrojů53), nebo poruší opatření přijaté 
na jejich základě. 

této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
600/2014: 
b) s ohledem na nařízení (EU) č. 
600/2014: 
i) čl. 3 odst. 1 a 3, 
ii) čl. 4 odst. 3 první pododstavec, 
iii) článek 6, 
iv) čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec první 
věta, 
v) čl. 8 odst. 1, 3 a 4, 
vi) článek 10, 
vii) čl. 11 odst. 1 třetí pododstavec 
první věta a odst. 3 třetí pododstavec, 
viii) čl. 12 odst. 1, 
ix) čl. 13 odst. 1, 
x) čl. 14 odst. 1, odst. 2 první věta a 
odst. 3 druhá, třetí a čtvrtá věta, 
xi) čl. 15 odst. 1 první pododstavec a 
druhý pododstavec první a třetí věta, 
odst. 2 a odst. 4 druhá věta, 
xii) čl. 17 odst. 1 druhá věta, 
xiii) čl. 18 odst. 1 a 2, odst. 4 první 
věta, odst. 5 první věta, odst. 6 první 
pododstavec a odst. 8 a 9, 
xiv) čl. 20 odst. 1 a odst. 2 první věta, 
xv) čl. 21 odst. 1, 2 a 3, 
xvi) čl. 22 odst. 2, 
xvii) čl. 23 odst. 1 a 2, 
xviii) čl. 25 odst. 1 a 2, 
xix) čl. 26 odst. 1 první pododstavec, 
odst. 2 až 5, odst. 6 první pododstavec 
a odst. 7 první až pátý a osmý 
pododstavec, 
xx) čl. 27 odst. 1, 
xxi) čl. 28 odst. 1 a odst. 2 první 
pododstavec, 
xxii) čl. 29 odst. 1 a 2, 
xxiii) čl. 30 odst. 1, 
xxiv) čl. 31 odst. 2 a 3, 
xxv) čl. 35 odst. 1, 2 a 3, 
xxvi) čl. 36 odst. 1, 2 a 3, 
xxvii) čl. 37 odst. 1 a 3, 
xxviii) články 40, 41 a 42. 

  32014R0600 celé Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. 
května 2014 o trzích finančních 
nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 
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§ 183 odst. 
1 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že 
nesplní některou z povinností nebo 
poruší některý ze zákazů uvedených 
v článku 3, 5, 6, článku 7 odst. 1 až 11, 
článku 8, 9, 10, článku 11 odst. 1 nebo 
3, článku 14 odst. 1 nebo 2, článku 15 
odst. 1, článku 16 odst. 1 až 3, článku 
17, 18, článku 19 odst. 1 až 3, článku 
20 odst. 1, článku 21 odst. 1 až 4 nebo 
7 až 11, článku 22 odst. 2 až 5, článku 
23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo článku 27 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1129. 

32017R1129 čl. 38 odst. 1 
písm. a) 

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

§ 183 odst. 
2 a 3 

(2) Za přestupek právnické osoby 
podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 130 200 000 Kč, 
b) výše 3 % celkového ročního obratu 
právnické osoby podle její poslední 
řádné účetní závěrky nebo 
konsolidované účetní závěrky, nebo 
c) výše dvojnásobku neoprávněného 
prospěchu získaného spácháním 
tohoto přestupku, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit. 
(3) Za přestupek podnikající fyzické 
osoby podle odstavce 1 lze uložit 
pokutu do 
a) 18 228 000 Kč, nebo 
b) výše dvojnásobku neoprávněného 
prospěchu získaného spácháním 
tohoto přestupku, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit. 

32017R1129 čl. 38 odst. 2 
písm. c), d) a 
e) 

