
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu  

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 9. 4. 2020, s termínem dodání stanovisek do 13. 5. 2020. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce.  

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Připomínky jako povinná připomínková místa zaslala: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády 

ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády – Odbor kompatibility. Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo 2 své připomínky jako 

zásadní, Ministerstvo vnitra označilo 6 svých připomínek jako zásadních, Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility označil 10 svých připomínek jako zásadních.  

 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NAPOJENÁ NA eKLEP: 

Z dalších připomínkových míst napojených na eKLEP připomínky zaslali: Českomoravská konfederace odborových svazů, Česká národní banka, 

Exekutorská komora, Hospodářská komora České republiky, Kancelář finančního arbitra, Nejvyšší kontrolní úřad. Českomoravská konfederace odborových 

svazů označila 2 své připomínky jako zásadní, Česká národní banka označila 15 svých připomínek jako zásadních, Hospodářská komora České republiky 

označila 5 svých připomínek jako zásadních, Kancelář finančního arbitra označila 2 své připomínky jako zásadní. Návrh je vládě předkládán se 4 rozpory 

s Českou národní bankou. 

 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Dne 9. 4. 2020 byl návrh publikován na internetových stránkách Ministerstva financí ke konzultaci odborné veřejnosti s termínem dodání připomínek 

do 13. 5. 2020. Připomínky jako nepovinná připomínková místa zaslala: Asociace finančních poradců, Asociace pro kapitálový trh, Asociace pro podporu a 

rozvoj svěřenských fondů, Asociace penzijních společností, Burza cenných papírů Praha, Czech Private Equity & Venture Capital Association, Česká 

asociace pojišťoven, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Česká bankovní asociace, Českomoravská poradenská a.s, In 

Investments, s. r. o. 

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA:  

I. Zásadní připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MPO U novelizace zákona o regulaci reklamy 

MPO nesouhlasí s navrhovanou právní úpravou zákona o regulaci 

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

X. 
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reklamy v předkládané podobě pro její rozpor s důvodovou 

zprávou.  

Odůvodnění: Předkládaný návrh si mj. klade za cíl novelizovat 

zákon o regulaci reklamy doplněním nového paragrafu 5k, který by 

měl obsahovat regulaci reklamy na investiční nástroje ve smyslu 

§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu“). V důvodové zprávě je tento záměr vysvětlen 

následujícím způsobem: 

„V dnešní době existují internetové inzertní portály, které umožňují 

emitentům nabízet své dluhopisy, aniž by tyto portály byly jakkoli 

regulovány či podléhaly dohledu ČNB. Je proto vhodné regulovat 

reklamu na investiční nástroje s tím, že nová pravidla musí plnit 

všechny subjekty, které tuto reklamu provádí.“ Dále se v důvodové 

zprávě také uvádí, že „cílem (novely zákona o regulaci reklamy) je 

zajistit alespoň minimální úroveň regulace inzertních portálů, 

které nepodléhají dohledu ČNB, přesto však na svých stránkách 

nabízejí investiční nástroje retailovým klientům. S ohledem na 

vyšší standard ochrany spotřebitele se nabízí, aby reklama na 

investiční nástroje byla regulována obdobně jako reklama na 

hazard.“  

Proti samotnému zavedení regulace reklamy této značně specifické 

oblasti v zásadě nic nenamítáme, již z dikce shora citovaných částí 

důvodové zprávy je však zřejmé, že navrhovatel zákona hodlá 

zavést omezení reklamy primárně ve vztahu k jejím šiřitelům, tj. 

v daném případě inzertním portálům, kdy za tím účelem v případě 

porušení navrhovaných omezení navrhuje rovněž jejich stíhání 

jako přestupku podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o regulaci 

reklamy, půjde-li o pachatele fyzickou osobu, anebo jako 

přestupku podle § 8a odst. 2 písm. d) téhož zákona, půjde-li o 

pachatele právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Zde však 

narážíme na naprosto stěžejní problém, a to že předmětná 

ustanovení - § 8 a 8a zákona o regulaci reklamy, jejichž novelizace 

se navrhuje - operují pouze s přestupky fyzické podnikající i 

nepodnikající osoby a právnické osoby jako zadavatele reklamy, 
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nikoliv jako jejího šiřitele.  

Vzhledem k tomu, že navrhovaná omezení se týkají obsahu 

reklamy, předmětného protiprávního jednání se mohou dopustit 

primárně zadavatelé reklamy, zejména obchodníci s cennými 

papíry jako jedni z tzv. profesionálních zákazníků ve smyslu 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a případně zpracovatelé 

reklamy, nikoliv její šiřitelé (šiřitel reklamy neodpovídá za její 

obsah, ale za její šíření). 

U novelizace zákona o regulaci reklamy  

MPO nesouhlasí s tím, aby dozor nad dodržováním těchto omezení 

reklamy prováděly krajské živnostenské úřady.  

Odůvodnění: Je sice pravda, jak stojí v důvodové zprávě, že 

inzertní portály, které např. nabízejí dluhopisy českých firem, 

nepodléhají dohledu České národní banky, nicméně činnost 

obchodníků s cennými papíry, která je vyloučena ze zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (viz § 3 písm. a) právě citovaného 

zákona), dohledu České národní banky podléhá  

(viz § 5 a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu). To je 

ostatně s ohledem na specifičnost komodity investičních nástrojů a 

možnosti obchodování s nimi zcela logické.  

Jako nelogické se však jeví, aby navrhovanou regulaci reklamy 

dozorovaly krajské živnostenské úřady, které nejenže nemají k této 

oblasti jakýkoliv vztah, ale nemají ani patřičné znalosti ohledně 

obchodování s investičními nástroji a tedy ani s aplikací zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu. Pokud tedy existuje záměr pro 

futuro stíhat takové jednání jako přestupek, výkon dozoru i 

projednávání takového přestupku by měl zaštiťovat profesionál 

v dané oblasti. Koneckonců i s ohledem na koncepci správního 

trestání ohledně profilace přestupků v tzv. „stejné oblasti veřejné 

správy“. Zdůrazněme, že role krajských živnostenských úřadů je 

v zákoně o regulaci reklamy (viz § 7) koncipována až jako tzv. 

„zbytková“, není-li možné, aby se dozorem zabývaly do problému 

„zasvěcenější“ orgány veřejné moci.  

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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S ohledem na právě uvedené, by v případě prosazení 

předkládaného návrhu proto prospělo, pokud by byl naopak 

novelizován § 7 zákona o regulaci reklamy v tom směru, že by 

byla doplněna ve vztahu k této oblasti dozorová role České národní 

banky.  

MV K čl. VII bodu 18 – k § 40a odst. 3 a 4 zákona č. 190/2004 Sb.: 

Do zvláštní části důvodové zprávy požadujeme doplnit řádné 

argumenty podporující navrhovanou maximální výši pokuty, a to 

v souladu s pravidly Zásad tvorby právní úpravy přestupků. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

Výše pokut sjednocena na 1 mil. Kč a důvodová zpráva doplněna 

takto: 

Za porušení pravidel pro prospekt lze uložit pokutu do 10 mil. Kč, 

zde je závažnost nižší, proto se navrhuje pokuta 1 mil. Kč. 

