
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 4. května 2018, s termínem dodání připomínek 
do 4. června 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 
Připomínky jako povinná připomínková místa zaslala: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka, Úřad vlády - odbor kompatibility.  
Ministerstvo vnitra označilo 10 svých připomínek jako zásadních, Ministerstvo spravedlnosti označilo 1 svou připomínku jako zásadní, 
Ministerstvo zahraničních věcí označilo 3 své připomínky jako zásadní, Úřad pro ochranu osobních údajů označil 6 svých připomínek jako 
zásadních, Úřad vlády - Odbor kompatibility označilo 13 svých připomínek jako zásadních, Česká národní banka označila 32 svých připomínek 
jako zásadních.  
Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Úřad vlády 
ČR - Vedoucí Úřadu vlády sdělil, že neuplatňují žádné připomínky.  
Všechny zásadní připomínky byly v dohodě s připomínkovými místy vypořádány a návrh je tak vládě předkládán bez rozporu. 
 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 
Dne 4. 5. 2018 byl návrh publikován na internetových stránkách Ministerstva financí ke konzultaci odborné veřejnosti s termínem dodání 
připomínek do 4. 6. 2018. Připomínky jako nepovinná připomínková místa zaslaly: Česká bankovní asociace, Asociace pro kapitálový trh, 
Asociace penzijních společností, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství, a za advokátní kancelář KŠB prof. JUDr. Jan 
Dědič.  
Czech Privaty Equity & Venture Capital Association sdělila, že žádné připomínky neuplatňuje. 
 

X. 
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POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 
 

I. Zásadní připomínky 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
MV Obecně – k zákonu č. 256/2004 Sb.: 

Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti správního 
trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona požadujeme, aby 
přestupky, jejichž skutkové podstaty jsou shodné, byly sjednoceny do 
jednoho ustanovení, kde subjektem bude (jakákoliv) osoba. Nabytím 
účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, došlo k zavedení jednotného pojmu „přestupek“, který v sobě 
zahrnuje dřívější přestupky fyzických osob i správní delikty fyzických 
podnikajících osob a právnických osob. Požadavek na sjednocení je 
v souladu s usnesením vlády č. 866 ze dne 5. října 2016, dle kterého by mj. 
mělo docházet k jednotnému přístupu k hranicím sazeb pokut za 
přestupky, které by pro fyzické osoby neměly být neodůvodněně nižší než 
pro podnikající fyzické osoby či pro právnické osoby. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
Hlava III – Přestupky - v ZPKT byla nově vložena do zákona novelou č. 
204/2017 Sb., která byla důkladně s MV konzultována a diskutována. Tato 
část novely vstoupila v účinnost dne 3. 1. 2018. Nepovažujeme za žádoucí 
z hlediska právní jistoty regulovaných osob, tedy účastníků kapitálového 
trhu, po takto krátké době účinnosti zákona ustanovení opět měnit. Nadto 
by se jednalo pouze o systematické přesouvání vybraných ustanovení do 
jednoho paragrafu, přičemž shodné by zůstaly výše sazeb, neboli již dnes 
jsou za shodné přestupky (nejedná-li se o speciální subjekt, ale o obecné 
přestupky - nyní § 157 a 158 a § 162 a 163 ZPKT) shodné výše sazeb, a to 
150 000 000 Kč, dvojnásobek výše neoprávněného prospěchu (tyto sankce 
vyplývají z práva EU), ve výši 500 000 Kč nebo 10 000 000 Kč. 
Zbývající přestupky pak důsledně sledují rozdělení podle subjektu 
přestupku, případně podle právního předpisu, který je přestupkem porušen. 
Tuto systematiku jsme zvolili s ohledem na snahu o maximální přehlednost 
zákona, neboť výše pokut je na základě práva EU velmi vysoká a je tedy 
maximálně žádoucí, aby regulované subjekty se v přestupcích snadno 
orientovaly.  
Akceptujeme částečně Vaši připomínku tím, že v § 163 odst. 6 ZPKT 
snížíme výši sazby pokuty tak, aby byla shodná s výší pokuty stanovenou 
za stejný přestupek pro fyzické osoby, tedy na částku 5 000 000 Kč.  

K čl. I bodům 29 a 32 – k § 157 odst. 3 a 8 a § 162 odst. 3 a 7 zákona č. 
256/2004 Sb.: 
Novelizované odstavce stanoví, že se osoby dopustí přestupku tím, že 
nezavedou, neudržují nebo neuplatňují mechanismus k hlášení podle § 
124 a § 12i odst. 1 daného zákona. Výše pokuty do 10 mil. Kč však není 
odůvodněná. Domníváme se, že předkladatel nereflektoval změnu 
skutkových podstat přestupků. Připomínáme, že při určování výše pokuty je 
nutno zohlednit určité aspekty. Druh a rozpětí správního trestu musí vždy 
odpovídat typové závažnosti přestupku, pokuty by neměly být nepřiměřeně 
vysoké a měly by odrážet nižší typovou závažnost přestupků oproti 
trestným činům. Stanovení vysoké horní hranice sazby pokuty bez dalšího 
neznamená větší odstrašující účinek správního trestu; zakotvení takových 
pokut, které v praxi stejně nebudou s vysokou pravděpodobností ukládány, 
není efektivní. Příliš velké rozpětí sazby pokuty (zde do 10 milionů Kč) není 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
Nejedná se o věcnou změnu ustanovení.  
Na základě požadavků práva EU – konkrétně nového nařízení o prospektu 
(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) byla v rámci implementace ZPKT vypuštěna 
ustanovení mimo jiné - § 35, 36, 36b, 36g, 36h a § 36j. V návaznosti na to 
je z § 157 odst. 3 a § 162 odst. 3 nutno novelou odstranit písmena a) až d). 
Návětí a ustanovení písmene e) pak de facto zůstává (byť legislativně 
technicky je to řešeno vložením celého nového znění tohoto ustanovení). 
Pro názornost uvádíme 
Současné znění § 157 odst. 3 písm. e): 
„(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
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přípustné, neboť ponechává nadměrný prostor pro správní uvážení. 
Rovněž je třeba rozlišit, zda se jedná o přestupky poruchové, anebo 
ohrožovací. Ve stejném smyslu by měla být rovněž doplněna důvodová 
zpráva.  
Požadujeme tedy úpravu horní hranice pokuty tak, aby reflektovala změnu 
skutkových podstat přestupků v § 157 odst. 3 a § 162 odst. 3 a její výše by 
měla být řádně odůvodněna. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

e) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 
124 a § 12i odst. 1.“. 

Navrhované ustanovení 
„(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo 
neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.“. 
Není tedy rovněž důvod měnit § 157 odst. 8 a § 162 odst. 7. 

K čl. I bodu 31 – k § 161b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Upozorňujeme, že při transpozici čl. 38 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 došlo k vypuštění článku 6 
z textu ustanovení § 161b odst. 1, jeho porušení tak podle navrhované 
právní úpravy není skutkovou podstatou přestupku. Požadujeme vyjasnit, 
zda se jedná o úmysl či opomenutí předkladatele.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

K čl. V bodu 4 – k § 77b odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Ve větě třetí požadujeme za slovo „Rozhodnutí“ vložit slova „, kterým se 
žádosti vyhoví v plném rozsahu,“. Tím bude ujasněno, že právní moc 
rozhodnutí, kterými nebude žadatelům vyhověno, se bude řídit § 73 
správního řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
To, že jde o rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti v plném rozsahu, a ne 
o jiné rozhodnutí, vyplývá již z první věty. Text v předloženém znění je 
výsledkem jak sjednocování textů zákonů regulujících na finančním trhu 
totožnou materii, tak zejména výsledkem separátního jednání ad hoc 
pracovní skupiny LRV k projednávání návrhu ZDPZ.  

K čl. V bodu 4 – k § 78a odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Neztotožňujeme se s konstrukcí, která váže vydání rozhodnutí o 
neprovedení zápisu do registru až na nesouhlas zastoupeného. Není 
přitom ani jasné, jakým způsobem a v jaké lhůtě by měl být nesouhlas ze 
strany vázaného zástupce sdělen. Požadujeme, aby v případě neprovedení 
zápisu bylo vždy vydáno rozhodnutí. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno, vyhověno jinak a připomínkovým místem akceptováno. 
Jde o zvláštní procesní postup vydávání oprávnění k činnosti pro 
samostatné zprostředkovatele, který je mezistupněm mezi licenčním 
řízením a pouhou registrací. Tento procesní postup je již na finančním trhu 
standardizován (ZSU, ZDPZ, ZPKT) a nyní jde o zachování jednotného 
režimu při novelizaci ZDPS. Na základě dodatečného požadavku 
připomínkového místa na popis tohoto postupu v důvodové zprávě bude 
důvodová zpráva kompletně a podrobně doplněna v intencích připomínky.  

K čl. V bodu 5 – k § 79 a násl. zákona č. 427/2011 Sb.: 
Ustanovení § 79 a násl. předpokládají vedení registru, do něhož mají být 
zapisováni samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci. V souladu se 
zásadou „obíhat mají data,  nikoliv lidé“, která je jedním z klíčových principů 
elektronizované veřejné správy, by měl každý orgán využívat údaje, které 
má veřejná správa již k dispozici, a nepožadovat jejich dokládání, 
oznamování změn apod. po občanech. Ve vztahu k předpokládanému 
registru by tedy měla být navrhovaná právní úprava doplněna o 
ustanovení, která umožní České národní bance využívat pro vedení tohoto 
registru a související činnosti údaje, které jsou již obsaženy v informačních 
systémech veřejné správy. Cílem tohoto využívání je, aby Česká národní 
banka měla k dispozici tyto údaje a jejich změny, jakož i odbřemenění 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
Úprava řízení o udělení oprávnění k činnosti a vedení příslušných registrů 
je na finančním trhu napříč příslušnými zákony harmonizována. Ustanovení 
jsou formulována stejně či obdobně. Používání základních registrů je v § 
83 odst. 4. Zmocnění pro ČNB k čerpání dat ze základních registrů 
neobsahuje žádný ze zvláštních sektorových zákonů. Toto zmocnění je 
obsaženo v § 44b zákona o České národní bance. 
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povinných subjektů. Pokud jde o fyzické osoby, měly by být využívány 
údaje ze základního registru obyvatel, jakož i z agendového informačního 
systému evidence obyvatel, popř. agendového informačního systému 
cizinců, jedná-li se o údaje předcházející současný stav. Pokud jde 
o právnické osoby, lze využít údajů ze základního registru osob (viz také § 
61 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech). Požadujeme, aby do 
navrhované právní úpravy byla doplněna ustanovení umožňující výše 
uvedené využívání údajů, a aby byla odpovídajícím způsobem doplněna 
též důvodová zpráva. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. V bodu 5 – k § 81 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Slovní spojení „presumpce správnosti“ uvedené v nadpisu ustanovení 
považujeme za zavádějící. Ze samotného textu ustanovení vyplývá, že se 
jedná o princip materiální publicity, který je užší formou ochrany 
důvěryhodnosti zápisu než presumpce správnosti. Princip materiální 
publicity je správně zakotven např. v ustanovení § 8 odst. 1 zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a 
princip správnosti např. v § 4 odst. 4 zákona o základních registrech, pro 
tzv. referenční údaje. Z § 4 zákona o základních registrech je zřejmé, že 
oba zmíněné principy nejsou totožné, což dokládá jejich samostatná 
reglementace v oddělených odstavcích (§ 4 odst. 4 a 7 zákona 
o základních registrech). Požadujeme slova „presumpce správnosti“ 
nahradit slovy „princip materiální publicity“ a v tomto smyslu rovněž doplnit 
důvodovou zprávu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

K čl. V bodům 22 až 24 – k § 163 odst. 1 až 4 zákona č. 427/2011 Sb.: 
V souladu se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který 
zavedl jednotný pojem „přestupek“, požadujeme slova „správního deliktu“ 
nahradit slovem „přestupku“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

K čl. V bodům 21 a 26 – k § 160 odst. 7 a § 163 odst. 10 a 11 zákona č. 
427/2011 Sb.: 
Obdobně jako u výše uvedené zásadní připomínky k zákonu č. 256/2004 
Sb. (čl. I body 29 a 32) nejsou výše pokut za nově upravené skutkové 
podstaty přestupků řádně odůvodněny, požadujeme tedy jejich odůvodnění 
a případnou úpravu horní hranice pokut při dodržení zásad pro jejich 
stanovení.  Předkladatel se v důvodové zprávě může zaměřit na porovnání 
přestupků, pro které je v daném zákoně zakotven stejný druh a rozpětí 
správního trestu. Například může vysvětlit, že určitý přestupek (nebo 
skupina přestupků) je postihován ve srovnání s jinými přestupky přísněji, 
protože způsobuje závažnější následek, má poruchový charakter, případně 

Vysvětleno, vyhověno jinak. Připomínkovým místem akceptováno. 
Nejde o novou hmotněprávní úpravu ani o novou úpravu přestupků, ale 
pouze o přesun právní úpravy ze ZPKT do ZDPS. Vzhledem k tomu, že ani 
nejde o ucelené přepracování přestupků, ani o novou právní úpravu, a 
vzhledem k tomu, že výše sankcí odpovídá výši sankcí za stejné přestupky 
v jiných zákonech (ZDPZ, ZSU, ZPKT), nevidíme důvod k obsáhlému 
odůvodňování a analýze požadované MV.  
§ 160 odst. 4 písm. a) je částečně přesunuto z původního odstavce 2 při 
zachování výše sankce, avšak s ohledem na nižší sankce v ZSU (§ 149 
odst. 1 písm. t), § 153 odst. 1 písm. d)) i ZDPZ § 110 odst. 1 písm. a) bude 
sankce snížena na 5 a 1MKč. 
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vykazuje jiný znak zvyšující jeho typovou závažnost. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

§ 160 odst. 4 písm. b) sankce bude snížena na 1MKč podle ZDPZ § 110 
odst. 1 písm. b (ZSU je 5MKč). 
§ 160 odst. 5 písm. a) sankce bude snížena na 10MKč podle ZSU § 153 
odst. 1 písm. h), ZDPZ § 114 odst. 1 písm. b). 
§ 160 odst. 5 písm. b) sankce bude snížena na 10MKč podle ZSU § 153 
odst. 1 písm. i), ZDPZ § 114 odst. 1 písm. c). 
§ 160 odst. 5 písm. c) přesunuto z původního odstavce 3 včetně výše 
sankce, v ZSU § 153 odst. 1 písm. b) také 20MKč, avšak sankce bude 
snížena podle ZDPZ § 114 odst. 1 písm. f) na 10MKč. 
§ 160 odst. 5 písm. d) přesunuto z původního odstavce 3 včetně výše 
sankce, sankce však bude snížena na 10MKč podle ZSU § 153 odst. 1 
písm. f), ZDPZ § 114 odst. 1 písm. j). 
§ 160 odst. 5 písm. e) přesunuto z původního odstavce 3 včetně výše 
sankce, sankce však bude snížena na 10MKč podle ZSU § 153 odst. 1 
písm. d), ZDPZ § 115 odst. 1 písm. h). 
§ 160 odst. 5 písm. f) přesunuto z původního odstavce 3 včetně výše 
sankce, sankce však bude snížena na 10MKč podle ZSU § 153 odst. 1 
písm. t), ZDPZ § 114 odst. 1 písm. p). 
§ 160 odst. 5 písm. g) přesunuto z původního odstavce 3 včetně výše 
sankce, sankce však bude snížena na 10MKč podle ZSU § 153 odst. 1 
písm. t), ZDPZ § 114 odst. 1 písm. k), l). 
§ 160 odst. 6 písm. a) sankce bude snížena na 10MKč podle ZDPZ § 116 
odst. 1 písm. b). 
§ 160 odst. 6 písm. b) sankce bude snížena na 10MKč podle ZDPZ § 116 
odst. 1 písm. b). 
§ 160 odst. 6 písm. c) sankce bude snížena na 10MKč podle ZDPZ § 116 
odst. 1 písm. c). 
§ 160 odst. 6 písm. d) sankce bude snížena na 1MKč podle ZDPZ § 116 
odst. 1 písm. d). 
§ 160 odst. 6 písm. e) sankce bude snížena na 10MKč podle ZDPZ § 116 
odst. 1 písm. g). 
§ 160 odst. 6 písm. f) sankce bude snížena na 10MKč podle ZDPZ § 116 
odst. 1 písm. h). 
§ 163 odst. 1 písm. a) nemění se sankce, jen zpřesněn text přestupku, 
přesto sankce bude snížena na 1MKč podle ZDPZ § 117 odst. 1 písm. a), § 
107 odst. 1 písm. a). 
§ 163 odst. 1 písm. g) sankce 10M zůstane zachována (ZSU § 157 odst. 1 
písm. d), e) 20MKč, ZDPZ § 117 odst. 1 písm. b) 10MKč za neoprávněný 
výkon činnosti. 
§ 163 odst. 5 písm. a) přestupek přesunut včetně výše sankce z původního 
odstavce 5. 
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§ 163 odst. 5 písm. b) přestupek přesunut včetně výše sankce z původního 
odstavce 5. 
§ 163 odst. 5 písm. c) přestupek přesunut včetně výše sankce z původního 
odstavce 5. 
§ 163 odst. 5 písm. d)sankce bude snížena na 1MKč podle ZDPZ § 109 
odst. 1 písm. a), § 110 odst. 1 písm. b). 
§ 163 odst. 5 písm. e)sankce není vyšší než ZSU § 149 odst. 1 písm. i) a 
ZDPZ § 109 odst. 1 písm. b). 
§ 163 odst. 5 písm. f) výše sankce odpovídá ZSU § 149 odst. 1 písm. e), 
ZDPZ § 109 odst. 1 písm. d), § 110 odst. 1 písm. d). 
§ 163 odst. 6 písm. a)výše sankce odpovídá jak stávající sankci, tak i 
ZDPZ § 110 odst. 1 písm. f), § 111 odst. 1 písm. a) a § 114 odst. 1 písm. 
a). 
§ 163 odst. 6 písm. b) výše sankce odpovídá stávající výši sankce za 
obdobný delikt u IZ a OCP, odpovídá výši sankce dle ZDPZ § 114 odst. 1 
písm. e), ZSU má sankci vyšší. 
§ 163 odst. 6 písm. c) stávající výše sankce je poloviční proti původní výši 
za stejný delikt IZ a OCP, avšak bude snížena na 5MKč dle ZSU § 140 
odst. 1 písm. a) a ZDPZ § 111 odst. 1 písm. a). 

K čl. V bodu 26 – § 163 odst. 10 a 11 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Upozorňujeme, že postih za přestupek uvedený v § 163 odst. 3 je umožněn 
jak podle odstavce 10, tak i odstavce 11. Oba odstavce však umožňují 
uložit pokutu v odlišné maximální výši. Požadujeme dané vyjasnit, resp. 
odstranit vzniklý dualismus. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Text odstavce 11 upraven tak, aby nezahrnoval odstavec 3. 

MSp 1. K části čtvrté, čl. IV, bodu 5 – k § 368f a § 368h insolvenčního 
zákona 

Důvodová zpráva uvádí, že podílové fondy i podfondy akciové společnosti 
s proměnným základním kapitálem reprezentují oddělení jmění od jeho 
obhospodařovatele. Návrh novely v části čtvrté vychází z premisy, že i 
úpadek tohoto odděleného jmění entity bez právní osobnosti je vhodné 
řešit nezávisle na obhospodařovateli podílového fondu nebo akciové 
společnost s proměnným základním kapitálem, který podfond v úpadku 
vytvořila. Jeví se jako logické limitovat majetkové účinky insolvenčního 
řízení a prohlášeného konkursu pouze na výše uvedené oddělené jmění, 
aniž by dále postihovalo osobu, která podílový fond nebo podfond založila. 
Zvolené řešení je ovšem jen jedním z možných. Teorie civilního práva 
procesního umožňuje získat procesněprávní subjektivitu i nezávisle na 
právní osobnosti (srov. § 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 
V takovém případě by bylo možno vést insolvenční řízení i přímo vůči 
podílovému fondu a podfondu, což považujeme za méně rizikové řešení 

Vyhověno. 
Pro účely insolvenčního řízení navrhujeme i v návaznosti na Vaši 
připomínku přiznat těmto non-subjektům (podfondům a podílovým fondům) 
procesní subjektivitu. V takovém případě se částečně změní struktura 
novely (nově § 388a, § 388b a § 388c) InsZ v této oblasti. 
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než konstrukci omezené aplikace účinků insolvenčního řízení přímo proti 
osobě zřizující podílový fond či podfond. Zásadní rizika vnímáme 
v souvislosti s procesním postavením této osoby v pozici dlužníka – lze 
zmínit například rizika vztahující se k povinnosti podat insolvenční návrh (§ 
98 InsZ), odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou porušení 
povinnosti podat insolvenční návrh (§ 99 InsZ), infamačního efektu zápisu 
do veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, účinkům předběžných 
opatření (§ 100 InsZ) nebo účinkům zrušení konkursu (§ 312 InsZ). 
Specificky nelze například pominout, že existují určité povinnosti a omezení 
osobního charakteru, které účastníku ukládají povinnost jednat určitým 
způsobem. Typicky se jedná o povinnost dlužníka, který je právnickou 
osobou, podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se 
dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. 
V případě porušení této povinnosti odpovídá tato osoba věřiteli za škodu 
nebo jinou újmu, kterou by tímto způsobila. Tato hypotéza u entit ovšem 
podle § 368f odst. 1 a § 368h odst. 1 InsZ zřejmě nastat nemůže, neboť 
tyto entity nejsou právnickými osobami a v řízení za ně v postavení 
dlužníka vystupuje jiná entita. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČNB K § 2 odst. 1 a § 4a ZPKT [zprostředkování] 
Požadujeme doplnění dvou nových novelizačních bodů ve znění: 
„XX. V § 2 na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno y), které zní: 
„y) zprostředkováním obchodů s investičními nástroji odborná 
činnost spočívající v 
1. nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo 
poskytnout investiční službu jménem a na účet poskytovatele 
investičních služeb, nebo jménem a na účet zákazníka, 
2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji 
nebo poskytnutí investiční služby jménem a na účet poskytovatele 
investičních služeb, nebo jménem a na účet zákazníka, 
3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu 
s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem a na 
účet poskytovatele investičních služeb nebo jménem a na účet 
zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání 
takového obchodu nebo služby, 
4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání 
poskytování investiční služby jménem a na účet poskytovatele 
investičních služeb, nebo jménem a na účet zákazníka, nebo 
5. pomoc při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu 
s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem 
a na účet poskytovatele investičních služeb nebo jménem a na účet 

Vyhověno jinak a připomínkovým místem akceptováno. 
Věcně připomínku akceptujeme, upřednostňujeme však užití vhodnější 
legislativní techniky (fikce investiční služby – viz níže). Domníváme se, že 
se v tomto ohledu lze inspirovat vládním návrhem ZDPZ, konkrétně 
úpravou tzv. flotil (§ 4), kde byla zakotvena fikce zprostředkování. To pak 
umožní vztáhnout na danou činnost i další potřebné požadavky (pravidla 
jednání, informačních povinností a z nich plynoucí dohledová a sankční 
ustanovení), nikoli jen požadavek na získání příslušného povolení. V 
definici v § 2 současně považujeme za potřebné vypustit slovo „odborná“. 
Tento přívlastek, který je fakticky implicitním (a duplicitním) pravidlem 
jednání, do definice dle názoru MF nepatří, neboť vytváří riziko nesprávné 
interpretace působnosti zákona. 
Upravené znění novelizačního bodu: 
„XX. V § 2 na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno y), které zní: 
„y) zprostředkováním obchodů s investičními nástroji činnost spočívající v 
1. nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo 
poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb 
nebo jménem zákazníka, 
2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo 
poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb 
nebo jménem zákazníka, 
3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s 
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zákazníka.“. 
XX. V § 4a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se 
odstavec 2, který zní: 
„(2) K výkonu činnosti podle § 2 odst. 1 písm. y) se vyžaduje povolení 
k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů 
týkajících se investičních nástrojů.“.“. 
Odůvodnění: Návrh vychází z praktických zkušeností ČNB, kdy dochází ve 
zvýšeném rozsahu na trhu k činnosti osob, které nejsou dosud náležitě 
regulovány. Jde o činnost, která má materiální znaky zprostředkování, 
které však v současnosti na kapitálovém trhu, oproti jiným sektorům [srov. 
§ 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, či § 3 
písm. a) zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a 
likvidátorech pojistných událostí] nevyžaduje povolení nebo registraci ČNB. 
Tato činnost není vždy investiční službou a nemusí tedy podléhat ani 
povinnosti disponovat příslušným oprávněním k poskytování investičních 
služeb, ačkoliv s poskytováním investičních služeb úzce souvisí. 
Poskytovatelé investiční služby přijímání a předávání pokynů jsou sice 
oprávněni rovněž ke zprostředkování obchodů s investičními nástroji (viz § 
4 odst. 4 ZPKT), avšak pro činnosti zprostředkování na kapitálovém trhu 
nelze bez dalšího dovodit nezbytnost získání oprávnění k poskytování 
investiční služby přijímání a předávání pokynů. 
Tímto návrhem tedy na národní úrovni bude stanoveno co je 
zprostředkováním, a že zprostředkovatelskou činnost na kapitálovém trhu 
mohou poskytovat pouze osoby, které disponují náležitými předpoklady pro 
řádný výkon takové činnosti (automaticky se uplatní požadavky na 
akreditovanou zkoušku, pravidla jednání atd.). 

investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem 
poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně 
poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo 
služby, 
4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování 
investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem 
zákazníka, nebo 
5. pomoc při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s 
investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem 
poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.“. 
 „XX. V § 4 odstavec 4 zní:  
„Za poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících 
se investičních nástrojů se pro účely tohoto zákona považuje také 
zprostředkování obchodů s investičními nástroji. 

K § 10d odst. 3 ZPKT [kvalifikovaná účast] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 10d odst. 3 větě první se za text „však 50.“ vkládá slovo 
„pracovní“. 
CELEX: 32014L0065“. 
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou opravu, jejímž cílem je 
uvést znění zákona do souladu s čl. 12(2) MiFID II. 
V § 10d odst. 2 je v souladu s čl. 10a(1) MiFID, že ČNB má na posouzení 
žádosti 60 pracovních dnů. Na základě § 10d odst. 3 pak platí, že 
uběhnutím 50. dne této 60denní lhůty nastává fikce, že ČNB již má 
všechny informace pro rozhodnutí o žádosti. Na rozdíl od čl. 10a(2) MiFID 
však ustanovení o fikci nepoužívá pojem „pracovní den“.  
Obáváme se, že na základě absence slova „pracovní“ v § 10d odst. 3 by 
bylo možné dovozovat, že tato fikce nastává již uběhnutím 50. 
kalendářního (běžného) dne, a nikoliv až 50. pracovního dne. 

Vyhověno. 
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Argumentovat ve prospěch takové interpretace by bylo možné následovně: 
• MiFID v obou dotčených ustanoveních obsahuje slovní spojení 

„pracovní den“. Z absence slova „pracovní“ tuzemském 
transpozičním předpisu by proto bylo možné dovozovat, že český 
zákonodárce záměrně zvolil přísnější úpravu, než je evropská 
předloha. 

• Pokud by lhůta na posouzení žádosti v § 523 odst. 2 byla namísto 
ve dnech stanovena v týdnech nebo měsících (např. „ČNB 
rozhodne o žádosti nejpozději do 2 měsíců od odeslání 
písemného potvrzení…“), je nepochybné, že stejné znění 
odstavce 4 by vedlo k tomu, že 50denní lhůta by byla posuzována 
podle kalendářních, nikoliv pracovních dnů. To napovídá tomu, že 
lhůtu v odstavci 4 je potřeba vnímat autonomně od lhůty 
v odstavci 2.  

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že s ustanovením ve stávající 
podobě je spojené právní i reputační riziko. To vede ČNB k tomu, aby 
v některých případech z důvodu opatrnosti akceptovala kratší (tj. 
kalendářní) lhůtu pro určení času, kdy fikce nastane. Navrhujeme proto 
vyjasnění, které potenciální možnost jiných výkladů eliminuje. Současně 
nevidíme žádný logický důvod, pro který by uvedená změna neměla být do 
legislativy zapracována. 
K novelizačnímu bodu 5 (§ 14b odst. 5 ZPKT) [výjimka z odborné 
způsobilosti] 
Požadujeme novelizační bod 5 přeformulovat tak, aby se u osob 
jednajících s profesionálními zákazníky nerušil zcela požadavek 
odbornosti, ale pouze se nepožadovalo získání akreditované zkoušky, tedy 
odborných znalostí a dovedností podle odstavce 3 a 4. 
Odůvodnění: Návrh vyjímá z povinnosti disponovat odbornou způsobilostí 
podle § 14b ZPKT  osoby, které v rámci poskytování investičních služeb 
jednají výhradně s profesionálními zákazníky a profesionálními zákazníky 
na žádost.  Ust. § 14b přitom jednak zavádí požadavek zkoušky u 
akreditované osoby pro vybrané pozice u obchodníků s cennými papíry, 
které jednají se zákazníky při poskytování investičních služeb, ale stanoví 
také obecný požadavek na odbornost. Předložený návrh vypouští pro 
jednání s profesionálními zákazníky nejen požadavek zkoušky u 
akreditované osoby, ale i obecný požadavek odbornosti, který je upraven v 
§ 14a odst. 2 právě odkazem na § 14b. 
Takový návrh by nevyhověl požadavkům podle čl. 25(1) MiFID II, neboť 
osoby ve výjimce by nemusely disponovat žádnými odbornými znalostmi a 
dovednostmi (§ 14b odst. 3 ZPKT) a v kategorii všeobecných znalostí (§ 
14b odst. 2 ZPKT) by v krajním případě osoby benefitující z výjimky 
nemusely disponovat ani ukončeným stupněm základního vzdělání.  

Vyhověno. 
Provedeny úpravy v § 14a a § 14b. 
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Souhlasíme přitom, že v případě osob jednajících výhradně 
s profesionálními zákazníky není zkouška u akreditované osoby nezbytná a 
je věcí profesionálních zákazníků, jaký konkrétní standard odbornosti 
budou akceptovat. V případě osob jednajících s profesionálními zákazníky 
na žádost však upozorňujeme na riziko zvýšeného tlaku na překvalifikování 
skupin zákazníků na profesionální zákazníky na žádost. 
K legislativní technice, tedy umístění ustanovení, dále sdělujeme, že 
pravidlo je v návrhu nesprávně zařazeno do definičního ustanovení. 
Pravidlo obsažené v odstavci 5, resp. jeho upravená verze, by měla být 
obsažena v tom ustanovení ZPKT, které stanoví požadavky na osoby 
poskytující investiční služby, neboť pouze z těchto požadavků může být 
činěna výjimka, že pro určitý okruh pracovníků poskytovatelů investičních 
služeb neplatí požadavek na odbornou způsobilost, resp. odborné znalosti 
a dovednosti. 
K novelizačnímu bodu 6 [§ 15a odst. 3 a § 17 odst. 4 písm. a) ZPKT] 
[telefonické hovory] 
Požadujeme, aby bylo zajištěno napříč celým předpisem, že 
záznamy/nahrávky telefonických hovorů a elektronické komunikace, 
jakožto součást záznamů a dokumentů týkajících se investičních služeb a 
obchodů, budou nazývány jednoznačně tak, že nebude moci docházet 
k nežádoucím dezinterpretacím povinností stanovených příslušnými 
ustanoveními.  
Odůvodnění: V případě § 15a odst. 3 ZPKT není zřejmé, proč se mění 
textace uvedeného ustanovení, když současně zůstává obdobná textace v 
ustanovení § 17 odst. 4 písm. a) ZPKT („…zaznamenal příslušné 
hovory…“). 

Vyhověno. 
Změna terminologie bude provedena napříč celým zákonem.  

K novelizačnímu bodu 8 a 9 (§ 16 odst. 7 a 8 ZPKT) [informační 
povinnost o majetku zákazníka] 
Požadujeme vypustit body 8 a 9 novely.  
Odůvodnění: Navrhovaná informační povinnost předkládat ČNB informaci o 
výši zákaznického majetku, za který by Garanční fond obchodníků 
s cennými papíry (GFOCP) poskytoval náhradu, je informací využitelnou 
pro GFOCP a pro MF. Pro ČNB tato informace není pro plnění stávajících 
úkolů potřebná. Údaje o zákaznickém majetku, které jsou potřebné pro 
účely dohledu nad OCP, má ČNB k dispozici již v rámci stávajících 
informačních povinností. Zavedení nové informační povinnosti by pro ČNB 
představovalo zvýšení administrativní zátěže, stala by se pouhým 
zpracovatelem a zprostředkovatelem informace pro GFOCP a MF, aniž by 
nově zavedená informační povinnost měla potenciál zvýšit stávající úroveň 
dohledu nad OCP. 
Dále považujeme pro samotné dohlížené subjekty za zbytečně zatěžující 
navrhovanou čtvrtletní periodicitu předkládání informace, podle našeho 

Vyhověno. 
Upřednostňovanou variantou  je takové nastavení informační povinnosti, 
aby nedocházelo ke zdvojení vykazovací povinnosti OCP a tím 
neefektivnímu zvýšení nákladů jak na straně OCP, tak i na straně ČNB 
resp. GFOCP a MF při zpracování reportovaných údajů. Z tohoto důvodu 
MF navrhlo stanovit informační povinnost vůči ČNB, která mohla při 
stanovení výše "pojištěného majektu" vycházet z údajů, které má již v 
současnosti k dispozici z důvodu dohledu (např. na základě výkazů MKT 
51-12, MKT 52-12 a MKT 53-12). Nicméně akceptujeme připomínku ČNB, 
pokud tyto informace k dispozici ČNB nemá a jejich zjištění za jednotlivé 
OCP by na straně ČNB vyžadovalo rozsáhlé zpracovávání a zvýšení 
administrativní zátěže. Navrhujeme proto vložení nového § 129b a úpravu 
§ 199 odst. 1: 

„§ 129b 
(1) Obchodník s cennými papíry nejpozději do konce kalendářního měsíce 
následujícího po skončení příslušného kalendářního roku předloží 
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názoru není jednoznačný přínos pro GFOCP či MF ze získávání této 
informace ve čtvrtletní periodicitě. Rovněž nepovažujeme za vhodné, aby 
se data agregovala a předávala dále pouze souhrnné údaje. Ty jsou pro 
účely řízení likvidity GFOCP nedostatečné a měla by být použita přímo 
granulární data za jednotlivé OCP. Souhrnné informace o stavu za sektor 
jako celek jsou nedostatečné pro deklarovaný účel lepšího řízení likvidity 
při investicích GFOCP. Řízení likvidity by mělo zohledňovat riziko výplaty 
za jednotlivé  OCP, nikoli za sektor jako celek (na výplatu náhrady za 
sektor jako celek by ostatně ani celkové prostředky GFOCP nedostačovaly 
a nemá tedy smysl uvažovat o tom, jaká část z nich by měla být likvidní). 
Jsme si vědomi, že uvedené informace GFOCP potřebuje pro efektivní 
nakládání s jím spravovanými prostředky a MF k vyhodnocování možnosti 
změnit výši příspěvku do GFOCP. Nicméně tohoto cíle by bylo možné 
dosáhnout stanovením povinnosti OCP předkládat informaci přímo 
GFOCP, který by v případě potřeby mohl informaci předat rovněž MF.  
V rámci systematiky zákona by případná úprava zasílání informací OCP 
vůči GFOCP a ministerstvu náležela např. do § 134, který upravuje 
informační povinnost OCP vůči GFOCP, anebo jí může být dosaženo např. 
vložením nového § 129b následujícího znění: 

„§ 129b 
Obchodník s cennými papíry nejpozději do konce kalendářního měsíce 
následujícího po skončení příslušného kalendářního roku zašle 
Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku ke konci 
posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond 
v případě jeho nevydání obchodníkem s cennými papíry poskytl náhradu 
vypočtenou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne tyto informace 
ministerstvu.“ 
V případě potřeby k tomu mohou být podrobnosti upraveny vyhláškou MF, 
v tom případě by mohla vyhláška upravit i periodicitu předkládání 
informace, jak to bývá u jiných informačních povinností. 