Členské státy v souladu s vnitrostátním 
právem zajistí, že příslušné orgány 
mají pravomoc uložit alespoň tyto 
správní sankce a jiná správní opatření 
ve vztahu k porušením uvedeným v 
odst. 1 prvním pododstavci písm. a): 
c) správní peněžité sankce, jejichž 
maximální výše činí alespoň 
dvojnásobek zisku, kterého bylo v 
důsledku porušení pravidel dosaženo, 
nebo ztráty, které bylo v důsledku 
porušení pravidel zabráněno, jestliže je 
lze určit; 
d) v případě právnických osob správní 
peněžité sankce, jejichž maximální 
výše činí alespoň 5 000 000 EUR nebo 
v členských státech, jejichž měnou není 
euro, ve výši odpovídající hodnoty v 
národní měně ke dni 20. července 
2017, nebo 3 % celkového ročního 
obratu právnické osoby podle poslední 
dostupné účetní závěrky schválené 
řídícím orgánem. 
Je-li právnická osoba mateřským 
podnikem nebo dceřiným podnikem 
mateřského podniku, který je povinen 
sestavovat konsolidovanou účetní 
závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je 
příslušným celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat nebo odpovídající 
druh příjmů v souladu s příslušným 
právem Unie v oblasti účetnictví podle 
nejnovější dostupné konsolidované 
účetní závěrky schválené řídícím 
orgánem vrcholného mateřského 
podniku; 
e) v případě fyzické osoby správní 
peněžité sankce, jejichž maximální 
výše činí alespoň 700 000 EUR nebo v 
členských státech, jejichž měnou není 
euro, ve výši odpovídající hodnoty v 
národní měně ke dni 20. července 
2017. 
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§ 192a odst. 
1 písm. l) 

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

32017R1129  čl. 31 odst. 1 Každý členský stát určí jediný příslušný 
správní orgán, který je odpovědný za 
plnění povinností vyplývajících z tohoto 
nařízení a zaručuje, že ustanovení 
tohoto nařízení jsou uplatňována. 
Členské státy o tom informují Komisi, 
orgán ESMA a příslušné orgány 
ostatních členských států. 
Příslušný orgán musí být nezávislý na 
účastnících trhu.  
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Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu nad kapitálovým 
trhem, ve znění pozdějších předpisů Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Poznámky 
pod čarou č. 
41 a 43 

41) Čl. 32 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 
ze dne 16. září 2009 o ratingových 
agenturách, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
513/2011 a č. 462/2013 a ve znění 
směrnic Evropského parlamentu a 
Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU. 
Čl. 33 a 34 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 
ze dne 14. března 2012 o prodeji na 
krátko a některých aspektech swapů 
úvěrového selhání, ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Čl. 22 odst. 2 a čl. 83 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
648/2012 ze dne 4. července 2012 o 
OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchodních 
údajů, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve 
znění nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve 
znění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013 a č. 
600/2014. 
Čl. 19 a 23 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 
ze dne 17. dubna 2013 o evropských 
fondech rizikového kapitálu. 
Čl. 20 a 24 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 
ze dne 17. dubna 2013 o evropských 
fondech sociálního podnikání. 
Čl. 23 a 27 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 
ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání 
trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o 
zrušení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES a 
směrnic Komise 2003/124/ES, 
2003/125/ES a 2004/72/ES. 
Čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 
ze dne 23. července 2014 o zlepšení 
vypořádání obchodů s cennými papíry 
v Evropské unii a centrálních 
depozitářích cenných papírů a o změně 
směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a 
nařízení (EU) č. 236/2012. 
Čl. 16 odst. 2 a čl. 18 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o 
transparentnosti obchodů zajišťujících 
financování a opětovného použití a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
Čl. 41 a 48 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze 
dne 8. června 2016 o indexech, které 
jsou používány jako referenční hodnoty 
ve finančních nástrojích a finančních 
smlouvách nebo k měření výkonnosti 
investičních fondů, a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení 

32017R1129  
 

čl. 41 Oznamování porušení 
1. Příslušné orgány zavedou účinné 
mechanismy, které podporují a umožňují, 
aby jim byly oznamovány skutečné nebo 
potenciální případy porušení tohoto 
nařízení. 
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 
zahrnují alespoň: 
a) zvláštní postupy pro přijímání 
oznámení o skutečných či potenciálních 
případech porušení a jejich následné 
vyřízení, včetně zavedení bezpečných 
komunikačních kanálů pro taková 
oznámení; 
b) přiměřenou ochranu pro zaměstnance 
pracující na základě pracovní smlouvy, 
kteří porušení oznámí, a to přinejmenším 
před odplatou, diskriminací a dalšími 
druhy nespravedlivého zacházení ze 
strany zaměstnavatele nebo třetích stran; 
c) ochranu totožnosti a osobních údajů 
osoby, která porušení oznámí, i fyzické 
osoby, která je za porušení údajně 
odpovědná, ve všech fázích řízení s 
výjimkou případů, kdy je toto poskytování 
informací vyžadováno podle 
vnitrostátního práva v souvislosti s dalším 
vyšetřováním či navazujícím soudním 
řízením. 
3. Členské státy mohou zavést finanční 
pobídky pro osoby, které nabízejí 
relevantní informace o skutečných nebo 
potenciálních případech porušení tohoto 
nařízení, jež jsou poskytovány v souladu 
s vnitrostátním právem, pokud pro tyto 
osoby již neexistují jiné právní nebo 
smluvní povinnosti oznamovat tyto 
informace a za předpokladu, že tyto 
informace jsou nové a že vedou k uložení 
správní nebo trestní sankce nebo přijetí 
jiného správního opatření za porušení 
tohoto nařízení. 
4. Členské státy požadují, aby 
zaměstnavatelé zabývající se činnostmi, 
které jsou regulovány pro účely 
finančních služeb, zavedli vhodné 
postupy, které jejich zaměstnancům 
umožní interně oznamovat skutečné či 
potenciální případy porušení zvláštní, 
nezávislou a samostatnou cestou. 
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(EU) č. 596/2014. 
Čl. 41 a 42 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 
ze dne 14. června 2017 o prospektu, 
který má být uveřejněn při veřejné 
nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování na regulovaném trhu, 
a o zrušení směrnice 2003/71/ES. 
43) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 596/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 600/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2017/1129. 