K čl. X bodu 1 – k § 18a a § 18b zákona č. 427/2011 Sb.: 

Smyslem přístupu soukromoprávních subjektů (tzv. 

soukromoprávních uživatelů údajů) k údajům vedeným 

v základních registrech nebo agendových informačních systémech 

je umožnění plnění povinností, které těmto subjektům vyplývají 

ze zvláštních právních předpisů. Pro plnění jiných povinností, 

zpravidla plynoucích ze smluv, je třeba získat souhlas subjektu 

údajů s využíváním jeho údajů z informačních systémů veřejné 

správy. V § 18a odst. 1 úvodní větě proto požadujeme za slovo 

„povinností“ vložit slova „stanovených právních předpisem“. 

Obdobně je přístup k údajům vedeným v základních registrech a 

agendových informačních systémech založen s účinností od 1. 

ledna 2021 v případě bank a pojišťoven zákonem č. 49/2020 Sb., 

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Vyhověno jinak. 

MF předloží úpravu opětovně až po detailnějším projednání 

problematiky přístupu do registrů a omezování používání rodných 

čísel s MV. 

K čl. X bodu 1 – k § 18a a § 18b zákona č. 427/2011 Sb.: 

Pokud jde o údaje z informačního systému evidence občanských 

průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů, 

platí, že čísla těchto dokladů by měla sloužit pouze jako tzv. 

stykové identifikátory pro jednorázové ztotožnění fyzických osob 

tímto identifikátorem vůči základnímu registru obyvatel, přičemž 

Vyhověno jinak. 

MF předloží úpravu opětovně až po detailnějším projednání 

problematiky přístupu do registrů a omezování používání rodných 

čísel s MV. 
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pojem ztotožnění znamená v tomto kontextu získání agendového 

identifikátoru fyzické osoby (AIFO). V této souvislosti 

upozorňujeme, že stykové identifikátory by neměly být 

společnostmi, které tuto informaci získávají, dále evidovány. Roli 

neměnitelného identifikátoru dané osoby totiž hraje již zmíněné 

AIFO. S ohledem na navrhovanou účinnost zákona (1. ledna 2022) 

a budoucí znění zákona o základních registrech (účinnost od 1. 

února 2022) poukazujeme na rozšíření rozsahu údajů vedených v 

základním registru obyvatel, kde budou nově vedeny údaje o 

rodném příjmení, pohlaví, příznaku omezení svéprávnosti, 

rodinném stavu či registrovaném partnerství, datu skončení 

platnosti identifikačních dokladů. Na nepovinné bázi pak budou 

vedeny také údaje o telefonním čísle, adrese elektronické pošty a 

sériových číslech kvalifikovaných certifikátů. Tento rozsah údajů 

se jeví jako plně dostačující pro potřeby penzijních společností, a 

proto využívání údajů z dalších informačních systémů veřejné 

správy (informační systém evidence obyvatel, informační systém 

cizinců) považujeme za nadbytečné. Z výše uvedených důvodů 

požadujeme § 18a odst. 1 písm. b) až e) a § 18a odst. 3 až 6 

vypustit.  

K čl. X bodu 1 – k § 18a a § 18b zákona č. 427/2011 Sb.: 

Rodné číslo nemá být zpracováváno, pokud k tomu není nezbytný 

důvod. Rodné číslo může ve výjimečných případech, daných 

zejména historickými souvislostmi, sloužit jako stykový 

identifikátor pro ztotožnění fyzických osob v registru obyvatel, ale 

v žádném případě nesmí do budoucna sloužit jako jednoznačný 

identifikátor fyzické osoby v informačních systémech penzijních 

společností. Pokud penzijní společnost hodlá využívat údaje z 

registru obyvatel prostřednictvím svého systému pro využívání 

údajů, musí jako jednoznačný identifikátor užívat AIFO. V případě 

existence práva užití AIFO je zcela nežádoucí, aby rodná čísla 

fyzických osob byla v systémech penzijních společností nadále 

uchována. Požadujeme § 18a odst. 3 písm. e) a § 18a odst. 4 písm. 

e) vypustit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno jinak. 

MF předloží úpravu opětovně až po detailnějším projednání 

problematiky přístupu do registrů a omezování používání rodných 

čísel s MV. 
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K čl. XI bodům 55 a 56 – k § 611 odst. 7 a 8 zákona č. 240/2013 

Sb.: 

V uvozovací větě odstavce 7 požadujeme slova „podle odstavců 1 

až 4“ nahradit slovy „podle odstavců 1 až 6“ tak, aby bylo možno 

uložit pokutu také za nově zavedené přestupky. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

57. V § 611 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 

58. V § 611 odst. 8 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „, 4, 5 nebo 

6“. 

K čl. XI bodům 55 a 56 – k § 611 odst. 7 a 8 zákona č. 240/2013 

Sb.: 

V této souvislosti upozorňujeme, že podle našeho názoru byla v 

odstavci 8 slova „podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4“ omylem 

nahrazena slovy „podle odstavce 1, 2, 3 nebo 6“. Vzhledem k 

tomu, že odstavec 4 není novelizován, neshledáváme důvod k 

takovéto změně. Uvedená úprava se zřejmě měla týkat odstavce 7. 

Požadujeme odstavec 8 revidovat. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

57. V § 611 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 

58. V § 611 odst. 8 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „, 4, 5 nebo 

6“. 

ÚV - Odbor 

kompatibilit

y 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů: 

k § 15a odst. 1 písm. e): Obáváme se, že ustanovení je jen těžko 

aplikovatelné pro nesrozumitelnost výrazu „obdobný účet vedený 

osobou na území …oprávněnou …“ Podle části sedmé – novely 

ZPKT (bod 8), není jasné, jakou povahu – v systému důchodového 

zabezpečení – má tento produkt zastávat. Má-li být produktem 

spoření na stáří, jak je konstatováno v této části předloženého 

návrhu – potom v II. nebo III. pilíři důchodového systému1 ? Návrh 

v části sedmé, která tento investiční účet upravuje, na toto odpověď 

nedává. Žádáme předkladatele o vyjádření, dále též připomínky 

níže, k části sedmé. 

_______________ 
1 Ve většině členských států EU, proto i v právu EU samém, se 

úprava důchodového systému dělí do 3 tzv. pilířů, pro každý z nich 

pak platí zvláštní pravidla. 

Vyhověno, vysvětleno. 

Domníváme se, že je-li text nastaven ve formě: „účet dlouhodobých 

investic a obdobný účet vedené osobou … oprávněnou…“, tak jak 

je uváděno v textu návrhu zákona, již srozumitelným je, neboť 

pokrývá oba vyjmenované produkty, tj. jak účet dlouhodobých 

investic, tak i obdobný účet. Ambici řešit meritorně stávající 

důchodový systém návrh novely zákona o daních z příjmů 

rozšířením o diskutovaný produkt nemá. V širším slova smyslu lze 

účet dlouhodobých investic považovat za součást III. pilíře, protože 

účast v něm je dobrovolná. Nicméně v užším slova smyslu se za 

součást III. pilíře považují pouze penzijní fondy (účastnické, 

transformované, zaměstnanecké). 