Garančnímu fondu informaci o výši zákaznického majetku ke konci 
posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond 
v případě jeho nevydání obchodníkem s cennými papíry poskytl náhradu 
vypočtenou podle § 130 odst. 9. Garanční fond poskytne tyto informace 
ministerstvu bez zbytečného odkladu. 
(2) Podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti 
podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou."  

"§ 199 
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 115 odst. 5 a § 129b odst. 2." 
 

K novelizačnímu bodu 10 (§ 17 odst. 1 ZPKT)[uchovávání dokumentů 
a záznamů] 
Požadujeme vypuštění novelizačního bodu. 
Odůvodnění: Návrh je v rozporu s ustanoveními, která mají být 
transponována, tj. čl. 16(6) a 16(7) MiFID II. Dle čl. 16 odst. 6 „Investiční 
podnik zajistí, aby o všech jím prováděných službách, činnostech a 
obchodech byly vedeny dostatečné záznamy, které příslušnému 
orgánu umožní vykonávat úkoly v oblasti dohledu a provádět 
donucovací opatření podle této směrnice, nařízení (EU) č. 600/2014, 
směrnice 2014/57/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, a zejména ověřit, zda 
investiční podnik plní všechny povinnosti, včetně povinností ve 
vztahu k zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a k integritě 

Vyhověno takto (připomínkovým místem akceptováno): 
§ 17 

(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a 
elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s 
cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, 
předání nebo provedení pokynu zákazníka poskytovaných zákazníkovi. 
Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu 
nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření 
obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo. 
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trhu.“. V novelizačním bodu navrhované omezení záznamů by v případě, 
že je záznam pro potřeby čl. 16(6) MiFID II veden v podobě nahrávky 
telefonického hovoru nebo záznamu elektronické komunikace, zjevně 
způsobil, že investičnímu podniku by již nadále nebyla stanovena žádná 
právní povinnost, aby vedl „o všech jím prováděných službách, činnostech 
a obchodech dostatečné záznamy, které příslušnému orgánu umožní 
vykonávat úkoly v oblasti dohledu“, které by měly podobu nahrávky 
telefonických hovorů, ani by nebylo možné „ověřit, zda investiční podnik 
plní všechny povinnosti, včetně povinností ve vztahu k zákazníkům nebo 
potenciálním zákazníkům a k integritě trhu“.   
Povinnost podle současného znění § 17 odst. 1 je tak formulována obecně 
a je součástí pravidel obezřetnosti, u kterých se obecně uplatňuje tzv. 
zásada přiměřenosti – i způsob pořizování záznamů by měl odpovídat 
povaze a rozsahu poskytovaných služeb a dalším okolnostem. Požadavek 
na nahrávání telefonické komunikace v § 17 odst. 2 ZPKT se týká případů 
„obchodů uzavřených … na vlastní účet“ a „investičních služeb, které 
zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka“, a to i pokud k 
poskytnutí takové investiční služby nakonec nedošlo. Povinně se tedy 
nahrává i související komunikace, nejen samotný obsah pokynu, a to v 
rozsahu poskytované investiční služby.    
Nahrávky telefonátů jsou též užitečným a vhodným nástrojem pro účely 
vnitřní kontroly, aby bylo možné efektivně sledovat dodržování požadavků 
podle ZPKT, MAR, MiFIR, nařízení Komise č. 2017/565 a dalších předpisů 
a věrohodně doložit soulad postupů s uvedenými předpisy. Cílem 
požadavku v § 17 odst. 1 ZPKT (který transponuje čl. 16(6) MiFID II) je vést 
záznamy dostatečně na to, aby dohledový orgán mohl vykonávat úkoly v 
oblasti dohledu, čehož je obtížné dosahovat jinak. 
Ačkoliv tedy MiFID II nově neukládá výslovnou povinnost provádět 
nahrávky telefonních hovorů se zákazníkem v případě všech investičních 
služeb, bude taková nahrávka typickým a efektivním prostředkem řádného 
naplnění nejen § 17 odst. 1 ZPKT, ale také naplněním povinnosti 
obchodníka s cennými papíry jednat obezřetně (§ 12 odst. 1 ZPKT), neboť 
se tímto způsobem efektivně snižuje riziko neoprávněných stížností a 
sporu s klientem. Novelizované znění § 17 odst. 1 však výše uvedené 
výrazně omezuje, když se navrhuje, aby nahrávky telefonických hovorů a 
záznamy elektronické komunikace byl obchodník s cennými papíry povinen 
uchovávat jen v případech stanovených v odstavci 2. Tím se také značně 
komplikuje výkon dohledu v takových situacích.    
Čl. 16(7) MiFID II pak stanoví minimální požadavky na nahrávky 
telefonických hovorů a záznamy elektronické komunikace, tyto minimální 
požadavky ale nemůžou odůvodnit redukci záznamů dle čl. 16(6) MiFID II 
na toto minimum dle čl. 16(7) MiFID II.  
V této souvislosti se tak nedomníváme, že navrhovaná novelizace § 17 
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ZPKT by vedla k upřesnění transpozice MiFID II a naopak by ztížila 
postavení těch poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, kteří dnes 
používají nahrávky telefonních hovorů v rámci svého řídicího a kontrolního 
systému. Ztížila by také výrazně roli dohledu v této oblasti.  
Viz také samostatnou připomínku k § 17 odst. 2 ZPKT. 

ČNB K novelizačnímu bodu 11 (§ 17 odst. 2 ZPKT) [uchovávání dokumentů 
a záznamů] 
Požadujeme ustanovení řešené novelizačním bodem přeformulovat takto: 
„(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy nahrávky telefonických 
hovorů a záznamy elektronické komunikace týkající se investičních 
služeb poskytovaných zákazníkovi a obchodů uzavřených obchodníkem 
s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, 
předání nebo provedení pokynu zákazníka. Tyto záznamy se vedou i 
tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční 
služby nebo uzavření obchodu podle věty první, avšak k tomuto uzavření 
obchodu ani k poskytnutí této investiční služby ani tomuto uzavření 
obchodu nedošlo.“. 
Odůvodnění: Článek 16(7) MIFID II stanoví, že „Záznamy [pořizované 
obchodníky s cennými papíry] obsahují nahrávání telefonních hovorů či 
elektronické komunikace týkající se alespoň obchodů uzavřených při 
obchodování na vlastní účet a poskytování služeb na pokyn zákazníků, jež 
se týkají přijímání, předávání a provádění pokynů zákazníků“. V návrhu 
požadujeme jít nad toto minimum. 
Možnost upravit na národní úrovni dodatečné požadavky na nahrávání je 
plně v souladu s výkladem dle ESMA (ESMA Q&As on MiFID II and MiFIR 
investor protection and intermediaries topics, Recordings of telephone 
conversations and electronic communications, str. 43).  
Stanovení povinnosti pořizovat a uchovávat nahrávky telefonických hovorů 
a záznamy elektronické komunikace o všech investičních službách přímo 
zákonem považujeme za zásadní pro řádný výkon dohledu v této oblasti i 
pro zvýšení právní jistoty pro všechny účastníky trhu.  
Z uvedeného důvodu navrhujeme nahradit dosavadní text zněním, které 
lépe vystihuje účel a smysl nahrávání a umožňuje posoudit, zda obchodník 
s cennými papíry využívá zákonnou komunikaci vedoucí k uzavření 
obchodu. Obsahem by podle našeho názoru měla být v zájmu ochrany 
investorů veškerá komunikace zákazníka s obchodníkem s cennými papíry, 
týkající se investičních služeb, proto je žádoucí, aby § 17 odst. 2 
neobsahoval výslovně investiční službu přijímání a předávání pokynu, 
neboť takové znění by mohlo být v rozporu s čl. 16(6) MiFID II 
interpretováno, že v jiných případech investičních služeb (i když směřují 
k podání pokynu) není nahrávání potřebné. 
V minulosti byly nahrávky využity mj. k prokazování churningu, manipulací 

Vyhověno takto (připomínkovým místem akceptováno): 
§ 17 

(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických 
hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených 
obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které 
zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka poskytovaných 
zákazníkovi. Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření 
obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto 
uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo. 
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při vyplnění investičních dotazníků, ověření, zda nebylo poskytováno 
poradenství bez splnění odpovídajících požadavků, ověření, zda nebylo 
překročeno podnikatelské oprávnění, zjišťování, zda je skutečně o každé 
komunikaci prováděn záznam nezbytný pro výkon dohledu atd. 
Nejen z výše uvedených důvodů nelze v žádném případě souhlasit se 
zněním ministerstvem financí předloženého novelizačního bodu, dle něhož 
by obchodníci s cennými papíry nejen nenahrávali takovou šíři hovorů, 
kterou vyžaduje MiFID II, ale rovněž by ani neměli zákonnou možnost 
nahrávat větší šíři hovorů. V praxi tak přitom obchodníci s cennými papíry, 
zejména banky, běžně činí, když nad rámec minimální povinnosti nahrávají 
také např. hovory z call center, kde se přijímají reklamace a stížnosti 
k investičním službám, apod. 
Co se týče otázky nákladů souvisejících se změnou, tak změna podle 
našeho názoru žádné náklady fakticky nenese, neboť povinnost nahrávat 
v tomto širším rozsahu platila více než 10 let a jen nedávno byla opuštěna. 
Skutečnost, že některé subjekty se úpravě platné do 2. 1. 2018 za celou 
dobu platnosti požadavků nedokázaly přizpůsobit (a v souvislosti se 
zjištěními dohledu ve vztahu k této staré úpravě jsou nuceni náklady nést 
až nyní…) není v debatě ohledně nákladovosti opatření relevantním 
argumentem. 
K § 25 odst. 1 ZPKT [poskytování investičních služeb bez umístění 
pobočky jen dočasně] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 25 odstavec 1 zní: 
„(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.“.“. 
Odůvodnění: Sjednocuje se úprava ZPKT s právní úpravou platnou podle 
zákona o bankách, aby nebyla neodůvodněná nerovnost mezi 
„bankovními“ a „nebankovními“ OCP. Jde o úpravu na základě zkušeností 
z praktické aplikace vůči bance poskytující investiční služby, která se na 
odlišnou dikci ZPKT a ZoB odvolávala. Jde o dikci v souladu s čl. 57 
posledním pododstavcem Smlouvy o fungování EU. Shodnou úpravu 
obsahuje také zákon o pojišťovnictví a zákon o platebním styku. 

Vyhověno. 

K § 30b odst. 4 ZPKT [trvání povolení k činnosti investičního 
zprostředkovatele] 

Vyhověno. 
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Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 30b odstavec 4 zní: 
„(4) Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká uplynutím 
doby trvání povolení podle odstavce 1, nedojde-li k prodloužení podle 
odstavce 2. 
(4) Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká 
a) uplynutím doby trvání povolení podle odstavce 1, nedojde-li 
k prodloužení podle odstavce 2, 
b) smrtí fyzické osoby, 
c) zánikem právnické osoby,  
d) dnem vykonatelnosti rozhodnutí, kterým Česká národní banka 
udělila investičnímu zprostředkovateli povolení k činnosti obchodníka 
s cennými papíry, nebo 
e) dnem vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti 
investičního zprostředkovatele (§ 145).“.“. 
Odůvodnění: Návrh především řeší situaci, kdy žadatelem o povolení k 
činnosti obchodníka s cennými papíry je investiční zprostředkovatel. 
V případě udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry není 
dosud zánik dosavadního povolení investičního zprostředkovatele náležitě 
řešen. Návrh dále doplňuje jiné standardní důvody zániku povolení 
k činnosti investičního zprostředkovatele po vzoru jiných osob [obdobná 
úprava např. v § 62 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku]. 
K § 32c odst. 1 ZPKT [zakázaný souběh s činností vázaného zástupce] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 32c odst. 1 písmeno a) zní: 
„a) ten, kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce, není 
1. některou z osob uvedených v § 32a odst. 3, 
2. pracovníkem ani vázaným zástupcem některé z osob uvedených v 
§ 32a odst. 3, 
3. osobou s kvalifikovanou účastí na některé z osob uvedených v § 
32a odst. 3, ani 
4. pracovníkem vázaného zástupce a“.“. 
Celé ustanovení by pak znělo takto:  
(1) Česká národní banka … zapíše do seznamu podle odstavce 4 
vázaného zástupce, jestliže 

a) ten, kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce, není 
některou z osob uvedených v § 32a odst. 3, pracovníkem ani 
vázaným zástupcem některé z osob uvedených v § 32a odst. 3, 
ani osobou s kvalifikovanou účastí na některé z osob uvedených v 
§ 32a odst. 3 a 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
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ten, kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce, není 
1. některou z osob uvedených v § 32a odst. 3, 
2. pracovníkem ani vázaným zástupcem některé z osob 

uvedených v § 32a odst. 3, 
3. osobou s kvalifikovanou účastí na některé z osob 

uvedených v § 32a odst. 3, ani 
4. pracovníkem vázaného zástupce a“.“. 

b) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených 
v oznámení v příslušném základním registru. 

Odůvodnění: Návrh doplňuje zákaz nežádoucího souběhu s výkonem 
činnosti vázaného zástupce v podobě výkonu činnosti pracovníka 
vázaného zástupce. Hlavní riziko souběhu se projevuje zejména, pokud 
nabízené produkty a služby jsou alespoň nepřímo v konkurenčním 
postavení. Zákazník nebo potenciální zákazník s ohledem na obsah pojmu 
vázaného zástupce očekává, že osoba, která s ním jedná, vykonává 
činnost pouze pro jednoho zastoupeného. Nesmí tedy být uveden v omyl 
tím, že by mu byla zatajena informace o faktickém jednání jménem více 
zastoupených, resp. o povaze střetu zájmů, vč. případných pobídek. 
V případě souběhu činnosti vázaného zástupce a pracovníka vázaného 
zástupce nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na 
zájmy zákazníka, toho lze spolehlivě dosáhnout jen explicitním vyloučením 
souběhu. Stejně tak se velmi komplikuje identifikace, za kterou osobu 
vázaný zástupce jednal a která je tedy za jeho činnosti odpovědná. To platí 
zejména v předsmluvní fázi, kdy nemusí být jasně určitelná osoba 
zastoupeného ani v případě nekonkurenční nabídky produktů. 
K novelizačnímu bodu 23 (§ 128 odst. 12 ZPKT) [definice majetku 
zákazníka] 
Požadujeme vypustit novelizační bod. 
Odůvodnění: Definici majetku zákazníka lze v současnosti nalézt dvojí, a to 
v § 2 odst. 1 písm. o) ZPKT a v § 128 odst. 12 ZPKT. První z uvedených 
postihuje větší množinu majetku „v moci“ obchodníka, zatímco druhá menší 
množinu majetku „převzatého“ obchodníkem. Z obou těchto množin je 
v případě bank „odečtena“ stejná množina vkladů dle § 1 odst. 2 písm. a) 
ZoB. Druhá definice je pro účely Hlavy VI – Garanční fond obchodníků 
s cennými papíry, tj. zejména pro účely vyplácení náhrad zákazníkům. 
Pokud tedy novelizační bod navrhuje vypuštění definice majetku zákazníka 
pro účely GFOCP, a to s odůvodněním, že se jedná o duplicitní definici 
majetku zákazníka, která je obecně upravena v § 2 odst. 1 písm. o) ZPKT, 
pak je opomíjen rozdílný obsah i účel definice majetku zákazníka. Ačkoli 
lze obecně souhlasit s požadavkem na odstranění duplicit (minimálně 
duplicit v názvosloví), tak v daném případě má rozdílnost obsahu definic 
svoje věcné odůvodnění. Dle návrhu by se záruční systém nově vztahoval 

Vyhověno. 
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např. na finanční prostředky zákazníka, které má zákazník na svém účtu a 
ke kterým má OCP zřízeno pouze dispoziční právo. Tedy náhrada z 
Garančního fondu by se nelogicky vztahovala i na majetek zákazníka, který 
je stále v moci zákazníka. Přitom nehrozí riziko, že by z důvodu finanční 
situace obchodníka nebylo možné takové finanční prostředky vrátit, a není 
důvod, aby se tento majetek vydával nebo nahrazoval. 
Myslitelné je ale pojmové odlišení zákaznického majetku v § 2 a v § 128 
podobně, jako jsou v zákoně o bankách rozlišeny vklady a kryté, příp. 
pojištěné vklady.  
Nad rámec návrhu dále upozorňujeme, že současná definice v § 128 odst. 
12 ZPKT nezohledňuje ve svém odkazu na § 2 odst. 1 ZPKT dřívější 
novelizaci [odkazuje na nesprávné písm. h) namísto správného písm. o), 
resp. nesprávně na větu druhou namísto věty za středníkem]. 
K § 137 odst. 4 ZPKT [opatření obecné povahy] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 137 odst. 4 se vypouštějí slova „nebo v čl. 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014“.“. 
Odůvodnění: Pro výkon pravomoci zavést produktové intervence podle 
přímo použitelných předpisů EU postačuje obecné zmocnění dané § 192a 
odst. 1 ZPKT a není třeba znovu zvlášť odkazovat na splnění podmínek, 
které stanoví přímo použitelný předpis. Vedle nařízení PRIIPS jde zejména 
o produktové intervence podle MiFIR, které obdobným zvláštním 
ustanovením adaptovány nejsou, a to způsobuje interpretační nejistotu 
(zda a contrario nechybí ČNB pravomoc k produktovým intervencím podle 
MiFIR). Navrhuje se proto sjednotit adaptaci těchto dvou nařízení a vypustit 
přebytečnou část ustanovení. 

Vyhověno. 

K položce 65 bod 9 písmeno m) v příloze k ZoSP [akreditace podle 
ZSÚ] 
Požadujeme vypuštění novelizačního bodu, tedy ponechání správního 
poplatku za přijetí žádosti o akreditaci podle zákona upravujícího 
spotřebitelský úvěr na částce 50.000 Kč. 
Odůvodnění: Snížení poplatku neodráží náklady spojené s přípravou sady 
zkouškových otázek, které nese ČNB. 

Vyhověno. 
Problematika přepracována na základě jednání s ČNB. Poplatek za 
akreditaci (25 000 Kč) a prodloužení akreditace (10 000 Kč) sjednocen na 
celém finančním trhu. 

K novelizačnímu bodu 10 [Položka 65 bod 9 písmeno o) v příloze 
k ZoSP] [akreditace podle ZPKT] 
Požadujeme vypuštění novelizačního bodu, tedy ponechání správního 
poplatku za přijetí žádosti o akreditaci podle zákona upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu na částce 50.000 Kč. 
Odůvodnění: Snížení poplatku neodráží náklady spojené s přípravou sady 
zkouškových otázek, které nese ČNB. 

Vyhověno.  
Problematika přepracována na základě jednání s ČNB. Poplatek za 
akreditaci (25 000 Kč) a prodloužení akreditace (10 000 Kč) sjednocen na 
celém finančním trhu. 
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 K poznámce k položce 65 v příloze k ZoSP 
Požadujeme vypustit z poznámky položky 65 v příloze k zákonu text bodů 
2 až 6, tedy ponechat text poznámky ve znění: 
„Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za 
prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d), f), h), i) nebo k) je 
zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění 
je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení 
akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede 
dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.“. 
Odůvodnění:  
Rozporovaná část poznámky upravuje zejména snížení poplatků pro 
osoby, které mají na finančním trhu více souběžných oprávnění (např. 
pojišťovací, penzijní a investiční zprostředkovatel), a to na 75 % u platby za 
druhé oprávnění, 50 % za třetí a 25 % za čtvrté a případné další oprávnění. 
Ačkoli lze v obecné rovině souhlasit s nastavením jednotných pravidel 
napříč sektory finančního trhu, tak tohoto cíle musí být dosaženo primárně 
prostřednictvím zákona o dohledu nad finančním trhem (věcný záměr 
zákona o dohledu nad finančním trhem schválený vládou na jejím jednání 
dne 8. 10. 2008.), případně zákona o distribuci na finančním trhu (viz mj. 
úkol pro Ministerstvo financí ČR v Legislativním plánu vlády na rok 2012 (s 
předpokládanou účinnosti 2014), podrobnosti zde: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/MF-por-c--9_2012.pdf.), 
až teprve následným krokem může být úprava souvisejících záležitostí, 
např. integrace správních poplatků (flexibilní výše sazeb v závislosti na 
počtu podnikatelských činností). Předložený návrh, který snižuje výši sazeb 
v závislosti na integraci více podnikatelských činností u jedné osoby, je 
však předkládán bez náležité předchozí koncepce, zejména však bez 
náležité hmotněprávní i procesněprávní integrace úpravy příslušných 
poplatků, která je dosud rozptýlena v sektorových zákonech v rozdílné 
podobě, a tedy by značně zkomplikovala související správní řízení vůči 
osobě ve více rolích.  
Požadujeme tedy, aby integrace správních poplatků spočívající v jejich 
flexibilní výši v závislosti na počtu podnikatelských činností byla krokem 
následujícím po přijetí zákona o dohledu nad finančním trhem resp. zákona 
o distribuci na finančním trhu, který nejdříve náležitě sjednotí hmotněprávní 
a procesní úpravu těchto činností a poplatků.  Bez náležité integrace 
úpravy nelze souhlasit s navrhovanou flexibilní výší sazeb poplatků.  
Snížení poplatků může vést k tomu, že správní poplatky za prodloužení 
oprávnění, resp. povolení, k činnosti nebudou nadále plnit svůj hlavní cíl, 
tedy motivovat dotčené osoby k tomu, aby v případě faktické nečinnosti 
ukončily svou činnost a nadále nezůstávaly zapsané v příslušném registru 
u činností, které nevykonávají. 

Vyhověno.  
Problematika přepracována na základě jednání s ČNB. Sektorové vstupní 
poplatky zůstanou pro zprostředkovatele na původní úrovni, ale sníží se na 
polovinu poplatky obnovovací. V ZDPS se sjednotí frekvence placení 
obnovovacího poplatku s ostatními sektory finančního trhu, tedy z 2 let na 
jeden. 
11. Prodloužení 

a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úv    
000 

 

b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona u  
spotřebitelský úvěr Kč 2500  

 

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona u  
spotřebitelský úvěr Kč 500 

 

d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského   
daného zastoupeného Kč 500 

 

e) povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona u  
podnikání na kapitálovém trhu Kč 2500 

 

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího po   
kapitálovém trhu Kč 500 

 

g) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona u  
distribuci pojištění a zajištění Kč 2500 

 

h) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího  
pojištění a zajištění Kč 500 

 

i) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele po   
upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 500 

 

j) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona u  
doplňkové penzijní spoření Kč 2500 

 

k) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího  
penzijní spoření Kč 500 
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V neposlední řadě je rovněž nezbytné upozornit na značný dopad návrhu 
na celkovou výši vybraných poplatků, a zároveň na nezbytnost 
implementace značně sofistikovanějšího systému výběru poplatků, který 
bude schopen identifikovat potřebnou výši poplatku, s čímž bude souviset i 
značná nejistota subjektů trhu ohledně skutečné výše poplatku, která se 
jich týká. Navrhovaný mechanismus výpočtu by totiž značně zkomplikoval 
výpočet celkového správního poplatku, zejména u hromadných žádostí, 
které podává zastoupený. Rovněž se výrazně sníží srozumitelnost celkové 
částky.  
Ještě komplikovanější je tento mechanismus v případě poplatků za 
prodloužení oprávnění, které jsou uvedeny v poznámkách 4 a 5. V případě 
existence více oprávnění u jedné osoby by pro získání slevy musel žadatel 
respektive zastoupený platit poplatky za prodloužení jednotlivých oprávnění 
postupně, vždy až po zpracování platby za předešlé prodloužení 
oprávnění. 
Návrh uvedený v bodě 6 poznámky by mohl vést ke spekulacím, kdy by si 
žadatel podal první žádost o oprávnění, o které ve skutečnosti nestojí, díky 
níž by následně dostal slevu za podání další žádosti o jím požadované 
oprávnění. Poplatek za první žádost by žadatel vůbec neuhradil a žádost 
by případně později vzal zpět, nicméně za druhou žádost by platil sníženou 
částku.  
Návrh totiž neupravuje související situace (běh lhůt, úprava výzvy na 
správní poplatek atd.), pokud např. v průběhu řízení zanikne jiné 
oprávnění, které má být zohledněno pro snížení sazby. 
Návrh by pro ČNB rovněž znamenal zásadní změnu poplatkového modulu 
v rámci IS REGIS, což by i při maximálním nasazení vyžadovalo rovněž 
náležitý čas pro realizaci a tedy podstatný odklad účinnosti nové úpravy. 
K návrhu by rovněž bylo nutné zpracovat RIA posuzující všechny dopady, 
k tomu však nedošlo. 

ČNB K § 367 odst. 1 písm. h) a i) [vymezení působnosti InsZ pro podílové 
fondy a podfondy SICAV] 
Aniž by byla dotčena obecná (doporučující) připomínka k této novele, 
nesouhlasíme s navrženým zařazením pravidel pro úpadek v oblasti 
investičních fondů. 
Odůvodnění: S potřebou výslovné úpravy postupu při předlužení 
vyčleněného majetku v investičních fondech souhlasíme (i přes existenci 
robustních preventivních mechanismů v platném právu). Navrhované 
zařazení úpravy v rámci dílu 1 hlavy IV části druhé insolvenčního zákona je 
však v rozporu se záměrem a účelem tohoto dílu (vč. jeho nadpisu), neboť 
ten řeší transpozici unijní úpravy úpadku bank, spořitelních a úvěrních 
družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry 
a jiných osob podle BRRD. Úprava pro vybrané investiční fondy nemá 

Vyhověno. 
Ustanovení budou přesunuta do nového dílu InsZ. 
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transpoziční povahu, a nenavazuje proto na návětí § 367 odst.1. Kromě 
toho se týká jen fondů bez právní osobnosti a nenavazuje tak ani na nadpis 
ustanovení („Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých 
zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob“). Zvolená 
systematika je nejasná i v tom, zda se v § 367 odst. 3 vztahuje dovětek 
„bylo-li vůči nim uplatněno opatření k řešení krize“ i k podílovým fondům a 
podfondům SICAV (stranou necháváme, že výčet dotčených osob 
a zařízení v § 367 odst. 3 po navrhovaném doplnění neodpovídá 
abecednímu pořádku).    
Věcně je důsledkem zařazení vybraných investičních fondů v § 367 mj. 
automatické přihlašování pohledávek vyplývajících z účetnictví dlužníka. 
Důvodová zpráva neuvádí, zda je to záměrem a zda to odpovídá povaze 
takových investičních fondů (které sice podléhají dohledu shodně jako 
např. banky, ale na rozdíl od např. bank nejsou považovány za subjekty 
veřejného zájmu z hlediska přísnějších pravidel auditu apod.). Pro 
investiční fondy s právní osobností (i některé další bez právní osobnosti) se 
přitom toto pravidlo nenavrhuje. 
Součástí řešení by měl být přesun úpravy do nového samostatného dílu 
insolvenčního zákona (např. díl 3 hlavy IV druhé části insolvenčního 
zákona). 
Obecně k návrhu novely [zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu] 
Nad rámec návrhu novely požadujeme sjednotit text zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu upravujícího žádosti v celém zákonu o 
doplňkovém penzijním spoření. 
Jedná se o zmocnění uvedená v  § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, 
§ 44 odst. 1, § 69 odst. 4, § 86 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 7 a 8, § 109 
odst. 6, § 111 odst. 2, § 113 odst. 8, která je potřebné upravit, např.:   
§ 33 odst. 3 (povolení k činnosti penzijní společnosti) 
       stávající zmocnění:  

      (3) Žádost o povolení podle § 31 lze podat pouze na předepsaném 
tiskopisu, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění 
podmínek podle § 31 odst. 1 a § 32. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh 
stanoví prováděcí právní předpis. 
   nová úprava  
      (3) Žádost o povolení podle § 31 lze podat pouze elektronicky. 
Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též 
údaje a doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení k činnosti 
penzijní společnosti stanovených tímto zákonem. Podrobnosti 
náležitostí žádosti, její formáty a další technické náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis. 

Odůvodnění: Nově vložený § 77b upravující řízení o žádosti o udělení 

Vyhověno jinak a připomínkovým místem akceptováno. 
Zmocnění v novelizované části zákona upraveno do souladu s ostatními 
částmi stávajícího zákona. 
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oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele přebírá text 
zmocnění používaného v jiných sektorových zákonech. Tato zmocnění již 
nestanoví vyhláškou vzory tiskopisů žádosti a obsah jejích příloh, ale 
podrobnosti náležitostí žádosti. Předpokládáme, že problematika žádostí 
bude nově upravena samostatnou vyhláškou k zákonu o doplňkovém 
penzijním spoření, a proto je pro účely přípravy této vyhlášky nutné upravit 
i ostatní zmocnění tak, aby byla použita jednotná formulace v celém 
zákonu. 
K novelizačnímu bodu 4 (§ 74 odst. 1 ZDPS) [zprostředkování 
doplňkového penzijního spoření] 
Požadujeme do definice zprostředkování doplnit, že jde o činnost 
podnikatelskou a že je možné ji vykonávat též jménem a na účet účastníka 
anebo zájemce o doplňkové penzijní spoření. 
Navržené nové znění § 74 odst. 1: 

„§ 74 
Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření 

(1) Vyvíjet jako podnikatel činnosti směřující k tomu, aby 
zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s 
penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a 
uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti nebo jménem a na účet 
účastníka anebo zájemce o doplňkové penzijní spoření smlouvy 
o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zprostředkování doplňkového 
penzijního spoření“) je oprávněn pouze 

a) samostatný zprostředkovatel, nebo 
b) vázaný zástupce.“. 

Odůvodnění: Činnost zprostředkování doplňkového penzijního spoření je 
možné vykonávat stejně jako jiné zprostředkovatelské činnosti na 
finančním trhu též jménem a na účet účastníka anebo zájemce o 
doplňkové penzijní spoření, výslovně to ostatně připouští i nově navržený 
§ 77 odst. 2 ZDPS. Z tohoto důvodu je definici nutné upravit. Stejně tak 
považujeme za vhodné doplnit definici o prvek podnikatelského výkonu 
činnosti, aby tato byla v souladu s definicí zprostředkování v jiných 
předpisech a nepostihovala případy nahodilého zprostředkování bez 
výdělečného úmyslu (např. v rámci rodiny). 
Ze systematického hlediska by do budoucna bylo vhodnější, pokud by 
pojmy „zprostředkování doplňkového penzijního spoření“ a 
„zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření“ byly vymezeny přímo v 
§ 3 ZDPS (vymezení pojmů). V tomto případy by bylo navíc vhodné upravit 
definici zprostředkování doplňkového penzijního spoření tak, aby bylo 
zřejmé, o jaké činnosti se jedná, a aby toto vymezení bylo v souladu 
s dalšími ustanoveními ZDPS [např. inspirace v § 3 odst. 1 písm. b) ZSÚ]. 

Vyhověno. 
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K novelizačnímu bodu 4 (§ 74 odst. 2 a 3 ZDPS) [zastoupení] 
Požadujeme doplnit do textu obou ustanovení „jinou osobu s obdobnou 
působností“. 
Odůvodnění: V navrhovaném § 74 odst. 5 se nově hovoří o „jiné osobě 
s obdobnou působností“, pokud se přímo podílí na zprostředkování 
doplňkového penzijního spoření nebo je za zprostředkování doplňkového 
penzijního spoření odpovědná, avšak v navrhovaných zněních v odst. 2 ani 
v odst. 3 není stanoveno, že by pomocí těchto osob mohl samostatný 
zprostředkovatel nebo vázaný zástupce vykonávat činnost. 
V této souvislosti doporučujeme zvážit použití pojmu pracovník ve vztahu 
k samostatnému zprostředkovateli a vázanému zástupci obdobně, jako 
tomu je v § 3 odst. 1 písm. h) ZSÚ. 

Částečně vyhověno, připomínkovým místem akceptováno.  
Odstavce 2 a 3 upraveny. Pojem „pracovník“ však nelze zavést bez 
komplexního přepracování zákona a bez zásahů do penzijní společnosti. 
Návrh novely je postaven na minimalizaci zásahů do zákona. 

§ 74 
Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření 

(2) Samostatný zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může 
zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou, 
pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. 
Samostatný zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může 
zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze statutárním orgánem, 
jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou, pomocí 
zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. 