  32017R1129 Čl. 42 Uveřejňování rozhodnutí 
1. Rozhodnutí o uložení správní sankce 
nebo jiného správního opatření za 
porušení tohoto nařízení příslušné orgány 
uveřejní na svých oficiálních internetových 
stránkách bezprostředně poté, co byla o 
příslušném rozhodnutí vyrozuměna 
osoba, jíž se toto rozhodnutí týká. 
Uveřejní se přinejmenším informace o 
druhu a povaze porušení a o totožnosti 
odpovědné osoby. Tato povinnost se 
nevztahuje na rozhodnutí ukládající 
opatření vyšetřovací povahy. 
2. Má-li příslušný orgán na základě 
individuálního posouzení přiměřenosti 
uveřejnění totožnosti právnických osob 
nebo totožnosti či osobních údajů 
fyzických osob za to, že by uveřejnění 
těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo 
pokud by takové uveřejnění ohrozilo 
stabilitu finančních trhů nebo probíhající 
vyšetřování, členský stát zajistí, aby 
příslušné orgány přijaly některé z 
následujících opatření: 
a) uveřejnění rozhodnutí o uložení sankce 
nebo opatření odloží, dokud důvody pro 
neuveřejnění nepominou; 
b) rozhodnutí o uložení sankce nebo 
jiného opatření uveřejní anonymizovaně 
způsobem, který je v souladu s 
vnitrostátním právem, pokud toto 
anonymní uveřejnění zajistí účinnou 
ochranu dotyčných osobních údajů; 
c) rozhodnutí o uložení sankce nebo 
opatření neuveřejní, pokud se má za to, 
že možnosti uvedené v písmenech a) a b) 
dostatečně nezajišťují: 
i) že nebude ohrožena stabilita finančních 
trhů; 
ii) přiměřenost uveřejnění takových 
rozhodnutí s ohledem na opatření, která 
jsou považována za méně významná. 
V případě rozhodnutí uveřejnit sankci 
nebo opatření anonymizovaně podle 
prvního pododstavce písm. b) může být 
uveřejnění příslušných údajů o 
přiměřenou dobu odloženo, pokud se 
předpokládá, že důvody pro 
anonymizované uveřejnění po uplynutí 
této doby pominou. 
3. Je-li proti rozhodnutí o uložení sankce 
nebo opatření podán opravný prostředek 
k příslušnému soudnímu či jinému orgánu, 
příslušné orgány rovněž tuto informaci 
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okamžitě uveřejní na svých oficiálních 
internetových stránkách, stejně jako 
veškeré následné informace týkající se 
výsledku řízení o tomto opravném 
prostředku. Rovněž se uveřejní jakékoli 
rozhodnutí, kterým se dřívější rozhodnutí 
o uložení sankce nebo opatření ruší. 
4. Příslušné orgány zajistí, aby jakékoli 
uveřejnění v souladu s tímto článkem 
zůstalo na jejich oficiálních internetových 
stránkách po dobu nejméně pěti let od 
uveřejnění. Osobní údaje, jež taková 
uveřejněná informace obsahuje, se na 
oficiálních internetových stránkách 
příslušného orgánu ponechají pouze po 
dobu, která je nezbytně nutná podle 
příslušných pravidel pro ochranu údajů. 
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Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Poznámka 
pod čarou č. 
1 

1) Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 
19. března 2007, kterou se provádí 
směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících 
se subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP), 
pokud jde o vyjasnění některých definic. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP), ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/78/EU a 2013/14/EU. 
Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. 
července 2010, kterou se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES, pokud jde o organizační 
požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, 
řízení rizik a obsah smlouvy mezi 
depozitářem a správcovskou společností. 
Směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. 
července 2010, kterou se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES, pokud jde o některá 
ustanovení týkající se fúze fondů, struktur 
„master-feeder“ a postupu pro 
oznamování. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o 
správcích alternativních investičních fondů 
a o změně směrnic 2003/41/ES a 
2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 
a (EU) č. 1095/2010, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2013/14/EU. 
Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 
25. října 2012 o koordinaci ochranných 
opatření, která jsou na ochranu zájmů 
společníků a třetích osob vyžadována v 
členských státech od společností ve 
smyslu čl. 54 druhého pododstavce 
Smlouvy o fungování Evropské unie při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření 
(přepracované znění). 
Čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze 
dne 14. června 2017 o některých 
aspektech práva obchodních 
společností. 

32017L1132 čl. 2 odst. 2 Členské státy mohou z působnosti 
tohoto oddílu vyloučit investiční 
společnosti s proměnným základním 
kapitálem a družstva vzniklá v jedné z 
forem společností uvedených v příloze 
I. Pokud právní předpisy členských 
států využijí této možnosti, uloží těmto 
společnostem povinnost uvádět výrazy 
„investiční společnost s proměnným 
základním kapitálem“ nebo „družstvo“ 
ve všech dokumentech uvedených v 
článku 26. 
Investiční společností s proměnným 
základním kapitálem se pro účely této 
směrnice rozumí výlučně společnost: 
— jejímž jediným předmětem podnikání 
je investování prostředků do různých 
cenných papírů, nemovitostí nebo 
jiného majetku s výlučným cílem 
rozložit investiční rizika a poskytovat 
svým akcionářům podíl na zisku z 
hospodaření s jejich majetkem, 
— která veřejně nabízí své akcie k 
úpisu a 
— jejíž stanovy určují, že v mezích 
minimálního a maximálního základního 
kapitálu může kdykoli vydávat, 
odkupovat nebo dále prodávat své 
akcie. 

Poznámka 
pod čarou č. 
2 

2) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze 
dne 1. července 2010, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES, pokud jde o klíčové 
informace pro investory a podmínky, které 
je třeba splnit při poskytování klíčových 
informací pro investory nebo prospektu na 
jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo 
prostřednictvím internetových stránek. 
Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 

32015R2365 čl. 13 Transparentnost subjektů 
kolektivního investování v 

pravidelných zprávách 
1. Správcovské společnosti SKIPCP, 
investiční společnosti SKIPCP a 
správci alternativních investičních 
fondů informují investory o využití SFT 
a swapů veškerých výnosů takto: 
a) správcovské společnosti SKIPCP či 
investiční společnosti SKIPCP uvádějí 
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1. července 2010, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah 
standardního oznámení a osvědčení 
SKIPCP, využívání elektronické 
komunikace mezi příslušnými orgány pro 
účely oznamování a postupy pro 
ověřování na místě a šetření a výměnu 
informací mezi příslušnými orgány. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 
2012, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné 
podmínky provozování činnosti, 
depozitáře, pákový efekt, transparentnost 
a dohled. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 
o evropských fondech rizikového kapitálu. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 
o evropských fondech sociálního 
podnikání. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým 
se stanoví postup pro správce 
alternativních investičních fondů, kteří se 
rozhodnou, že se na ně bude vztahovat 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým 
se stanoví postup pro určení referenčního 
členského státu mimounijního správce 
alternativních investičních fondů podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU. 
Nařízení Komise (EU), kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES, pokud jde o depozitáře 
SKIPCP. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2011/61/EU, pokud jde o regulační 
technické normy určující typy správců 
alternativních investičních fondů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o 
evropských fondech dlouhodobých 
investic. 
Čl. 13 a 14 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze 
dne 25. listopadu 2015 
o transparentnosti obchodů 
zajišťujících  
financování a opětovného použití a 
o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 
2017 o fondech peněžního trhu. 