K části šesté – změna zákona o dluhopisech: 

Této části návrhu se týká nová směrnice EU o vydávání krytých 

dluhopisů a veřejném dohledu nad nimi3. Z výkaznictví ISAP není 

Vyhověno, vysvětleno. 

Směrnice o krytých dluhopisech bude transponována samostatnou 

novelou, která bude mít účinnost 1. července 2021 a má být vládě 
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jasné, jakým legislativním návrhem bude tato směrnice do 

vnitrostátního právního řádu transponována4. Žádáme 

předkladatele o vyjádření. 

předložena do konce září 2020. 

K části sedmé – změna ZPKT: 

Tato část návrhu má vazbu na úpravu právem EU, byť v návrhu 

není uvedena. To je třeba doplnit, viz připomínky níže. 

K bodu 1 - § 15k odst. 4-6:  

Návrh v této části zavádí dle důvodové zprávy novou kategorii 

„poloprofesionálního zákazníka“, odkazuje se na inspiraci britskou 

právní úpravu a uvádí se také, že touto úpravou nejsou dotčeny § 

15h a 15i, tj. povinnost obchodníka s cennými papíry získat od 

zákazníka nezbytné informace o jeho odborných znalostech, 

zkušenostech a dalších skutečnostech (tj. vyplnit a vyhodnotit 

investiční dotazník). Je třeba postavit najisto, nakolik tato kategorie 

vyhovuje vymezení kategorie profesionálních zákazníků podle 

MiFID2 - přílohy II3. Vymezení v MiFID se netýká toliko této 

jedné směrnice, ale i předpisů na ni navazujících, včetně předpisů 

přímo použitelných, např. nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2017/5654 – srov. např. čl. 54 a násl. tohoto nařízení, které 

dále doplňuje úpravu v MiFID, včetně okolností a podmínek 

komunikace s ne/profesionálními zákazníky. Žádáme proto 

doplnění hodnocení této navrhované úpravy vzhledem 

k úpravě právem EU. 

_______________________________ 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. 

května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnice 

2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění), v platném znění. 
3 MiFID takto vymezuje pouze 2 kategorie - zákazníky považované 

za profesionální a zákazníky, s nimiž může být na požádání 

zacházeno jako s profesionálními zákazníky. 
4 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 

25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační 

požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o 

Vyhověno jinak. 

Původně navržená úprava bude vypuštěna. 
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vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, v platném znění. 

K části sedmé – změna ZPKT: 

K bodu 8 – nové části třinácté: 

V této části návrhu se do ZPKT zavádí, mimo část druhou, která 

upravuje investiční nástroje a investiční služby, jeden určitý 

investiční nástroj, a to „účet dlouhodobých investic“. Zaměření 

tohoto produktu není v ZPKT stanoveno výslovně, lze ho pouze 

odvodit, a to z ustanovení o povinnostech správce tohoto účtu. Jde 

tedy o poměrně nestandardní právní vyjádření nového finančního 

produktu, který by mohl být významným novým nástrojem 

vytváření úspor na stáří občanů ČR. K tomuto konceptu se 

vyjadřujeme též výše, v části druhé, bodu 3. 

Předkladatel se v důvodové zprávě odvolává na doporučení 

Světové banky, která zavedení některé z forem „osobního 

spořicího účtu“ považuje za klíčový krok k podněcování zájmu 

investorů o kapitálový trh (str. 36-37 důvodové zprávy). Se 

stejným cílem přichází i Evropská unie, která zavádí tzv. 

panevropský osobní penzijní produkt (PEPP), formou přímo 

použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady, jako další 

možnost vytváření úspor na stáří evropských občanů v tzv. III. 

pilíři, tedy jako produkt dobrovolný, doplňkový k veřejnému 

důchodovému systému, nezaměstnanecký. Žádáme předkladatele 

o vyjádření, jaký je vztah navrhovaného účtu dlouhodobých 

investic k PEPP. 

Vyhověno, vysvětleno. 

Účet dlouhodobých investic je nadstavbou pro již existující 

produkty (zejména individuální či kolektivní správa investičních 

nástrojů anebo vedení spořicích účtů). Pokud účet dlouhodobých 

investic splní požadavky kladené na PEPP, může být současně i 

PEPP. 

K části deváté – změna ZoDPS: 

Obecně: 

Tato část návrhu se rovněž týká vytváření úspor na stáří (nebo 

v invaliditě), když zavádí nový nástroj doplňkového penzijního 

spoření, tzv. alternativní účastnický fond. Pokud jde o vztah 

k právu EU, odkazujeme na připomínku výše k PEPP, jehož úprava 

nařízením EU je, včetně politiky investování tohoto produktu a 

dalších záruk pro nákladovou efektivnost, transparentnost a 

dostatečný skutečný výnos v dlouhodobém horizontu, podrobná. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Účastnické fondy nejsou právem EU harmonizovány, proto 

nemohou být PEPP a nařízení o PEPP tak pro ně není relevantní. 
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Doporučujeme doplnit srovnání s touto evropskou úpravou. 

K části deváté – změna ZoDPS: 

K bodu 3 - § 108b: 

Zcela chybí odůvodnění, na základě čeho je takto určena skladba 

majetku (písm. f), h) apod.) – srov. opět investiční pravidla pro 

PEPP (čl. 41 a násl. nařízení PEPP). Doporučujeme materiál v této 

věci doplnit, nebo upravit jinak. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Účastnické fondy nejsou právem EU harmonizovány, proto 

nemohou být PEPP a nařízení o PEPP tak pro ně není relevantní. 

K části deváté – změna ZoDPS: 

K bodu 6 - § 136 odst. 4: 

Doplněná ochrana účastníka alternativního účastnického fondu, je-

li odůvodňována „strategií spoření“, nedává velký smysl. Strategie 

spoření může být určena i jinak, a dostatečněji než jen tímto 

opatřením – srov. opět přísl. ustanovení nařízení PEPP, včetně 

např. čl. 46 (techniky snižování rizik) ad.  

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Účastnické fondy nejsou právem EU harmonizovány, proto 

nemohou být PEPP a nařízení o PEPP tak pro ně není relevantní. 

K části desáté – změna ZISIF: 

K bodu 6 - § 11 odst. 7: 

Návrh v této části postrádá odůvodnění, resp. neurčitě je 

odkazováno na souvislost s právem EU v bodě 7 – požadujeme 

tedy odůvodnění doplnit a ev. vyjasnit, co je v této věci snad 

požadavkem práva EU. 

Vyhověno, vysvětleno. 