(3) Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může 
zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze osobně, prokuristou 
nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, 
může zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření pouze statutárním 
orgánem, jinou osobou s obdobnou působností, prokuristou nebo 
pomocí zaměstnanců. 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 77a písm. d) ZDPS) [povinné pojištění jako 
podmínka pro udělení oprávnění k činnosti] 
V písm. g) požadujeme zaměnit odkaz na § 77g za odkaz na § 77f. 
Odůvodnění: Jde o zřejmou chybu v psaní, protože odkazované 
ustanovení § 77g obsahuje povinnost k náhradě škody způsobené 
samostatným zprostředkovatelem a jistě nepůjde o podmínku pro udělení 
oprávnění k činnosti, na rozdíl od povinného pojištění dle § 77f. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 77a ZDPS) [banka jako samostatný 
zprostředkovatel] 
Požadujeme do ustanovení § 77a doplnit druhý odstavec, který bude 
obdobou ust. § 18 odst. 3 ZSÚ, tedy např. ve znění: 
„(2) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného 
zprostředkovatele žadateli také tehdy, pokud je bankou a v bankovní licenci 
má povolenu činnost finanční makléřství.“. 
Odůvodnění: Současný návrh nereflektuje zvláštní postavení bank, které 
jsou již pod dohledem ČNB. Úprava zároveň není konzistentní s úpravou 
podle jiných sektorových zákonů, zejména se zákonem o spotřebitelském 
úvěru. Navržená úprava totiž neobsahuje zvláštní licenční ustanovení, 
obdobně jako v § 18 odst. 3 ZSÚ.  
Zároveň v této souvislosti upozorňujeme na úpravu obsaženou v § 1 odst. 
3 písm. i) zákona o bankách, kde se vyjasňuje, že i pro banky se vyžaduje 
registrace podle ZSÚ a není nahrazena obecnou bankovní licencí (jak by 

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno.  
V případě DPS není situace stejná jako u úvěrů, které jsou oproti DPS 
typicky bankovní činností. Navrhovanou úpravou by tedy došlo 
k nedůvodnému a asymetrickému zvýhodnění vybraných finančních 
institucí oproti jiným, rovněž dohlíženým ČNB. Navrhovanou změnu zákona 
o bankách akceptujeme. 
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plynulo z odst. 5), shodné vyjasnění je potřebné i pro oprávnění k 
zprostředkování v oblasti penzí. 
K novelizačnímu bodu 4 (§ 78a odst. 3 věta za středníkem ZDPS) 
[informování o zápisu] 
Ustanovení by mělo obsahovat úpravu speciální k § 19 správního řádu, a 
to úpravu pozitivní (tj. mělo by být řečeno, jak se postupuje). Dotčené 
pravidlo by pak v návaznosti na § 19 odst. 4 správního řádu mělo znít 
např.:  
„informaci Česká národní banka doručuje na elektronickou adresu, kterou jí 
zastoupený v oznámení sdělil.“. 
Odůvodnění: Dotčené ustanovení má zřejmě za účel umožnit stávající 
způsob komunikace, tj. že zastoupený je ze strany ČNB informován 
prostřednictvím e-mailu, který v oznámení uvede, a vyloučit povinnost 
doručovat primárně prostřednictvím systému datových schránek. 
Část věty první za středníkem však tento záměr nenaplňuje. Návrh zcela 
opomíjí, že pravidla doručování ze strany správního orgánu, a to i při 
úkonech podle části čtvrté správního řádu (což postup podle § 78a je) 
vyplývají ze správního řádu (i § 19 správního řádu se podle § 154 
správního řádu v případě postupu podle části čtvrté správního řádu 
použije). Vylučovat použití příslušných ustanovení zákona o autorizované 
konverzi je proto nesprávné. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 78a odst. 3 in fine ZDPS) [neprovedení 
zápisu] 
Navrhujeme bez náhrady vypustit větu: „Nesouhlasí-li zastoupený s 
neprovedením zápisu, vydá Česká národní banka na jeho požádání o 
neprovedení zápisu rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.“. 
Odůvodnění: Ustanovení zcela opomíjí, že celý postup registrace probíhá 
podle části čtvrté správního řádu, neboť v případě registrace jde o akt, při 
kterém se kvalitativně neposuzují žádné informace. 
Správní řád v části čtvrté stanoví postup opravy vyjádření, jímž předmětná 
informace ČNB je (informace je informací podle § 155 odst. 3 správního 
řádu). Tento postup je stanoven v § 156, přičemž podle našeho názoru je 
dotčený postup dostatečný a není nezbytné jej procesně komplikovat, resp. 
speciálně upravovat. Obecný způsob stanovený ve správním řádu je 
schopen zajistit nápravu nesprávnosti a není nutné, aby k témuž cíli 
muselo být nejprve vydáno rozhodnutí, které by bylo nutné následně 
napadnout rozkladem, o němž by bylo třeba rozhodnout (jinými slovy, 
navržený postup s sebou zbytečně přináší minimálně 2 úkony ze strany 
ČNB, mj. i rozhodnutí bankovní rady o rozkladu vydané po projednání věci 
rozkladovou komisí, a jeden ze strany zastoupeného). 
Skutečnost, že postup registrace je postupem podle části čtvrté správního 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
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řádu současně znamená, že v jeho rámci není prostor pro vydávání 
rozhodnutí (o právech a povinnostech se nerozhoduje, ani se nedeklaruje, 
že zde práva a povinnosti jsou). Z navržené úpravy navíc není ani zřejmé, 
co by bylo předmětem řízení, které je zahájeno vydáním rozhodnutí 
(ostatně i samo označení řízení jako „řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o 
neprovedení zápisu“ zní zvláštně). 
K novelizačnímu bodu 4 (§ 78e odst. 3 ZDPS) [forma oznámení 
ukončení činnosti vázaného zástupce] 
Požadujeme vypustit písm. a) a b) a celé ustanovení přepsat následujícím 
způsobem: 
(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze 
prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci 
subjektů. 
Odůvodnění: S ohledem na počet možných podání je zcela zásadní, aby 
podání mělo vždy strukturovanou podobu, a je proto nezbytné, aby se 
oznámení podle odstavce 1 písm. c) podávalo pouze prostřednictvím 
elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů bez 
rozdílu mezi vázaným zástupcem a zastoupeným. V opačném případě by 
to vedlo k výraznému nárůstu administrativy v ČNB. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

K čl. VI (Přechodná ustanovení) [běh správních řízení a jiné úkony] 
Požadujeme vymezit přechodná ustanovení týkající běhu správních řízení 
a úkonů týkajících se vázaných zástupců, která nebudou ke dni nabytí 
právní moci ukončena. Tato přechodná ustanovení je nutné vymezit 
zejména ve vztahu k: 

1. řízením podle § 82 odst. 1 ZDPS: 
o řízení o žádosti investičního zprostředkovatele a 

obchodníka s cennými papíry, který není bankou, o 
registraci činnosti podle § 74 odst. 1 

o řízení o žádosti žadatele o povolení investičního 
zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry o 
registraci činnosti podle § 74 odst. 1 

o řízení o žádosti banky nebo žadatele o bankovní licenci 
o povolení činnosti podle § 74 odst. 1 

2. žádosti o zápis vázaného zástupce penzijní společnosti do 
seznamu podle § 79 odst. 3 a žádost o výmaz vázaného zástupce 
penzijní společnosti podle § 79 odst. 9 ZDPS  

3. žádosti o zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 do seznamu 
vázaných zástupců investičního zprostředkovatele nebo 
obchodníka s cennými papíry a žádost o výmaz této činnosti podle 
§ 82 odst. 6 ZDPS 

4. řízení o žádosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka 

Vyhověno. 
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s cennými papíry, který není bankou, o zrušení registrace činnosti 
podle § 74 odst. 1 ZDPS 

5. řízení o žádosti banky o zrušení povolení činnosti podle § 74 odst. 
1 ZDPS. 

Navrhujeme, aby všechna řízení podle bodu 1 byla ze zákona zastavena, 
přičemž uhrazený správní poplatek ČNB vrátí žadateli. S ohledem na 
měnící se podmínky budou žadatelé nuceni tak jako tak žádost přepracovat 
a doložit nové přílohy (např. povinné pojištění), řízení by tak po určitou 
dobu fakticky neprobíhalo, žadatel by měl současně možnost přehodnotit 
svůj záměr s ohledem na novou právní úpravu.  
Navrhujeme, aby posuzování žádostí podle bodů 2 a 3 bylo dnem účinnost 
zákona ukončeno, přičemž ČNB vrátí správní poplatek. S ohledem na 
krátkou lhůtu pro provedení zápisů by toto přechodné ustanovení nebylo 
pro regulované osoby zatěžující. 
Vzhledem k tomu, že povolení k činnosti samostatného zprostředkovatele 
podle § 77e odst. 1 písm. c) návrhu zaniká oznámením, aniž by se o zániku 
vedlo správní řízení, navrhujeme, aby řízení podle bodu 4 a 5 byla ze 
zákona zastavena účinností novely, přičemž k tomuto datu by zanikla i 
registrace nebo povolení k činnosti podle § 74 odst. 1 ZDPS dle dosavadní 
úpravy. 
Odůvodnění: Je nezbytné postavit na jisto, že v povolovacích řízeních se 
bude po nabytí účinnosti zákona postupovat podle nové úpravy. 

ČNB K novelizačnímu bodu 4 (§ 25 ZISIF) [delegace činností při 
obhospodařování na osobu nepodléhající obezřetnostnímu dohledu] 
Požadujeme omezit nově zaváděnou možnost delegace jednotlivých 
činností zahrnutých v obhospodařování na osoby nepodléhající 
obezřetnostnímu dohledu pouze na fondy kvalifikovaných investorů a tedy 
nikoliv pro fondy, které mohou být nabízeny retailovým klientům.  
Požadujeme tedy upravit novelizační bod následovně: 
„4. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
„(3) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního 
fondu může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje 
obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů investičního fondu, 
který není standardním fondem, nebo srovnatelného zahraničního 
investičního fondu, i toho, kdo nesplňuje požadavek podle odstavce 1 
písm. d), jestliže oznámí České národní bance nejpozději 1 měsíc přede 
dnem pověření údaje o tom, kdo má být pověřen výkonem této činnosti a 
současně jí poskytne informace nezbytné k posouzení splnění požadavků 
podle § 23, a Česká národní banka nevyrozumí tohoto obhospodařovatele 
do 1 měsíce ode dne, kdy toto oznámení obdržela o tom, že s tímto 
pověřením nesouhlasí.“ 

Vyhověno. 
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Odůvodnění:  
MF navrhuje umožnit outsourcing dílčích prvků obhospodařování na osoby, 
které nepodléhají obezřetnostnímu dohledu, za podmínky souhlasu ČNB 
s tímto pověřením (tuto podmínku vyžaduje směrnice AIFMD). S tím 
souhlasíme, neboť u řady investičních strategií neexistují dodavatelé 
služeb podléhající obezřetnostnímu dohledu (např. investování do 
uměleckých děl). To samo by přitom nemělo bránit využití externích služeb. 
Právo EU umožňuje takový přístup jen pro alternativní fondy, což odpovídá 
tomu, že jejich investiční strategie není na rozdíl od standardních (UCITS) 
fondů omezena na finanční trh. 
Současně se ale domníváme, že existuje riziko z výkonu „činnosti, kterou 
zahrnuje obhospodařování investičního fondu“ osobou, která se nemusí 
řídit pravidly srovnatelnými s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské 
unie, a z tohoto důvodu se domníváme, že by tato možnost delegace měla 
být omezena pouze na fondy určené pro kvalifikované investory. Např. u 
nemovitostních fondů pro veřejnost je zcela legitimní požadovat odbornost 
přímo v rámci obhospodařovatele. 
K novelizačnímu bodu 8 (§ 83 ZISIF) 
Domníváme se, že cílem tohoto návrhu je umožnění, aby u fondů 
kvalifikovaných investorů prováděli depozitáři kontroly pokynů 
obhospodařovatele po jejich provedení (tj. ex post, nikoliv ex ante). Věcně 
tuto změnu nerozporujeme. Dle našeho názoru je však § 73 odst. 2 ZISIF 
(společně s § 83) transpoziční k čl. 21 odst. 9 AIFMD. V případě, že by byl 
v § 83 odstraněn odkaz na § 73 odst. 2, transpozice výše uvedeného 
ustanovení by se nevztahovala na depozitáře fondů kvalifikovaných 
investorů. 
Dále jsme toho názoru, že by bylo vhodné v důvodové zprávě vysvětlit 
odůvodnění navržené změny, aby byl následný výklad zákona jednoznačný 
(zejména s ohledem na rozdíly v přístupu, které tato změna vyvolá nebo by 
měla vyvolat mezi fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných 
investorů). 

Vyhověno jinak. 
V novém odstavci se specifikuje způsob provedení kontroly fondem 
kvalifikovaných investorů. Stanoví se na jisto, že kontrola podle § 73 odst. 
2, který je ve vztahu k nadlimitním fondům kvalifikovaných investorů 
transpozicí čl. 21 odst. 9 písm. c) AIFMD a ustanovení v souvisejícím 
prováděcím předpisu (č. 231/2013), se uskuteční až po provedení příkazu 
obhospodařovatele. Kontrola ex post se zavádí jako pravidlo pro všechny 
fondy kvalifikovaných investorů, tj. nejen pro nadlimitní fondy. Zároveň se v 
souladu s uvedenou právní úpravou EU ponechává depozitáři možnost 
provést kontrolu před provedením příkazu. Kontrola ex ante by měla být 
provedena tehdy, pokud to depozitář považuje za vhodné a po dohodě s 
obhospodařovatelem. Podrobnosti této kontroly by měla upravit 
depozitářská smlouva. 

§ 83 
(1) Fond kvalifikovaných investorů musí mít alespoň jednoho 

depozitáře; fond kvalifikovaných investorů, který obhospodařuje 
obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit, však může mít 
pouze jednoho depozitáře. Pro depozitáře fondu kvalifikovaných investorů 
se § 69 až 82 použijí obdobně, s výjimkou § 73 odst. 1 písm. f) a § 73 odst. 
2 a s výjimkou odkazů na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým 
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci 
předpisů v oblasti kolektivního investování ve vztahu k depozitářům 
standardních fondů8). Pro depozitáře fondu kvalifikovaných investorů, jehož 
obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se přímo 
použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6), 
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jde-li o způsob plnění povinností podle § 71 odst. 3, § 72 odst. 5, § 73 odst. 
4 a § 74 odst. 4, nepoužije. 

(2) Připouští-li stanovy fondu kvalifikovaných investorů vytvoření 
podfondu, depozitář tohoto fondu vykonává činnost depozitáře i pro tyto 
podfondy. 

(3) Povinnost nahradit újmu podle § 80 odst. 1 má depozitář fondu 
kvalifikovaných investorů i tehdy, způsobí-li ji obmyšlenému nebo jinému 
společníkovi než akcionáři tohoto fondu. 

(4) Pro depozitáře evropského fondu dlouhodobých investic, do 
nějž jsou investice nabízeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními 
zákazníky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, se § 
82 nepoužije. 

(5) Depozitář fondu kvalifikovaných investorů provádí 
kontrolu příkazů podle § 73 odst. 2 po jejich provedení, není-li s 
obhospodařovatelem dohodnuto jinak. 

K § 148 ZISIF 
Požadujeme podmínit vznik svěřenského fondu jako investičního fondu 
zápisem na seznam vedený ČNB. 
V tomto ohledu navrhujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve 
znění: 
„XX. V § 148 odstavec 3 se před stávající text doplňuje nová věta první ve 
znění: „Investiční fond jako svěřenský fond vzniká dnem zápisu do 
příslušného seznamu vedeného Českou národní bankou. Po vzniku 
investičního fondu jako svěřenského fondu nelze zakladatelské právní 
jednání prohlásit za neplatné a nelze z tohoto důvodu zrušit jeho zápis 
v seznamu investičních fondů majících právní formu svěřenského fondu.“.“. 
Odůvodnění: Podle stávajícího znění ZISIF se svěřenský fond stává 
investičním fondem již v okamžiku, kdy je zřízen smlouvou se zákonem 
stanovenými vlastnostmi (mnohost investorů a investiční účel). Zákon tedy 
ve vztahu ke svěřenskému fondu (ve srovnání s investičními fondy v jiných 
formách) nepodmiňuje existenci svěřenského fondu jako investičního fondu 
zápisem svěřenského fondu na seznam vedený ČNB podle § 597 ZISIF. 
Obhospodařovatel investičního fondu ve formě svěřenského fondu tedy 
může požádat o zapsání (případně v návaznosti na § 295a i musí, aby 
mohl investice do fondu nabízet veřejně), nebo v případě správy osobou 
spravující majetek podle § 15 ZISIF se v některých situacích podle § 513 
ZISIF automaticky zapíší veškeré právnické osoby a svěřenské fondy a jiná 
zařízení do seznamu podle § 597 ZISIF, jinak ale zápis na seznam vedený 
ČNB není podmínkou k tomu, aby byl svěřenský fond považován za 
investiční fond, což je nekonzistentní s jinými formami fondů, potenciálně 
matoucí pro investory a komplikuje to také dohled ČNB. 

Vyhověno. 
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K novelizačním bodům 29 a 30 (§ 193 odst. 3 až 5 ZISIF) [tolerance 
nepodstatných odchylek při výpočtu NAV] 
Obecně souhlasíme s tím, aby v ZISIF byla po vzoru zahraničních přístupů 
řešena nevýznamná odchylka při výpočtu NAV. Požadujeme však, aby 
úprava reflektovala následující úvahy: 

(i) za chybně stanovenou NAV primárně odpovídá administrátor 
fondu, nikoliv samotný fond, úprava by se přitom měla týkat jen 
majetkové újmy (tedy škody) a jen případů, kdy administrátor 
škodu sám nezavinil; 

(ii) chybným stanovením NAV může být poškozen i samotný fond, 
nikoliv pouze investoři; i v takovém případě je potřeba náprava 
situace ze strany administrátora, eventuálně obhospodařovatele; 

(iii) povinnost odškodnění by neměla existovat, pokud je absolutní 
částka odškodnění zanedbatelná (pravidlo de minimis); 

(iv) tolerance odchylek by neměla přesahovat přiměřenou míru; zejm. 
u akciových fondů se tolerance ve výši 1 % NAV ve srovnání 
se zahraničními úpravami jeví jako nepřiměřená. 

Odůvodnění: 
Ad (i) a (ii): Chybným stanovením NAV mohou být poškození jak 
vystupující a vstupující investoři, tak i fond samotný (resp. investoři fondu, 
kteří v daném období fond nenakupovali ani neprodávali).  
Všechny modality postihuje následující tabulka: 

Situace Poškozené subjekty Obohacené subjekty 

Skutečná NAV > 
Chybná NAV 

(„undervalued“) 

Investoři, kteří z fondu 
vystoupili v průběhu 
chybového období 

Fond, za všechny 
účastnické CP, které 
odkoupil v průběhu 
chybového období 

Fond, za všechny 
účastnické CP, které 
vydal v průběhu 
chybového období  

Investoři, kteří do fondu 
vstoupili v průběhu 
chybového období 

Skutečná NAV < 
Chybná NAV 

(„overvalued“) 

Investoři, kteří do 
fondu vstoupili 
v průběhu chybového 
období 

Fond, za všechny 
účastnické CP, které 
vydal v průběhu 
chybového období 

Fond, za všechny 
účastnické CP, které 
odkoupil v průběhu 
chybového období 

Investoři, kteří z fondu 
vystoupili v průběhu 
chybového období 

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 
Dokazování zavinění či nezavinění by v tomto případě bylo příliš zatěžující, 
a tudíž nekoncepční. Nebude navrhována odchylka 1 % NAV. 
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Domníváme se, že všechny subjekty poškozené nad toleranční práh by 
měly být za každých okolností odškodněné. I v souladu se stanoviskem 
lucemburského orgánu dohledu CSSF (srov. část 3 písm. b) oběžníku 
CSSF 02/77) se však rovněž domníváme, že požadovat dodatečné 
navrácení části prostředků od investorů, kteří byli obohacení na úkor fondu, 
může být v některých případech problematické – alespoň z pohledu 
investorů z řad veřejnosti (viz případy zvýrazněné v tabulce červeně). Ne 
vždy tedy bude možné proti sobě postavit nárok na náhradu škody a dluh 
z bezdůvodného obohacení. Náklady na administraci úhrady škody mohou 
být nezanedbatelné a rovněž by neměly jít na úkor investorů, resp. fondu. 
Z toho důvodu požadujeme, aby 

a) za odškodnění při překročení toleranční odchylky odpovídal 
primárně administrátor, jeho úkolem je správné ocenění majetku ve 
fondu, za podmínek podle § 2924 OZ, tedy objektivně, s možností 
zprostit se odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložil veškerou 
péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo (a byly 
tedy pokryty i situace, kdy škodu a obohacení nelze symetricky 
spárovat) – to je zajištěno už úpravou v občanském zákoníku, ale 
návrh MF předpokládá odškodňování fondem,  

b) z majetku fondu bylo odškodňováno pouze do výše, do které se 
fond v důsledku chybně stanovené NAV obohatil (jinak hrozí, že 
investoři, kteří do fondu vstupovali nebo z fondu v chybovém 
období vystupovali, budou odškodňováni na úkor investorů 
zůstávajících ve fondu) a  

c) bylo stanoveno, že náklady na zajištění případné náhrady škody 
způsobené chybným stanovením NAV nelze hradit z majetku 
fondu.   

Ad (iii): Shodně s CSSF se domníváme se, že není potřeba nahrazovat 
každou, byť zanedbatelnou újmu, při které by náklady na administraci 
náhrady významně přesáhly výši náhrady (srov. část 3, písm. c) oběžníku 
CSSF 02/77). Administrátoři by však rovněž neměli být motivování k tomu, 
aby uměle navyšovali náklady na úhradu újmy. Navrhujeme proto stanovit 
pravidlo de minimis např. tak, že zanedbatelná újma se nemusí nahradit, 
pokud by oprávněné náklady na její administraci zjevně přesáhly výši 
náhrady. 
Ad (iv): Jsme si vědomi lucemburské úpravy, která akciovým fondům 
umožnuje toleranci až 1 % NAV. V jiných jurisdikcích je nicméně tolerance 
ohraničena prahem 0,5 %, popřípadě ještě níže (např. DE, UK, MT). 
Navrhujeme proto volit tento obezřetnější práh. 
Zároveň doporučujeme novelizační bod vyjasnit tak, aby z něj jednoznačně 
vyplývalo, že se jedná o poměr správně a špatně vypočítané stejné částky 
(tedy ať už NAV účasti na fondu či NAV fondového kapitálu), neboť z 
návrhu ustanovení není jednoznačně patrné, že se jedná o procentní 
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částku z vypočítávané aktuální hodnoty (ať se již jedná o aktuální hodnoty 
podílového listu nebo jiné účasti, či aktuální hodnotu fondového kapitálu, 
vždy se jedná o poměr správné a chybné částky). 
Závěrem odkaz na § 133 považujeme za nadbytečný, neboť obecné 
ustanovení umožňující stanovit přechodné období s omezením okolností 
vydávání a odkupů podílových listů (vydávat a odkupovat podílové listy za 
jmenovitou hodnotu či částku uvedenou ve statutu) je § 130 odst. 2, 
přičemž § 133 na něj pouze odkazuje pro potřeby odkupů. 

ČNB K novelizačnímu bodu 41 [zákaz konkurence při obhospodařování 
fondu kvalifikovaných investorů] 
Navrhujeme upravit novelizační bod následovně: 
41. § 276 až 279278 se včetně nadpisů zrušují. 
Odůvodnění: Požadujeme zachování úpravy zákazu konkurence v případě 
vedoucích osob obhospodařovatele fondu kvalifikovaných investorů v 
zákoně. Jedná se o základní princip k zamezení střetu zájmů, který není 
v tomto rozsahu upraven jinde. Odstavec 3 umožňuje společníkům fondů v 
případě jejich shody odlišnou úpravu. 
 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 276 - § 279 nakonec navrhujeme zachovat, neboť přispívají 
k lepšímu postavení investorů a k řádnému výkonu corporate governance. 

K § 523 ZISIF [lhůta pro řízení o kvalifikované účasti] 
Navrhujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 523 odst. 4 se za text „50.“ doplňuje slovo „pracovní“.“ 
Odůvodnění: Viz odůvodnění shodné změny u § 10b ZPKT. 

Vyhověno. 

K § 8 odst. 1 ZDKT [vyjasnění pravomoci ČNB získat údaje z databáze 
účastníků telefonní služby] 
Navrhujeme doplnit nový novelizační bod, který by novelizoval § 8 odst. 1 
písm. a) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, 
do následujícího znění: 

„§ 8 
(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad 
kapitálovým trhem 
a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů; to se týká i údajů z 
databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.“.  
Odůvodnění: Návrh na úpravu zákona reaguje na stanovisko Českého 
telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ze dne 1. března 2018 ve věci výkladu 
povinnosti podnikatelů poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu 
předávat České národní bance (ČNB) údaje podle § 97 odst. 5 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (ZEK). Česká národní banka 
se na Český telekomunikační úřad obrátila se žádostí o vyjádření poté, co 
byla žádost o ztotožnění identity uživatele odmítnuta mobilním operátorem 
pro údajně nedostatečné zmocnění v § 8 odst. 1 písm. a) ZDKT s tím, že 

Vyhověno. 
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přednost má mlčenlivost podle § 97 ZEK.  
Podle názoru ČTÚ zmocnění v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZDKT 
nepostačuje k tomu, aby byl podnikatel oprávněn poskytnout informace 
z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. V důsledku tak 
ČNB není podle stanoviska ČTÚ oprávněna tyto informace vyžadovat. 
Podle ČTÚ představuje § 97 odst. 5 ZEK k § 8 ZDKT zvláštní ustanovení 
a vyžaduje splnění další podmínky, kterou je výslovná formulace pravomoci 
informace z databáze účastníků vyžadovat.  
ČNB má za to, že převažují argumenty pro jiný výklad. Podle ČNB je 
zmocnění v § 8 odst. 1 písm. a) ZDKT dostatečné pro vyžadování 
informací potřebných pro výkon dohledu nad kapitálovým trhem od 
každého, tedy i od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby. Pro 
případ zvlášť chráněných informací podle § 97 odst. 4 ZEK upravuje ZDKT 
v § 8 odst. 1 písm. d) speciální postup vyžádání (se souhlasem soudu).  
Pravomoc získat informace z databáze účastníků je nezbytná pro dohled 
nad kapitálovým trhem, zejména k zajištění důkazů při vyšetřování 
možného obchodování zasvěcené osoby nebo manipulace s trhem. Tato 
pravomoc je vyjádřena rovněž v čl. 23 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 
596/2014 o zneužívání trhu (a pravomoc vyžadovat informace v čl. 8 odst. 
1 písm. a) ZDKT byla výsledkem dřívější transpozice směrnice 2004/39/ES 
v novele č. 230/2008 Sb.). Považujeme proto za nezbytné, aby její úprava 
v zákoně nevyvolávala pochybnosti a možnost různého výkladu. 

ÚOOÚ Část 11 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné podstatným způsobem přepracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
Druhá věta: „Návrh zákona žádným způsobem nemění dosavadní praxi v 
této oblasti,“ je v rozporu s první: „Návrh zákona nezasahuje do ochrany 
soukromí či osobních údajů.“ Pokud platí druhá věta, tak návrh zákona do 
ní zasahuje, a to tak, že stávající zásahy nemění. Tento rozpor je třeba 
vyřešit. Nicméně, z návrhu jasně vyplývá, že tvrzení první věty je absurdní 
a v rozporu s realitou, ať již veřejnoprávně – v § 75a zákona o doplňkovém 
penzijním spoření uchovají dokumenty a záznamy a v § 79 zákona o 
doplňkovém penzijním spoření se zřizuje nepojmenovaný registr, což je 
typické zpracování osobních údajů a podstatná změna oproti dnešnímu 
seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti – nebo soukromoprávně 
– identifikací promotéra investičního fondu ve statutu investičního fondu 
podle § 188 odst. 3 zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech. Součástí DPIA by mělo být i vyhodnocení silného zásahu do 
soukromí vyplývajícího z povinnosti transposice článku 16 odst. 7 směrnice 
32014L0065, které se navíc promítá do řady ustanovení návrhu novely. 
Zhodnocení, zda návrh není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se 
zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 

Vyhověno. 
DPIA upravena na základě závěrů z prezenčního vypořádání s ÚOOÚ. 
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115/2001 Sb. m. s.), patří do zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
obecné části důvodové zprávy. 
Zhodnocení, zda návrh není v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je 
nezbytné zrušit, neboť DPD byla dne 25. května 2018 zrušena. 
Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. U zákonů by to nemělo smysl, protože speciální zákon má před 
ZOOÚ přednost. U prováděcích předpisů platí, že primární je dodržení 
principů ochrany soukromí; není smyslem obecné části odůvodnění 
prováděcího předpisu vyhodnocovat soulad se všemi myslitelnými 
speciálními zákony. Navíc po 25. květnu 2018 se drtivá většina jeho 
ustanovení nepoužije na základě principu lex posterior derogat legi priori. 
Co se týká souladu s GDPR, nelze vyhodnocovat soulad s právním 
předpisem, které se podle tvrzení předkladatele na danou matérii 
nevztahuje. Navíc smyslem DPIA není vyhodnotit GDPR, ale popsat a 
vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Po nabytí 
účinnosti GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. V souvislosti s článkem 35 
odst. 10 GDPR je nezbytné se zabývat i způsoby využití nových nástrojů 
ochrany osobních údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování apod. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně 
konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; 
pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí 
nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu 
změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr 
(např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do 
každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 
představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu 
údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných 
dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení 
dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. 
Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať 
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již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 
údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být 
dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek 
na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost 
zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro 
upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, 
která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná 
podle GDPR. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 
práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-
li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření 
podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 
V článku V bodu 4 v § 75a odst. 3 písm. a) se slova „nejméně 1“ zrušují. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Zákonem uložené zpracování musí být i zákonem ukončeno. 

Vyhověno. 

V článku V bodu 5 je registr nezbytné nazvat. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Podle zásad řádné nomenklatury nemůže obecnina sloužit 
jako jméno nebo název. 

Vyhověno částečně a připomínkovým místem akceptováno.  
Zavedena legislativní zkratka v § 77b odst. 2 podle připomínky ČNB. 

V článku V bodu 5 je § 80 odst. 2 písm. a) nezbytné zpřesnit. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že registr má být veřejný, je nezbytné 
přesně stanovit, které identifikační údaje budou veřejné a které nikoliv. 

Vyhověno jinak a připomínkovým místem akceptováno. 
Textace ustanovení upravena na základě závěrů z prezenčního 
vypořádání.  
f) identifikačními údaji osoby 
3. u podnikající fyzické osoby, která je podnikatelem zapsaným do 
obchodního rejstříku, obchodní firma, popřípadě adresa místa podnikání, a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno jméno, adresa sídla, datum 
narození a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno; 

V článku V bodu 5 v § 81 odst. 1 se slova „zůstávají uveřejněny“ nahrazují 
slovy „jsou zpracovány“. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Stanovit dobu zveřejnění je jedna věc, ale v návrhu absentuje 
stanovení doby zpracování osobních údajů. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
MF se nebrání omezení délky doby, po kterou může orgán dohledu 
zpracovávat osobní údaje nad rámec doby jejich uveřejnění. Z jednání 
mezi MF a ÚOOÚ však vyplynulo, že se jedná o problém systémový, a je 
proto žádoucí, aby tato úprava byla řešena až systémovou legislativní 
změnou, nikoli dílčí sektorovou úpravou. 
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V článku V bodu 17 se v § 154 odst. 1 písmeno a) zrušuje. Tato připomínka 
je zásadní. 
Odůvodnění: Písmena b) až e) jsou zcela správně tresty za porušení 
právní povinnosti. Naproti tomu písmeno a) je pouhé opatření, a proto je 
nesystémové hned udělit trest. Sankcí by mělo být pouhé zrušení, nikoliv 
odnětí. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
MF věcně s obsahem připomínky souhlasí, konstatuje však, že jde nad 
rámec současné dílčí novelizace ZDPS, která se týká pouze úpravy 
distribuce doplňkového penzijního spoření. Požadovanou změnu, která se 
nutně dotkne i úpravy penzijní společnosti, může MF zapracovat až při 
budoucí celkové revizi ZDPS. 

ÚV ČR- 
OKOM 

K části první: 
Obecně: 
Nařízení o prospektu, jakožto přímo použitelný předpis, obsahuje ve 
většině ustanovení přímo účinná pravidla, která nevyžadují podrobnější 
provedení do právního řádu České republiky. Hlavní těžiště adaptace tudíž 
spočívá ve vypuštění těch ustanovení, která byla předmětem dřívější – a 
nařízením o prospektu zrušované – směrnice 2003/71/ES. 
Ač proti takovému postupu v obecné rovině nic nenamítáme, není zřejmé, 
proč nebyla znovelizována ještě některá další ustanovení ZPKT, která na 
zrušovanou směrnici 2003/71/ES odkazují. Jedná se zejména o referenční 
odkaz (pozn. pod čarou č. 1), a dále např. o pozn. pod čarou č. 37) u § 152 
odst. 5 ZPKT. 
Nutno odkazy na zrušovanou směrnici vypustit, resp. vysvětlit jejich 
potřebu. 

Vyhověno. 
V ppč 1 bude odkaz vypuštěn. Ppč 37 byla zrušena zákonem č. 204/2017 
Sb. (bod 302). S ohledem na zavedenou legislativní zkratku v § 28 ZPKT 
by měl být odkaz na ppč 37 v § 152/5 ZPKT zrušen (není potřeba 
odkazovat na ppč 32). 

K § 3 odst. 2 ZPKZ (není předmětem novely): 
Uvedené ustanovení definuje investiční cenné papíry. Investiční cenné 
papíry jsou ale definovány již přímo nařízením o prospektu. Je-li nutno 
uvedenou definici v nařízení o prospektu převzít s ohledem na to, že sama 
dále odkazuje na směrnici 2014/65/EU, je přinejmenším alespoň nutno 
vyjasnit, zda rozsah termínu „investiční cenné papíry“ v ZPKT odpovídá 
termínu „cenné papíry“ v čl. 2/a) nařízení o prospektu, a to zejména 
s ohledem na vyloučení nástrojů peněžního trhu ve smyslu čl. 4/1 bodu 17 
směrnice 2014/65/EU se splatnostní kratší než 12 měsíců, které v § 3 odst. 
2 ZPKT nenalézáme. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
Pojem „investiční cenné papíry“, tak jak jej upravuje § 3 odst. 2 ZPKT, je 
transpozicí pojmu „převoditelné cenné papíry“ (transferable securities) ze 
směrnice MiFID II (čl. 4 odst. 1 bod 44)). Pojem „cenné papíry“ (securities) 
dle čl. 2 písm. a) nařízení o prospektu není s tímto pojmem totožný a na 
definici dle MiFID II odkazuje. Pojem „cenné papíry“ je definován pouze pro 
účely nařízení o prospektu a české právo (občanský zákoník) není tímto 
pojmem dotčeno. ZPKT tento pojem v tomto významu nepoužívá. 
Ze znění čl. 2 písm. a) nařízení o prospektu vyplývá, že nástroje peněžního 
trhu se splatností delší než dvanáct měsíců mají být pro účely tohoto 
nařízení rovněž považovány za cenné papíry. Přitom odkazuje opět na 
definici MiFID, která je transponována v § 3 odst. 4 ZPKT. 
Dle práva EU mohou mít nástroje peněžního trhu splatnost až 397 dní (viz 
například čl. 10 nařízení o fondech peněžního trhu). Z tohoto hlediska 
nelze vyloučit existenci nástrojů peněžního trhu se splatností delší než 12 
měsíců, ač zpravidla se slovem „peněžní trh“ označuje splatnost do 12 
měsíců. To je způsobeno zejména tím, že tyto nástroje peněžního trhu jsou 
zpravidla výsledkem sekuritizace (jedná se o tzv. ABCP, neboli asset-
backed commercial papers), což má svá specifika, která opodstatňují 
splatnost delší o 32 dní. 
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K § 36b: 
Uvedeným ustanovením má být prováděno ustanovení čl. 11 nařízení o 
prospektu, které má směrnicový charakter („členské státy zajistí…“). Ač 
proti uvedenému v obecné rovině nenamítáme, máme pochybnosti, zda 
uvedené ustanovení provádí celý rozsah čl. 11 nařízení o prospektu, které 
v odst. 1 stanoví odpovědnost emitentovi nebo jeho správním, řídícím či 
dozorčím orgánům, osobě nabízející cenné papíry nebo osobě, která žádá 
o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo ručiteli. Nutno vyjasnit. 
Rovněž z RT vyplývá, že uvedené ustanovení provádí i čl. 11/3 nařízení o 
prospektu. Kde je toto ustanovení nařízení zohledněno? 

Vyhověno. 
Doplněno do § 34. 

K § 65 odst. 1 písm. a) a dalším ustanovením vykazovaným t.č. jako 
transpozičních ke zrušované směrnici 2003/71/ES: 
Vzhledem ke zrušení § 57 v návaznosti na zrušení směrnice 2003/71/ES 
(konkrétně jejího čl. 4/2) bude třeba novelizovat i ustanovení § 65/1/a). 
K tomu dodáváme, že v databázi ISAP jsou jako implementační ke 
zrušované směrnici 2003/71/ES vykazována (vedle dohledových a 
sankčních ustanovení) i tato ustanovení: § 37, § 117a, § 118 odst. 1, § 119 
odst. 1 a § 120 odst. 2 písm. a). Je nutné, aby předkladatel zhodnotil 
potřebu ponechat tato ustanovení v platnosti z hlediska možného překryvu 
s nařízením o prospektu, které směrnici 2003/71/ES ruší. 

Vyhověno a vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
Odkaz v § 65/1/a bude nahrazen odkazem na nařízení o prospektu. 
§ 37 je transpozicí MiFID 2. § 117a, 118/1, 119/1 a 120/2/a jsou transpozici 
tzv. transparenční směrnice (2004/109/ES). Nejedná se tedy o transpozice 
směrnice o prospektu. Není nám zřejmé z jakého důvodu je u nich v ISAP 
takto vykázána transpozice. 