tyto informace ve svých pololetních a 
výročních zprávách podle článku 68 
směrnice 2009/65/ES; 
b) správci alternativních investičních 
fondů uvádějí tyto informace ve výroční 
zprávě podle článku 22 směrnice 
2011/61/EU. 
2. Informace týkající se SFT a swapů 
veškerých výnosů zahrnují údaje 
stanovené v oddíle A přílohy. 
3. K zajištění jednotného poskytování 
údajů, ale také s ohledem na specifika 
různých druhů SFT a swapů veškerých 
výnosů může ESMA s přihlédnutím k 
požadavkům stanoveným ve 
směrnicích 2009/65/ES a 2011/61/EU, 
jakož i s přihlédnutím k vývoji tržních 
postupů vypracovat návrhy regulačních 
technických norem, které dále upřesní 
obsah oddílu A přílohy. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené v 
prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1095/2010. 
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  32015R2365 Čl. 14 Transparentnost subjektů 
kolektivního investování v 

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

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

§ 25 odst. 3 (3) Obhospodařovatel investičního 
fondu nebo zahraničního investičního 
fondu může pověřit výkonem jednotlivé 
činnosti, kterou zahrnuje 
obhospodařování investičního fondu, 
který není standardním fondem, nebo 
srovnatelného zahraničního 
investičního fondu, i toho, kdo 
nesplňuje požadavek podle odstavce 1 
písm. d), jestliže oznámí České národní 
bance nejpozději 1 měsíc přede dnem, 
kdy je pověření účinné, údaje o tom, 
kdo má být pověřen výkonem této 
činnosti a současně jí poskytne 
informace nezbytné k posouzení 
splnění požadavků podle § 23, a Česká 
národní banka nevyrozumí tohoto 
obhospodařovatele do 1 měsíce ode 
dne, kdy toto oznámení obdržela o tom, 
že s tímto pověřením nesouhlasí.  

32011L0061 čl. 20 odst. 1 
písm. c) 

Správce, který hodlá pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala 
jeho úkoly, tuto skutečnost oznámí 
příslušným orgánům svého 
domovského členského státu, a to 
dříve, než toto pověření nabyde účinku. 
Přitom musí být splněny tyto podmínky:   
c) pokud se pověření týká správy 
portfolia nebo řízení rizik, musí být 
pověření uděleno pouze podnikům, 
které mají v povolení nebo registraci 
povolenu správu majetku a které 
podléhají dohledu, nebo pokud tato 
podmínka nemůže být splněna, pokud 
tento podnik získal předchozí souhlas 
příslušných orgánů domovského 
členského státu správce; 
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§ 461 odst. 
3 

Obhospodařovatel investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
oznámí České národní bance, že 
investice do tohoto fondu jsou v České 
republice veřejně nabízeny. Další 
náležitosti tohoto oznámení vymezuje 
článek 1 a příloha I přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
spolupráci při dohledu v oblasti 
kolektivního investování, kterým se 
provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady upravující 
koordinaci předpisů v oblasti 
kolektivního investování12). 

32009L0065 
 

čl. 93 odst. 8 V případě změny informací týkajících 
se opatření přijatých pro uvedení 
podílových jednotek na trh uvedených v 
oznámení podle odstavce 1 nebo změn 
ohledně tříd akcií, které mají být 
uvedeny na trh, uvědomí SKIPCP o 
této změně písemně příslušné orgány 
hostitelského členského státu před 
jejím provedením.  

§ 479 odst. 
1 písm. c) 

Česká národní banka udělí povolení k 
činnosti investiční společnosti na žádost 
akciové společnosti nebo na žádost 
zakladatele nebo zakladatelů akciové 
společnosti přede dnem jejího zápisu do 
obchodního rejstříku, jestliže 

 nejsou důvodné obavy, že společnost 
nebude mít v rozsahu, v jakém žádá o 
povolení k činnosti, ke dni zahájení 
činnosti věcné, organizační a personální 
předpoklady pro výkon takové činnosti, 
umožňující naplnění plánu obchodní 
činnosti, a především je zřejmé, jakým 
způsobem bude zajišťováno operativní 
řízení, plněna investiční strategie, 
zajišťována compliance a vnitřní audit, 
řízena rizika, prováděna finanční kontrola 
a řízeny peněžní toky, upraven systém 
odměňování osob a kontrolována činnost 
osob, které hodlá pověřit výkonem 
některé činnosti, kterou zahrnuje 
obhospodařování nastaveny postupy 
pro pověřování třetích osob výkonem 
některé činnosti, kterou zahrnuje 
obhospodařování nebo administrace 
investičního fondu, a pro kontrolu 
činnosti pověřených osob, 

32011L0061 čl. 7 odst. 2 
písm. e) 

Členské státy vyžadují, aby správce, 
který žádá o povolení, předložil 
příslušným orgánům svého 
domovského členského státu tyto 
informace týkající se správce:  
e) informace o opatřeních přijatých pro 
účely pověření a dalšího pověření třetí 
osoby plněním úkolů podle článku 20. 