Podlimitní správce upravuje čl. 3 AIFMD (2011/61), kdy je u nich 

požadována minimálně registrace (zápis do seznamu). V českém 

právu mohou podlimitní správci být buď zapsáni do seznamu osob 

podle § 15 ZISIF anebo mohou být podlimitními správci fondů 

kvalifikovaných investorů. V takovém případě se na ně právo EU 

(AIFMD) nevztahuje, resp. musí být splněny pouze podmínky 

podle čl. 3 AIFMD. Protože u osob podle § 15 ZISIF nebude již 

navrhováno, aby mohli být svěřenskými správci, zmíněná věta bude 

z odůvodnění vypuštěna. 

K části desáté – změna ZISIF: 

K bodu 19 - § 83 odst. 1: 

Žádáme předkladatele o vyjádření, z jakého ustanovení předpisů 

EU usuzuje, že evropské fondy podle § 96/a) a b) (EuVECA a 

EuSEF) nemusí mít depozitáře; srov. čl. 3/1/a, resp. čl. 3/a 

příslušných nařízení EuSEF1 a EuVECA2 ve spojení s čl. 4/1/a a 

21/1 AIFMD. 

____________ 

Vyhověno, vysvětleno. 

Domníváme se, že je tomu tak a contrario, kdy nařízení EuVECA 

ani EuSEF depozitáře výslovně nevyžadují. Čl. 21 směrnice 

AIFMD se na správce podle těchto nařízení nevztahuje, protože se 

jedná o tzv. podlimitní správce podle čl. 3 AIFMD. Viz k tomu též 

čl. 14a EuVECA, který řeší situaci, kdy správce přesáhne rozhodný 

limit, musí získat povolení podle čl. 6 AIFMD a teprve v této chvíli 

se po něm chce identifikace depozitáře (a contrario viz čl. 14, který 
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1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 

17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání, 

v platném znění. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 

17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, 

v platném znění. 

depozitáře nevyžaduje). Pokud doposud české právo po těchto 

podlimitních správcích depozitáře vyžadovalo, šlo o národní 

úpravu, která mohla být posouzena jako v rozporu s nařízeními EU. 

K části desáté – změna ZISIF: 

K bodu 22 - § 169 odst. 1: 

Žádáme předkladatele o vyjádření, z jakého ustanovení předpisu 

EU usuzuje, že na investiční fond, který vytváří podfondy, nemusí 

být použit § 189 věta první; srov. směrnice UCITS1 čl. 5/1-2. 

________ 
1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. 

července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných 

cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění), v platném znění. 

Vyhověno, vysvětleno. 

Statut obsahuje zejména investiční strategii a popis rizik spojených 

s investováním (viz § 219 ZISIF). Pokud investiční fond vytváří 

podfondy, pak investice probíhají pouze v rámci podfondů, zbylý 

majetek je považován z provozní část (slouží k provozu, nikoli k 

investování). Aplikovat na provozní část statut (investiční strategii) 

tak nedává logiku. Pokud by se jednalo o standardní SICAV, který 

se řídí směrnicí UCITS, pak u něj čl. 5 odst. 2 nehovoří o statutu 

(fund rules), ale o zakládacích dokumentech (instruments of 

incorporation). Obdobně AIFMD hovoří promiscue o statutu (AIF 

rules) a o zakládacích dokumentech (instruments of incorporation), 

kdy statut se používá ve vztahu k non-subjektům a pokud má 

investiční fond právní osobnost, pak se hovoří o zakládacích 

dokumentech. U provozní části SICAVu jsou tak důležitější stanovy 

než statut. Stanovy SICAVu upravuje § 156 ZISIF. Nařízení 

EuVECA a EuSEF také hovoří o „rules“ a „instruments of 

incorporation“. Viz k tomu také čl. 71 UCITS: „The fund rules or 

instruments of incorporation of an investment company shall form 

an integral part of the prospectus and shall be annexed thereto.“, v 

ČJ „Statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti 

tvoří nedílnou součást prospektu a jsou k němu připojeny.“. Z výše 

uvedeného je patrno, že z čl. 5 UCITS (resp. ani z jiného ustanovení 

práva EU) neplyne povinnost, aby investiční fond měl statut. 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NAPOJENÁ NA eKLEP: 

Česká 

národní 

banka 

Změna zákona o daních z příjmu (ZDP) 

1. K bodům 5, 6 a 14 [§ 8 odst. 1 a 6, § 36 ZDP] 

Požadujeme vypustit z návrhu změny, které vedou ke zdanění 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Důvodová zpráva zdůrazňuje, že v případě této úpravy, tj. 

konkrétně k bodu 5, se v případě nově použité širší formulace 

„plnění z pojištění osob“ jedná v podstatě o technickou úpravu 
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pojistného plnění z pojištění úrazu a nemoci.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Podle návrhu je příjmem z kapitálového majetku „plnění 

z pojištění osob“. Z důvodové zprávy však vyplývá, že cílem je 

formulovat ustanovení tak, „aby zahrnovalo všechny příjmy 

z pojištění osob“. Navíc dochází ke zdanění plnění z pojištění 

úrazu a nemoci, kde se fakticky kompenzuje újma pojištěného, což 

je samo o sobě sporné a nežádoucí.  

Z návrhu vyplývá, že podle definice pojištění osob uvedené 

v občanském zákoníku by příjmem z kapitálového majetku bylo i 

pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci, úrazu nebo jiné 

skutečnosti souvisící se zdravím nebo změnou osobního postavení 

pojištěné osoby, což určitě nebylo záměrem předkladatele. Pojistné 

smlouvy obsahují výši či výpočet pojistného plnění, např. denní 

sazbu při hospitalizaci, která by nově tímto návrhem byla krácená 

o daně, s čímž nesouhlasíme. 

zachovávající všechny předcházející principy zdanění příjmů 

z pojištění osob. Tj. nedochází touto úpravou k žádné věcné změně 

zdanění příjmů z pojištění osob. Ke zdanění plnění z pojištění úrazu 

a nemoci navrhovanou úpravou nedojde, neboť jak je uvedeno v 

důvodové zprávě, v § 8 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů je 

nově formulováno plnění z pojištění osob obecněji tak, aby 

zahrnulo jak všechny příjmy plynoucí ze soukromého životního 

pojištění, tak z jiného pojištění osob, a to v obou případech jak 

pojistné plnění, tak příjem, který není pojistným plněním. Již 

stávající úprava obsahuje osvobozující ustanovení vůči těmto 

příjmům v ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) bod 4, přičemž i po 

částečné úpravě tohoto bodu zůstává osvobození pro jiná plnění 

z pojištění osob zachováno. Osvobozeno od daně z příjmů 

fyzických osob je tedy nadále plnění z pojištění osob na principu 

nahodilé pojistné události, např. úrazu nebo nemoci. 

K bodu 9 [§ 15a ZDP] 

Požadujeme vypustit z návrhu definici soukromého životního 

pojištění pro účely daní z příjmů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle § 15a odst. 1 písm. d) se navrácení daňové podpory týká 

určení základu daně při zdanění plnění plynoucích z produktů 

spoření na stáří podle § 8 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., mj. i 

soukromého životního pojištění. Následně v § 15a odst. 3 je 

soukromé životní pojištění definováno pro účely daní z příjmů. 

S touto definicí proto nesouhlasíme, neboť návrh nepřímo 

novelizuje občanský zákoník. Navíc je text nesrozumitelný. 