K § 136 odst. 1 písm. m) bod 6.: 
Uvedené ustanovení odkazuje na některá písmena čl. 32 nařízení o 
prospektu. Důvodová zpráva je velmi stručná, tj. není zřejmé, proč nebyl 
učiněn odkaz na všechna relevantní ustanovení čl. 32 nařízení. Případně 
ve kterých ustanoveních stávajícího znění zákona jsou chybějící písmena 
čl. 32 nařízení o prospektu obsažena? Je všechno potřebné obsaženo v § 
7 a 8 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, jak 
uvádí ST? Pokud předkladatel hodlal využít i stávající ustanovení § 136 
odst. 1 ZPKT, uvádíme, že jednak tato nejsou uvedena ve ST a že např. § 
136/1/j) ZPKT o zákazu nebo pozastavení propagace neodpovídá plně čl. 
32/1/e) nařízení o prospektu, neboť v něm je uveden limit 10 po sobě 
jdoucích následujících pracovních dnů. 
Nutno vyjasnit, případně dopracovat a doplnit DZ. 
 

Vyhověno. 
Po prověření, zda jsou pravomoci ČNB pode § 136 odst. 1 postačují, byl 
bod 6 tohoto ustanovení upraven a nově zní: 
„6. podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j) až m) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1129,“. 

K § 159 odst. 1: 
Důvodová zpráva je velmi stručná, tj. není možno zjistit důvod změny. 
Považuje-li předkladatel stávající odkaz za zavádějící, neboť nařízení č. 
1060/2009 již mělo více novel (viz pozn. pod čarou č. 2, ve které je nařízení 
č. 1060/2009 citováno plně), je nutno zřejmě upravit i odkaz v § 174, který 
není předmětem novely. 

Vyhověno. 
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K § 161b a § 183: 
Nařízení o prospektu, na které se reaguje, v čl. 38/1/a) vyjmenovává mj. i 
čl. 6, a dále čl. 20 odst. 1, nebo čl. 21 odst. 1 až 4 a 7. Návrh v tomto 
nařízení neodpovídá. 
§ 161b odst. 2 písm. b) zřejmě navazuje na čl. 38/2/c) nařízení o 
prospektu, ač to takto v RT není vyznačeno. Kde jsou dále provedena 
písm. a) a b) čl. 38 odst. 2 nařízení o prospektu, která má tento návrh dle 
ST implementovat? Nutno vyjasnit.  
Obdobná připomínka platí i pro § 183 odst. 1. § 183/2/b) uvádí 10% hranici 
celkového ročního obratu, ač směrnice v čl. 38/2/d) uvádí procenta 3. 
Z důvodové zprávy by rovněž mělo být zřejmé, ve kterých případech bude 
ta která varianta výše sankcí využívána. 
Nutno upravit. 

Vyhověno. 
Provedeny opravy v novelizačních bodech, důvodové zprávě, rozdílové i 
srovnávací tabulce.  
Odkazy byly revidovány a upraveny.  
Písmeno a) je v § 9/2 ZDKT (15/1998 Sb.). Písmeno b) je v § 136/1/n 
ZPKT. 
Opraveno na 3 %. 
 
DZ doplněna. Volba sankce bude na orgánu dohledu (ČNB), nicméně lze 
předpokládat, že sankce určené jinak než absolutní hodnotou bude ČNB 
využívat jen v případě, pokud bude chtít uložit sankci vyšší než je v 
písmeni a) a tato písmena jí to budou umožňovat. 
 

Další k adaptaci na nařízení o prospektu: 
Nebyla nalezena úprava navazující na čl. 41 a 42 nařízení o prospektu, 
která je v ST vyhodnocena jako zatím částečně implementovaná zákonem 
č. 15/1998 Sb. Nutno vyjasnit, jak bude dosaženo plné adaptace. 
Požadujeme vyjasnit, jak předkladatel hodlá (ústavně konformně) aplikovat 
čl. 20/8, čl. 22/8 či čl. 30/1 nařízení o prospektu, a to zejména s ohledem 
na dohody o spolupráci. 

Vyhověno. 
Plného souladu bude dosaženo doplněním odkazu na nařízení o prospektu 
do ppč. 43 a do ppč. 41. V tomto ohledu bude novela doplněna. Doplněno 
ustanovení o přenosu pravomocí (§ 149b). 

K části čtvrté – změna insolvenčního zákona: 
Změny insolvenčního zákona v důvodové zprávě neuvádí žádnou provazbu 
na právo EU. Zdá se ale, že navrhované změny budou mít návaznost 
alespoň na směrnici Evropské parlamentu a Rady 2001/24/ES o 
reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, případně rovněž na směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro 
ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků 
a která mj. i směrnici 2001/24/ES mění. Nutno vyjasnit, a případně i upravit 
výkaznictví. 

Vysvětleno/vyhověno. 
Změny v insolvenčním zákoně nijak nesouvisí s implementací evropského 
práva. Souhlasíme s tím, že navrhované zařazení úpravy v rámci dílu 1 
hlavy IV části druhé insolvenčního zákona je v rozporu s účelem tohoto 
dílu, neboť ten řeší transpozici unijní úpravy. Uvedená ustanovení budou 
přesunuta do samostatného dílu neimplementační povahy. 

K části páté – změna zákona o doplňkovém penzijním spoření: 
1. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření byla evidentně 
inspirována návrhem nového zákona o distribuci pojištění, která je t.č. 
v legislativním procesu v Parlamentu. Vzhledem k obdobné terminologii 
(pojmy samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce) se nabízí otázka, 
do jaké míry a zda vůbec má mít navrhovaná úprava v zákoně o 
doplňkovém penzijním spoření implementační charakter vůči směrnici 
2016/97, která byla do zákona o distribuci pojištění zapracována. Nutno 
vyjasnit. 
2. Dále, částečné přebírání ustanovení jiného zákona má i svá úskalí: 
návrh zákona o distribuci v pojištění totiž vedle samostatných 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
1. Z ničeho neplyne, že by ustanovení mělo mít implementační charakter 
nebo jakoukoli jinou souvislost s evropskými předpisy. To není třeba 
vyjasňovat ani v důvodové zprávě, ani jinde. Podobnost je dána záměrem 
předkladatele úpravu napříč jednotlivými sektory finančního trhu maximálně 
sjednotit (ZSU, ZDPZ, ZPKT, ZDPS). 
2. Vyhověno. 
Vedle sídla doplněna i pobočka. 
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zprostředkovatelů a vázaných zástupců upravuje pro zahraniční osoby 
kategorii zahraničních zprostředkovatelů, kteří v ČR mohou působit na 
základě §§ 33 až 35 návrhu zákona o distribuci v pojištění. S ohledem na 
tato speciální ustanovení pak ČNB, co se týče „domácích“ 
zprostředkovatelů, zapisuje jen osoby se sídlem na území ČR (srov. § 7 a 
§ 17 zákona o distribuci v pojištění). 
Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření však kategorii 
„zahraničních“ zprostředkovatelů neupravuje, a tak požadavky uvedené v § 
77a/a) a § 78b/1/a), které vyžadují sídlo v ČR, působí a priori přímo 
diskriminačně, což je nepřípustné. 
Nutno upravit. 
K části šesté – změně zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech: 
Obecně: 
Již při projednávání návrhu novely nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o 
investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
v tomto roce jsme uváděli, že pro řádnou adaptaci na nové nařízení 
2017/1131 o fondech peněžního trhu podle našeho názoru nepostačí 
pouhé zrušovací úpravy v uvedeném nařízení vlády. Zmiňovali jsme, že 
předmětem úpravy uvedeného nařízení EU jsou i další záležitosti, nad 
rámec požadavků týkajících se investičních politik či povinností fondů 
peněžního trhu, např. konkretizace označení druhu fondu peněžního trhu, 
udělování povolení podle uvedeného nařízení, ochrana označení fondu 
peněžního trhu a dohled nad dodržováním podmínek podle tohoto nařízení 
EU. Předkladatel naše připomínky akceptoval a uvedl, že příslušné změny 
provede mj. novelou zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech (ve srovnávací tabulce přitom vykazoval nutnost provedení 
adaptace na čl. 1 odst. 2 či čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení). 
V teď předloženém návrhu se však objevuje odkaz na nařízení o fondech 
peněžního trhu pouze v pozn. pod čarou č. 2. V návaznosti na toto nařízení 
byly učiněny některé drobné úpravy (§ 130/4, § 193). Jiná adaptace 
provedena nebyla, a to ani v sankční části. Jak ale bude zajištěna 
vynutitelnost tohoto nařízení? Opravdu i v případě čl. 6 nařízení, který se 
částečně dubluje s § 636 ZISIF, není třeba provádět žádné změny? Jsou 
kompetence ČNB ve vztahu k čl. 39 nařízení dostatečně široké? Jak bude 
naplněn čl. 41 nařízení? A není potřeba upravit ani základní kompetenční 
provazbu s čl. 4 nařízení pro ČNB?  
Zatímco v části první – ZPKT – je adaptace provedena (mj. i v sankční a 
kompetenční oblasti), v ZISIF „adaptaci“ odpovídá pouze nenormativní 
odkaz v § 1 s drobnými změnami zrušovacího charakteru v textu. 
Předkladatel se zřejmě domnívá, že případné diskrepance a rozpory 
s nařízením vyřeší prostřednictvím § 204 odst. 3 návrhu, který – vzhledem 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
V případě nařízení 2017/1131 (o fondech peněžního trhu) i nařízení SFTR 
(čl. 13 a 14) se ve vztahu k sankcím domníváme, že ty budou ukládány na 
základě již nyní účinného, tedy novelou neměněného, § 599 odst. 1 písm. 
a), § 604 odst. 1 písm. a), § 612 odst. 1 písm. t), § 614 odst. 1 písm. o) a § 
618 odst. 1 písm. o). Vynutitelnost nařízení je tedy tímto pokryta a měla by 
být dovoditelná již dnes i bez změny ppč 2, protože ppč není právně 
závazná. 
Rovněž pravomoc ČNB vydat opatření k nápravě a pravomoc odejmout 
povolení je již nyní v účinném zákoně zakotvena. (Konkrétně v případě 
opatření k nápravě v § 538 odst. 1 a § 535 a odejmutí povolení v § 552 
odst. 1 písm. e) bod 4 a § 543 odst. 1 a § 535 ZISIF). 
Adaptace tak spočívá zejména v odstranění duplicit. V tomto ohledu 
vnímáme výhradu ve vztahu k § 636 ZISIF jako oprávněnou a tato úprava 
nebude na fondy peněžního trhu nadále vztahována. Nicméně prosíme o 
posouzení, zda by stejně tak neměly být odstraněny názvy EuVECA, 
EuSEF a ELTIF. Současně lze ale argumentovat, že tyto úpravy mohou 
existovat i vedle sebe s tím, že jejich vzájemný vztah řeší § 204 odst. 3, čili 
v rozsahu v jakém § 636 ZISIF poskytuje vyšší ochranu (než čl. 6 nařízení 
o fondech peněžního trhu) se toto ustanovení ZISIF použije, čímž je 
zajištěna na národní úrovni srovnatelná úroveň ochrany. Současně 
upozorňujeme na chybu v českém překladu, kdy dle anglické verze má být 
chráněno i označení „MMF“, to ale v české verzi chybí a je tak otázkou zda 
je či není toto označení v ČR chráněno. 
Dle vyjádření ČNB rovněž není pro ČNB problém, aby vydala rozhodnutí 
podle nařízení EU, již tak dnes vcelku běžně činí. Kompetenční pravomoc 
ČNB plyne přímo z čl. 2 odst. 17 nařízení o fondech peněžního trhu. 
Současně je dovoditelná i z dalších ustanovení ZISIF, např. § 535 (úplný 
výčet by byl vcelku obsáhlý). 
Důvod rozdílné adaptace v ZPKT a v ZISIF spočívá zejména v jiné 
konstrukci těchto zákonů (např. v oblasti přestupků), ale i nařízení, která 
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ke složitosti problematiky – vysloveně zakládá přednost nařízení o fondech 
peněžního trhu (obdobně jako u některých dřívějších nařízení EU). Toto 
vysvětlující ustanovení ale nenahradí např. sankční aparát, který musí být 
v zákoně vysloveně upraven. Rozpory s přímo použitelným nařízením 
musejí být odstraněny, jinak se o žádnou řádnou adaptaci na nařízení 
nejedná. 
Obdobný dotaz vznášíme i k nařízení 2015/2365 o transparentnosti 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení 
(EU) č. 648/2012  - jakým ustanovením je zajištěna vynutitelnost nařízení 
2015/2365, článků 13 a 14?  
Řádná adaptace na nařízení o fondech peněžního trhu ani na nařízení o 
transparentnosti obchodů nebyla provedena. Návrh je nutno dopracovat. 

jsou adaptována, kdy typicky nařízení o fondech peněžního trhu nedává 
členským státům povinnost určit orgán dohledu, protože tyto orgány již byly 
určeny pro účely směrnic UCITS a AIFMD. Stejně tak určení orgánu 
dohledu nevyžaduje nařízení o ELTIF (opírá se o AIFMD). Například ale 
pro nařízení EuVECA a EuSEF bylo potřeba orgán dohledu určit, což bylo 
provedeno zejména v § 479/2 a v § 480/3 ZISIF. 

K § 100: 
Ustanovením je zřejmě reagováno na směrnici 2009/65, čl. 27 druhá věta. 
Nutno vyjasnit a případně alespoň uvést tuto provazbu do důvodové 
zprávy, případně i do výkaznictví. 

Vyhověno. 
Ve vztahu k transpozici není ustanovení měněno. Dochází k doplnění 
svěřenských fondů, rozdělení odstavce 2 na 2 odstavce pro přehlednost a 
odstranění krátkodobých fondů peněžního trhu. Pro množství změn je 
nahrazováno celé ustanovení, nicméně nejedná se o změnu transpozice. 
Přesto bude pro úplnost ustanovení částečně označeno jako transpoziční. 
Nicméně o čl. 27 druhou větu se jedná jen v rozsahu, v jakém se odkazuje 
na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Podílový fond 
nemůže být „investment company“ podle čl. 27 UCITS, ve vztahu k nim se 
jedná spíše o transpozici čl. 1 odst. 3 UCITS. 

K § 132 odst. 4: 
Podle důvodové zprávy toto ustanovení reaguje na směrnici o správních 
alternativních fondů. Nutno doplnit výkaznictví, protože ustanovení není 
jako implementační označeno a není ani uvedeno v RT/ST. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 
Toto ustanovení není transpoziční, argumentace směrnicí je podpůrná. 
Konkrétně se má na mysli čl. 3/2/b AIFMD, který je transponován v § 
16/1/b/2 ZISIF. Podobným ustanovením je i čl. 21/3 AIFMD, transponovaný 
do § 84 ZISIF. S těmito ustanoveními souvisí i body 17 a 34 preambule 
AIFMD. Nicméně změna v § 132/4 ZISIF není transpoziční. 

MZV K části první (návrh změny zákona č. 256/2004 Sb.) – k bodům 16 a 17 (k 
§ 36b zákona): 
Z rozdílové tabulky vyplývá, že navrhovaný § 36b zákona č. 256/2004 Sb. 
má provádět mj. požadavky obsažené v čl. 11 odst. 1 až 3 nařízení 
2017/1129. Není však zřejmé, jakým způsobem byl proveden požadavek 
obsažený v čl. 11 odst. 3 nařízení 2017/1129. MZV navrhuje výše uvedený 
nedostatek napravit, příp. v důvodové zprávě zdůvodnit, proč náprava není 
potřeba.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

K části první (návrh změny zákona č. 256/2004 Sb.) – k bodům 31 a 36 
návrhu (k § 161b a § 183 zákona): 
Z rozdílové tabulky vyplývá, že navrhovaná ustanovení § 161b a § 183 
zákona č. 256/2004 Sb. mají provádět požadavek obsažený čl. 38 odst. 1 

Vyhověno. 
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písm. a) nařízení 2017/1129. Není však zřejmé, proč na rozdíl od nařízení 
2017/1129 neuvádí vnitrostátní právní úprava jako přestupek i porušení 
čl. 6 a čl. 21 odst. 1 až 4 a 7 tohoto nařízení. Zároveň navrhovaný § 183 
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. počítá se sankcí ve výši až 10% ročního 
obratu právnické osoby, zatímco nařízení 2017/1129 počítá v této 
souvislosti s hranicí 3% ročního obratu. MZV navrhuje výše uvedené 
nedostatky napravit, příp. v důvodové zprávě zdůvodnit, proč náprava není 
potřeba.  
Tato připomínka je zásadní. 
K části páté (návrh změny zákona č. 427/2011 Sb.) - k bodu 4 návrhu (k § 
77a a § 78b zákona): 
Navrhovaná ustanovení § 77a a § 78b zákona č. 427/2011 Sb. upravují 
podmínky výkonu činnosti samostatného zprostředkovatele a vázaného 
zástupce toliko pro osoby se sídlem na území České republiky. Není 
zřejmé, jakým způsobem je umožněn výkon těchto profesí osobám se 
sídlem v jiných členských státech. V případě absence takové možnosti by 
se přitom mohlo jednat o nepřímou diskriminaci. MZV navrhuje výše 
uvedený nedostatek napravit, příp. v důvodové zprávě zdůvodnit, proč 
náprava není potřeba.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Vedle sídla doplněna i pobočka. 
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II. Ostatní připomínky 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
MV K čl. I bodu 5 – k § 14b odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb.: 

Zvláštní část důvodové zprávy uvádí, že osoby jednající jen 
s profesionálními zákazníky by měly mít odbornou způsobilost i nadále, 
nikoli však v rozsahu § 14b zákona č. 256/2004 Sb. Doporučujeme toto 
sdělení blíže specifikovat, případně současně odkázat na relevantní právní 
předpisy. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude doplněna. 

K čl. I bodu 7 – k § 15d odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb.: 
Za účelem zachování přehlednosti ustanovení dáváme na zvážení, zda by 
nebylo vhodnější část textu ustanovení, která upravuje informování 
zákazníka na jeho žádost o podmínkách odškodnění, postupu uplatnění 
nároku na odškodnění a jeho výplaty, vyčlenit do samostatného odstavce. 
Tento návrh odůvodňujeme tím, že proti ostatním v odstavci 1 upraveným 
informačním povinnostem, se v tomto případě nejedná o povinnost 
obchodníka, kterou plní bez ohledu na žádost zákazníka. 

Nevyhověno. 
Povinnosti ve větě před středníkem plní OCP bez ohledu na žádost 
zákazníka a plní ji vždy. Na žádost zákazníka pak plní jen informační 
povinnosti uvedené ve větě za středníkem. Z důvodu přehlednosti pak 
navrhujeme nerozdělovat ustanovení k informační povinnosti ohledně 
systému pojištění do více ustanovení podle toho, zda se jedná o informaci 
na žádost nebo nikoli. 

K čl. V bodu 4 – k § 74 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Doporučujeme ustanovení formulačně upravit. Za výstižnější považujeme 
dikci, že samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce zprostředkovávají 
doplňkové penzijní spoření pouze „pomocí“ či „prostřednictvím“ osob, které 
jsou důvěryhodné a odborně způsobilé. 

Vyhověno částečně.  
Ustanovení upravena v návaznosti na připomínky ČNB. 

K čl. V bodu 4 – k § 74 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Dovolujeme si vyjádřit pochybnost nad zvolenou formulací ustanovení, 
spíše než „zprostředkovává doplňkové penzijní spoření pouze tak, že trvale 
splňuje podmínky důvěryhodnosti“ by bylo vhodnější uvést, že „může 
zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, pouze pokud trvale splňuje 
podmínky důvěryhodnosti“. 

Vyhověno částečně.  
Ustanovení upravena v návaznosti na připomínky ČNB. 

K čl. V bodu 4 – k § 77a písm. d) zákona č. 427/2011 Sb.: 
Doporučujeme revidovat odkaz na § 77g, ten totiž upravuje náhradu škody 
způsobenou samostatným zprostředkovatelem. Předkladatel nejspíše chtěl 
zakotvit, že samostatnému zprostředkovateli udělí Česká národní banka 
oprávnění k činnosti, pokud splňuje podmínky povinného pojištění, které 
jsou uvedeny v § 77f. 

Vyhověno. 

K čl. V bodu 4 – k § 77b odst. 3 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Ustanovení obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu. 
Doporučujeme předkládaný materiál doplnit alespoň o jeho teze, viz čl. 10 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno.  
Vyhlášky nebo jejich teze budou Českou národní bankou dodány 
v pozdějších fázích legislativního procesu. 
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K čl. V bodu 4 – k § 77c odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Dle předmětného ustanovení Česká národní banka neprodleně potvrdí 
samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku. Není však 
již stanoveno jakým způsobem, doporučujeme jej v zájmu zachování právní 
jistoty rovněž zakotvit. 
Obdobnou připomínku vztahujeme také k čl. V bodu 4 k § 78c odst. 4 
zákona č. 427/2011 Sb. 

Nevyhověno.  
V zájmu právní jistoty naopak zachováváme jednotu s dalšími zákony 
upravujícími distribuci na finančním trhu a ponecháváme ČNB volnost, 
jakým způsobem zaplacení poplatku potvrdí. 

K čl. V bodu 4 – k § 78a a 78b zákona č. 427/2011 Sb.: 
Doporučujeme zaměnit pořadí daných ustanovení. Z hlediska posloupnosti 
je nejprve nutné provést oznámení vázaného zástupce a až následně je 
možné vázaného zástupce zapsat do registru.  

Vysvětleno.  
Máme v tomto pořadí i v jiných zákonech. 

K čl. V bodu 21 – k § 160 odst. 7 zákona č. 427/2011 Sb.: 
Doporučujeme za novelizační bod 21 vložit bod nový, dle kterého se slova 
„1 a 4“ v odstavci 7 nahradí slovy „1 až 6“. Tato změna je v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn, nikoli však v samotném návrhu.  

Vyhověno jinak.  
V § 160 odst. 7 se číslovka 4 nahrazuje číslovkou 6. 

K důvodové zprávě – ke zvláštní části: 
Doporučujeme podrobněji rozepsat zvláštní část důvodové zprávy, která je 
velmi strohá a neposkytuje vysvětlení jednotlivých ustanovení 
odpovídajícím a dostatečným způsobem.  

Vyhověno. 

K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 3 písm. i) zákona č. 256/2004 Sb.: 
Jelikož rušené slovo „a“ se nevyskytuje v textu ustanovení jen jednou, 
doporučujeme upřesnit, že se jedná o slovo „a“ na konci textu daného 
podbodu. 

Vyhověno. 

K čl. I bodu 8 – k § 16 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb.: 
V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
za slovo „vkládá“ vložit slovo „nový“. 

Vyhověno. 
Ustanovení bylo přesunuto do § 129b. 

K čl. I bodu 9 – k § 16 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Navrhujeme slova „větě první“ zrušit pro nadbytečnost a dále namísto 
formulace „za text … vkládá text … “ použít formulaci „ za slova … vkládají 
slova …“ dle čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přesunuto do § 129b. 

K čl. I bodu 10 – k § 17 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Doporučujeme úvodní větu novelizačního bodu uvést dle čl. 58 odst. 8 
písm. b) Legislativních pravidel vlády ve znění: „V § 17 se na konci 
odstavce 1 doplňuje věta …“. 

Vyhověno. 

K čl. I bodu 11 – k § 17 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Slova „ve větě první“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost.  

Nevyhověno. 

K čl. I bodu 25 – k § 135 odst. 1 písm. za) zákona č. 256/2004 Sb.: 
Dle čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

Vyhověno. 
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následující znění úvodní části předmětného novelizačního bodu: „V § 135 
se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), 
které zní: …“. 
Výslovné zavádění odkazu na poznámku pod čarou č. 64 považujeme 
za nadbytečné. Obdobnou připomínku vztahujeme i k čl. I bodům 31 a 36 
(zvláště s ohledem na skutečnost, že např. v čl. I novelizačním bodě 37 se 
takto výslovně nezavádí). 
K čl. I bodu 36 – k § 183 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb.: 
Doporučujeme v úvodní části ustanovení za slovo „podnikající“ vložit 
zjevně chybějící slovo „fyzické“. 

Vyhověno. 

K čl. IV – k úvodní větě (zákon č. 182/2006 Sb.): 
Doporučujeme v úvodní větě do výčtu novel doplnit rovněž novelu 
insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 291/2017 Sb.  

Vyhověno. 

K čl. IV bodu 2 – k § 367 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb.: 
Navrhujeme slovo „text“ nahradit výrazem „slova“, viz čl. 58 odst. 5 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. 

Nerelevantní - ustanovení vypuštěna. 

K čl. IV bodu 4 – k § 368 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb.: 
Slova „za slova“ doporučujeme nahradit slovy „za text“, viz čl. 58 odst. 5 
písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Nerelevantní - ustanovení vypuštěna. 

K čl. V – k úvodní větě (zákon č. 427/2011 Sb.): 
Doporučujeme v úvodní větě z výčtu novel vypustit duplicitní odkaz na 
zákon č. 399/2012 Sb.  

Vyhověno. 

K čl. V bodu 16 – k § 151 zákona č. 427/2011 Sb.: 
V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „větě první“ nahradit textem „odst. 1“. 

Vyhověno jinak. 
Text „odst. 1“ doplněn. 

K čl. V bodu 27 – k § 165a zákona č. 427/2011 Sb.: 
S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „Za § 165 
se vkládá nový § 165a, který zní:“. 

Vyhověno. 

K čl. VII bodu 1 – k § 1 zákona č. 240/2013 Sb.: 
Doporučujeme revidovat předmětný novelizační bod, spíše než nahrazovat 
slovo „unie²“ by se za toto slovo měl nový text vkládat. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod bude vypuštěn. 

K čl. VII bodu 10 – k § 93 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.: 
Navrhujeme slova „písmene b)“ nahradit slovy „odstavce 1“ dle čl. 58 odst. 
4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
 

K čl. VII bodu 17 – k § 113 zákona č. 240/2013 Sb.: 
Navrhujeme ustanovení formulačně upravit, slova „a určí-li současně i 
působnost …“ nahradit například slovy „,který současně stanoví i 

Vyhověno. 
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působnost …“. 

K čl. VII bodu 36 – k § 239 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb.: 
Navrhujeme za slovo „fondu“ doplnit horní uvozovky. 

Vyhověno. 

K čl. VII bodu 46 – k části třinácté hlavě XIX zákona č. 240/2013 Sb.: 
V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. j) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme větu „Dosavadní hlava XX se označuje jako hlava XIX.“ 
vypustit, neboť v daném případě nejde o zrušení pouze označení 
předmětné hlavy. 

Vyhověno. 

MZe K části první  
K bodu 1 
V souvislosti doplněním poznámky pod čarou č. 2 doporučujeme 
v poznámce pod čarou č. 1 zrušit větu „Směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování,  
a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského 
parlamentu  
a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 
2014/51/EU.“.  
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že 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, ruší směrnici 
2003/71/ES, je vhodné z poznámky pod čarou č. 1 tuto směrnici vypustit. 

Vyhověno. 

K části první  
K bodu 3 
V úvodní části novelizačního bodu doporučujeme slovo „písm.“ nahradit 
slovem „písmeno“.  
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna je v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády. 

Vyhověno. 

K části první  
K bodu 13 
Doporučujeme za slovo „nadpisu“ vložit slova „a poznámky pod čarou č. 7“.  
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v bodě 15, kde se ruší 
poznámka pod čarou č. 8.   
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna je v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. j) Legislativních 

Vyhověno. 
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pravidel vlády.  

K části první  
K bodu 25 
V úvodní části novelizačního bodu doporučujeme slova „včetně odkazu na 
poznámku pod čarou č. 64“ zrušit.  
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v bodech 31 a 36.   
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna je v souladu s Legislativními pravidly vlády.  

Vyhověno. 

K části páté  
K bodu 4 
V § 77h písmenu d) doporučujeme slovo „a“ nahradit čárkou a v písmenu 
h) čárku nahradit slovem „a“.  
Odůvodnění: 
Kumulativní výčet je třeba upravit v souladu s čl. 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 

Vyhověno. 

K části páté  
K bodu 5 
V § 80 odst. 1 písm. a) doporučujeme slovo „zprostředkovatele,“ doplnit 
slovo „nebo“.  
Odůvodnění: 
Varianty je nutné vyjádřit v souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Vyhověno. 

MŠMT K materiálu, čl. I bod 2.: V souladu s čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních 
pravidel vlády, doporučujeme v textu předmětného novelizačních bodů 
nahradit slovo „odstavci“ textem „odst.“. 

Vyhověno. 

Dále k předmětnému novelizačnímu bodu upozorňujeme, že slovo „a“ je 
v novelizovaném pododstavci obsaženo vícekrát a vzhledem k Platnému 
znění s vyznačením navrhovaných změn, kde předkladatel zrušuje 
uvedené slovo pouze v jednom případě, doporučujeme zrušované slovo 
lépe určit. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. I bod 3.: S ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme text „písm.“ v předmětném 
novelizačním bodě nahradit slovem „písmeno“. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. I bod 8.: Vzhledem ke skutečnosti, že se v předmětném 
novelizačním bodě navrhuje mezi stávající odstavce doplnit nový odstavec, 
mělo by být za slovo „vkládá“ vloženo slovo „nový“ v souladu s čl. 58 odst. 
2 písm. i) Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál doplnit 
ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno. 
Ustanovení bylo přesunuto do § 129b. 
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K materiálu, čl. I bod 9.: Upozorňujeme, že texty, které uvádí předmětný 
novelizační bod, obsahují slova a mělo by tak být v souladu s čl. 58 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády nahrazeno slovo „text“ slovem „slova“ a slovo 
„vkládá“ slovem „vkládají“. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přesunuto do § 129b. 

K materiálu, čl. I bod 10.: V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, doporučujeme v textu předmětného 
novelizačních bodů nahradit slova „odst. 1 se“ slovy „se na konci odstavce 
1“. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. I bod 25., 31. a 36.: Upozorňujeme, že navrhovaná 
úprava v předmětných novelizačních bodech pouze odkazuje na již 
zavedenou poznámku pod čarou a v souladu s Legislativními pravidly vlády 
není třeba na tento odkaz v úvodním textu předmětných novelizačních 
bodů upozorňovat, obdobně jako v čl. I bodě 37. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. I bod 30.: S ohledem na Platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn doporučujeme nesprávně uvedený text „426/2013“ 
nahradit textem „462/2013“. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. IV bod 4.: Vzhledem ke skutečnosti, že text „§ 367 odst. 1 
písm. f)“ neobsahuje slova, doporučujeme slovo „slova“ před uvedeným 
textem nahradit slovem „text“. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. VII bod 27.: Upozorňujeme, že se v předmětném 
novelizačním bodě navrhuje doplnit mezi stávající paragrafy nový paragraf 
a mělo by tak být za slovo „vkládá“ vloženo slovo „nový“, v souladu s čl. 58 
odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. VII bod 36.: Z hlediska formálního doporučujeme doplnit 
v předmětném novelizačním bodu uvozovky na konec navrhovaných slov, 
kterými se mají jiná slova nahradit. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. VII bod 38.: Doporučujeme zahrnout do zrušovaného 
textu i čárku, která je v platném znění za slovem „odkoupeny“, jelikož v § 
239 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je 
obsažen kumulativní výčet o více možnostech, kde se před slovem „a“, 
umístěným mezi posledními dvěma možnostmi, čárka dle čl. 42 odst. 2 
písm. a) Legislativních pravidel vlády nepíše. 

Vyhověno. 

K materiálu, čl. VIII: Doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“, 
v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) bodem 1. Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

MPO V části třetí čl. III doporučujeme spojit novelizační body 2 až 12 a uvést tak 
v položce sazebníku č. 65 bod 9 celý nově, aby byl text přehledný. 

Nevyhověno. 
Přehlednosti slouží úplné znění. Naopak navrhovaná změna by 
znepřehlednila, k jakým úpravám ve skutečnosti došlo. 
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V části šesté čl. VII doporučujeme v bodě 12 uvést návětí takto " § 100 
včetně nadpisu zní:". 

Vyhověno. 

ČNB K novelizačnímu bodu 3 [§ 2a odst. 1 písm. i) ZPKT] [profesionální 
zákazník] 
V ustanovení vymezujícím jako profesionální zákazníky ty instituce, které 
vykonávají svou podnikatelskou činnost na finančním trhu a které mají 
povolení nebo jsou registrované u orgánu dohledu, by měl následovat 
pouze taxativní výčet osob, které za profesionální zákazníky považovány 
nejsou, byť by jinak spadly do obecného vymezení. Nikoli delší seznam 
příkladů takových osob, následovaný delším seznamem výjimek, tedy 
taxativním výčtem osob, které profesionálním zákazníkem nejsou, i když 
podnikají na finančním trhu.  
Odůvodnění: Písmeno i) je formulováno zcela nevhodně a nepřehledně, 
když za obecným vymezením následuje příkladmý výčet osob, které splňují 
vymezení v právní normě obsažené, a následně za slovy „avšak 
s výjimkou“ jsou upraveny taxativně osoby, které nebudou 
za profesionálního zákazníka považovány, i když budou mít povolení nebo 
registraci České národní banky. Taková úprava je nepřehledná a 
nelogická. Vhodným řešením může být přesun do samostatného odstavce. 

Vyhověno. 

K § 10 odst. 1 ZPKT [jednatelé jako kolektivní orgán] 
Doporučujeme nahrazení stávající věty za středníkem („jednatelé jednají 
jako kolektivní orgán.“) slovy „jednatelé tvoří kolektivní orgán“. 
Odůvodnění: Smyslem uvedeného ustanovení je, že jednatelé jednají a 
přijímají rozhodnutí jako kolektivní orgán, to však nemá dopad na způsob 
jednání, resp. zastupování společnosti navenek. Z uvedeného důvodu je 
tedy žádoucí změnit formulaci ustanovení, aby nemohlo být nesprávně 
interpretováno jako mající i účinky navenek. 

Vyhověno. 

K § 13 odst. 1 ZPKT [deník obchodníka] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 13 odst. 1 se za text „jakož i“ vkládají slova „obchodů 
uzavřených při obhospodařování majetku zákazníka,“.“. 
Celé ustanovení by tedy znělo: „Obchodník s cennými papíry vede deník, 
kterým se rozumí evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje 
nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na 
základě těchto pokynů, jakož i obchodů uzavřených při 
obhospodařování majetku zákazníka, obchodů uzavřených 
obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a evidence dokumentů 
podle § 17 odst. 6.“. 
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž cílem je 
uvést znění zákona do souladu s čl. 16(6) MiFID II. 

Vysvětleno. 
Čl. 16(6) je transponován v § 17 odst. 1 ZPKT. Deník obchodníka je 
národní úpravou.  
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K § 24 odst. 5 ZPKT [odbornost při poskytování investičních služeb 
prostřednictvím pobočky] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 24 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno f), které zní: 
„f) plní podmínky podle § 14a odst. 2.“.“.  
Odůvodnění: Návrh staví najisto, že na vázaného zástupce, jehož 
zastoupeným je zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby 
v České republice prostřednictvím pobočky, se rovněž vztahují pravidla dle 
§ 32k písm. a) ve spojení s § 14a odst. 2 ZPKT. Návrh dále v souladu s čl. 
35(8) MiFID II ve spojení s čl. 25(1) MiFID II uplatňuje povinnosti podle 
§ 14a odst. 2 ZPKT i na pracovníky pobočky, kteří nejsou vázanými 
zástupci nebo pracovníky vázaného zástupce. Neuplatňování shodných 
požadavků na odbornost i na pobočky zahraničních obchodníků s cennými 
papíry (typicky bankovních) by zakládalo významnou nekonzistenci a 
nerovné „hrací hřiště“ pro české obchodníky. 

Vyhověno. 