§ 523 odst. 
4 

Je-li to nezbytné pro posouzení žádosti, 
Česká národní banka bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však 50. pracovní 
den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, 
písemně vyzve žadatele k předložení 
dalších informací, přičemž přijetí 
vyžádaných informací Česká národní 
banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě 
uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání 
výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 
staví, a to nejdéle na dobu 20 pracovních 
dní. 
 

32014L0065 
 

čl. 12 odst. 2 Je-li to nezbytné, mohou příslušné 
orgány během lhůty pro posouzení, a 
nejpozději v její padesátý pracovní den, 
požádat o další informace nezbytné pro 
dokončení posouzení. Tato žádost je 
písemná a upřesňuje, které doplňující 
informace jsou třeba. 
Na dobu mezi dnem žádosti 
příslušného orgánu o informace a 
obdržením odpovědi na tuto žádost od 
navrhovaného nabyvatele se lhůta pro 
posouzení staví. Stavení lhůty 
nepřesáhne 20 pracovních dnů. 
Příslušné orgány mohou podle svého 
uvážení vznést jakoukoli další žádost o 
doplnění nebo objasnění informací, to 
však nesmí vést ke stavení lhůty pro 
posouzení. 
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Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 86 písm. d) Jedná-li se o rezervotvorné pojištění, je 
pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit 
také informace o: 
d) případné částce k výplatě nad 
rámec smluvně dohodnutých plnění 
u pojištění týkajícího se podnikatelské 
činnosti zákazníka, kdy se pro 
výpočet použije model se třemi 
různými úrokovými sazbami; pojistitel 
musí zákazníka jasně a srozumitelně 
informovat o tom, že výpočet je pouze 
ilustrativní a že zákazník není 
oprávněn z něj vyvozovat jakékoli 
smluvní nároky. 
 

32009L0138 čl. 185 odst. 
5 

Pojistník musí být po celou dobu trvání 
smlouvy informován o všech změnách 
týkajících se těchto informací: 
a) všeobecných a zvláštních pojistných 
podmínek 
b) jakékoli změny jména životní 
pojišťovny, její právní formy nebo 
adresy jejího sídla a případně pobočky, 
s níž je smlouva uzavřena: 
c) všech informací uvedených v odst. 3 
písm. d) až j) v případě změny v 
pojistných podmínkách nebo změny 
právních předpisů použitelných na 
smlouvu; 
d) každoročních informací o stavu 
bonusů. 
Pokud v souvislosti s nabídkou 
životního pojištění nebo s uzavřením 
životní pojistky předkládá pojistitel 
číselné údaje týkající se částky 
potenciálních plateb nad rámec smluvně 
dohodnutých plateb, musí pojistitel 
poskytnout pojistníkovi příklad výpočtu, 
z něhož vychází potenciální částka k 
výplatě, přičemž jako základ pro 
výpočet pojistného použije model se 
třemi různými úrokovými sazbami. Toto 
ustanovení se nevztahuje na 
termínované pojistky a smlouvy. 
Pojistitel musí pojistníka jasně a 
srozumitelně informovat o tom, že 
příklad výpočtu je pouze matematický 
model na základě smyšlených 
předpokladů a že pojistitel nesmí z 
tohoto vzorového výpočtu vyvozovat 
jakékoli smluvní nároky. 
V případě pojištění s účastí na zisku 
musí pojistitel jednou za rok písemně 
informovat pojistníka o stavu jeho 
nároků, v němž bude zahrnuta účast na 
zisku. Navíc pokud pojistitel předložil 
číselné údaje o potenciálním budoucím 
vývoji účasti na zisku, musí informovat 
pojistníka o rozdílech mezi skutečným 
vývojem a počátečními údaji. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5ELPA6D)



Stránka 32 (celkem 32) 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

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

32004L0109  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 
15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost 
týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně 
směrnice 2001/34/ES  

32009L0138  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 
25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)  

32011L0061 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 
8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o 
změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) 
č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 

32013L0036  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 
26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a 
investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES  

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

32014R0600  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze 
dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně 
nařízení (EU) č. 648/2012  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5ELPA6D)