Nesrozumitelnost textu by do budoucna mohla působit výkladové 

a aplikační problémy, zejména pokud jde o závěr odstavce: 

„pojištění, ve kterém je sjednána pojistná částka pro případ dožití 

a)nejméně 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 5 a 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Úprava institutu nezdanitelné části základu daně v podobě 

placených příspěvků na uzavřené soukromé životní pojištění má 

v zákoně svoji vymezenou definici a je v zákoně nastavena od 

jejího zavedení, a to včetně dalšího, pro vypořádání této připomínky 

rozhodujícího vymezení, kterým je nastavení této definice pro účely 

zákona o daních z příjmů. Je tedy nutné odmítnout tvrzení, že se 

jedná o nepřímou novelu občanského zákoníku. Pojem „soukromé 

životní pojištění“ je definován pouze pro účely daní z příjmů, na 

výklad pojmů v občanském zákoníku nemá žádný vliv, nejedná se 

tedy o nepřímou novelu. Definici soukromého životního pojištění 

pro účely daní z příjmů nelze vypustit, tato definice, jak je popsáno 

i v důvodové zprávě, vymezuje pojem soukromé životní pojištění 

odlišně oproti obecnějšímu pojetí v občanském zákoníku. Rovněž i 

vymezení minimální částky pojistného má svoji historii v zákoně o 

daních z příjmů a dosud s jejím nastavením nevznikal žádný 

výkladový ani praktický problém. Toto nastavení je provedeno 
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nejvýše 15 let, nebo 

b) nejméně 70 000 Kč, pokud pojistná doba činí více než 15 let.“ 

Životní pojištění lze ujednat pouze jako obnosové pojištění a 

v případě pojistné události je pojišťovna povinna vyplatit 

jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. 

Návrh nezohledňuje možnost opakovaného pojistného plnění 

(např. měsíční, roční důchod). 

Navíc je třeba zdůraznit, že úprava horní hranice plnění (tzv. 

„pojistná částka“) je upravena v § 2814 OZ, tzn. u škodového 

pojištění, nikoli u obnosového, kterým je podle § 2833 OZ životní 

pojištění. 

z pohledu určité ochrany pojištěné osoby, hradící pravidelně, a i 

v poměrně dlouhém časovém horizontu příspěvky na její životní 

pojištění, aby došlo při řádném ukončení pojištění k naplnění 

smyslu tohoto typu pojištění na stáří, tj. k výplatě dávky, resp. 

dávek alespoň v tomto minimálním rozsahu. Nedomníváme se, že je 

nutné, resp. žádoucí, diskutované nastavení ze zákona, resp. z jeho 

úpravy, vypouštět. 

Institut pojistné částky je v občanském zákoníku používán i v § 

2823 týkajícím se obnosového pojištění, lze ji tedy sjednat i v tomto 

případě. 

Definice soukromého životního pojištění byla doplněna i o pojištění 

důchodu. V tomto případě nebude nutné splnit pevně sjednanou 

pojistnou částku, resp. je stanovena fikcí, podle které se za 

pojistnou částku pro případ dožití u pojištění důchodu považuje 

částka odpovídající jednorázovému plnění při dožití (převzato ze 

současné úpravy v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů). 

Změna zákona o dluhopisech (ZoDluh) 

K bodu 15 [§ 26 odst. 4 ZoDluh] 

Požadujeme, aby Ministerstvo financí prodávalo státní 

dluhopisy vydávané podle českého práva prostřednictvím 

jiných osob než ČNB jen pokud se tak s ČNB dohodne. 

Větu první proto navrhujeme v tomto znění: „Státní dluhopisy 

vydávané podle českého práva se prodávají prostřednictvím České 

národní banky nebo prostřednictvím osoby nebo osob, které jsou k 

výkonu takové činnosti oprávněny, pokud se takto ministerstvo a 

Česká národní banka dohodnou.“ s tím, že celý text odst. 4 

(včetně změn, které navrhuje MF) by zněl: 

„(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se prodávají 

prostřednictvím České národní banky nebo prostřednictvím osoby 

nebo osob, které jsou k výkonu takové činnosti oprávněny, pokud 

se takto ministerstvo a Česká národní banka dohodnou. Státní 

dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena nebo vyloučena, a 

státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se prodávají 

prostřednictvím České národní banky, ministerstva, nebo na 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

X. V § 26 odstavec 4 zní:  

„(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se prodávají 

prostřednictvím České národní banky nebo prostřednictvím osoby 

nebo osob, které jsou k výkonu takové činnosti oprávněny, pokud se 

takto ministerstvo a Česká národní banka dohodnou. Státní 

dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena nebo vyloučena, 

a státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se prodávají 

prostřednictvím České národní banky, ministerstva, nebo na 

základě dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby nebo osob, 

které jsou k výkonu takové činnosti oprávněny.“. 

K bodu 15 (§ 26 odst. 4): 

Stávající právní úprava svěřuje prodej státních dluhopisů 

vydávaných podle českého práva výlučně České národní bance. 

Česká národní banka však zajišťuje prodej státních dluhopisů 

prostřednictvím organizování aukcí. Tento formát ale může být v 

některých případech pro emitenta limitující (např. cizoměnové 
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základě dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby nebo osob, 

které jsou k výkonu takové činnosti oprávněny.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Plnění hlavního cíle ČNB (péče o cenovou stabilitu) je dosahováno 

používáním celé řady tržních měnově-politických instrumentů, 

jejichž správná účinnost je podmíněna stabilitou a dostatečným 

rozvojem finančního trhu. Trh státních dluhopisů je jeden 

z klíčových tržních segmentů pro správné fungování transmise 

měnové politiky, a tudíž je nutné, aby ČNB byla informována o 

aktivitách ministerstva na primárním trhu. Významné prodeje 

mohou ovlivňovat cenotvorbu a stabilitu finančního trhu, a proto 

považujeme za nutné, aby byly jiné prodejní kanály používány jen, 

pokud se na tom MF a ČNB shodnou. 

Požadujeme také následující úpravy textu důvodové zprávy  

Tato připomínka je zásadní. 

Stávající právní úprava svěřuje prodej státních dluhopisů 

vydávaných podle českého práva výlučně České národní bance. 

Česká národní banka však zajišťuje prodej státních dluhopisů 

prostřednictvím organizování aukcí,. Tento formát ale může být 

v některých případech pro emitenta limitující (např. cizoměnové 

emise podle českého práva, neveřejná nabídka apod.) přičemž 

výhradně tento způsob prodeje naráží v praxi na své limity. To se 

projevuje zejména v situaci, kdy je nezbytné zajistit emisemi 

státních dluhopisů vydávanými podle českého práva jednorázově 

řádově vyšší objemy peněžních prostředků v řádu desítek miliard 

Kč za účelem předfinancování rozpočtových potřeb vlády nebo 

v situaci zvýšené tržní volatility a nejistoty nejbližšího vývoje. 