K § 30 odst. 2 ZPKT [datová schránka investičního zprostředkovatele] 
Požadujeme doplnění nového novelizačního bodu, podle kterého je po 
udělení povolení investičního zprostředkovatele – fyzické osoby 
automaticky přidělena datová schránka podnikající fyzické osoby. Pokud by 
to nebylo možné provést v této novele s ohledem na gesci Ministerstva 
vnitra, doporučujeme alespoň úpravu ve znění: 
„XX. V § 30 odst. 2 písmeno f) zní: 
„f) tato osoba má zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby; 
v případě podání žádosti fyzickou osobou, která dosud není podnikatelem, 
zřídí tato osoba datovou schránku podnikající fyzické osoby bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní, po nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele, 
a“.“. 
Odůvodnění: Návrh staví najisto, že žadatel má mít zřízenu datovou 
schránku podnikající fyzické osoby a nikoliv datovou schránku fyzické 
osoby. Návrh dále řeší problémy z praxe, kdy žadatelem je fyzická osoba 
dosud nepodnikající, a tedy se jedná o žadatele, který nemůže při podání 
žádosti vyhovět požadavku na zřízenou datovou schránku podnikající 
fyzické osoby. Ministerstvo vnitra přitom potvrdilo, že není možná konverze 
nepodnikatelské datové schránky na podnikatelskou a žadatel, který není 
podnikatel, tak bude mít vždy jen nepodnikatelskou datovou schránku, do 
níž nelze doručovat v souvislosti s podnikáním (např. v sankčním správním 
řízení týkajícím se podnikatelské činnosti zprostředkovatele).   
Za preferované řešení ale považujeme automatické zřízení datové 
schránky investičním zprostředkovatelům – fyzickým osobám současně 
s udělením povolení, jako je to například u advokátů, daňových poradců 

Vyhověno. 
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nebo insolvenčních správců. 

K novelizačním bodům 13 až 18 (§ 34 a násl. ZPKT) [systematika 
předpisu] 
Doporučujeme zvážit přemístění (přečíslování) § 36b na § 34. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že z části čtvrté přetrvá pouze § 36b, 
navrhujeme toto ustanovení zrušit a jeho obsah umístit do uvolněného § 
34. Tím se vytvoří prostor pro obsazení volných paragrafů a zajistí lepší 
návaznost a přehlednost, neboť po § 33 v části třetí bude následovat § 34 
v části čtvrté a nikoliv § 33, za kterým následuje § 36b, za kterým následuje 
§ 37. 

Vyhověno. 
§ 36b bude nově uveden jako § 34 a následovat bude nový § 35 – 
mechanismus k hlášení. 

K novelizačním bodům 16 a 17 (§ 36b odst. 1 a 2 ZPKT) [odkazy na 
nařízení o prospektu] 
Navrhujeme za slova „uvedených v prospektu“ v § 36b odst. 1 a za slova 
„uvedených ve shrnutí prospektu“ v § 36 odst. 2 doplnit slova „podle 
nařízení o prospektu“, resp. jiný příslušný odkaz. 
Odůvodnění: Uvedené navrhujeme s ohledem na to, že prospekt ani 
shrnutí prospektu není nikde v zákoně definováno, resp. definováno 
nebude. Tímto se zajistí lepší přehlednost a uživatelská přívětivost i 
přes fragmentaci právní úpravy veřejného nabízení cenných papírů. V praxi 
je přitom zejména u zahraničních investičních fondů používán pojem 
prospekt i pro obdobu tuzemského statutu, nejde přitom o prospekt podle 
nařízení o prospektu. 

Vyhověno. 
Navrhovaný text byl do zákona vložen.  

K § 119c odst. 1 písm. a) ZPKT [zrušované ust. § 34 odst. 4 písm. a) 
ZPKT] 
Upozorňujeme, že odkaz v nenovelizovaném § 119c odst. 1 písm. a) ZPKT 
směřuje na novelizačním bodem 13 zrušované ustanovení § 34 odst. 4 
písm. a) ZPKT, což musí být napraveno. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 29 (§ 157 odst. 3 ZPKT) [přestupky vůči 
povinnostem u whistleblowingu] 
Doporučujeme nahradit slova „k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1“ slovy 
„k hlášení podle § 12i odst. 1 nebo § 124“.  
Odůvodnění: Navrhujeme upravit tak, aby nižší číslo paragrafu předcházelo 
vyššímu a se spojkou „nebo“ ve smyslu „a/nebo“. Kumulativní spojku 
nepovažujeme za správnou, když povinnost systému hlášení podle § 12i 
odst. 1 a podle § 124 dopadá na různé osoby, přičemž jedné osobě 
zpravidla nebudou uloženy obě povinnosti současně a nebude tedy ani 
uplatňovat systém hlášení podle obou ustanovení současně. 

Vysvětleno. 
Předně nejedná se o věcnou změnu ustanovení, když toto ustanovení je 
nyní v § 157 odst. 3 písm. e). Jádro povinnosti je v § 124 – přestupek se 
týká pouze osob podle § 124, (tedy nikoli OCP a další tam uvedené osoby) 
- tedy text „§ 124“ musí být uveden jako první. Toto ustanovení odkazuje 
na § 12i, tedy spojka je zde uvedena správně, musí se de facto porušit obě 
povinnosti (obdobně pak např. v § 165 odst. 1). Osoby, které poruší pouze 
§ 12i a na které se § 124 nevztahuje (OCP) se naopak tohoto přestupku 
dopustit nemohou. OCP má tento přestupek uvedený v § 164 odst. 3 písm. 
a). 

K § 161 odst. 1 ZPKT [přestupky při porušení opatření podle MiFIR] 
Doporučujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 161 odst. 1 se na konci textu doplňují slova „, nebo poruší 

Vyhověno. 
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opatření přijaté na jejich základě“.“ pro fyzické osoby nepodnikatele a  
„XX. V § 178 odst. 1 se na konci textu doplňují slova „, nebo poruší 
opatření přijaté na jejich základě“.“ pro právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby. 
Odůvodnění: Ačkoliv máme za to, že již současné znění zákona umožňuje 
posoudit porušení produktových intervencí podle MiFIR jako přestupek 
podle ZPKT (jde o porušení zákazu uvedeného v MiFIR, byť uloženého 
opatřením ESMA příp. ČNB), návrh vylučuje případné pochybnosti. 
K § 164 ZPKT [přestupky obchodníka s cennými papíry – neuveřejnění 
údajů podle § 16a] 
Doporučujeme, aby za přestupek bylo považováno rovněž neuveřejnění 
údajů podle § 16a ZPKT.  
Odůvodnění: Neuveřejnění údajů podle tohoto ustanovení bylo považováno 
za přestupek do 21. 7. 2014, neboť dle důvodové zprávy ke změnovému 
zákonu č. 135/2014 Sb. (část pátá bod 133), kterým byly transponovány 
požadavky podle CRD IV, je uveřejňování údajů nově upraveno v CRR (za 
přestupek bylo nově považováno porušení povinností podle části osmé 
CRR). Z dohledové praxe však vyplynulo, že údaje, které má OCP 
uveřejňovat podle CRR, se zcela nepřekrývají s údaji, které je OCP 
povinen uveřejňovat podle § 16a ZPKT (CRR se více zaměřuje na údaje 
týkající se rizik, § 16a ZPKT a prováděcí vyhl. č. 163/2014 Sb. pak navíc 
reflektuje uveřejnění údajů týkajících se organizačního uspořádání či 
finanční údaje). 

Vysvětleno. 
Nejedná se připomínku k novele zákona, ale o doporučení jdoucí nad 
rámec novely. Domníváme se, že taková legislativní změna by měla být 
podrobena standardnímu legislativnímu procesu, tedy tento podnět bude 
uvážen a případně zařazen do nejbližší následující novely ZPKT. 

K § 164 ZPKT [přestupky obchodníka s cennými papíry – neuveřejnění 
údajů podle § 16b] 
Požadujeme, aby do stávajícího § 164 ZPKT bylo doplněno, že přestupku 
se obchodník s cennými papíry dopustí také tím, že neuveřejní údaje podle 
§ 16b.  
Odůvodnění: Neuveřejnění údajů podle § 16b ZPKT obchodníkem 
s cennými papíry bylo až do 2. 1. 2018 přestupkem (viz § 157 odst. 1 písm. 
c) ZPKT ve znění účinném do 2. 1. 2018). Od 3. 1. 2018 je takové jednání 
považováno za přestupek pouze ve vztahu k pobočce zahraničního 
obchodníka s cennými papíry (viz stávající § 165 odst. 1 písm. b) ZPKT), 
ve vztahu k tuzemskému obchodníkovi s cennými papíry paradoxně nikoliv. 

Vysvětleno. 
Nejedná se připomínku k novele zákona, ale o doporučení jdoucí nad 
rámec novely. Domníváme se, že taková legislativní změna by měla být 
podrobena standardnímu legislativnímu procesu, tedy tento podnět bude 
uvážen a případně zařazen do nejbližší následující novely ZPKT. 

Obecně k návrhu novely [emisní podmínky privátních dluhopisů]    
Ministerstvo financí v materiálu “Konzultace k nařízení (EU) o prospektu 
a k dalším souvisejícím otázkám”, který byl uveřejněn dne 9. 1. 2018, 
uvedlo možnost rozšířit emisní podmínky privátních dluhopisů o údaje 
odpovídající shrnutí prospektu. S tímto rozšířením ČNB souhlasila. 
Předložená novela tento návrh bohužel neprovádí. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že prováděcí akt k nařízení o prospektu dosud nebyl 
publikován v Úředním věstníku EU, považujeme za neproveditelné 
reagovat touto novelou na uvedenou připomínku. Uznáváme však, že by 
tato úprava byla vhodná. 

K  § 2 odst. 4 ZoD [ISIN]  Vyhověno. 
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Doporučujeme zvážit, zda navrhovaná úprava povinného přidělení ISIN 
odpovídá záměru vyjádřenému v důvodové zprávě. 
Odůvodnění: Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že novelou se 
stanovuje povinnost, že všechny emise dluhopisů musí mít povinně ISIN. 
Tato povinnost má být upravena v ustanovení § 2 odst. 4 ZoD, které nově 
zní: Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva, se přidělí 
stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro 
identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (ISIN).  
Novela v navrhovaném znění nicméně nenaplní deklarovaný účel, neboť 
povinnost požádat o přidělení ISIN žádnému subjektu nestanoví a naopak 
v § 9 odst. 1 písm. j) ZoD ponechává úpravu, že emisní podmínky obsahují 
identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování 
pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, je-li 
přidělováno. 
K  § 9 odst. 1 písm. n) ZoD [upozornění na rozsah přezkumu ČNB] 
Doporučujeme upravit znění takto:  
„(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace 
obsažené v prospektu … 
n) informaci o tom, že Česká národní banka nevykonává dohled nad emisí 
dluhopisů ani nad emitentem dluhopisů a prospekt dluhopisu schvaluje jen 
z hlediska úplnosti a nikoli věcné správnosti. 
n) informaci o tom, že v případě, že prospekt schvaluje Česká národní 
banka, byl tento prospekt posouzen Českou národní bankou jen 
z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených.“  
Odůvodnění: Upozorňujeme, že znění navrhované MF navazuje dojem, že 
Česká národní banka vždy v případě emisí dluhopisů schvaluje prospekt, 
což neodpovídá skutečnosti (schvalování prospektu se týká jen veřejně 
nabízených dluhopisů), proto doporučujeme upravit. Především ale 
původní znění neodpovídá právnímu stavu, v případě veřejného nabízení 
taková emise, resp. její emitent, podléhá ve vymezeném rozsahu dohledu 
České národní banky [srov. osoby podléhající dohledu v § 135 odst. 1 
písm. za) návrhu], a ČNB také může emitenta dohlížet i z jiných důvodů, 
např. pokud je jím banka. 

Vyhověno. 

K § 9 odst. 1 ZoD [upozornění na význam schválení prospektu]  
Doporučujeme doplnit do ustanovení § 9 odst. 1 písmeno o) ve znění: 
„o) je-li v souvislosti s emisí dluhopisů uveřejňován prospekt, informaci o 
tom, že Česká národní banka při jeho schvalování neposuzuje 
hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu 
negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy 
nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.“  
Odůvodnění: Pro úplnost lze upozornit na aktuální praxi na poli schvalování 

Vyhověno. 
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prospektu, která je taková, že navrhované „prohlášení“ je nově uvedeno jak 
v odůvodnění rozhodnutí o schválení prospektu, tak i v samotném textu 
prospektu. 
K osvobození stávajících pojišťovacích zprostředkovatelů podle 
položky 65 v příloze k ZoSP 
V osvobození by odkaz měl směřovat k bodu 10, nikoliv k bodu 11. 
Odůvodnění: Novelou dochází k přečíslování bodů sazebníku. Osvobození 
prvního zápisu pojišťovacích zprostředkovatelů působících podle 
dosavadních předpisů by se mělo vztahovat k jejich prvozápisu podle 
nového zákona o distribuci pojištění a nikoliv k prodloužení. 

Vyhověno. 

Obecně k návrhu změn InsZ  
1. Doporučujeme vytvoření komplexní úpravy insolvence investičních 
fondů, resp. odpovídajících souborů majetku bez právní subjektivity (tedy 
včetně např. svěřenských fondů, ale i investiční části majetku SICAV, který 
se nerozděluje na podfondy).  
V této souvislosti je žádoucí posoudit také  

- úpravu pro investiční fondy s právní osobností – např. je 
nelogické, pokud úpadek podfondu  SICAV lze podle § 368 odst. 3 
řešit pouze konkursem, ale úpadek samotného SICAV takto 
omezen není, nebo že v případě podfondu SICAV se pohledávky 
přihlašují v případě úpadku automaticky, ale v případě samotného 
SICAV nikoliv;   

- obecnou úpravu insolvence souborů majetku bez právní 
subjektivity, tedy svěřenských fondů, které nejsou investičními 
fondy, účastnických fondů a dalších takových struktur. 

To platí i v případě, že by v rámci této novely byla přijata dílčí úprava pro 
vybrané investiční fondy a podfondy.  
2. Vzhledem k významu změn a množství možných alternativ současně 
doporučujeme zpracovat pro toto téma RIA vč. vyhodnocení zahraničních 
úprav v této oblasti (nad rámec výše uvedeného např. k otázkám,  

- zda uplatňovat automatické přihlášení pohledávek, 
- zda umožnit jiný způsob řešení úpadku než konkursem, 

zda by neměl mít úpadek některého z podfondů resp. podílových fondů 
dopad na plnění podmínek pro výkon funkce člena statutárního orgánu 
obhospodařovatele v § 63 a násl. a jeho ručení podle § 68 zákona o 
obchodních korporacích. Stávající návrh takové následky nezakládá, 
přestože v případě úpadku samotného obhospodařovatele by nastaly. 

Vysvětleno/Vyhověno. 
Jedná se o připomínku, která jde nad rámec připravované novely, 
navrhované rozšíření budeme konzultovat především s Ministerstvem 
spravedlnosti. 

K novelizačnímu bodu 5 (§ 368f až § 368i) [zahájení úpadku proti 
obhospodařovateli pro úpadek podílového fondu nebo proti SICAV 
pro úpadek jeho podfondu; vymezení účinku úpadku; přihlašování 

Vysvětleno/Vyhověno. 
1. Připomínka již není relevantní s ohledem na změnu koncepce 
v důsledku přiznání procesní subjektivity pro účely insolvenčního řízení 
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pohledávek] 
1. Požadujeme upravit vztah § 231 až 243 insolvenčního zákona 
k navrhovanému ustanovení § 368f odst. 2 věty druhé, resp. § 368h odst. 2 
věty druhé. 
2. Požadujeme vyjasnit spojení „dluhy zahrnuté ve jmění podílového fondu“ 
v § 368f odst. 3, tak aby nevznikaly pochyby, že jde jen o dluhy evidované 
v účetnictví či jinak formálně „zahrnuté“.   
3. Požadujeme upravit navrhovaný § 368f odst. 4, resp. § 368h odst. 4 ve 
vztahu k vymezení dotčeného podílového fondu, resp. podfondu SICAV, 
jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen. 
Navrhované nové znění § 368f odst. 4 a § 368h odst. 4: 
(4) V rámci zjišťování, zda došlo k úpadku či k hrozícímu úpadku 
podílového fondu obhospodařovatele, se pro účely tohoto zákona za jmění 
dlužníka považuje pouze jmění podílového fondu, který je v úpadku jehož 
úpadek či hrozící úpadek je řešen. 
(4) V rámci zjišťování, zda došlo k úpadku či k hrozícímu úpadku podfondu 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, se pro účely tohoto 
zákona za jmění dlužníka považuje pouze jmění podfondu, který je 
v úpadku jehož úpadek či hrozící úpadek je řešen. 
Odůvodnění: Ad 1. Není postaven najisto vztah § 231 až 243 insolvenčního 
zákona [právní úprava neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů (právních 
jednání), kterými je zkracována možnost uspokojení věřitelů nebo dochází 
ke zvýhodnění některých věřitelů na úkor jiných, přičemž důsledkem je mj. 
vznik povinnosti vydat do majetkové podstaty dlužníka dlužníkovo plnění 
z neúčinných právních úkonů] k navrhovanému ustanovení § 368f odst. 2 
věty druhé, resp. § 368h odst. 2 věty druhé – zahájením insolvenčního 
řízení, ani rozhodnutím o způsobu řešení úpadku vůči obhospodařovateli 
podílového fondu pro úpadek jím obhospodařovaného podílového fondu 
není dotčeno jmění samotného obhospodařovatele, jakož i jmění dalších 
podílových fondů jím obhospodařovaných; stejně tak k navrhovanému 
ustanovení § 368h odst. 2 věty druhé – zahájením insolvenčního řízení, ani 
rozhodnutím o způsobu řešení úpadku vůči SICAV pro úpadek jeho 
podfondu není dotčeno jmění samotného SICAV, jakož i jmění dalších 
podfondů vytvořených tímto SICAV. 
Ad 2. Navrhovaná úprava (§ 368f odst. 3, resp. § 368h odst. 3) umožňuje 
přihlašování pohledávek pouze věřitelů, jejichž pohledávky jsou 
představovány dluhy „zahrnutými“ ve jmění dotčeného podílového fondu, 
resp. podfondu SICAV, aniž by bylo postaveno najisto, zda vymezení 
zahrnuje nejen pohledávky evidované (zahrnuté) v účetnictví, ale např. tzv. 
neuznané smluvní pokuty, pravomocně nepřiznané nároky na náhradu 
škody atp. ZISIF pojem „dluhy zahrnuté ve jmění fondu“ nepoužívá a 
zaznamenali jsme pochyby, zda nejde jen o dluhy, u nichž proběhl formální 

těmto non-subjektům. 
2. Vyhověno. 
3. Vyhověno. 
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akt „zahrnutí“, Vhodnější je obrat „dluhy náležející do majetku ve fondu“ 
(tato terminologie je v InsZ běžná), případně zvláštní vymezení majetkové 
podstaty odchylně od § 205 a násl. 
Ad 3. Navrhované ustanovení § 368f odst. 4, resp. § 368h odst. 4 je tzv. 
definicí kruhem, neboť pro účely zjišťování úpadku podílového fondu, resp. 
podfondu SICAV se za jmění dlužníka považuje jmění podílového fondu, 
resp. podfondu SICAV, který je v úpadku. 
Obecně k návrhu novely [definice pracovníka] 
Doporučujeme zavést legislativní zkratku „pracovník“. 
Odůvodnění: Legislativní zkratka by nahradila výčet osob, prostřednictvím 
nichž může samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce 
zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření (zahrnuje zaměstnance, 
statutární orgán, prokuristu) po vzoru zákona o spotřebitelském úvěru i 
dalších předpisů. 

Nevyhověno. 
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
principu minimalizace zásahů do zákona, jehož cílem bylo oddělení 
oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti podle ZDPS a podle ZPKT. Není 
tedy otevírán zákon jako celek, nýbrž pouze distribuce (bez odborné 
způsobilosti). 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 77 odst. 2 ZDPS) [smlouva o 
zprostředkování] 
Požadujeme upravit v tom smyslu, že smlouva s účastníkem anebo 
zájemcem o doplňkové penzijní spoření vyžaduje písemnou formu pouze 
tehdy, vyplývá-li ze smlouvy pro účastníka anebo zájemce o doplňkové 
penzijní spoření určitá povinnost. 
Odůvodnění: Z ustanovení vyplývá, že činnost zprostředkování představuje 
i zprostředkování jménem a na účet účastníka anebo zájemce, což však 
neodpovídá výše uvedenému vymezení pojmu zprostředkování 
doplňkového penzijního spoření v § 74. Je nutné upravit ustanovení v tom 
smyslu, že nezakládá povinnost uzavírat samostatnou smlouvu v písemné 
formě, ve které se sjednává zprostředkování doplňkového penzijního 
spoření, ve všech případech, kdy dochází k vzniku smlouvy, ale jen tehdy, 
pokud z takové smlouvy vznikají spotřebiteli povinnosti (jako např. zaplatit 
zprostředkovateli odměnu nebo mu dodat určité informace, dokumenty). 
Povinnost uzavření smlouvy vždy v písemné podobě by byla pro trh 
zatěžující a zbytečná, je vhodné se inspirovat § 125 ZSÚ. 
Minimálně je nutné vyjasnit v důvodové zprávě vztah této úpravy k úpravě 
v ZSÚ (ve které se předpokládá, že zprostředkovatel má smlouvu vždy i se 
zájemce o penzijní spoření, přestože jedná jako agent poskytovatele úvěrů 
a ve smyslu soukromého práva by smlouvu se zájemcem pravděpodobně 
neuzavíral). Pro každý vztah se zájemcem je přitom písemná smlouva 
neúměrným požadavkem. 

Vyhověno. 

Obecně k návrhu novely [označování lhůt] 
Doporučujeme sjednotit označování této lhůty jednotně v rámci celého 
předpisu, buď slovy nebo číslovkou. 
Odůvodnění: Zatímco ust. § 78f ZDPS vyjadřuje lhůtu slovně (“do konce 

Vyhověno. 
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desátého kalendářního roku“), v jiných obdobných ustanoveních je užito 
číslovky (např. § 75a odst. 3 či § 81 ZDPS). 
K § 86 odst. 3 písm. a) ZDPS 
Doporučujeme v § 86 odst. 3 písm. a) nahradit slova „plně způsobilá 
k právnímu jednání“, slovy „plně svéprávná“. 
Odůvodnění: Stejná oprava se navrhuje v novele zákona o směnárenské 
činnosti § 6 odst. 1 písm. d) a odpovídá úpravě v občanském zákoníku. 

Nevyhověno. 
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimalizaci zásahů do zákona spočívající v oddělení oprávnění k činnosti 
podle ZDPS a podle ZPKT. Odbornost a akreditované osoby nejsou 
otevírány, proto do nich nebudeme zasahovat. 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 74 odst. 4, 5 a 6 ZDPS)  [odbornost a 
důvěryhodnost] 
Doporučujeme spojit uvedené odstavce do jediného nebo spojit alespoň 
odst. 5 a 6. 
Odůvodnění: Navrhované § 74 odst. 4, 5 a 6 se svým obsahem překrývají. 
Navrhujeme se proto inspirovat jednodušší a jasnější úpravou platných § 
14a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo § 8 odst. 2 ZSÚ. 

Vysvětleno. 
Připomínka ČNB neobsahuje konkrétní návrh, MF zváží úpravu. 

ČNB K novelizačnímu bodu 4 (§ 75a ZDPS) [uchovávání dokumentů a 
záznamů] 
Doporučujeme zvážit nahrazení § 55 (uchovávání dokumentů penzijní 
společností) a rozšíření nové právní úpravy v § 75 i ve vztahu k penzijní 
společnosti, aby úprava uchovávání dokumentů a záznamů byla jednotná. 
Odůvodnění: Došlo by ke sjednocení úpravy uchovávání dokumentů a 
záznamů pro všechny relevantní osoby způsobem, který je již obsažen 
v ZSÚ a v návrhu ZDP. 

Nevyhověno. 
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimalizaci zásahů do zákona spočívající v oddělení oprávnění k činnosti 
podle ZDPS a podle ZPKT. Uchovávání dokumentů a záznamů není 
otevíráno. 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 77a písm. b) ZDPS) [důvěryhodnost jako 
podmínka pro udělení oprávnění k činnosti SZ] 
Požadujeme text § 77a písm. b) upravit takto:  

a) je důvěryhodný; je-li žadatelem právnická osoba, důvěryhodnost 
prokazuje člen statutárního orgánu nebo jiná osoba s obdobnou 
působností; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající 
osoba žadatele, který je právnickou osobou, 

a odpovídající pravidlo doplnit i do § 1 zákona o bankách. 
Odůvodnění: Výše uvedené ustanovení vyvolává pochybnosti, zda 
v případě, že zákon explicitně neuvádí u právnické osoby upřesnění 
týkající se důvěryhodnosti členů statutárního orgánu, se má posuzovat 
jejich důvěryhodnost. Jedná se nejen o ovládající osobu v tomto 
ustanovení, ale též o posuzování žadatele o nabytí kvalifikované účasti na 
penzijní společnosti podle § 44 odst. 3 tohoto zákona, případně i v jiných 
zákonech upravujících nabývání kvalifikovaných účastí na regulovaných 
subjektech (např. bankách, obchodnících s cennými papíry, pojišťovnách, 
investičních zprostředkovatelích).  
V dosavadní praxi se v rámci posuzování důvěryhodnosti právnických osob 

Nevyhověno. 
Novela distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimálních zásazích do zákonů spočívající v oddělení oprávnění 
k činnosti podle ZDPS a podle ZPKT a na souladu s nejnovější verzí 
distribuční legislativy, kterou je ZDPZ. 
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uplatňoval přístup, že složkou důvěryhodnosti právnické osoby je i 
důvěryhodnost osob ve vedení (i když v zákoně nebyly explicitně uvedeny). 
K novelizačnímu bodu 4 [§ 77a písm. c) ZDPS] [odbornost jako 
podmínka pro udělení oprávnění k činnosti] 
Požadujeme slova „distribuci pojištění nebo zajištění“ nahradit slovy 
„zprostředkování doplňkového penzijního spoření“. 
Odůvodnění: Jde o zřejmou chybu v psaní, protože jde o činnost 
zprostředkování doplňkového penzijního spoření a nikoliv zprostředkování 
pojištění nebo zajištění, které je vyhrazeno pojišťovacím 
zprostředkovatelům. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 4 [§ 77f odst. 1, § 77h písm. b) ZDPS] 
Slova „zákazníkovi“, „zákazníkům“ a „zákazníka“ doporučujeme nahradit 
slovy „účastníkovi nebo zájemci o doplňkové penzijní spoření“, „účastníkům 
nebo zájemcům o doplňkové penzijní spoření“ a „účastníka nebo zájemce 
o doplňkové penzijní spoření“. 
Odůvodnění: Sladění terminologie. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 4 [§ 77h písm. d) ZDPS] [systém stížností jako 
pravidlo kontroly činnosti samostatného zprostředkovatele] 
Doporučujeme písmeno „a“ na konci věty nahradit čárkou, resp. tečkou. 
Odůvodnění: Jde o chybu v psaní. 

Vyhověno částečně. 

K novelizačnímu bodu 4 [§ 77h písm. e) až i) ZDPS] [pravidla kontroly 
činnosti a střet zájmů u samostatného zprostředkovatele] 
Navrhujeme z § 77h vypustit písm. e) až i). 
Odůvodnění: Doporučujeme, aby toto ustanovení bylo omezeno tak, aby 
odpovídalo úpravě v § 23 odst. 3 a 4, § 24 a § 25 ZSÚ, tedy aby požadavky 
byly srovnatelné s požadavky kladenými na samostatného 
zprostředkovatele v oblasti spotřebitelského úvěru. Ostatní požadavky 
v tomto ustanovení považujeme za nadbytečné s ohledem na povahu 
činnosti samostatného zprostředkovatele a celkově přísnější úpravu 
pravidel distribuce doplňkového penzijního spoření. 

Vyhověno částečně. 
Písm. i) ponecháno (evidence zprostředkovaných smluv) 

K novelizačnímu bodu 4 [§ 78 odst. 1 písm. b) ZDPS] [souběh 
s činností vázaného zástupce] 
Doporučujeme vypustit slova „penzijní společností“. 
Odůvodnění: V souladu s úpravou v ZSÚ a ZDP nevidíme důvod pro to, 
aby vázaný zástupce nemohl být zároveň penzijní společností. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 4 (§ 78 odst. 2 ZDPS) [smlouva o 
zprostředkování vázaného zástupce] 
Požadujeme nahradit slova „pojištění nebo zajištění“ slovy „doplňkového 
penzijního spoření“. 

Vyhověno. 
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Odůvodnění: Jde o zřejmou chybu v psaní, protože jde o činnost 
zprostředkování doplňkového penzijního spoření a nikoliv zprostředkování 
pojištění nebo zajištění, které je vyhrazeno pojišťovacím 
zprostředkovatelům. 
K novelizačnímu bodu 5 (§ 79 odst. 1 ZDPS) [legislativní zkratka 
registr] 
Doporučujeme zvážit zavedení legislativní zkratky pro registr samostatných 
zprostředkovatelů a vázaných zástupců oprávněných k činnostem dle 
zákona o doplňkovém penzijním spoření. 
Odůvodnění: Z ustanovení není jasné, o jaký registr se jedná. Obdobně se 
zavádí legislativní zkratka pro registr v § 11 odst. 3 ZSÚ. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 5 (§ 83 odst. 2 in fine ZDPS)  
Doporučujeme ustanovení změnit na prohlášení předkladatele o správnosti 
údajů. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se nepřikládají doklady v případě 
změny údajů o splnění podmínek pro činnost, považujeme za nadbytečné 
předkládat doklady v tomto případě. Za postačující lze považovat 
“prohlášení” předkladatele v aplikaci REGIS, jako u jiných 
žádostí/oznámení. 

Nevyhověno. 
Upřednostňujeme jednotnou úpravu napříč sektorovými zákony. 

K novelizačnímu bodu 22 [§ 163 odst. 1 písm. a) ZDPS] [přestupek 
zatajení údajů] 
Doporučujeme upravit ustanovení tak, aby se přestupek zatajení údajů 
týkal nejen údajů nepravdivých a neúplných.  
Odůvodnění: Podle návrhu se dopustí přestupku ten, kdo uvede nepravdivý 
nebo neúplný údaj, nebo takový (tj. nepravdivý nebo neúplný) údaj zatají. 
Zatajení pravdivého a úplného údaje by bylo paradoxně nepostižitelné. 
Srov. obdobná ustanovení § 614 odst. 1 písm. b) nebo § 618 odst. 1 písm. 
b) ZISIF. 

Nevyhověno. 
Jde o určitý způsob čtení textu, který je stejný jako v ZDPZ. Slova „takový 
údaj“ se vztahuje nikoli k „neúplný nebo zavádějící“ ale k „o skutečnosti, 
která je podmínkou pro povolení, souhlas, udělení oprávnění k činnosti 
nebo akreditaci“. 

K čl. VI (Přechodná ustanovení) [běh správních řízení a jiné úkony] 
Navrhujeme vymezit přechodné ustanovení pro registrace činnosti 
obchodníka s cennými papíry, který není bankou, podle § 6a ZPKT, které 
bude řešit výkon činnosti podle § 74 odst. 1 ZDPS. 
Odůvodnění: Obchodník s cennými papíry, který není bankou, může další 
podnikatelskou činnost vykonávat pouze na základě registrace podle § 6a 
ZPKT, přičemž registrace činnosti podle § 74 odst. 1 ZDPS dle § 82 odst. 1 
dosavadní úpravy ji nenahrazuje. Registrace další podnikatelské činnosti 
obchodníka s cennými papíry podle § 6a ZPKT je vymezena pro konkrétní 
činnost, a to v osvědčení o registraci. Přechodným ustanovením části páté 
čl. VI bodu 1 návrhu zákona dochází ke změně registrace činnost 
obchodníka s cennými papíry podle § 74 odst. 1 ZDPS na oprávnění 
k činnosti samostatného zprostředkovatele. Bez výslovného přechodného 

Vyhověno. 
Obchodník s cennými papíry, včetně obchodníka s cennými papíry, který je 
bankou, který má zaregistrovány nebo povoleny v udělené licenci činnosti 
uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a investiční zprostředkovatel, který 
má zaregistrovány činnosti uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za samostatného 
zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomuto dni jej Česká národní banka 
zapíše do registru jako samostatného zprostředkovatele podle zákona č. 
427/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; 
obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, Česká národní banka 
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ustanovení by tak obchodník s cennými papíry nemohl distribuovat 
doplňkové penzijní spoření, aniž by nejdříve opětovně požádal o registraci 
podle § 6a ZPKT, která by se týkala činnosti samostatného 
zprostředkovatele. 
Bylo by vhodné stanovit, že registrace podle § 6a ZPKT činnosti podle § 74 
odst. 1 ZDPS podle dosavadní úpravy se považuje za registraci činnosti 
samostatného zprostředkovatele podle ZDPS ve znění navržené novely. 

změní podle § 6a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., registraci činnosti 
uvedené v § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na registraci činnosti samostatného 
zprostředkovatele podle zákona č. 427/2011 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

K novelizačnímu bodu 1 (§ 1 ZISIF) 
Doporučujeme novelizační bod přeformulovat takto: 
„V § 1 se slovo „unie2)“ nahrazuje slovy „unie v oblasti obhospodařování 
investičních fondů2)“.“. 
Odůvodnění: V § 1 byla provedena technická úprava upřesněním odkazu 
na nařízení EU tak, aby byl v celém zákoně konzistentní. Návrh však 
nahrazuje slovo „unie“ textem „v oblasti obhospodařování investičních 
fondů“, místo aby jej pouze doplnil, čímž odstraňuje z ustanovení navíc 
slovo „unie“ a následně předmětná věta postrádá smysl. 

Vyhověno jinak. 
Tento novelizační bod bude vypuštěn.  

K § 9 odst. 3 písm. a) ZISIF 
Doporučujeme úpravu § 9 odst. 3 písm. a) ZISIF, aby bylo postaveno 
najisto, že toto ustanovení nepředpokládá i jinou činnost obdobnou činnosti 
fondu kvalifikovaných investorů než je správa majetku podle § 15 odst. 1 
ZISIF. 
Navrhujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „srovnatelnou s činností fondu 
kvalifikovaných investorů“ nahrazují slovy „podle § 15 odst. 1“.“. 
Odůvodnění: Věcně činnost fondu kvalifikovaných investorů může být 
prováděna pouze buď v podobě fondu kvalifikovaných investorů, nebo 
musí jít o osobu (spravovaný majetek) podle § 15 odst. 1 ZISIF. Stávající 
pravidlo budí pochybnosti, zda nejde o dočasnou výjimku z § 15 odst. 1 
ZISIF. 
 

Vyhověno. 

K § 38 odst. 1 ZISIF 
Doporučujeme postavit najisto, že výčet činností administrace v § 38 odst. 
1 ZISIF je demonstrativní. 
Navrhujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 38 se v písmenu s) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se nové 
písmeno t) ve znění: 
t) další činnosti přímo související s činnostmi uvedenými v písm. a) až s).“ 
Odůvodnění: Považujeme za vhodné postavit najisto, že výčet činností 
administrace v § 38 odst. 1 ZISIF je demonstrativní. Další možnou činností 
administrace může být například komunikace administrátora s depozitářem 

Vyhověno. 
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investičního fondu. 

K § 98 ZISIF 
Navrhujeme uvést výslovně, že osoba registrovaná podle § 15 ZISIF 
nemůže shromažďovat prostředky od veřejnosti.  
Doporučujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 98 se stávající odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním: „Zákaz 
podle odstavce 1 se vztahuje i na činnost vykonávanou v návaznosti na § 
15 odst. 1“.“ 
Odůvodnění: Definice pokoutného fondu v § 98 říká, že se „zakazuje 
shromažďovat ... od veřejnosti ... jinak než za podmínek, které stanoví, 
nebo připouští tento zákon“. ČNB již dnes dovozuje, že činnost podle § 15 
není činností spadající pod „podmínky, které stanoví, nebo připouští tento 
zákon“ ve smyslu § 98 (a i osoba registrovaná podle § 15, pokud oslovuje 
veřejnost, tak naplní znaky pokoutného fondu).  V zájmu jasnosti textu 
zákona je však vhodné výslovné doplnění. 

Vyhověno. 

K § 108 odst. 2 ZISIF 
Doporučujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 108 odst. 2 se za slovo „likvidátor“ doplňuje „, obhospodařovatel 
podílového fondu“.“ 
Odůvodnění: Okruh osob oprávněných podat návrh na výmaz ze seznamu 
nekoresponduje s § 506 odst. 2 písm. d) („o výmaz ze seznamu požádal 
jeho obhospodařovatel“). Sice by se obhospodařovatel dal považovat za 
„osobu, která na tom [na výmazu fondu ze seznamu] má oprávněný 
zájem“, ale domníváme se, že by bylo vhodnější stanovit tuto možnost 
explicitně. 

Vyhověno. 

K § 112 ZISIF 
Doporučujeme vztáhnout výslovně povinnost rovného zacházení 
s investory na všechny druhy investičních fondů.  
V tomto ohledu navrhujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve 
znění (spolu s novelizačním bodem níže k § 187a, se kterým tato 
připomínka nedílně souvisí): 
„XX. § 112 se ruší.“ 
Odůvodnění: Domníváme se, že povinnost rovného zacházení s investory 
by měla být uložena obhospodařovateli a administrátorovi všech druhů 
investičních fondů, ne jen podílových fondů. Považujeme za vhodné 
stanovit tuto povinnost výslovně zákonem upravujícím sektor kolektivního 
investování i za účelem vztažení dohledu ČNB na naplňování této 
povinnosti (oproti např. obecné povinnosti aplikovatelné na samosprávné 
fondy podle § 212 NOZ). Z tohoto důvodu navrhujeme vložení nového 
obecného ustanovení § 187a, které vztáhne tuto povinnost na všechny 

Vyhověno. 
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druhy investičních fondů a v návaznosti na které by se § 112 stal 
nadbytečným. 
K novelizačnímu bodu 24 (§ 158 ZISIF) 
Doporučujeme propojit navržené odstavce 5 a 6, aby bylo jednoznačně 
stanoveno, že s investiční akcií je spojeno právo na účast na valné 
hromadě vždy, když má její držitel na dané valné hromadě právo hlasovat. 
Novelizační bod by bylo možné přeformulovat například následovně: 
„24. V § 158 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
„(5) S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy 
jinak. Pro posouzení toho, zda je s investiční akcií spojeno hlasovací právo, 
se k § 162 odst. 2 nepřihlíží. 
(6) S investiční akcií bez hlasovacího práva není spojeno právo účasti na 
valné hromadě, nestanoví-li stanovy jinak. To neplatí, hlasuje-li se na valné 
hromadě podle druhu akcií podle § 162 odst. 2.“.“. 
Odůvodnění: V navrženém znění novelizačního bodu nejsou navržené 
odstavce 5 a 6 propojeny. Při doslovném čtení by muselo být ve stanovách 
určeno, že má investiční akcie hlasovací právo, a zároveň i výslovně 
uvedeno, že je s ní spojeno právo na účast na valné hromadě, přičemž tato 
dvě práva by byla oddělená. Domníváme se, že správně by mělo být právo 
na účast na valné hromadě spojeno s investiční akcií vždy, když je s ní 
spojeno právo na dané valné hromadě hlasovat, a dále případně i 
nezávisle na hlasovacím právu, pokud je tak určeno ve stanovách. 

Vyhověno jinak. 
Problematika účasti na valné hromadě nebude touto novelou zákona 
řešena. Zbytek ustanovení byl z důvodu větší vhodnosti přesunut do § 162. 

K novelizačnímu bodu 26 (§ 169 ZISIF) 
Doporučujeme v novelizačním bodu odstranit rovněž odstavec 2 
předmětného ustanovení. 
Odůvodnění: Návrh novely vkládá nový § 169a, který je obecným 
ustanovením vztahujícím všechny požadavky týkající se investičních fondů 
i na podfondy SICAV. Podle tohoto návrhu by se měla vždy ustanovení 
odkazující na pojem „investiční fond“ vztahovat i na podfondy SICAV. 
Aplikace nového §169a by měla pokrývat i situace uvedené v § 169 odst. 2 
(pokud se zákon dovolává statutu investičního fondu, rozumí se tím i statut 
podfondu) a § 169 odst. 2 se tedy stává nadbytečným (obdobně jako § 169 
odst. 3). 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 27 (§ 169a ZISIF) 
Doporučujeme přeformulování navrženého ustanovení tak, aby se na 
podfondy SICAV vztahovala relevantní ustanovení, i pokud tato ustanovení 
využívají jiného pojmu než „investiční fond“. Zároveň doporučujeme 
analyzovat, zda by se dotčená zákonná ustanovení neměla na podfondy 
SICAV vztahovat pouze, pokud je to relevantní. 
Novelizační bod by bylo možné přeformulovat například následovně: 

Vyhověno. 
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27. Za § 169 se vkládá § 169a, který zní: 
„§ 169a 

Používá-li tento zákon nebo jiný právní předpis pojem „investiční fond“, 
„fond kolektivního investování“ nebo „fond kvalifikovaných 
investorů“, rozumí se jím v případě investičního fondu, který vytváří 
podfondy, podfond investičního fondu, ledaže z tohoto zákona nebo 
z povahy daného investičního fondu či podfondu plyne něco jiného.“ 
 
Odůvodnění: ZISIF upravuje řadu skutečností i odděleně pro fondy 
kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. V těchto 
případech nevyužívá pojmu „investiční fond“. Je však záhodno, aby se 
relevantní ustanovení vztahovala na podfondy SICAV i v těchto případech. 
Zároveň některé požadavky vyplývající z právního řádu je potřeba aplikovat 
na celý investiční fond (a tedy ne pouze na jednotlivé podfondy), např. § 
154 odst. 2. Z tohoto důvodu je potřeba zvážit omezení aplikace tohoto 
ustanovení pouze na případy, kde je to namístě. 
K novému § 186a ZISIF 
Doporučujeme vztáhnout výslovně povinnost rovného zacházení 
s investory na všechny druhy investičních fondů. 
V tomto ohledu navrhujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve 
znění: 
„XX. Za nadpis hlavy III „Některé společné otázky“ se doplňuje nový § 186a 
ve znění: 

„§ 186a 
Stejné zacházení 

(1) Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu zacházejí se 
všemi investory za stejných podmínek stejně. 
(2) K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění 
jakéhokoliv investora na úkor investičního fondu nebo jiných 
investorů, se nepřihlíží, ledaže tento zákon stanoví jinak nebo by to 
bylo na újmu třetím osobám, které na takováto právní jednání v dobré 
víře spoléhaly.“.“. 
Odůvodnění: Domníváme se, že povinnost rovného zacházení s investory 
by měla být v ZISIF stanovena výslovně nejen s ohledem na podílové 
fondy. ZISIF stanoví povinnost rovného zacházení obhospodařovatele a 
administrátora s investory podílových fondů, u ostatních druhů investičních 
fondů však tato povinnost výslovně uložena není. 
Formulace návrhu vč. jeho dopadu na platnost jednání je přitom převzata 
z platného § 112, který upravuje stejnou otázku pro podílníky podílových 
fondů. Přitom je na zvážení, zda by tuto otázku neřešila dostatečně 
možnost soudního přezkumu podle § 212 občanského zákoníku. 

Vyhověno. 
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Upozorňujeme ale, že toto ustanovení se týká jen vztahů mezi korporací a 
jejími členy, netýká se tedy externího obhospodařovatele. Navrhovaná 
úprava v § 186a je tedy obecnější. 

ČNB K § 188 odst. 6 ZISIF 
Doporučujeme zrušit odstavec 6 pro nadbytečnost.  
Odůvodnění: Pravidlo v odstavci 6 je nadbytečné, když norma v něm 
obsažená vyplývá z odstavců výše uvedených a z obecného obchodního 
práva (vztah lex specialis). Navíc vůbec není zřejmé, že v odstavci 1 až 5 
je upraveno něco jako udělování pokynů do obchodního vedení, odstavce 
2 až 5 udělování pokynů neupravují, to platí jen pro odstavec 1. 

Vyhověno. 

K § 204 odst. 3 ZISIF 
Doporučujeme revidovat právní normu, podle které se pro určité fondy 
„ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu použijí v 
rozsahu, v jakém to připouští přímo použitelný předpis Evropské unie 
upravující takový typ fondu“ a konkrétně vymezit, jaká ustanovení tohoto 
zákona a prováděcích předpisů jsou aplikovatelná. 
Odůvodnění: Předkladatel si sice ušetřil náročnou práci, aby identifikoval 
pravidla, která nařízení nevylučuje, ale norma je nejasná a bude v praxi 
vytvářet výkladové nejasnosti, co vlastně de facto relevantní nařízení o 
vybraných investičních fondech připouštějí. 

Vysvětleno. 
Domníváme se, že konkrétní vymezení by mělo být předmětem výkladu 
ČNB. 

K § 220, 234, 238, 241 a 291 ZISIF 
Doporučujeme doplnit výslovný odkaz na povinnost zahrnout do 
dokumentů investičních fondů (mj. výroční zprávy a statutu) informace 
podle nařízení o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a 
opětovného použití. 
Navrhujeme například doplnění nových novelizačních bodů ve znění: 
„XX. V § 220 se doplňuje do odstavce 3 věta druhá, která včetně poznámky 
pod čarou č. 20 zní: „Další náležitosti obsahu statutu fondu kolektivního 
investování stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 
transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití20). 
_____________ 
20) 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.“. 
XX. V § 234 se doplňuje do odstavce 7 věta druhá, která zní: „Další 
náležitosti obsahu výroční zprávy fondu kolektivního investování stanoví 
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití20). 
XX. V § 238 se doplňuje do odstavce 4 věta druhá, která zní: „Další 
náležitosti obsahu pololetní zprávy fondu kolektivního investování stanoví 
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost 

Vysvětleno. 
Upozorňujeme, že pozn. pod čarou č. 2 ZISIF bude novelizována a nově 
obsáhne i odkaz na čl. 13 a 14 nařízení SFTR, což s ohledem na přímou 
aplikovatelnost tohoto předpisu považujeme z hlediska povinnosti plnit 
příslušné požadavky za dostatečné. 
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obchodů zajišťujících financování a opětovného použití20). 
XX. V § 241 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: „Další informace, které 
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití20). 
XX. V § 291 se doplňuje do odstavce 5 věta druhá, která zní: „Další 
náležitosti obsahu výroční zprávy fondu kvalifikovaných investorů stanoví 
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost 
obchodů zajišťujících financování a opětovného použití20).“.“ 
důvodnění: Články 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 zavádí požadavek na uvedení některých dodatečných informací 
v dokumentech investičních fondů (mj. výroční zprávě a statutu UCITS). 
Tato povinnost se zdůrazňuje výslovným odkazem v příslušných 
ustanoveních ZISIF. 
K novelizačním bodům 35 až 40 (§ 239 ZISIF) 
V návaznosti na navržené změny v § 239 ZISIF, doporučujeme upravit 
obdobně i § 240 odst. 1 písm. a) ZISIF. 
Například by bylo možné vložit nové novelizační body ve znění: 
„XX. V § 240 odstavec 1 písm. a) se text „jednou za 2 týdny“ nahrazuje 
textem „ve lhůtě podle § 193“. 
XX. V § 240 se odstavec 2 zrušuje.“. 
Odůvodnění: Nově se zavádí pravidlo, že ke zveřejňování NAV dochází ve 
lhůtách, ve kterých se provádí oceňování (a tedy nikoliv nutně jednou za 
dva týdny i v případě, že by v mezičase nedošlo k novému oceňování). § 
240 odst. 2 se zrušuje, neboť odkazuje na zrušené ustanovení § 239 odst. 
3 a byl by tedy bezpředmětným. 

Vyhověno. 

K novelizačnímu bodu 42 (§ 284 odst. 3 ZISIF) 
S navrženým novelizačním bodem nesouhlasíme. 
Odůvodnění: Rozhodne-li se fond kvalifikovaných investorů pro oceňování 
znalcem či zřízení výborů odborníků, měl by na tyto své postupy uplatňovat 
zásady dle § 266 - 271 ZISIF tak, aby jím prezentované způsoby 
oceňování, ve kterých užívá pojmy definované v ZISIF, byly srovnatelné 
s ostatními účastníky trhu, kteří tyto způsoby oceňování dle ZISIF aplikují. 
Větu druhou odstavce 3 tedy navrhujeme ponechat. 

Vysvětleno. 
Nic nebrání tomu, aby i fond kvalifikovaných investorů dobrovolně plnil 
citovaná ustanovení, není ale důvod to v každém případě vyžadovat. Již 
dnes není povinnost zřídit výbor odborníků či oceňovat znalcem. 

K § 306 odst. 1 písm. a) ZISIF 
Doporučujeme zvážit zobecnění požadavku, aby tzv. kontaktní místo podle 
§ 306 ZISIF zajišťovalo odkupy účastí na zahraničních fondech 
srovnatelných se standardními fondy, na širší požadavek, aby zajišťovalo 
možnost vystoupení z investice do takového fondu.  

Vyhověno. 
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Tuto úpravu lze provést např. doplněním nového novelizačního bodu ve 
znění: 
„XX. Doplňuje se nový odstavec 3 ve znění: 
„(3) V případě zahraničních investičních fondů srovnatelných se 
standardním fondem, s nimiž není spojeno právo vlastníků cenných papírů 
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem na jejich 
odkoupení na účet tohoto fondu, se odst. 1 písm. a) uplatní přiměřeně.“.“. 
Odůvodnění: Ačkoliv v České republice mohou být standardní fondy 
založené pouze v jedné z otevřených forem (otevřený podílový fond nebo 
SICAV), směrnice UCITS umožňuje existenci UCITS fondů i jako tzv. ETF, 
kde k odkupování účastí nedochází, ale exit z investice je zajišťován 
prostřednictvím regulovaného trhu. Domníváme se, že povinnost 
tzv. kontaktního místa by měla tuto skutečnost zohledňovat a požadovat 
obecněji, že tzv. kontaktní místo zajistí exit z investice, nikoliv však 
výslovně odkupy účastí. Dle našeho názoru by v tomto případě mělo 
kontaktní místo zajišťovat (byť alespoň nepřímo) přístup na relevantní 
regulovaný trh, na kterém je ETF obchodováno. Tento výklad považujeme 
za konformní s požadavky směrnice UCITS, ale v zájmu transparence je 
žádoucí, aby byl v zákoně vyjádřen výslovně. 
K § 350 ZISIF 
Navrhujeme výslovně uvést, že likvidátor IS nepotřebuje souhlas ČNB s 
výkonem vedoucí funkce podle § 515 ZISIF. 
Navrhujeme např. doplnit nový novelizační bod ve znění: 
„XX. Doplňuje se nový odstavec 5 ve znění: 
(5) Na likvidátora investiční společnosti se § 515 nepoužije.“ 
Odůvodnění: Navrhujeme výslovně uvést, že likvidátor IS nepotřebuje 
souhlas ČNB s výkonem vedoucí funkce podle § 515 ZISIF. Domníváme 
se, že je možný výklad, kde by likvidátor věcně naplnil definici vedoucí 
osoby, avšak vzhledem k tomu, že je jmenován soudem na návrh ČNB, 
považujeme udělení souhlasu s výkonem vedoucí funkce za nadbytečné. 

Vyhověno. 

K § 362a odst. 1 
1. Požadujeme řešit postup i pro případ, kdy není možný převod do jiného 
SICAV, majícího téhož obhospodařovatele nebo administrátora.  
2. Dále požadujeme řešit postup pro úpadek jediného podfondu SICAV 
vytvářejícího právě tento jediný podfond (tedy nikoliv „podfondy“).  
3. Dále požadujeme řešit postup pro úpadek SICAV nevytvářející 
podfondy, u něhož je účetně i jinak oddělen majetek z investiční činnosti. 
Odůvodnění: Navrhovaná úprava postupu při úpadku podfondu SICAV, 
který vytváří podfondy, cestou jejich převodu na jiný SICAV mající téhož 
obhospodařovatele nebo administrátora, je rozumná, ale současně musí 
zákon respektovat, že ne vždy je takový postup možný (např. pro rozpor se 

1. Vyhověno. 
2. Vyhověno. 
3. Vyhověno. 
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stanovami takového dalšího SICAV). Pro podílové fondy se už dnes 
upravuje možnost likvidace jako alternativa převodu obhospodařování, to je 
potřebné doplnit i pro SICAV, spolu s možností převodu i na jiného 
obhospodařovatele. 
Návrh dále řeší jen nakládání s podfondy SICAV, který vytváří podfondy. 
Případy SICAV, který vytváří jediný podfond, zůstává neřešený, stejně jako 
případ SICAV, který se nevytváří podfondy, ale přesto je u něj v souladu s 
§ 164 majetek z investiční činnosti oddělen v zájmu investorů od ostatního 
majetku účetně i jinak. To je třeba napravit a doplnit do zákona úpravu i pro 
tyto situace. 
K  § 381 odst. 1 ZISIF 
Doporučujeme vložit ustanovení určující, kdo bude o přeměně rozhodovat, 
tak jako tomu je u ostatních druhů povolených přeměn. 
Odůvodnění: Domníváme se, že tato úprava napomůže právní jistotě 
postupu v daném případě. 

Vyhověno. 

K § 430 ZISIF 
Navrhujeme u přeměny ze speciálního fondu na standardní doplnit 
výslovně, že ČNB při schvalování přeměny schválí i statut a depozitáře 
předmětného fondu. 
Navrhujeme např. doplnit nový novelizační bod ve znění: 
„XX. Doplňuje se nový odstavec 3 ve znění: 
(3) Česká národní banka současně s povolením přeměny rozhodne o 
schválení depozitáře a statutu tohoto fondu.“ 
Odůvodnění: Považujeme za vhodné doplnit při schvalování přeměny ze 
speciálního fondu na standardní ČNB rovněž požadavek obdobný § 512, 
tedy že ČNB rovněž schválí statut a depozitáře předmětného fondu. ČNB 
schvaluje statut a depozitáře při vzniku standardního fondu, při změně 
statutu či depozitáře a domníváme se, že je tedy vhodné, aby je 
schvalovala i při „vzniku“ standardního fondu formou přeměny ze 
speciálního. Ačkoliv v praxi je toto posouzení součástí posouzení žádosti o 
schválení přeměny, považujeme za vhodné doplnit výslovné ustanovení v 
tomto smyslu. 

Vyhověno. 
Navrhované ustanovení vloženo do novely.  

K § 461 ZISIF 
Doporučujeme v zájmu vyjasnění výslovně odkázat na povinnost 
zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardními fondy 
informovat o změnách v opatřeních přijatých pro uvedení podílových 
jednotek na trh uvedených v notifikační dokumentaci. 
Navrhujeme např. doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. Do odstavce 3 se doplňuje věta druhá, která zní: 
Další náležitosti tohoto oznámení vymezuje článek 1 a příloha I přímo 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5ELPD40)



 

 

- 65 - 

 

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).“ 
Odůvodnění: Oznamovací povinnosti týkající se nabízení investic v ČR do 
zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardními fondy se 
doplňují o povinnost informovat o změnách v opatřeních přijatých pro 
uvedení podílových jednotek na trh uvedených v notifikační dokumentaci 
(změny v marketingu podle části B oznámení). Touto úpravou se rovněž 
doplňuje transpozice čl. 93 (8) směrnice UCITS. 
K § 479 odst. 1 písm. c) ZISIF 
Doporučujeme upřesnit požadavek licenčního řízení na kontrolu opatření 
pro pověření třetí osoby některou z činností, které zahrnuje 
obhospodařování a administrace investičního fondu. 
Navrhujeme doplnit následující změnu § 479 odst. 1 písm. c): 
 „(1) 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… 
c) 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.“ 
Odůvodnění: V rámci licenčního řízení nelze posoudit, zda určitá činnost 
skutečně bude kontrolována. Posoudit lze pouze, zda jsou pro takovou 
kontrolu vytvořeny předpoklady. Navrhovanou změnou se také zavádí 
přesněji požadavek článku 7(2)(e) AIFMD do zákona, konkrétně jde o 
požadavek na opatření přijatá pro účely pověření a dalšího pověření třetí 
osoby plněním úkolů podle čl. 20 AIFMD (delegace). Součástí prověřování 
pravidel pro delegaci by měly být rovněž otázky principů navazování a 
rozvazování vztahů s třetími osobami vykonávajícími delegaci. Zároveň se 
toto ustanovení rozšiřuje i na pověření třetích osob některou z činností, ve 
kterých spočívá administrace, což odpovídá požadavkům AIFMD. Rovněž 
v návaznosti na § 482 je tento požadavek již stanoven pro hlavního 

Vyhověno. 
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administrátora, a není tedy důvodné, aby se nevztahoval na investiční 
společnost, která by dělala administraci. 
K § 483 ZISIF 
Doporučujeme sjednotit úpravu lhůt v § 483 odst. 1 ZISIF (tj. 3 měsíce 
s možností prodloužení o další 3 měsíce v důvodných případech) s 
úpravou lhůt pro případy povolení investiční společnosti obhospodařující 
standardní fondy dle § 483 odst. 2 ZISIF  a povolení obchodníka s cennými 
papíry podle § 7 odst. 2 ZPKT (tj. 6 měsíců). Zároveň doporučujeme 
stejnou lhůtu stanovit i pro řízení o povolení hlavního administrátora. 
Navrhujeme například doplnění nových novelizačních bodů ve znění: 
„XX. § 483 odst. 1 zní: 
(1) Česká národní banka rozhodne o žádosti o povolení podle § 479, 
480, 481 nebo 482 do 6 měsíců ode dne podání žádosti, která má 
předepsané náležitosti a ani netrpí jinými vadami.“ 
„XX. V § 483 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují 
jako odstavce 2 a 3.“ 
„XX. V novém odstavci 3 se nahrazuje text „podle odstavců 1 až 3“ textem 
„podle odstavců 1 a 2“.“ 
Odůvodnění: Sjednocuje se úprava lhůt v § 483 odst. 1 ZISIF (tj. 3 + 3 M) s 
úpravou lhůt pro případy povolení investiční společnosti obhospodařující 
standardní fondy dle § 483 odst. 2 ZISIF  a povolení obchodníka s cennými 
papíry podle § 7 odst. 2 ZPKT (tj. 6 M). Jedná se o obdobně 
administrativně náročná správní řízení, kde se posuzují obdobné 
předpoklady pro výkon činnosti. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, 
že ve výsledku je lhůta 3 + 3 M a 6 M stejná, ve skutečnosti tomu tak není. 
Žadatelé mají očekávání, že ČNB žádosti vyřídí ve lhůtě kratší než 3 
měsíce, resp. že jim v této lhůtě bude zaslána alespoň výzva k odstranění 
nedostatků žádosti. Zaslání informace o prodloužení lhůty je zbytečnou 
administrativou pro ČNB a tříměsíční lhůta vyvolává u žadatelů planá 
očekávání. 
Dále se stanoví napevno lhůta pro vedení řízení o povolení hlavního 
administrátora, identicky jako v případě žádosti o povolení investiční 
společnosti v § 483 odst. 1 – tedy v návaznosti na připomínku výše 6 
měsíců, pokud má žádost předepsané náležitosti a netrpí jinými vadami. 
Jedná se o komplexní řízení, které plně odpovídá řízení o povolení 
investiční společnosti nebo obchodníka s cennými papíry, a stávající 
uplatnění standardní lhůty podle správního řádu není dostačující. 

Vysvětleno. 
Nejedná se připomínku k novele zákona, ale o doporučení jdoucí nad 
rámec novely. Domníváme se, že taková legislativní změna by měla být 
podrobena standardnímu legislativnímu procesu, tedy tento podnět bude 
uvážen a případně zařazen do nejbližší následující novely ZISIF.  

K § 488 odst. 1 ZISIF 
Navrhujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. § 488 odst. 1 zní následovně: 
(1) Česká národní banka současně s rozhodnutím, kterým se uděluje 

Vyhověno. 
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povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního 
fondu a hlavního administrátora, rozhodne o udělení souhlasu k výkonu 
funkce vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5, jsou-li splněny 
předpoklady stanovené v § 516 odst. 1.“ 
Odůvodnění: Doporučujeme vypustit § 488 odst. 1 písm. b) za účelem 
sjednocení výroků rozhodnutí o povolení činnosti s ostatními sektory 
finančního trhu. V jiných sektorech (ani v novém znění ZPKT) není součástí 
výroku o povolení k činnosti souhlas s nabytím kvalifikované účasti. 
K § 504 ZISIF 
Doporučujeme výslovně stanovit, že v případě notifikací zahraničních 
investičních fondů podle směrnice UCITS a AIFMD ČNB provede zápis do 
seznamu investičních fondů automaticky a tedy není nezbytné podání 
žádosti o zápis. 
Navrhujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 504 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se 
odstavec 2, který zní:  
„(2) Česká národní dní banka provede rovněž zápis do seznamu podle § 
596 písm. b) nebo d) a § 597 písm. d) a e) na základě oznámení 
zahraničního orgánu dohledu jiného členského státu o záměru nabízení 
investic nebo poskytování služeb v České republice podle části deváté 
nebo desáté zákona. Žádost o zápis do seznamu se v takovém případě 
nepodává“.“. 
Odůvodnění: Nabízení investic do investičního fondu v návaznosti na 
notifikaci nesmí být podle směrnice UCITS ani AIFMD podmíněno dalšími 
národními požadavky. Stanoví se tedy výslovně, že ČNB zapíše investiční 
fond na jí vedený seznam v návaznosti na notifikaci podle směrnice 
UCITS/AIFMD automaticky; žádost o zápis do seznamu je tedy 
nadbytečná. 

Vyhověno. 

K § 510 ZISIF 
Doporučujeme stanovit napevno lhůtu pro posouzení osoby depozitáře na 
6 měsíců. 
Navrhujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. Doplňuje se nový odstavec 3 ve znění: 
(3) Česká národní banka provede zápis do seznamu podle odstavce 1 do 6 
měsíců ode dne podání žádosti, která má předepsané náležitosti a ani 
netrpí jinými vadami.“ 
Odůvodnění: Stanoví se napevno lhůta pro vedení řízení o zápis 
depozitáře na seznam depozitářů investičních fondů v délce 6 měsíců, 
neboť se jedná o komplexní řízení, kde standardní lhůty podle správního 
řádu nejsou dostačující. 

Vysvětleno. 
Nejedná se připomínku k novele zákona, ale o doporučení jdoucí nad 
rámec novely. Domníváme se, že taková legislativní změna by měla být 
podrobena standardnímu legislativnímu procesu, tedy tento podnět bude 
uvážen a případně zařazen do nejbližší následující novely ZISIF. 
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K § 530 ZISIF 
Navrhujeme doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 530 se slovo „15“ nahrazuje slovem „30“.“ 
Odůvodnění: Prodlužuje se lhůta pro rozhodnutí ČNB o žádosti o schválení 
změn statutu standardního fondu, neboť stávající lhůta neodpovídá 
komplexnosti posouzení, vč. případné potřeby odstranění nedostatků. 

Vyhověno. 

K § 596 ZISIF 
Navrhujeme zrušení povinnosti ČNB vést samostatný seznam 
administrátorů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět 
administraci investičního fondu, který obhospodařují. 
Navrhujeme například doplnění nového novelizačního bodu ve znění: 
„XX. V § 596 se písm. d) zrušuje. Písmena e) až h) se nově označují d) až 
g).“ 
Odůvodnění: Zrušuje se povinnost ČNB vést seznam administrátorů se 
sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni provádět administraci investičního 
fondu, který obhospodařují, neboť se jedná o subjekty, jejichž existenci 
zákon v ostatních ustanoveních nepředpokládá a neumožňuje. 

Vyhověno. 

K § 645 ZISIF 
Navrhujeme upravit přestupek pro případ, že je likvidátorem právnická 
osoba. 
Navrhujeme doplnit nový novelizační bod ve znění: 
„XX. V § 615 odstavci 4 se slovo „Podnikající“ nahrazuje textem „Právnická 
nebo podnikající“.“ 
Odůvodnění: Navrhovaná změna reflektuje skutečnosti, že zákon 
nevylučuje, aby byla jmenována likvidátorem investiční společnosti 
právnická osoba. Na takto jmenovanou právnickou osobu se vztahuje 
povinnost vykonávat funkci likvidátora s odbornou péčí plynoucí z § 348 
ZISIF, zákon však nestanoví právnické osobě – likvidátorovi, na rozdíl od 
fyzické osoby - likvidátora, za porušení uvedené povinnosti žádnou sankci. 
Tuto disproporci navrhujeme odstranit tak, že bude do § 615 odst. 4 
doplněno, že přestupku se dopustí rovněž právnická osoba, která v rozporu 
s § 348 ZISIF nevykonává svou funkci s odbornou péčí. 

Vyhověno. 

ÚOOÚ V článku I bodu 3 se slova „vykonává svou podnikatelskou činnost“ 
nahrazují slovy „podniká“. 
Odůvodnění: Vhodnější vyjádření. 

Vyhověno. 

V článku V bodu 4 v § 75a se v nadpisu slovo „Uchovávání“ nahrazuje 
slovem „Uchování“. Obdoba platí pro § 78f. 
Odůvodnění: Iterativní slovesa jsou nevhodná. Cf. článek 4 bod 2 GDPR. 

Vysvětleno. 
Odpovídá znění jiných zákonů regulujících finanční trh. Změna dikce by 
vyvolala interpretační obtíže a právní nejistotu. 

V článku V bodu 4 v § 75a odst. 2 písmeno a) zní: „originály smluv o Vysvětleno. 
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zprostředkování doplňkového penzijního spoření, kopie smluv o 
doplňkovém penzijním spoření nebo jejich návrhů a kopie dohod o změně 
nebo zániku doplňkového penzijního spoření nebo jejich návrhů, na jejichž 
uzavření se samostatný zprostředkovatel nebo jeho vázaný zástupce přímo 
podílel“. 
Odůvodnění: Je nevhodné používat sousloví „vyhotovení smlouvy“. 
Smlouvou se vždy rozumí primárně dokument, v němž je obsažena. Chce-
li předkladatel zdůraznit autentičnost, je třeba používat výrazy originál a 
kopie, česky prvopis a opis. 

Odpovídá znění jiných zákonů regulujících finanční trh. Změna dikce by 
vyvolala interpretační obtíže a právní nejistotu. 

V článku V bodu 4 v § 77 odst. 1 lze doporučit revisi definice samostatného 
zprostředkovatele. Obdoba platí pro § 78 odst. 1. 
Odůvodnění: Je zcela nevhodné, pokud je součástí definice veřejnoprávní 
povolení. Znamená to, že černý (nelegální) zprostředkovatel není 
zprostředkovatelem vůbec, což může mít tíživé soukromoprávní dopady: 
Černý zprostředkovatel nemá žádné povinnosti zprostředkovatele. Místo 
toho je třeba povinnost mít povolení nastavit jako samostatnou povinnost. 

Vysvětleno. 
Revizi nepovažujeme za potřebnou. Na finančním trhu máme definovány 
funkce (poskytovatel, zprostředkovatel) soukromoprávně, prostřednictvím 
činnosti, tak, aby definice pokrývaly i neoprávněné zprostředkovatele. Pak 
máme konkrétní licencovaná povolání, jejichž definičním znakem je i 
licence. 

V článku V bodu 4 v § 77b odst. 2 se informaci nahrazuje rozhodnutím. 
Odůvodnění: Podle předkladatele: „Vyhoví-li Česká národní banka žádosti 
v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. 
Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí 
nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do 
registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká 
národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.“ Proč se místo 
elektronické informace raději nevydá rozhodnutí? 

Vysvětleno. 
Jde o zvláštní procesní režim udělování oprávnění k činnosti, který je 
sjednocen pro danou kategorii osob (SZ) na celém finančním trhu. 
Rozhodnutí se nevydává a nedoručuje. Řešení opakovaně potvrzeno na 
úrovni ad hoc k tomu zřízených pracovních komisí LRV. 

V článku V bodu 4 v § 77b se odstavec 3 zrušuje. 
Odůvodnění: Není třeba k normování příloh žádosti vydávat vyhlášku. Plně 
postačí takové doporučení vyvěsit na WWW stránkách. 

Vysvětleno. 
Vyhlášky k danému tématu jsou na finančním trhu nutností. Neformální 
přístup ke standardizaci postupů dokládání údajů obsažených v žádosti je 
nevynutitelný. 

MZ Připomínka: 
1.K Části čtvrté ZPKT Veřejná nabídka investičních cenných papírů a 
prospekt cenného papíru.  
Toto označení v návrhu zákona zůstává, jako tomu bylo dosud, ale kromě 
ust. § 36b „Odpovědnost za obsah prospektu“ se všechna ostatní 
ustanovení této části ruší. Název této části již  věcně neodpovídá úpravě 
v ní obsažené. 
Doporučujeme: změnit název části čtvrté a nazvat ji „Prospekt cenného 
papíru“ 
Připomínka má doporučující charakter. 

Vyhověno. 

MŽP Doporučující připomínky: 
Žádáme do materiálu doplnit bližší informace o nařízení o prospektu, tj. 

Vyhověno. 
Ačkoli je nařízení o prospektu předpisem evropským, který nevydalo 
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z jakého důvodu a za jakým cílem bylo vydáno. Ministerstvo financí, byly potřebné informace doplněny do důvodové 
zprávy. 

MSp K části první, čl. I, bodu 4 – k § 2a odst. 3 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu 
Domníváme se, že navrhovaná oprava chybného odkazu stále činí § 2a 
odst. 3 obtížně srozumitelným. Do 2. 1. 2018 zněl § 2a odst. 3 zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu: 
„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. Z dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů 
s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. 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.“ 
Z vyznačených pasáží dřívějšího znění jasně vyplývalo, že „skutečnostmi“ 
se rozuměly údaje o tom, jakého obchodu nebo obchodů s investičním 
nástrojem nebo jaké investiční služby se dohoda týká. Dle našeho názoru 
však z nově navrhovaného znění není jasné, co „skutečnosti“ jsou, protože 
věta první je nekonkretizuje. Doporučujeme tudíž blíže definovat pojem 
„skutečnosti“ ve větě třetí. 

Nevyhověno. 
Stávající znění považujeme za postačující. 

K § 135 odst. 1 písm. za), § 161b odst. 1, § 183 odst. 1 
Doporučujeme formulaci „osoba, které jsou ukládány povinnosti přímo 
použitelným…“. Pokud právní předpis ukládá osobě zákaz, ukládá jí tím 
povinnost zdržet se určitého chování. Zákaz je tedy také uložení povinnosti 
a legislativní jazyk při odkazu ukládání zákazu neodděluje. V důsledku 
odlišování by naopak mohlo dojít k nejednotnému výkladu právních norem, 
které odkazují pouze „povinnosti“. 

Vysvětleno. 
Ačkoli se částečně s připomínkou ztotožňujeme, současná navrhovaná 
novela nutně musí reagovat na již zavedené formulace obsažené 
v současném zákoně, aby nedošlo k výkladovým nejasnostem. Z tohoto 
důvodu novela obsahuje, pravděpodobně nadbytečná, slova upravující 
zákazy, i když by takový výklad bylo možno dovodit.  

K části první, čl. I, bodu 36 – k § 183 odst. 3 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu 
Doporučujeme opravit v návětí odstavce 3 pravděpodobně chybné slovní 
spojení „podnikající osoby“ slovy „podnikající fyzické osoby“. 

Vyhověno. 