Protože není nijak věcně odůvodněno proč omezovat způsob, jakým 

se prodávají státní dluhopisy podle českého práva, je navrhováno, 

aby byl rozšířen okruh subjektů, které by mohly státní dluhopisy 

prodávat. Ani u jiných typů dluhopisů se neomezuje, jak mají být 

prodávány na primárním trhu. Prodej státních dluhopisů 

prostřednictvím jiné osoby bude uskutečňován na základě dohody 

emise podle českého práva, neveřejná nabídka apod.). Protože není 

nijak věcně odůvodněno proč omezovat způsob, jakým se prodávají 

státní dluhopisy podle českého práva, je navrhováno, aby byl 

rozšířen okruh subjektů, které by mohly státní dluhopisy prodávat. 

Ani u jiných typů dluhopisů se neomezuje, jak mají být prodávány 

na primárním trhu. Prodej státních dluhopisů prostřednictvím jiné 

osoby bude uskutečňován na základě dohody ministerstva s Českou 

národní bankou, neboť významné prodeje mohou ovlivňovat 

cenotvorbu a stabilitu finančního trhu. 
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ministerstva s Českou národní bankou, neboť významné prodeje 

mohou ovlivňovat cenotvorbu a stabilitu finančního trhu.“ 

Odůvodnění:  

Pokud jde o změnu v textu důvodové zprávy, navrhujeme vypustit 

označený text a nahradit jej textem novým, neboť i v krizi se 

ukazuje, že Ministerstvo financí je schopné prostřednictvím aukcí 

prodávat významné objemy státních dluhopisů (od začátku března 

bylo prodáno státních dluhopisů v aukcích za cca 200 mld. Kč). 

Věta poslední reflektuje první část této zásadní připomínky.  

K bodu 3 [§ 9a odst. 1 až 3 ZoDluh] 

Požadujeme vymezit podlimitní dluhopisy ne vazbou na 

hodnotu „emise“, ale hodnotu nabízených cenných papírů, ať 

už jde formálně o jednu nebo více emisí.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Podle našeho názoru se v návrhu definice podlimitních dluhopisů 

zaměnila velikost „nabídky“ za velikost „emise“. 

V návrhu § 9a odst. 1 písm. c) zákona se uvádí, že specifické 

požadavky na emisní informace v emisních podmínkách 

podlimitních dluhopisů se neuplatní na dluhopisy, u kterých je 

celková hodnota protiplnění za emisi vyšší než částka odpovídající 

100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 1 000 000 EUR; tato 

částka se vypočítává za emise dluhopisů nabízené v členských 

státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.  

V této souvislosti nejprve odkazujeme na obdobné znění uvedené v 

čl. 1 odst. 1 a 3 nařízení o prospektu (dříve § 34 odst. 1 a dále § 34 

odst. 4 písm. g) ZPKT ve znění platném do novely provedené 

zákonem č. 119/2020 Sb.) upravující veřejnou nabídku a výjimku 

pro nabídku s cennými papíry s protiplněním do 1 mil. EUR. 

V návrhu novely ZoDluh je ale stěžejním kritériem objem emise. 

To umožňuje nabídku efektivně rozdělit do několika emisí pod 100 

tis EUR a vyhnout se nově navrhované zákonné regulaci.  

Dále upozorňujeme, že v aplikační praxi ČNB opakovaně 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

„c) je celková hodnota protiplnění nabízených dluhopisů vyšší než 

částka odpovídající 100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 

1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za dluhopisy nabízené 

v členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.“ 
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zaznamenala případy účelového rozdělování nabídky do více emisí 

s cílem vyhnout se prospektu, ale vzhledem k dikci ZPKT (dnes 

nařízení o prospektu) bylo možné takové případy postihovat (srov. 

případy EMTC, DRFG nebo Fair Credit). Toto by v případě 

podlimitních dluhopisů nebylo možné. 

Naopak v některých případech by byl návrh MF pro emitenty 

dluhopisů více zatěžující, protože emise dluhopisů by mohly 

současně naplnit znaky podlimitních dluhopisů a současně 

vyžadovat (při následné nabídce) prospekt. Doplňující údaje 

v emisních podmínkách by pro takové dluhopisy byly zbytečné. 

Legislativní návrh (se zohledněním dále uvedené doporučující 

připomínky k terminologii) by mohl znít takto: 

§ 9a 

Náležitosti emisních podmínek podlimitních dluhopisů 

(1) Podlimitním dluhopisem se pro účely tohoto zákona 

rozumí dluhopis, 

a) který je veřejně nabízen, 

b) u něhož nebyl uveřejněn prospekt podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být 

uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování na regulovaném trhu,1) a 

c) u něhož celková hodnota protiplnění nabízených dluhopisů je 

vyšší než částka odpovídající 100 000 EUR a nižší než částka 

odpovídající 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za 

dluhopisy nabízené v členských státech Evropské unie 

v průběhu 12 měsíců.  

(2) Emisní podmínky podlimitního dluhopisu obsahují 

informace podle § 9 a dále 

[stávající text uvedený v písmenech, resp. po zapracování 

připomínek ČNB]. 

(3) Emitent může podlimitní dluhopisy nabízet jen tehdy, 

pokud uveřejní na svých internetových stránkách nejpozději na 

počátku veřejné nabídky podlimitních dluhopisů emisní podmínky 
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obsahující informace podle odstavce 2; § 3 odst. 2 věta druhá se 

použije obdobně. 

____________________ 
[1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129. 

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) 

K bodu 1 [§ 15k odst. 5 ZPKT] 

Požadujeme nespoléhat v případě institutu majetného 

investora na tvrzení investora a vyžadovat ověření jeho tvrzení 

ze strany obchodníka s cennými papíry.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Bez ověření tvrzení zákazníka povede návrh MF ke snadnějšímu 

obcházení pravidel jednání se zákazníky. Důvodová zpráva 

k tomuto ustanovení uvádí, že obchodník s cennými papíry nebude 

mít povinnost prohlášení o majetnosti ověřovat. Z pohledu dohledu 

ČNB je tedy takové prohlášení prakticky zbytečné. Zákazníci, kteří 

tyto limity nesplňují, mohou být k takovému prohlášení 

obchodníkem motivováni příslibem vyšších výnosů. Již 

v minulosti jsme zaznamenali tlak na uvedení nepravdivých údajů 

v investičním dotazníku, případně účelovou motivaci k přestupu do 

postavení profesionálního zákazníka na žádost, přestože objektivně 

nebyly podmínky profesionality splněny. 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

K bodu 1 [§ 15k odst. 5 ZPKT] 

Požadujeme, aby se při posuzování majetného investora 

zohlednily vedle jeho majetku i závazky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že v návrhu stanovený limit pro majetného 

investora by měl zohlednit i závazky zákazníka, tj. aby nemohl 

znaky majetného zákazníka naplnit silně zadlužený zákazník, který 

ve skutečnosti majetný není (přestože může splnit formální 

požadavek na určitý objem investičního majetku). Obdobně viz 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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např. § 15h odst. 1 písm. c) ZPKT upravující vyžadování informací 

od zákazníka, který je blíže rozveden v čl. 54 odst. 4 nařízení 

Komise 565/2017. „Je-li to vhodné, informace o finanční situaci 

zákazníka nebo potenciálního zákazníka zahrnují údaje o zdroji a 

výši jeho pravidelných příjmů, jeho aktiv, včetně likvidních aktiv, 

investic a nemovitostí, a o jeho pravidelných finančních 

závazcích.“ 

Legislativní návrh by mohl znít takto: 

(5) Obchodník s cennými papíry není povinen získat od 

zákazníka písemné prohlášení podle odstavce 4, pokud zákazník 

písemně prohlásí, že se považuje za majetného investora, protože 

a) hodnota jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a 

investičními nástroji po odečtení jeho závazků odpovídá 

částce alespoň 2 500 000 Kč, nebo 

b) jeho hrubý příjem a zisk před zdaněním v minulém kalendářním 

roce po odečtení jeho pravidelných finančních závazků 

odpovídá částce alespoň 1 250 000 Kč. 