K části čtvrté, čl. IV, bodu 1 – k § 367 odst. 1 písm. h) a i) 
insolvenčního zákona 
Novelizačním bodem dochází k doplnění stávajícího výčtu ust. § 367 InsZ o 
dvě nová písmena, která shodně obsahují odkaz na úpravu zákona 
upravujícího investiční společnosti a investiční fondy. Domníváme se, že je 
vhodné a účelné sloučit obsah obou písmen do jediného, což je podpořeno 
faktem, že se jedná o příbuzné instituce odkazující na tentýž právní 
předpis. Doporučujeme tedy písmeno i) vypustit a písmeno h) uvést 
v následujícím znění: „h) podílového fondu a podfondu akciové společnosti 

Vysvětleno. 
Domníváme se, že rozčlenění obou písmen má své opodstatnění. 
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s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční 
společnosti a investiční fondy.“. 
K části čtvrté, čl. IV, bodu 2 – k § 367 odst. 3 insolvenčního zákona 
S ohledem na navrhované sloučení obsahu písmen h) a i) v ust. § 367 
odst. 1 navrhujeme uvést novelizační bod následujícím způsobem: „V § 
367 odst. 3 se za text „a f)“ vkládají slova „, zařízením podle odstavce 1 
písm. h)“. 

Vyhověno jinak. 
Materie bude přesunuta do nového samostatného dílu v InsZ. 

K části čtvrté, čl. IV, bodu 5 – k § 368g odst. 3 a § 368i odst. 3 
insolvenčního zákona 
Požadujeme v § 368g odst. 3 InsZ větě druhé vysvětlit, z jakého důvodu se 
vylučuje možnost insolvenčního správce nebo jiného procesního subjektu 
[tj. zde zejména insolvenčního soudu podle § 9 písm. a InsZ] zasahovat do 
činnosti obhospodařovatele nebo akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem. 

Vysvětleno. 
Vychází se z toho, že ačkoliv je podfond/podílový fond účetně a majetkově 
samostatná a nezávislá entita, v rámci právních vztahů, jakož i veřejných 
seznamů (např. v rámci katastru nemovitostí), může docházet z pohledu 
třetích osob ke stírání těchto pravidel (oddělení jmění), když jmění 
podfondu je i nadále jměním SICAV (vlastnická práv k majetku podílového 
fondu vykonává dle ZISIF obhospodařovatel) a za podfond/podílový fond 
ve vztazích obecně jedná SICAV/obhospodařovatel, resp. jeho zákonný 
zástupce (jedná jménem SICAV/obhospodařovatele na účet podfondu). 
Z tohoto důvodu je vhodné explicitně stanovit omezující podmínky pro 
procesní subjekty v rámci insolvenčního řízení ve vztahu k dalším částem 
jmění SICAV (jmění samotné SICAV či ostatních podfondů vytvořených 
SICAV), resp. dalším podílovým fondům, ve kterých obhospodařovatel 
vykonává vlastnická práva, aby se předešlo případným sporům 
souvisejícím se zahrnováním majetku do majetkové podstaty dlužníka 
(podfondu/podílového fondu), jakož i podmínky ve vztahu k případné snaze 
procesních subjektů o omezení SICAV/obhospodařovatele v jednání 
týkajícího se majetku SICAV či ostatních vytvořených podfondů/jiných 
obhospodařovaných podílových fondů. 

ÚV ČR - 
OKOM 

Po stránce formální: 
Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 
č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

Vzato na vědomí. 

Z obecné části důvodové zprávy, bodu 1., je možno vyčíst, že hlavním 
důvodem předložení návrhu je adaptace na 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. Tuto 
informaci však není možné vyčíst z bodu 5. obecné části důvodové zprávy 
(str. 4), ani z bodu 3. části B. Shrnutí závěrečné zprávy RIA (str. 17). 
Navrhujeme doplnit. 

Vyhověno. 
Bude doplněno do DZ i RIA. 
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Dále, pojednání o novele ZISIF na str. 3 navozuje dojem, že tato část 
návrhu se týká v naprosté většině pouze vnitrostátních záležitostí. 
Z důvodové zprávy tudíž vůbec není seznatelné, že mj. nové nařízení 
2017/1131 o fondech peněžního trhu a část nařízení 2015/2365 se vtahují 
do rozsahu působnosti této novely, tj. tato novela by měla být 
implementační i vůči těmto nařízením. K tomu viz připomínky dále k části 
ZISIF.  

Vyhověno. 
Důvodová zpráva bude v tomto smyslu doplněna (zejména ve vztahu k 
SFTR), nicméně již ve verzi rozeslané do meziresortu je uvedeno toto: 

• v § 130, § 132 a v § 193 se odstraňuje duplicita s 
nařízením EU o fondech peněžního trhu, v § 204 se pak 
na toto nařízení EU reflektuje obecným pravidlem, 

Současně se ale domníváme, že obě nařízení EU lze aplikovat již dle 
platné právní úpravy (viz výše ohledně sankcí apod.). Pouhým doplněním 
odkazu do ppč 2 se úprava stává přesnější a jasnější, nicméně protože ppč 
nemají právní závaznost, mělo by se lingvistickým výkladem dojít, že obě 
nařízení lze správně trestat již podle platného práva. Z tohoto hlediska 
vnímáme adaptaci těchto nařízení jako legislativně technickou úpravu, 
nikoli jako věcnou změnu. 

Dále, zejména bod 7. části B Shrnutí závěrečné zprávy RIA (str. 18) je 
nutné doplnit o zhodnocení návrhu z hlediska nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES. Zhodnocení by mělo být aktualizováno i na str. 
6 v bodě 11 obecné části důvodové zprávy, neboť nařízení již vstoupilo 
v použitelnost a dřívější směrnice 95/46/ES, zrušená nařízením 2016/679, 
již není platná. 

Vyhověno. 

Předkladatel rovněž v plné míře nevyhověl povinnosti uvést v důvodové 
zprávě důvody pro uplatnění požadavků nad rámec požadavků 
stanovených předpisy EU ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 
č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a 
zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další. Ze srovnávací tabulky 
k nařízení 2017/1129 je sice možno v detailech zjistit, že předkladatel 
nehodlá diskrecím, které nařízení 2017/1129 umožňuje, využít, důvody pro 
nevyužití těchto diskrecí však, až na některé aspekty uvedené průřezové 
problémy uvedené v části A 2. Shrnutí závěrečné zprávy RIA, v důvodové 
zprávě k návrhu uvedeny nejsou. To se týká např. čl. 3/2, čl. 7/7/d) druhý 
pododstavec druhá věta či čl. 31/2 nařízení 2017/1129. Nutno doplnit. 

Vyhověno. 
K diskrecím, které nařízení 2017/1129 umožňuje, byla dne 9. ledna 2018 
vypsána veřejná konzultace (https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-
sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2018/konzultace-k-
narizeni-eu-o-prospektu-a-k-30689). Příspěvky do této konzultace byly 
vyhodnoceny se závěrem, že diskrece nebudou využity. Informace o 
nevyužití diskrecí jsou podrobně popsány v Závěrečné zprávě RIA, která je 
součástí důvodové zprávy, nevidíme tedy důvod tyto informace znovu 
uvádět i v důvodové zprávě, zejména v situaci, kdy diskrece nebyla využita 
a není tedy navrhována žádná národní úprava, která by měla být 
odůvodněna. Nemyslíme si, že by důvodová zpráva měla sloužit k tomu, 
aby popisovala, proč něco není navrhováno. Nicméně v RIA budou více 
zdůrazněny odkazy na nařízení o prospektu (čl. 3/2 = 2.1. RIA, čl. 7/7 = 
2.2. RIA). K čl. 31/2 nebyla provedena konzultace ani nebyla vyhotovena 
RIA, protože se ve skutečnosti jedná o diskreci orgánu dohledu, kterou 
může ČR (ale nemusí povolit). ČNB avizovala, že by takovou diskreci 
nevyužila, proto MF nevidělo důvodu toto ČNB v zákoně umožnit. Tím není 
dotčena možnost toto kdykoli do zákona doplnit, bude-li o to mít ČNB 
zájem, nicméně je potřeba varovat, že případná úprava by musela být 
pravděpodobně velmi podrobná, protože v českém právu není zcela 
obvyklé, aby státní orgán delegoval část své pravomoci na soukromý 
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subjekt. Nicméně lze zvážit doplnění RIA v tomto ohledu. 

Předpokládáme rovněž, že nebylo využito ani diskrece uvedené v čl. 33/1 
druhý pododstavec či čl. 38/1/b) druhý pododstavec nařízení o prospektu. 
Nutno doplnit DZ a analogicky i ST o informaci, že diskrece nebyla využita. 

Vyhověno. 
Téma nahrazení správních sankcí bylo zejména obsáhle diskutováno již v 
konzultačním materiálu z roku 2014 (https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-
sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2014/verejna-
konzultace-c-iv-2014-kapitalovy-18828) a následně podrobně analyzováno 
v RIA k z.č. 204/2017 Sb. Ve vztahu k nařízení o prospektu proto nebyla 
provedena formální konzultace ani vyhodnocení RIA, protože na základě 
ústních konzultací nedošlo ke změně názorů účastníků konzultací. Navíc 
by využití těchto diskrecí bylo pravděpodobně v rozporu se zásadou 
subsidiarity trestní represe a obecnými principy trestání v ČR. Diskrece 
tedy nebyly využity. DZ a ST budou doplněny. 

K rozdílové tabulce (RT): 
V RT není uveden novelizační bod č. 4 části první, vyznačený jako 
implementační. Jedná se však o legislativně technickou změnu. Nutno 
vyjasnit implementační charakter. 

Vyhověno. 
Provádí se legislativně technická změna v ustanovení § 2a/3, ve kterém je 
transponována směrnice MiFID 2 (2014/65/EU), proto bylo ustanovení 
podtrženo, ač nejde o transpozici, ale jen o opravu chybného odkazu. 
Konkrétně se jedná o přílohu II, poslední odstavec bodu I: „This higher 
level of protection will be provided when a client who is considered to be a 
professional enters into a written agreement with the investment firm to the 
effect that it shall not be treated as a professional for the purposes of the 
applicable conduct of business regime. Such agreement shall specify 
whether this applies to one or more particular services or transactions, or to 
one or more types of product or transaction.“ 

Ke srovnávacím tabulkám (ST): 
Kromě nařízení 2017/1129 je návrhem prováděna částečná implementace 
některých směrnic. Zejména v případě směrnice 2014/65 a směrnice 
1997/9/ES (část ZPKT) či v případě směrnice 2011/61 (ZISIF) nejde pouze 
o legislativně-technické úpravy.  
Obdobný problém nastává i v případě jiných částí návrhu, viz připomínky 
níže. Zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
má částečně implementační charakter; zde se – vedle „staronové“ úpravy 
ve směrnici 2017/1132 (která přebírá původní úpravu ve směrnici 
2012/30/EU) objevují i provazby s dalšími úpravami, které jsou převážně 
v nařízeních EU. Konkrétně je nutno zmínit nařízení 2015/2365 o 
transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití, a 
dále nařízení 2017/1131 o fondech peněžního trhu. Posledně zmíněné 
nařízení bylo ze strany OKOM i předmětem připomínek k návrhu novely 
nařízení vlády č. 243/2013 Sb. (viz stanovisko ze dne 11.5.2018, č.j. 
358/18 OVA). 
Nutno k návrhu připojit i aktualizované ST k těmto předpisům EU. 

Vyhověno částečně. 
Budou připojeny ST ke všem dotčeným předpisům EU s výjimkou směrnice 
2017/1132 (která je v gesci MSp). Ačkoli ZISIF na tuto směrnici odkazuje, 
tak se nejedná o transpozici, ale o „pouhé“ využití diskrece umožněné touto 
směrnicí. Obecně není využití diskrece považováno za transpozici a není 
jako transpozice vykazováno. Současně využití diskrece nemusí být 
notifikováno Evropské komisi jako součást vykázání povinné transpozice. 
Současně se domníváme, že ve vztahu ke směrnicím 2014/65, 1997/9 a 
2011/61 se jedná o legislativně technické úpravy. Například ve vztahu ke 
směrnici 1997/9 se doplňuje chybějící transpozice, která byla původně 
obsažena ve vyhlášce ČNB, která však byla zrušena kvůli zrušení 
zmocnění v zákoně (k 3.1.2018), a proto je potřeba převzít úpravu do 
zákona. Jedná se tedy o opravu legislativní chyby, nikoli o věcnou změnu 
(například se nejedná o doplnění transpozice, která doposud v ČR 
chyběla). Rovněž ve vztahu k 2011/61 a 2014/65 se jedná o pouhé 
upřesnění transpozice či nutné legislativní zásahy (opravy odkazů) do 
transpozičních ustanovení. Nejsme si vědomi toho, že by ve vztahu k těmto 
směrnicím docházelo touto novelou k nějaké věcné změně. Které změny 
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má OKOM na mysli? 
Chápeme potřebu novelizovat srovnávací tabulky, současně si ale nejsme 
jisti potřebou, zda je potřeba veškeré dotčené směrnice kvůli těmto 
legislativně technickým úpravám znovu odnotifikovat. 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Dle předkládací zprávy je účelem návrhu zejména provést adaptaci 
českého právního řádu na 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 (dále jen „nařízení o 
prospektu“). 
Na nařízení o prospektu mají dále navázat prováděcí akty Evropské 
komise. 
Z předkládací zprávy není seznatelné, že kromě určitých drobnějších úprav 
majících vztah k několika evropským směrnicím návrh v části šesté (ZISIF) 
reaguje i na dvě nařízení EU, přičemž zejména nařízení 2017/1131 o 
fondech peněžního trhu má jasný a celoplošný vztah k zákonné úpravě. 

Vyhověno. 
Předkládací zpráva bude v tomto smyslu doplněna. Nicméně jak je 
argumentováno výše, tak k primární adaptaci nařízení o prospektu došlo již 
novelou nařízení vlády publikovanou pod č. 97/2018 Sb. Změny prováděné 
v ZISIF jsou spíše legislativně technické, kdy se odstraňuje několik málo 
duplicitních ustanovení a novelizuje se poznámka pod čarou, která nemá 
právní závaznost. Domníváme se totiž, že nařízení o fondech peněžního 
trhu, které nabude účinnosti 21.7.2018 bude možno aplikovat již od tohoto 
data a nebude nutné vyčkat až do nabytí účinnosti projednávané novely 
ZISIF. Stejně tak je již dnes možno aplikovat čl. 13 a 14 SFTR, protože 
zjevně jde o úpravu v oblasti administrace investičních fondů, a to i bez 
výslovného doplnění odkazu na tyto články v ppč 2. To, že lze porušení 
těchto článků SFTR trestat již nyní potvrdila i Česká národní banka v e-
mailové komunikaci. Změny jsou tak prováděny z důvodu zvýšení právní 
jistoty a lepší legislativní techniky, nikoli z důvodu potřeby provést nějaké 
věcné změny. Věcné změny tak přináší samotné nařízení EU, nikoli tato 
„adaptační“ novela ZISIF. Účinnost čl. 13 a 14 SFTR je v SFTR upravena 
takto: 
„(b) Article 13, which shall apply from 13 January 2017; 
(c) Article 14, which shall apply from 13 July 2017 in the case of collective 
investment undertakings subject to Directive 2009/65/EC or Directive 
2011/61/EU that are constituted before 12 January 2016;“ 
Čili tyto články platí v ČR již od těchto dat, nikoli až od chvíle, kdy bude 
provedena adaptace tohoto nařízení (navíc v tomto případě pouze 
legislativně-technická, kdy hlavní adaptaci provedla novela č. 204/2017 
Sb., a to v ZPKT - viz k tomu např. § 180 ZPKT, který je správnou 
„transpozicí“ čl. 22 SFTR). 

MZV K obecné části důvodové zprávy: 
V bodě 11 obecné části důvodové zprávy (Zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů) 
předkladatel uvádí, že návrh zákona nezasahuje do ochrany soukromí a 
osobních údajů a nijak nemění dosavadní praxi v této oblasti. 
Přinejmenším z navrhovaného § 79 zákona č. 427/2011 Sb. však vyplývá, 
že má dojít ke zřízení nového registru obsahujícího osobní údaje 
(identifikační údaje samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce). 
MZV proto doporučuje tento bod důvodové zprávy rozpracovat, mj. ve 
světle již účinného nařízení 2016/679. Zároveň MZV doporučuje odstranit 
odkaz na již zrušenou směrnici 95/46/ES. 

Vysvětleno. 
Věcně nedochází ke zřízení nového registru. Podle dosavadního znění 
zákona registr osob oprávněných distribuovat doplňkové penzijní spoření 
již existuje (viz zrušované znění). Nová úprava je úpravou 
modernizovanou, ale nezavádí nové zpracování osobních údajů ani nové 
registry. 
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Nad rámec návrhu zákona – k zákonu č. 256/2004 Sb. : 
a) MZV doporučuje ověřit, zda je odkaz ve stávajícím § 135b odst. 2 
zákona č. 256/2004 Sb. na článek 14 nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2014 
v souladu se zněním čl. 110 odst. 2 směrnice EP a Rady 2013/36/EU. 
b) MZV doporučuje prověřit transpozici čl. 119 odst. 3 směrnice EP a Rady 
2013/36/EU, tj. zda se povinnost poskytnout orgánu dohledu informace 
potřebné pro výkon dohledu na konsolidovaném základě (§ 154 odst. 2 
zákona č. 256/2004 Sb.) vztahuje rovněž na dceřiné podniky, instituce, 
finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti, 
které nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě. 

Vyhověno. 
Příslušná ustanovení v ZPKT budou doplněna. 
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III. Připomínky nad rámec návrhu: 
(uplatněno po termínu) 

 
Resort Připomínky Vypořádání 
ČNB K § 35 odst. 4 písm. d), § 57 odst. 2 písm. d), § 73b odst. 2 písm. f), § 

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

Vyhověno částečně. 
§ 35 a § 57 jsou touto novelou rušeny, v § 73b není problém. § 116 bude 
upraven dle § 73b. § 118 bude dále diskutován a případně upraven další 
novelou. 

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

Vyhověno. 

K § 58 ZPKT [obchod uzavřený na regulovaném trhu] 
Navrhujeme odstranit první větu tohoto ustanovení: 
„Obchod uzavřený na regulovaném trhu podle pravidel obchodování na 
regulovaném trhu nemůže organizátor trhu zrušit. Omyl v pokynu při 
uzavření obchodu na regulovaném trhu nezakládá jeho neplatnost.“.  
Odůvodnění: Máme za to, že toto ustanovení je v rozporu s § 50b odst. 1 
ZPKT, podle kterého má organizátor regulovaného trhu zajistit, aby byl 
schopen v případech zvláštního zřetele hodných vynutit si i zrušení 
obchodu. 

Nevyhověno. 
Domníváme se, že § 58 je třeba vykládat jako ustanovení lex generalis ve 
vztahu k ustanovení § 50b odst. 1. Z ustanovení § 50b odst. 1 implicitně 
vyplývá oprávnění zrušit uzavřený obchod, ač v případech zvláštního 
zřetele hodných. Ustanovení § 50b odst. 1 je třeba vykládat jako lex 
specialis ve vztahu k § 58, tudíž s ním není nijak v rozporu. 
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K § 69 odst. 6 ZPKT [obchodování v MOS] 
Upozorňujeme, že do ZPKT nebylo transponováno ustanovení čl. 18 odst. 
5 MiFID II „Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný 
obchodní systém splňovali podmínky stanovené v článcích 48 a 49 a aby 
za tím účelem zavedli veškeré nezbytné účinné systémy, postupy 
a opatření“.  

Vyhověno. 

K § 69 odst. 6 ZPKT [obchodování v MOS] 
Navrhujeme odstranit druhou větu tohoto ustanovení: 
„(6) Investiční nástroj může být přijat k obchodování v mnohostranném 
obchodním systému bez souhlasu emitenta. Investiční cenný papír může 
být přijat k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez 
souhlasu emitenta, pokud je již přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu.“ 
Odůvodnění: Novelou provedenou zákonem č. 204/2017 Sb. byla 
k původní větě, že investiční nástroj může být přijat k obchodování 
v mnohostranném obchodním systému (MOS) bez souhlasu emitenta, 
připojena podmínka, že bude-li se jednat o investiční cenný papír, musí být 
již přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tato podmínka 
nemá žádnou oporu v evropské legislativě a jejím výsledkem je pouze 
znevýhodnění českých MOS, které tak nemohou přijmout k obchodování 
na trhu investiční nástroj jako první v EU. Toto ustanovení je navíc 
příkladem důsledku chyby v § 55 odst. 2 – nestačí, že bude přijat na jiném 
regulovaném trhu v ČR, musí být přijat v jiném členském státě EU. 
 

Vyhověno jinak. 
Jde o transpozici čl. 18/8 MiFID2 (i v § 73g odst. 6), nicméně nejde o 
úplně přesnou transpozici a ustanovení by mělo být v tomto ohledu 
revidováno. Souvisí to i s čl. 51/5 MiFID 2, který byl transponován do § 56 
odst. 5 až 7. 

§ 56/5 
(5) Investiční nástroj může být přijat k obchodování na regulovaném trhu 
bez souhlasu emitenta. Investiční cenný papír může být přijat k 
obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, pouze pokud 
je již přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu. Podmínky 
přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené v § 57 tím nejsou 
dotčeny. 

§ 69/6 
(6) Investiční nástroj může být přijat k obchodování v mnohostranném 
obchodním systému bez souhlasu emitenta. Investiční cenný papír může 
být přijat k obchodování v mnohostranném obchodním systému 
bez souhlasu emitenta, pouze pokud je již přijat k obchodování 
na evropském regulovaném trhu. 

§ 73g/6 
(6) Investiční nástroj přijatý k obchodování na evropském regulovaném 
trhu může být přijat k obchodování v organizovaném obchodním systému 
bez souhlasu emitenta. Investiční cenný papír může být přijat k 
obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu 
emitenta, pouze pokud je již přijat k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. Emitent takového investičního nástroje není povinen 
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plnit vůči tomuto organizovanému obchodnímu systému informační 
povinnosti. 

K novele zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
K § 13 odst. 3 písm. a) [nad rámec návrhu zákona – seznam 
regulovaných trhů] 
Navrhujeme odstranit druhou větu. 
Odůvodnění: Zveřejňování seznamu regulovaných trhů v Úředním 
věstníku bylo zrušeno již směrnicí č. 2010/78. Tento seznam nyní vede 
ESMA. 

Vyhověno jinak, připomínkovým místem akceptováno. 
Vypuštěn celý odstavec. 
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IV. Bez připomínek 

 

Resort Připomínky Komentář 
MK Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MO Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MD Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MMR Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

MPSV Bez připomínek. Vzato na vědomí. 

ÚV - Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek. Vzato na vědomí. 
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NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 
 

Resort Připomínky Komentář 
ČBA K čl. I. bod 6., 10. a 11.: Velmi vítáme upřesnění transpozice čl. 16 odst. 7 

prvního a druhého pododstavce MiFID II, který se týká nahrávání telefonních 
hovorů. Vzhledem k tomu, že tato úprava se netýká adaptace nového 
nařízení o prospektu, ale jedná se o upřesnění transpozice již účinné 
směrnice MiFID II, navrhujeme, aby se účinnost těchto ustanovení nevázala 
na účinnost nařízení o prospektu, ale aby tato ustanovení nabyla účinnosti co 
nejdříve po přijetí zákona.  

Nevyhověno. 
Nepovažujeme za žádoucí upravovat dvojí účinnost, navíc účinnost 
21.7.2019 bude krátce po vyhlášení ve Sbírce. Kromě toho k upřesnění 
transpozice čl. 16/7 MiFID 2 touto novelou nakonec nedochází. 

K čl. I. bod 5.: Rovněž v případě tohoto ustanovení, které se týká omezení 
povinnosti konat odbornou zkoušku, navrhujeme, aby nabylo účinnosti co 
nejdříve po přijetí zákona.   
Čl. VIII zákona proto navrhujeme doplnit takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dne 21. července 2019 s výjimkou ustanovení 
části první čl. I bodů 5., 6., 10. a 11., která nabývají účinnosti patnáctým 
dnem po jeho vyhlášení.“ 

Vysvětleno. 
Nedomníváme se, že je nutné v tomto případě aplikovat dělenou účinnost 
kvůli 2 měsíčnímu rozdílu. 

Návrh na změnu ZPKT: 
§ 14g ZPKT  

Uchovávání dokumentů  
(1) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění 
odborných zkoušek, zejména  
a) záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a  
b) záznamy o vydaných osvědčeních o úspěšném vykonání odborné 
zkoušky.  
(2) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty podle odstavce 1 nejméně po 
dobu 10 let ode dne konání odborné zkoušky, jíž se dokumenty týkají; to platí 
i pro osobu, jejíž akreditace byla odejmuta nebo zanikla, jakož i pro jejího 
právního nástupce, včetně insolvenčního správce a likvidátora. 
(3) V rámci plnění povinností stanovených akreditované osobě tímto 
zákonem, zejména povinnosti uchovávat dokumenty v souladu s 
odstavcem 1 a 2, může akreditovaná osoba provozovat registr. 
Informace dodávané akreditovanou osobou do registru odpovídají 
podmínkám pro pořádání odborných zkoušek a vydávání osvědčení dle 
tohoto zákona, včetně podmínek pro generování testů a zasílání 
statistik stanovených prováděcími předpisy.  V případě sdílení 
informací mezi akreditovanými osobami odpovídá každá z 
akreditovaných osob za správnost a ověřitelnost informací, které do 
registru předává. 

Nevyhověno. 
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimalizaci zásahů do zákona, které jsou omezeny na oddělení 
distribuce podle ZPKT od distribuce podle ZDPS. Odbornost a 
akreditované osoby nejsou otevírány, proto do nich nebudeme 
zasahovat. Pro případné vedení takového registru není třeba zákonné 
zmocnění. 
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Návrh na změnu ZDPS: 
§ 87 ZDPS 

Odborná zkouška  
(1) Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí, která má lichý počet 
členů a je nejméně tříčlenná. Při provádění odborné zkoušky postupuje 
akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní 
bance.  
(2) Konání odborné zkoušky je veřejné. Akreditovaná osoba uveřejní na 
svých internetových stránkách termíny konání zkoušek, počet míst, výši 
poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový řád s dostatečným předstihem.  
(3) O výsledku odborné zkoušky informuje akreditovaná osoba zkoušeného.  
(4) Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně 
vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o absolvování odborné zkoušky. 
Osvědčení obsahuje  
 a) identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,  
 b) identifikační údaje akreditované osoby,  
 c) údaje o rozsahu odborné zkoušky podle druhů činností,  
 d) údaje o datu konání zkoušky,  
 e) podpis oprávněné osoby.  
(5) Osvědčení se vydává na dobu 5 let od data vykonání odborné zkoušky.  
(6) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění 
odborných zkoušek, záznamy o provedených odborných zkouškách včetně 
dokumentů o jejich průběhu a výsledcích a záznamy o vydaných 
osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.  
(7) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 6 
nejméně po dobu 10 let od data konání odborné zkoušky, jíž se záznamy 
týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla odňata. 
(8) V rámci plnění povinností stanovených akreditované osobě tímto 
zákonem, zejména povinnosti uchovávat dokumenty v souladu s 
odstavcem 6 a 7, může akreditovaná osoba provozovat registr. 
 Informace předávané akreditovanou osobou do registru odpovídají 
podmínkám pro pořádání odborných zkoušek a vydávání osvědčení dle 
tohoto zákona, včetně podmínek pro generování testu a zasílání 
statistik stanovených prováděcími předpisy.  V případě sdílení 
informací mezi akreditovanými osobami odpovídá každá z 
akreditovaných osob za správnost a ověřitelnost informací, které do 
registru předává. 
Odůvodnění: 
Povinnost prokazování odborných znalostí a dovedností zkouškou u 
akreditované osoby je stanovena nyní třemi, brzy čtyřmi, sektorovými 
zákony. Na rozdíl od veškerých ostatních povinností, které jsou v rámci nové 

Nevyhověno.  
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimalizaci zásahů do zákona, které jsou omezeny na oddělení 
distribuce podle ZPKT od distribuce podle ZDPS. Odbornost a 
akreditované osoby nejsou otevírány, proto do nich nebudeme 
zasahovat. Pro případné vedení takového registru není třeba zákonné 
zmocnění. 
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koncepce regulace distribuce na finančním trhu nastavovány, je prokazování 
odbornosti jedinou povinností, která není prokazována vůči České národní 
bance přímo, ale její ověření je ponecháno na plné odpovědnosti 
zaměstnavatele či zastoupeného, a to pod pokutou ve výši až 10 mio Kč.  
Bez existence jednotného registru, či uvedení záznamu o splnění požadavku 
odbornosti, zejména jeho odborné části, u každé jednotlivé osoby, která 
spadá pod definici pracovníka, však není možné: 

- ověřit, že osoba zkoušku skutečně složila a že osvědčení, 
kterým se prokazuje, je platné 

- vyhledat osvědčení ve vztahu ke konkrétní fyzické osobě 
a to jak z pohledu zaměstnavatele, či zastoupeného, tak z pohledu 
spotřebitele nebo i samotného pracovníka. 
Vzhledem k tomu, že osvědčení má mít v sektoru spotřebitelských úvěrů, 
kapitálového a pojišťovacího trhu trvalý charakter, jedná se doklad 
srovnatelný s řidičským průkazem či maturitním vysvědčením. Přestože 
jednotlivé zákony stanoví povinné údaje, které má osvědčení obsahovat, 
není zákonem ani prováděcími předpisy jednoznačně dána jeho podoba, 
ochranné prvky, ale ani jakékoli další parametry související s jeho evidencí, 
vydávání duplikátů v případě ztráty atp. jak by tomu u úředního dokladu 
tohoto charakteru mělo být.  
Pro zaměstnavatele je tak poměrně riskantní akceptovat osvědčení vydané 
jakoukoli akreditovanou osobou, ať již takovou, s níž nemá sám předchozí 
zkušenosti, anebo kdykoli v budoucnu např. i takovou, která již zanikla. 
Kromě samotného seznamu akreditovaných osob lze z registru 
akreditovaných osob, který vede ČNB, vyčíst pouze jméno, IČO, adresu a 
okamžik udělení akreditace, nikoli však další nutné údaje, např. adresa 
funkčních webových stránek, které mají obsahovat celou řadu povinných 
informací, anebo údaje o podobě jejich osvědčení, kolik osvědčení již bylo 
danou akreditovanou osobou vydáno atp. 
Pokud je splnění požadavku odbornosti ponecháno na zjištění, resp. ověření 
zaměstnavatelem, avšak bez toho, aniž by mu byla dána možnost jakoukoli 
kontrolu vůbec provést, a to v situaci, kdy jsou nově zaváděny obsáhlé 
registry, přestává mít jeho odpovědnost jakýkoli reálný podklad. Proto je již 
nyní v praxi uplatňována celá řada praktik, kterými se zaměstnavatelé snaží 
dosáhnout větší jistoty, např. je kromě osvědčení vyžadováno i čestné 
prohlášení pracovníka, že zkoušku složil a osvědčení získal, anebo jedna 
akreditovaná osoba ověřuje u druhé, zda bylo takové osvědčení vydáno, 
ovšem ochota potvrdit tuto skutečnost se různí. 
Z našeho pohledu tedy nastavení povinného prokazování odbornosti 
postrádá prvek, který by celou koncepci zasadil do smysluplného 
rámce. Tím je:  

A) zřízení jednotného registru vydaných osvědčení, anebo 
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B) povinnost evidovat v registrech vedených ČNB též všechny 
pracovníky všech subjektů s uvedením splnění této podmínky  

S ohledem na stávající podobu registrů vedených ČNB, jsme si dovolili náš 
návrh koncipovat jako variantu A, a to ve formě možnosti, nikoli povinnosti.  
Máme za to, že jako dobrovolnou iniciativu akreditovaných osob lze na 
smluvním základě zajistit vznik takového jednotného registru již podle 
stávajících platných právních předpisů. Pro maximální jistotu všech 
zúčastněných (ať již v jakýchkoli rolích, včetně dohledového orgánu) 
bychom však určité legislativní zakotvení velmi uvítali. Obdobný koncept 
byl ostatně již před mnoha lety využit v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, 
v platném znění (dále jen „ZoB“) ve vztahu k úvěrovým registrům (ustanovení 
§ 38a odst. 1 ZoB). Jejich postupné rozšiřování do dalších oblastí, a též 
využívání existence těchto registrů zcela plnohodnotným způsobem v nové 
spotřebitelské legislativě, považujeme za přesvědčivý důkaz o tom, že 
ošetření některých zásadních prvků fungování finančního trhu na dobrovolné 
bázi je zcela dostačující.  
Další možností je samozřejmě zvážit i povinné vytvoření jednotného registru, 
ať již obdobným způsobem, jaký navrhujeme, anebo ve vztahu k ČNB např. 
dle ustanovení § 38a odst. 2 ZoB, či se vydat úplně jinou cestou, a to 
v podobě varianty B.    
Přestože na kapitálovém a penzijním trhu není povinnost složit odbornou 
zkoušku úplně nová, jde v tuto chvíli o nastavení stejného režimu pro 
všechny sektory, a chápeme náš návrh jako systémové opatření, které by 
mělo být dobře a jednoduše prosaditelné v okamžiku, kdy budou otevřeny 
dva dotčené sektorové zákony. Podotýkáme, že obdobně jednoduše by bylo 
možné v budoucnu doplnit též ustanovení § 71 zákona č. 257/2016 Sb., o 
spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „ZoSÚ“), a samozřejmě též 
navržený zákon o distribuci pojištění a zajištění.   
Pro Vaši lepší představu o tom, jak by mohl registr fungovat, uvádíme odkaz 
na registry vedené Slovenskou národní bankou registre.nbs.sk/odb-
sposobilost/osoby. 

 II. 
§ 87 

Odborná zkouška  
(1) Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí, která má lichý počet 
členů a je nejméně tříčlenná. Při provádění odborné zkoušky postupuje 
akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní 
bance.  
(2) Konání odborné zkoušky je veřejné. Akreditovaná osoba uveřejní na 
svých internetových stránkách termíny konání zkoušek, počet míst, výši 
poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový řád s dostatečným předstihem.  

Nevyhověno. 
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimalizaci zásahů do zákona spočívající v oddělení distribuce podle 
ZDPS od ZPKT. Odbornost a akreditované osoby nejsou otevírány, proto 
do nich nebudeme zasahovat. 
Odlišná úprava časové platnosti zkoušky reflektuje odlišný režim tvorby 
zkouškových otázek. 
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(3) O výsledku odborné zkoušky informuje akreditovaná osoba zkoušeného.  
(4) Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně 
vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o absolvování odborné zkoušky. 
Osvědčení obsahuje  
 a) identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,  
 b) identifikační údaje akreditované osoby,  
 c) údaje o rozsahu odborné zkoušky podle druhů činností,  
 d) údaje o datu konání zkoušky,  
 e) podpis oprávněné osoby.  
 (5) Osvědčení se vydává na dobu 5 let od data vykonání odborné zkoušky.  
 (6) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění 
odborných zkoušek, záznamy o provedených odborných zkouškách včetně 
dokumentů o jejich průběhu a výsledcích a záznamy o vydaných 
osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.  
 (7) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 6 
nejméně po dobu 10 let od data konání odborné zkoušky, jíž se záznamy 
týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla odňata. 
Odstavec 5 se zrušuje, dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako 
odstavce 5 a 6.  
Odůvodnění: 
Má-li navrženou novelou skutečně dojít ke sjednocení některých parametrů 
odborných zkoušek a souvisejících podmínek v sektoru distribuce penzijních 
produktů s již zavedenou úpravou v sektoru kapitálových trhů (a též 
spotřebitelských úvěrů, a v budoucnu též pojišťovnictví), a to např. včetně 
správních poplatků a přestupků, dovolujeme si doplnit toto sjednocení také o 
zbývající parametry. Mezi ty patří zejména odstranění doby trvání platnosti 
osvědčení dle ZDPS.  
Vzhledem k tomu, že ve všech sektorových zákonem je zapracována 
povinnost průběžného vzdělávání (v sektoru pojišťovnictví navíc v podobě 
kontinuálního prokazovaného vzdělávání), nespatřujeme žádný důvod pro 
výjimku, která by takto platila jen pro oblast distribuce penzijních produktů.  
Současně si dovolujeme předpokládat, že novelizace ZDPS přinese též 
změnu prováděcích právních předpisů, konkrétně vyhlášky č. 215/2012 
Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na 
finančním trhu, která, z našeho pohledu zcela neodůvodněně, stále 
vyžaduje pro členství v komisi dohlížející na odborné zkoušky nejen VŠ 
vzdělání, ale dokonce vzdělání či několikaletou praxi přímo v daném oboru. 
Pro dohled na skupinu osob vyplňujících testy odpovídající jednotně 
nastaveným parametrům není dle našeho názoru zapotřebí žádné speciální 
kvalifikace.  

 K bodu 1 (§ 1) Vyhověno. 
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Prof. JUDr. 
Jan Dědič  

Doporučujeme tento bod pro věcnou nesprávnost vypustit. Poznámka pod 
čarou č. 2 nemá upravovat toliko nařízení v oblasti obhospodařování 
investičních fondů, nýbrž i nařízení z jiného úseku – např. nařízení č. 
2015/2365 

 

K bodu 4 (§ 25 odst. 3) 
Doporučujeme jasně specifikovat okamžik, kdy vzniká oznamovací 
povinnost. „Den pověření“ není vyjádření určité, doporučujeme například 
specifikovat dnem, kdy je pověřené účinné.  

Vyhověno. 

K bodu 7 (§ 39 odst. 5) 
Požadujeme za důležité, aby v této souvislosti bylo postaveno na jisto, že 
obhospodařovatel se také – obdobně jako obchodník s cennými papíry – 
může spolehnout na informace o zákazníkovi, které mu předal jiný obchodník 
s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel. V tomto směru je tak 
nezbytné zakotvit i aplikaci § 15j zákona č. 256/2004 Sb. 

Nevyhověno. 
Toto ustanovení nebude touto novelou měněno, bude diskutováno pro 
účely další novely. 

K bodu 14 (§ 102) 
Nesouhlasíme s doplněním tohoto ustanovení. Právní jistota se, kterak uvádí 
důvodová zpráva, neposílí, ale naopak oslabí – a to pro další subjekty. Hrozí 
logicky výklad, že je-li stanoveno výslovně, že obhospodařovatel za dluhy 
neurčí, a contrario administrátor popřípadě jiné osoby, ručí.  
Bez ohledu na uvedené, jsme se nesetkali s žádným relevantním právním 
názorem, který by tvrdil, že obhospodařovatel za dluhy v podílovém fondu 
ručí. Vámi navrhovaná změnu tedy žádné reálné problémy neřeší, naopak 
nové přináší. 

Vyhověno. 

K bodu 17 (§ 113) 
Nesouhlasíme se zrušením v podstatě celého ustanovení upravujícího 
shromáždění podílníků, když sama důvodová zpráva uvádí, že toto 
ustanovení je dispozitivní. Navrhovaná změna více problémů přinese, než 
řeší. Zrušíte-li například ustanovení, dle kterého se na neplatnost usnesení 
shromáždění podílníků použijí ustanovení občanského zákoníku o 
neplatnosti schůzi spolku, použije se obecná úprava o neplatnosti právního 
jednání, tj. včetně ustanovené o absolutní neplatnosti. Návrh tak v podstatě 
zcela nelogicky a bez řádného zdůvodnění oslabuje právní postavení 
řadových podílníků a tedy omezuje jejich oprávnění, což je v rozporu s tím, 
co tvrdí důvodová zpráva. 

Vyhověno. 

K bodu 24 (§ 158) 
K navrhovanému textu máme několik důležitých připomínek.  
Formální připomínka: Nesouhlasíme se systematickým zařazením tématu, 
které svou logikou spadá do § 162, nikoli do § 158. 
Věcná připomínka č. 1: odstavec 5 požadujeme formulovat takto:  Není-li ve 
stanovách určeno jinak, jsou investiční akcie vydány bez hlasovacího práva.  

Vyhověno. 
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A vložit jej jako větu první § 162 odst. 2 a navrhovaný odstavec 5 pak zcela 
vypustit. Věta druhé návrh nerozumíme vůbec. Záměrem je, aby se § 162 
odst. 2 nepoužil, nebo aby nebyl dotčen? 
Věcná připomínka č.2: Zásadně nesouhlasíme s odnětím práva účasti na 
valné hromadě všem investičním akcionářům. Pouze na valné hromadě totiž 
může akcionář uplatňovat některá práva – zejména právo na informace a 
právo na vysvětlení. Bez toho, aniž výkon těchto práv byl akcionáři 
zajištěn jinak, tedy mimo účast na valné hromadě (§ 278 se například bez 
věcného důvodu zcela ruší – viz naše připomínky níže), nelze dle našeho 
soudu hovořit o ústavně konformním řešení a o existenci akciové 
společnosti jako takové. 
K bodu 28 (§ 188) 
Vítáme obecnou úpravu promotéra, ale nesouhlasíme s jejím systematickým 
zařazením. Po vzoru systematiky ZISIF vyžaduje toto téma samostatnou 
část, a to novou část šestou, začínající §  91a. 
Současně se domníváme, že institut „promotéra“ musí být zakotven 
v zakladatelském právním jednání (především společenské smlouvě), nikoli 
ve statutu investičního fondu, jehož změna podléhá pouze rozhodnutí 
obhospodařovatele. 

Vysvětleno, připomínkový místem akceptováno. 

K bodům 29 až 30 (§ 193) 
Rozumíme návrhu, který chápeme, že odráží požadavek praxe. Nejsme si 
však jisti vhodností jeho normativního vyjádření. Dle našeho názoru by se 
měla odchylka vázat k „nesprávně provedenému výpočtu aktuální hodnoty“, 
nikoli správně resp. nesprávně stanovené aktuální hodnoty. 

Vyhověno. 

K bodu 41 (§ 276 až 279) 
Nesouhlasíme s vypuštěním uvedených ustanovení a nerozumíme, proč se 
k němu přistupuje. Jedná se ustanovení, která zlepšují postavení investorů 
nebo přispívají k řádnému corporate governance. Například ustanovení § 
277 umožňuje snazší změnu společenské smlouvy, § 278 zakotvuje práva 
společníka na informace; zrušení tohoto ustanovení ve spojení s odnětím 
práva investičních akcionářů na účast na valné hromadě potom ve své 
podstatě degraduje investičního akcionáře na společníka akciové společnosti 
bez jakékoli možnosti získat byt jen informace o provozu společnosti. 

Vyhověno. 

K bodu 43 (§ 362a) 
Navrhovaný převod podfondu na jinou akciovou společnost považujeme– 
bez doplnění úpravy celého procesu – za nerealizovatelný. Jakkoli se jedná 
o účetně a majetkově oddělené jmění, jde stále o jmění společnosti, na které 
jsou vydány investiční akcie. To znamená, že musí proběhnout především 
ocenění převáděného jmění a výměna akcií. Především tak nelze převod 
podfondu společnostem, resp. jejím společníkům, vnutit. 
Vzhledem k tomu, že jde ve své podstatě o odštěpení sloučením, je dle 

Vyhověno částečně, bude ještě disktuváno. 
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našeho mínění – pakliže hodláte uvedený proces zakotvit – nutné aplikovat 
na tento proces stejná pravidla jaká zná pro tuto formu přeměny zákon 
upravující přeměny obchodních korporací. 
Připomínky a komentáře nad rámec Návrhu 
Praxe ukazuje, že stále přetrvávají určité dílčí nedostatky v právní úpravě 
komanditní společnosti na investiční listy, pro to, aby tento institut byl 
standardně využíván. 
Právní úprava by měla vyřešit tato témata  

- Umožnit vydávání a odkupování investičních listů (podobně jako je 
tomu u SICAV) 

- Umožnit dispozitivnost i § 126 odst. 1 ZOK věty první, tedy 
neupravovat kogentně dělení zisku a ztráty 

- Umožnit vytvářet podfondy  
- Umožnit většinové rozhodování ve všech otázkách, včetně otázek, 

které se týkajíc práva daného společníka (podobně jako je tomu u 
akciové společnosti) 

Jsme připraveni poskytnout Vám normativní návrh těchto dílčích změn. 

Vyhověno částečně. 
Poslední odrážka doplněna do novely, zbytek bude diskutován v rámci 
přípravy další novely. 

APS K zákonu č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“): 
K návrhu ust. § 77c  směřuje naše nejzásadnější připomínka. Záměr 
navrhovatele sjednotit shodně lhůty pro trvání a prodlužování oprávnění 
k činnosti zprostředkovatelů různých finančních produktů, napříč právním 
řádem, konkrétně zhoršuje postavení zprostředkovatelů doplňkového 
penzijního spoření (dále jen „DPS“), pro které by navrhovaná úprava 
znamenala podstatné zkrácení lhůt z dosavadních 24 měsíců na 1 rok. Šlo 
by přitom již v pořadí o druhou legislativní změnu v krátké době, neboť 
současné 24 měsíční lhůty byly zavedeny teprve s účinností od 1.1.2016, 
zákonem č. 377/2015 Sb. Nebylo to opatření bezdůvodné, ale v reakci na 
skutečnost, že maximální výše provize zprostředkovatelů DPS je limitována 
zákonem a výše provizí zprostředkovatelů tohoto produktu je tak výrazně 
nižší, než u zprostředkovatelů ostatních produktů, např. podle ZPKT. 
Z tohoto důvodu záměrem zákonodárce bylo snížení administrativní, a tím i 
poplatkové zátěže, výslovně zprostředkovatelům DPS. Navrhujeme proto, 
ponechat v ZDPS platnost dosavadních 24 měsíčních lhůt pro trvání a 
prodlužování oprávnění k činnosti zprostředkovatelů DPS a jejich vázaných 
zástupců, z důvodů právní jistoty a omezení administrativní a poplatkové 
zátěže a úpravu ZPKT neaplikovat do speciální úpravy ZDPS. Dvouletá 
periodicita prodlužování oprávnění k činnosti se rovněž z hlediska požadavku 
na aktuálnost registru zprostředkovatelů nejeví jako překážka. 

Vyhověno jinak. 
Je navrhována nová úprava správních poplatků (viz vypořádání 
připomínek ČNB), kterou se snižují obnovovací poplatky na polovinu. 
Návrat ke lhůtě, která byla původně zákonem stanovena, a která je nyní 
jednotná na celém trhu, je logickým krokem, oproti nedávnému 
nesystémovému prodloužení takové lhůty pro jeden jediný sektor. 
Finanční dopad je v souhrnu neutrální. 

V návrhu ust. § 77f  spatřujeme obdobný problém, neboť navrhovaná úprava 
mechanicky přebírá pro zprostředkovatele DPS limity povinného pojištění 

Nevyhověno. 
Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu je standardním institutem 
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zprostředkovatelů podle ZPKT, pokud jde o podmínky spoluúčasti, jsou 
v návrhu limity nastaveny dokonce přísněji než v ZPKT. Upozorňujeme na 
skutečnost, že takto vysoko nastavené pojistné limity neodpovídají 
odpovědnosti zprostředkovatelů DPS, v souvislosti s reálnými riziky jejich 
činnosti. Výše investic (měsíční příspěvky, celkové zůstatky na účastnických 
účtech) účastníků DPS jsou nesrovnatelně nižší, ve srovnání s klasickými 
investicemi, např. podle ZPKT, také podmínky investování podle ZDPS jsou 
výrazněji legislativně regulovány. Shoda jistě panuje v tom, že DPS je ze své 
povahy relativně velmi bezpečný produkt, státem nejen podporovaný, ale i 
důsledně regulovaný a dozorovaný. Navrhujeme proto také v případě limitů 
povinného pojištění zprostředkovatelů DPS nepřebírat úpravu ZPKT do 
speciálního ZDPS a zejm. s přihlédnutím k reálnému riziku 
zprostředkovatelské činnosti podle ZDPS           (a opět s přihlédnutím 
k zákonnému omezení výše provizí) nezatížit tyto zprostředkovatele 
neodůvodněně vysokými náklady na povinné pojištění a navrhované limity 
pojistného plnění v ZDPS řádově snížit. 

sektorové úpravy na finančním trhu. Limity pojistného plnění a podmínky 
spoluúčasti jsou víceméně sjednoceny napříč jednotlivými sektory 
finančního trhu. Navýšení nákladů na pojistné krytí nelze z pouhé změny 
podnikatelských oprávnění dovozovat. Pokud jsou v nějakém sektoru 
rizika nižší, toto nižší riziko zohlední pojišťovny při výpočtu pojistného, 
není důvod snižovat limity pojistného krytí. 

V návrhu ust. § 78 odst. 2  považujeme za nesprávnou definici činnosti 
vázaného zástupce v odkazu na odst. 1, namísto slov „pojištění nebo 
zajištění“ by, podle našeho názoru mělo být, v souladu s citovaným 
odstavcem, slovní spojení „doplňkového penzijního spoření“. 

Vyhověno. 

Námětem na další úpravu podmínek činnosti zprostředkovatelů DPS by 
mohla být také úprava stávajícího ust. § 87 odst. 5 ZDPS. Předkládáme 
v úvahu zrušit 5 letou platnost osvědčení o odborné zkoušce a nadále ho 
vydávat bez časového omezení, aby zprostředkovatel, který odbornou 
zkoušku úspěšně vykonal, ji nemusel absolvovat znovu. Změny v legislativě, 
které mohou v budoucnu nastat, lze proškolit zprostředkovatele jiným 
způsobem, jak se běžně děje i v rámci dosavadní pětileté platnosti 
osvědčení. 

Nevyhověno.  
Novelizace distribuce doplňkového penzijního spoření je postavena na 
minimalizaci zásahů do zákona, které jsou omezeny na oddělení 
distribuce podle ZDPS od ZPKT. Odbornost a akreditované osoby nejsou 
otevírány, proto do nich nebudeme zasahovat. 
Odlišná úprava časové platnosti zkoušky reflektuje odlišný režim tvorby 
zkouškových otázek. 

AKAT ZISIF: 
Body 5. a 6. části šesté (změna zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech).  
Jsme názoru, že navrhovaná změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, v pozdějším znění („ZISIF“), nepovede 
k vyjasnění, jaké činnosti spadají do režimu § 50 ZISIF. Ačkoliv z § 39 odst. 5 
ZISIF vyplývá, že obhospodařovatel nepotřebuje k výkonu jednotlivé činnosti, 
která je součástí administrace, povolení podle § 35 odst. 3 a odst. 4 ZISIF, 
toto ustanovení v kombinaci s § 39 odst. 1 ZISIF nicméně nepředstavuje 
jasné vodítko, zda se na tyto činnosti vztahuje § 50 ZISIF. Podle ESMA totiž 
k delegaci dochází vždy, když investiční společnost (obhospodařovatel a 
zároveň administrátor) na druhého outsourcuje nabízení investic do fondu 
(viz ESMA Q&As k AIFMD, odpověď na otázku č. 2 na straně 36). 
Domníváme se, že interpretace uvedená v důvodové zprávě není v souladu 

Vyhověno jinak. 
Návrh byl vypuštěn z novely. 
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s výkladem ESMA (viz výše), který staví na jisto, že v případě delegace 
nabízení nese veřejnoprávní odpovědnost za soulad s právními předpisy 
investiční společnost. Prosíme proto o vyjasnění textu důvodové zprávy, kde 
se hovoří, že taková činnost by měla být jakýmsi „obstaráním“, případně 
úpravu navrhované novely. 
ZISIF: 
Umožnění volby KID podle Nařízení Vlády nebo podle PRIIPs 
Nekvalita PRIIPs KID nutí investiční společnosti poskytovat investorům 
informace, o kterých však již předem ví, že nejsou správné a mohou být pro 
investory zavádějící. Proto by mělo být v zákoně výslovně uvedeno, že fondy 
kvalifikovaných investorů, které jsou nabízeny veřejně, resp. na ně dopadá 
povinnost připravovat Sdělení klíčových informací, mají možnost volby 
Sdělení klíčových informací, a to jak podle Nařízení Vlády ke sdělení 
klíčových informací, tak i podle PRIIPs. Toto lze dosáhnout pouze změnou 
zákona. Jelikož jsme toto již navrhovali České národní bance naše chápání 
je takové, že ČNB s takovýmto návrhem nemá problém. Vzhledem 
k iniciativám (kupříkladu evropské asociace EFAMA) na odložení účinnosti 
PRIIPs KID pro fondy doufáme, že k takovému odložení skutečně dojde, a 
proto navržení umožnění volby KID pro FKvI má dle našeho názoru smysl i 
v současné době, avšak pouze právě v současné době. 

Vysvětleno. 
Potřebnost vyloučení sdělení klíčových informací podle nařízení PRIIPs. 
není po věcné stránce náležitě odůvodněna. Není zřejmé, v jakých 
aspektech podává sdělení podle nařízení PRIIPs investorovi zavádějící 
informaci. Stanovit zákonem pro investiční společnost možnost volby 
mezi dvěma právními předpisy nepovažujeme za legislativně přípustné, 
eventualitou je tak zřejmě pouze případná povinnost řídit se tuzemským 
právním předpisem (nařízením vlády). Požadavek připomínkového místa 
však není účelný s ohledem na to, že výjimka v čl. 32 nařízení PRIIPs 
zatím nebyla ze strany EK ani potvrzena. V takové situaci je důvodné se 
obávat toho, že by se k 1.1.2020 musely inv. společnosti vrátit ke 
sdělování klíčových informací podle nařízení PRIIPs. 

ZISIF: 
Úprava ex ante a ex post depozitářských kontrol 
V návrhu zcela chybí úprava depozitářských kontrol, která by českou právní 
úpravu alespoň přiblížila úpravě v evropských předpisech a standardům 
depozitářských kontrol v zemích evropské unie. Po několika letech 
doplňování materiálů, podkladů a právních analýz České národní bance 
AKAT tuto otázku otevřel již i na jednání s Bankovní radou České národní 
banky, dne 8.března 2017, kde nám bylo přislíbeno, že alespoň v oblasti 
fondů kvalifikovaných investorů bude tato úprava napravena směrem ke 
standardu, který je v celé Evropské unii. Je zcela nezbytné, aby po mnoha 
letech diskuzí nad tímto tématem byla tato otázka dořešena, a to již touto 
novelou. Není akceptovatelné, aby tato otázka byla odložena o další rok 
nebo dva, a tak i nadále přetrvával zcela nevyhovující, a navíc bezdůvodně 
nestandardní stav. 

Vyhověno jinak. 
V novém odstavci se specifikuje způsob provedení kontroly fondem 
kvalifikovaných investorů. Stanoví se na jisto, že kontrola podle § 73 odst. 
2, který je ve vztahu k nadlimitním fondům kvalifikovaných investorů 
transpozicí čl. 21 odst. 9 písm. c) AIFMD a ustanovení v souvisejícím 
prováděcím předpisu (č. 231/2013), se uskuteční až po provedení 
příkazu obhospodařovatele. Kontrola ex post se zavádí jako pravidlo pro 
všechny fondy kvalifikovaných investorů, tj. nejen pro nadlimitní fondy. 
Zároveň se v souladu s uvedenou právní úpravou EU ponechává 
depozitáři možnost provést kontrolu před provedením příkazu. Kontrola 
ex ante by měla být provedena tehdy, pokud to depozitář považuje za 
vhodné a po dohodě s obhospodařovatelem. Podrobnosti této kontroly by 
měla upravit depozitářská smlouva.  

Dodatečná připomínka: 
ZISIF: 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 130 odst. 2 ZISIF slova: „nebo do 
uplynutí lhůty pro první výpočet aktuální hodnoty podílového listu uvedené ve 
statutu podílového fondu po vzniku tohoto fondu.“  
Tj. celé: Administrátor otevřeného podílového fondu může nejdéle 3 měsíce 
ode dne, kdy obhospodařovatel tohoto fondu zahájil vydávání podílových 

Vysvětleno. 
Tento návrh je ponechán k diskuzi pro další novelu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5ELPD40)



 

 

- 90 - 

 

listů tohoto fondu, nebo do uplynutí lhůty pro první výpočet aktuální hodnoty 
podílového listu uvedené ve statutu podílového fondu po vzniku tohoto 
fondu, zajistit jejich vydávání za částku, která se rovná jejich jmenovité 
hodnotě, nebo za částku uvedenou ve statutu, jde-li o podílové listy bez 
jmenovité hodnoty; tato částka může být zvýšena o přirážku uvedenou ve 
statutu. 
Odůvodnění:  
Aktuální právní úprava umožňuje vydávat PL/ IA za cenu uvedenou ve 
statutu nebo za nominální hodnotu jen po dobu 3 měsíců od zahájení 
vydávání; vzniká zde nesoulad v případě, že investiční fond NAV stanovuje 
méně často než 1 x za 3 měsíce, tj. po uplynutí 3 měsíců by se NAV muselo 
stanovit mimořádně. Národní právní úprava je zde přísnější než evropská, 
neboť dle ní má FKvI povinnost stanovit NAV min. jednou ročně.  
Dodatečná připomínka: 
ZDKT: 
K § 8 odst. 1 ZDKT [vyjasnění pravomoci ČNB získat údaje z databáze 
účastníků telefonní služby] 
Nesouhlasíme s navrženým zněním. Jaká je definice „od každého“ a v jakém 
rozsahu? 
„§ 8 
(1) Česká národní banka je oprávněna pro účely výkonu dohledu nad 
kapitálovým trhem 
a) vyžadovat informace od každého, včetně auditorů; to se týká i údajů z 
databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby .“. 

Nevyhověno. 
Jde již o platné znění, plynoucí zejména z regulace zneužití trhu. 

ZPKT: 
Připomínka k návrhu § 368f a násl. Insolvenčního zákona  
Vidíme jako potenciálně problematické že insolvenční řízení by se mělo 
zahajovat vůči obhospodařovateli. Toto může mít závažné následky - např. u 
treasury smluv, kdy IS vždy konstatuje, že není v insolvenci - podmínka pro 
uzavření smlouvy, dále insolvence je případem porušení těchto smluv, který 
způsobuje předčasné ukončení obchodů atp. Obdobně problematické to 
může být při správě realitního fondu, kdy IS dává záruky prodávajícímu. 
Protistranám by se těžko vysvětlovalo, že insolvence je vedena v praxi proti 
fondu, nikoli proti IS, a že v tomto případě se použijí ustanovení ZPKT, která 
podle mě nikdo ze subjektů mimo finanční trh moc nezná. Pak je rovně ž 
značně problematické, pokud by byla IS vedena v insolvenčním rejstříku.  
Nejlepším řešením by bylo, kdyby bylo zahajováno vůči fondu - ačkoli se 
nejedná o subjekt s právní osobností, je velmi snadno identifikovatelný 
(seznam ČNB, ISIN, KIČ atp.). 

Vyhověno. 
Insolvenční řízení se bude zahajovat vůči podfondu/podílovému fondu, 
kterému bude pro tyto účely přiznána procesní subjektivita. Subjektem 
insolvenčního řízení tedy investiční společnost nadále nebude. 

ZPKT: Nevyhověno. 
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Vztažení povinnosti vykonávat zkoušky pouze na osoby provádějí 
investiční poradenství a přijímání a předávání pokynů dle ZPKT 
Současný koncept ověřování odbornosti považujeme za velmi problematický. 
Jelikož se jedná o chybu, která vznikla formulací v zákoně, a v tomto rozsahu 
nebyla nikdy s trhem diskutována, prosíme o zařazení této otázky již do 
aktuálně navrhované novely a to směrem, který by vyloučil „nedistributorské“ 
investiční služby tak, aby bylo dosaženo souladu s návrhy, které AKAT, ČNB 
i ministerstvo financí diskutovaly v předchozích několika letech a dosáhli 
v nich souladu. Mezi takovéto projednané návrhy, které by byly výsledkem 
předchozích diskuzí, nepatří vztažení povinnosti odborných zkoušek na 
všechny investiční služby mimo jednání s profesionálním investorem. 
Dodatečná připomínka: 
K novelizačnímu bodu 5 (§ 14b odst. 5 ZPKT) [výjimka z odborné 
způsobilosti] 
Zde připomínáme i připomínku AKAT, že návrh je nedostatečný, a 
nereflektuje již uzavřené diskuze o rozsahu investičních služeb, na které se 
vztahuje zkouška odbornosti. Výsledkem několikaletých diskuzí k odbornosti 
byla shoda na tom, že odbornost by se měla ověřovat pouze u 
distributorských služeb. Následně by měla být přijatá definice ve vztahu 
k osobám/investičním službám, co se považuje za splnění požadavku 
odbornosti bez akreditované zkoušky. 
ZPKT: 
Úprava nahrávání telefonických hovorů.  
K čl. I. bod 6., 10. a 11.:  
Velmi vítáme upřesnění transpozice čl. 16 odst. 7 prvního a druhého 
pododstavce MiFID II, který se týká nahrávání telefonních hovorů a 
děkujeme za její zohlednění v připravovaném návrhu. Přesto si dovolujeme 
předložit ještě 2 doplňující návrhy: 
1. Vzhledem k tomu, že se úprava § 15a a § 17 ZPKT netýká adaptace 
nového nařízení o prospektu, ale jedná se o upřesnění transpozice již účinné 
směrnice MiFID II, navrhujeme, aby se účinnost těchto ustanovení nevázala 
na účinnost nařízení o prospektu, ale aby tato ustanovení nabyla účinnosti co 
nejdříve po přijetí zákon. Proto navrhujeme čl. VIII zákona doplnit takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dne 21. července 2019 s výjimkou ustanovení 
části první čl. I bodů 6., 10. a 11., která nabývají účinnosti patnáctým dnem 
po jeho vyhlášení.“ 
Dáváme také ke zvážení, jestli obdobným způsobem neurychlit také účinnost 
čl. I bodu 5. (omezení povinnosti konat odbornou zkoušku). 
2. I když návrh MF týkající se § 17 ZPKT velmi vítáme a podporujeme, 
dáváme ke zvážení ještě další upřesnění znění § 17 ZPKT v následujícím 
smyslu: 

Nevyhověno. 
S ohledem na zásadní připomínku ČNB bylo rozhodnuto, že úprava bude 
provedena tak, že dojde k návratu ke stavu před 3.1.2018. 
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§ 17 
(1) Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy a 

dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k 
tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat 
dodržování požadavků podle tohoto zákona, přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52) a přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních 
nástrojů53), zejména zda obchodník s cennými papíry dodržuje své 
povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a zda 
nenarušuje řádné fungování trhu. Nahrávky telefonických hovorů 
a záznamy elektronické komunikace je obchodník s cennými 
papíry povinen pořizovat a uchovávat jen v případech 
stanovených v odstavci 2. 

(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy 
Obchodník s cennými papíry pořizuje a uchovává nahrávky 
telefonických hovorů a záznamy elektronické komunikace, pokud 
účelem takového telefonického hovoru nebo elektronické 
komunikace je týkající se obchodů uzavřených uzavření obchodu 
obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a nebo poskytnutí 
investiční služby zahrnující investičních služeb, které zahrnují 
přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, a to i v případě, 
že účelem telefonického hovoru nebo elektronické komunikace 
bylo k uzavření obchodu nebo poskytnutí této investiční 
služby, avšak k tomu nedošlo. Tyto záznamy se vedou i tehdy, 
bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční 
služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani 
k poskytnutí této investiční služby nedošlo. 
CELEX: 32014L0065 (čl. 16 odst. 7 první a druhý pododstavec) 

USF 1. K povinnosti nahrávat telefonickou komunikaci se zákazníky (§ 17 
novely ZPKT) 

Jednoznačně podporujeme snahu zpřesnit podmínky, za kterých musí být 
telefonická komunikace se zákazníky nahrávána. Současný výklad 
prosazovaný v rámci dohledové praxe České národní banky (ČNB) 
považujeme za výrazně extenzivní a ve své podstatě překračující rámec 
znění zákona. 
Navržené znění však považujeme stále za příliš široké, proto v rámci 
zpřesnění požadujeme jej dále upravit takto (červeně): 

§ 17 
(1) Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy a dokumenty týkající se 
investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě 
mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků podle tohoto 
zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání 

Nevyhověno. 
S ohledem na zásadní připomínku ČNB bylo rozhodnuto, že úprava bude 
provedena tak, že dojde k návratu ke stavu před 3.1.2018. 
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trhu52) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy 
finančních nástrojů53), zejména zda obchodník s cennými papíry dodržuje 
své povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a zda 
nenarušuje řádné fungování trhu. Nahrávky telefonických hovorů a 
záznamy elektronické komunikace je obchodník s cennými papíry 
povinen pořizovat a uchovávat jen v případech stanovených v odstavci 
2. 

  
(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy Obchodník s cennými 
papíry pořizuje a uchovává nahrávky telefonických hovorů a záznamy 
elektronické komunikace, pokud účelem takového telefonického hovoru 
nebo elektronické komunikace je týkající se obchodů uzavřených uzavření 
obchodu obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a nebo poskytnutí 
investiční služby zahrnující investičních služeb, které zahrnují přijetí, 
předání nebo provedení pokynu zákazníka, a to i v případě, že účelem 
telefonického hovoru nebo elektronické komunikace bylo k uzavření 
obchodu nebo poskytnutí této investiční služby, avšak k tomu nedošlo. 
Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo 
poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření 
obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo. 
CELEX: 32014L0065 (čl. 16 odst. 7 první a druhý pododstavec) 
Tato připomínka je zásadní. 
2. Redukce požadavků na řídící a kontrolní systém IZ (§ 32 novely 

ZPKT) 
Ačkoliv dané ustanovení není předmětem novelizace, dáváme vzhledem 
k jejímu cíli – snížení administrativní zátěže distributorů – opětovně na 
zvážení redukci požadavků na ŘKS investičního zprostředkovatele. Jde 
zejména o povinnost řízení (operačního) rizika, které je vzhledem naturelu 
činnosti IZ povinností nadměrnou. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, 
že ani po cca dvou letech od ukončení transpoziční diskuze nemáme k dané 
povinnosti ujasněn pohled dohledového orgánu (ČNB), i přes četné 
konzultativní dotazy a případové studie předložené trhem. 

Vysvětleno. 
Připomínka jde nad rámec novely, navíc je příliš obecná na to, aby 
směřovala ke konkrétnímu návrhu na změnu stávající zákonné úpravy. 
Pokud jde o přístup orgánu dohledu k posuzování plnění dotčené 
povinnosti, nevyhovující stav je třeba diskutovat s ČNB, která se dle 
našich informací staví k potenciálnímu snížení požadavků zamítavě. 

3. K problematice tzv. multilicencí (poznámka k novele ZSP) 
Zavedení tzv. multilicencí ve formě poplatkových slev při kumulaci registrací 
(licencí) distributorů jednoznačně podporujeme. Jde o mechanismus, který 
dle našeho soudu ponechává stimul pro profesionalizaci odvětví (obnovovací 
poplatek), avšak odstraňuje jeho zcela zbytečné a zatěžující multiplikování 
při souběhu více licencí, ke kterému dochází u valné části distributorů. V této 
souvislosti podotýkáme, že k dosažení pozitivního efektu musí multilicence 
vždy zahrnovat jak registrační, tak obnovovací poplatky. 

Vzato na vědomí. 
V návaznosti na jednání s ČNB byly poplatky přepracovány tak, že 
obnovovací poplatky se snižují na polovinu dosavadní výše. 

4. K zřízení samostatného zprostředkovatele pro oblast doplňkového Vysvětleno.  
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penzijního spoření (§ 74 novely ZDPS a dále) 
Oceňujeme snahu MF snižovat neopodstatněnou administrativní zátěž 
danou aplikací požadavků investičního zprostředkování na distributory penzí, 
předmětný návrh zřízení zvláštní kategorie SZ pro oblast DPS však 
nepodporujeme. Je třeba mít na paměti, že naprostá většina 
zprostředkovatelských společností funguje multi-produktově, napříč sektory a 
poskytuje jak investiční služby, tak zprostředkování DPS. V této situaci by 
tedy nutnost další licence SZ znamenala pouze zbytečné administrativní 
zatížení navíc a také zdvojování některých regulatorních povinností (např. 
pojištění odpovědnosti). Návrh by tak paradoxně vedl ke zvýšení 
administrativních nároků pro výraznou většinu trhu, což pokládáme za 
nepřijatelné. Z tohoto důvodu je naše stanovisko negativní. Výrazně 
prospěšnější by v daném ohledu byla redukce regulatorních povinností 
samotného IZ – viz. bod 2 výše. 
Tato připomínka je zásadní. 

Změny spočívající ve vyčlenění samostatné sektorové úpravy pro 
distribuci doplňkového penzijního spoření byly iniciovány subjekty, které 
tuto činnost vyvíjejí.  
Toto řešení současně umožní žádoucí snížení podnikatelské zátěže pro 
ty regulované osoby, které zamýšlejí distribuovat pouze penzijní 
produkty.  
Současně se tímto odstraní určitý regulatorní paradox, kdy zákon 
požaduje pro výkon činnosti podnikatelské oprávnění, které z větší části 
povinná osoba ani nevyužije.  
Návrh obsahuje přechodná ustanovení, která rozhodující část dodatečné 
administrativní a finanční zátěže stávajících zprostředkovatelů, spojené 
s přechodem na novou právní úpravu, odstraní.  
Navýšení nákladů na pojistné krytí nelze z pouhé změny podnikatelských 
oprávnění dovozovat. 
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	Druhá věta: „Návrh zákona žádným způsobem nemění dosavadní praxi v této oblasti,“ je v rozporu s první: „Návrh zákona nezasahuje do ochrany soukromí či osobních údajů.“ Pokud platí druhá věta, tak návrh zákona do ní zasahuje, a to tak, že stávající zásahy nemění. Tento rozpor je třeba vyřešit. Nicméně, z návrhu jasně vyplývá, že tvrzení první věty je absurdní a v rozporu s realitou, ať již veřejnoprávně – v § 75a zákona o doplňkovém penzijním spoření uchovají dokumenty a záznamy a v § 79 zákona o doplňkovém penzijním spoření se zřizuje nepojmenovaný registr, což je typické zpracování osobních údajů a podstatná změna oproti dnešnímu seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti – nebo soukromoprávně – identifikací promotéra investičního fondu ve statutu investičního fondu podle § 188 odst. 3 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Součástí DPIA by mělo být i vyhodnocení silného zásahu do soukromí vyplývajícího z povinnosti transposice článku 16 odst. 7 směrnice 32014L0065, které se navíc promítá do řady ustanovení návrhu novely.
	Zhodnocení, zda návrh není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), patří do zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, obecné části důvodové zprávy.
	Zhodnocení, zda návrh není v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je nezbytné zrušit, neboť DPD byla dne 25. května 2018 zrušena.
	Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U zákonů by to nemělo smysl, protože speciální zákon má před ZOOÚ přednost. U prováděcích předpisů platí, že primární je dodržení principů ochrany soukromí; není smyslem obecné části odůvodnění prováděcího předpisu vyhodnocovat soulad se všemi myslitelnými speciálními zákony. Navíc po 25. květnu 2018 se drtivá většina jeho ustanovení nepoužije na základě principu lex posterior derogat legi priori.
	Co se týká souladu s GDPR, nelze vyhodnocovat soulad s právním předpisem, které se podle tvrzení předkladatele na danou matérii nevztahuje. Navíc smyslem DPIA není vyhodnotit GDPR, ale popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Po nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. V souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je nezbytné se zabývat i způsoby využití nových nástrojů ochrany osobních údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování apod.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR.
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