K bodu 2 [§ 29 odst. 3 ZPKT] 

Požadujeme zachovat současný okruh investičních nástrojů, ke 

kterým je investiční zprostředkovatel oprávněn poskytovat 

investiční služby, tj. nerozšiřovat jej na všechny investiční 

cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Na základě dosavadních zkušeností s dohledem nad investičními 

zprostředkovateli se důvodně domníváme, že rozšíření portfolia 

investičních služeb ve vztahu ke složitějším investičním nástrojům 

a zahraničním společnostem povede opětovně k nárůstu stížností 

veřejnosti na služby investičních zprostředkovatelů. 

Domníváme se, že důvody, které vedly k omezení rozsahu 

nástrojů, ke kterým může investiční zprostředkovatel poskytovat 

své služby, nadále platí, tedy zejména jejich nedostatečná 

odbornost při nabízení těchto nástrojů a nevhodnost takových 

Vyhověno. 

Změna § 29 odst. 3 ZPKT nebude navrhována. 
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nástrojů pro širokou retailovou distribuci v režimu méně 

regulovaných osob. Také ze strany účastníků trhu (ČASFZ) 

nemáme indikaci, že by stávající omezení (na cenné papíry 

kolektivního investování a dluhopisy s prospektem) bylo vnímáno 

jako nedostatek.  

Máme za to, že rozšířením produktů, ve vztahu ke kterým je 

investiční zprostředkovatel oprávněn poskytovat hlavní investiční 

služby, o komplexní investiční cenné papíry a zavedením možnosti 

předávat pokyny zahraničním subjektům (k tomu viz dále) nedojde 

k žádoucímu rozvoji kapitálového trhu, což je cíl sledovaný 

Ministerstvem financí. Naopak hrozí návrat ke stavu před rokem 

2018, kdy platila stejná pravidla a panovala všeobecná shoda na 

nutnosti změny. 

K bodu 3 [§ 29 odst. 4 ZPKT] 

Požadujeme zachovat omezení okruhu osob, kterým smí 

investiční zprostředkovatel předávat pokyny, tj. nesouhlasíme 

s obnovením možnosti předávat pokyny do zahraničí.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s tím, aby investiční zprostředkovatelé mohli 

předávat pokyny i zahraniční osobě, která má oprávnění podnikat 

v ČR. ČNB dlouhodobě poukazovala na problémy s dohledem u 

zahraničních osob, kterým investiční zprostředkovatelé předávali 

pokyny. Omezení přijatá v roce 2018 v souvislosti s transpozicí 

MIFID II lze v tomto ohledu hodnotit jako přínosná.  

Po omezení možnosti výkonu činnosti investičních 

zprostředkovatelů na domácí osoby (OCP, investiční společnosti) a 

omezení množství investičních nástrojů došlo také k výraznému 

poklesu podání veřejnosti směřujících na kvalitu jejich služeb i 

poklesu významnosti zjištění z dohledové činnosti. 

Nevyhověno, vysvětleno, připomínkovým místem 

neakceptováno (rozpor). 

Souhlasíme, že omezení přijatá v roce 2018 byla přínosná a zajistila 

vyšší kvalitu tohoto sektoru i lepší dohled nad ním (zavedení 

odborných zkoušek, snížení počtu zapsaných investičních 

zprostředkovatelů, zvýšení regulace s ohledem na přísnější 

požadavky práva EU a další). S ohledem na kumulativní pozitivní 

dopady těchto opatření navrhujeme mírné rozvolnění jednoho z 

nich za účelem zvýšení konkurence a zlepšení nabídky pro české 

spotřebitele. 

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (ZDPS) 

K bodu 3 [§ 108a, 108b a 108c ZDPS] 

Požadujeme, aby do alternativního účastnického fondu mohli 

Vyhověno. 

Testu vhodnosti dle § 15h ZISIF fakticky téměř doslova odpovídá § 

136 ZDPS (zjišťují se znalosti, zkušenosti, investiční cíle a 
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investovat pouze kvalifikovaní investoři, tedy osoby, u nichž 

distributor ověřil schopnost posoudit rizikovost investice a 

schopnost absorbovat případné ztráty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Alternativní účastnický fond by neměl být alternativou 

k současným investičním strategiím pro běžného účastníka bez 

dostatečných znalostí o fungování kapitálového trhu. Investoři do 

takového fondu musí být dostatečně srozuměni se všemi 

podmínkami, které tento rizikovější (i když potenciálně výnosnější) 

fond přináší. Není důvod pro nižší ochranu investorů u penzijních 

produktů než u běžných investic, právě naopak. Proto musí být 

kladen větší důraz na pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní 

společnosti, (a) aby byl investor dostatečně informován o všech 

rizicích spojených s investováním do tohoto fondu a také (b) aby 

byla tvrzení investora o případné kvalifikovanosti řádně ověřena 

s cílem vyloučit rizika spojená se sebehodnocením. Určitým 

vzorem může být test vhodnosti podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. 

tolerance k riziku). S ohledem na doporučující připomínku je změna 

původně navrhovaná v odstavci 4 provedena i v odstavci 3: 

X. V § 136 odst. 3 a 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; 

to neplatí pro strategii spoření zahrnující alternativní účastnický 

fond“. 

Tím je zajištěno, že pokud není alternativní účastnický fond pro 

zájemce vhodný, nemůže jej zařadit do své strategie spoření. 

Změna zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech (ZISIF) 

K povinnosti zřizovat podfondy (nad rámec návrhu)  

Požadujeme zavést povinnost SICAV zřídit vždy alespoň jeden 

podfond, tj. vždy vyčlenit investiční majetek do podfondu, 

který je dostatečně oddělen od dalšího, provozního majetku 

SICAV. To se obdobně týká dalších investičních fondů, které 

by mohly zřizovat podfondy a současně měly provozní majetek.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Navrhuje se, aby každý investiční fond ve formě akciové 

společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) zřídil 

alespoň jeden podfond. V případě zřízení podfondu představují 

jednotlivé části SICAV oddělené účetní jednotky, což lépe 

Nevyhověno, vysvětleno, připomínkovým místem 

neakceptováno (rozpor). 

Připomínka jde nad rámec novely. Není záměrem předkladatele 

zavádět povinně podfondy, kdy se domníváme, že samotné účetní 

oddělení již dostatečně plní požadované funkce. Zejména ve vztahu 

k již stávajícím fondům jde z našeho pohledu o nadměrný zásah (a 

jedná se téměř přesně o polovinu všech SICAVů). Kromě toho je 

otázkou, zda lze nepřímo novelizovat zákon o daních z příjmů 

prostřednictvím přechodného ustanovení k novele ZISIF, respektive 

zda k tomuto budou finanční úřady přihlížet. V zahraniční nejsou 

podfondy povinně vyžadovány. Již v minulosti existovaly investiční 

fondy v podobě akciové společnosti a ani u nich nebylo povinné 

vytváření podfondů. Většina SICAVů, která vytváří podfondy, má 

jen jeden podfond. Pokud vytvoření podfondu skutečně znamená 

vyšší ochranu investorů, pak by na trhu výrazně převládaly 
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zajišťuje oddělení jmění investorů od jmění zakladatelů SICAV a 

jeho transparentnost. Existence SICAV bez podfondů odporuje 

účelu nastavení SICAV jako a.s. s oddělenou zakladatelskou a 

investiční částí, neboť v případě SICAV bez podfondů je oddělení 

účetnictví významně obtížnější a slabší. Zavedení povinného 

zřízení podfondů tedy zvyšuje ochranu investorů, neboť posiluje 

jistotu odděleného investičního majetku.  

Pro SICAV, které nemají zájem na uplatňování více investičních 

strategií a oddělení investičního majetku do více podmnožin, není 

větší administrativní zátěží vytvořit SICAV rovnou s podfondem.  

V současné době však více než polovina existujících SICAV nemá 

zřízeny podfondy. Proto považujeme za rozumné zavést dostatečně 

dlouhé přechodné ustanovení pro již existující SICAV k zajištění 

souladu s novými požadavky. Lhůta musí vycházet z aspektů 

spojených s účetnictvím, zejména lhůtami pro účetní závěrky, a 

současně je rozumné zavést fikci, že se v případě výměny 

investičních akcií SICAV za investiční akcie nově zřízeného 

podfondu zachová trvání časového testu pro daňové účely. 

Vzhledem k tomu, že MF navrhuje umožnit podfondy i pro další 

typy investičních fondů (SICAF a k.s.i.l.), je na místě zavést stejné 

pravidlo i pro tyto fondy, včetně přechodného ustanovení pro 

fondy stávající.  

Promítnutí navržené změny (pro případ SICAV) by mohlo mít tuto 

podobu:  

1. § 156 odst. 1 písm. a), § 156 odst. 2, § 164 a § 164a se 

zrušují. 

2. V § 162 odst. 1 se slova „společnosti, nebo“ zrušují. 

3. Nadpis § 165 se zrušuje. V odstavci 1 se věta první 

nahrazuje větou „Akciová společnost s proměnným 

základním kapitálem vytvoří alespoň jeden podfond.“. 

V odstavci 4 se slova „vytvářející podfondy“ zrušují. 

Odstavec 5 se zrušuje. 

4. Nadpis § 167 se zrušuje. 

5. V § 368 odst. 1 se slovo „podfondy“ nahrazuje slovy „více 

SICAVy s podfondy a investoři by vytvoření podfondů vždy 

vyžadovali (navíc když se v současnosti jedná vždy o kvalifikované 

investory, tedy informované subjekty). Je také třeba upozornit, že v 

současnosti české právo v zásadě neposkytuje k vytvoření podfondů 

žádnou motivaci (kromě deklarované vyšší ochrany investorů), kdy 

se vyžaduje, aby depozitář vykonával svou činnost i k provozní 

části majetku a k této provozní části majetku musí být i vyhotoven 

statut obsahující popis neexistující investiční strategie. To se 

navrhuje změnit touto novelou, nicméně ČNB k tomu vznáší 

připomínky zásadní povahy (viz níže). Dle záměrů navrhovatele by 

takováto dodatečná motivace mohla pro futuro vést k preferenci 

vytváření investičních fondů s právní osobností s podfondy, čímž 

by došlo věcně k naplnění připomínky ČNB. 
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podfondů“. 

6. Přechodné ustanovení: 

Investiční fond, který je akciovou společností s proměnným 

základním kapitálem, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona a který nevytváří podfondy, uvede své poměry 

do souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději 

k prvnímu dni druhého účetního období následujícího po dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Při výměně investičních akcií 

investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným 

základním kapitálem, za investiční akcie jeho podfondu se 

lhůta podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu nepřerušuje. 

K přeměnám podílových fondů (nad rámec návrhu)  

Požadujeme upravit v textu zákona výslovně možnost převzetí 

majetku s.r.o. (případně dalších korporací) do majetku 

v podílovém fondu formou fúze, případně dalšími postupy 

podle zákona o přeměnách, pokud je účast na této dceřiné 

společnosti 100% vlastněna podílovým fondem.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

V posledních letech na trhu probíhá v řádu malých jednotek ročně 

převzetí majetku dceřiné společnosti (s.r.o.) podílového fondu, a to 

zpravidla postupem, kdy obhospodařovatel (jednající za podílový 

fond) provede fúzi podle zákona o přeměnách s dceřinou 

společností fondu a sám vystupuje jako nástupnická společnost, ale 

na účet jím obhospodařovaného fondu. Taková přeměna není 

přeměnou podílového fondu, ale materiálně má stejné účinky. 

Podle převažujícího názoru v ČNB i podle externího stanoviska 

není taková praxe správná, zejména s ohledem na pravidla 

v zákoně o přeměnách. Věcně však máme za to, že není důvod, aby 

zákon takovým převodům majetku bránil (v případě SICAV nebudí 

stejné transakce pochyby vzhledem k právní osobnosti SICAV). 

V zájmu odstranění rizik spojených se současnou tržní praxí 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

X. V části jedenácté hlavě IV dílu 2 se za oddíl 6 vkládá nový oddíl 

7, který včetně nadpisu zní: 

„Oddíl 7 

Přeměny na účet podílového fondu 

§ 432a 

(1) Investiční společnost je dále oprávněna provést sloučení s 

obchodní společností nebo převzetí jmění obchodní společnosti na 

účet obhospodařovaného podílového fondu, pokud 

a) je podílový fond zapsán podle § 105 ve veřejném rejstříku jako 

jediný společník takové společnosti se vkladem 100 % do 

základního kapitálu společnosti, se kterým je spojeno 100 % 

hlasovacích práv, 

b) v případě sloučení nedochází k zániku investiční společnosti ani 

podílového fondu a 

c) v důsledku přeměny nedojde k porušení statutu podílového fondu. 

(2) Pravidla zákona o přeměnách obchodních společností se na 

postup podle odstavce 1 použijí přiměřeně. 
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požadujeme doplnění výslovné úpravy, která postaví na jisto, že 

takové převzetí majetku je možné, a stanoví to, jaký je při něm 

správný postup.  

(3) K přeměně podle odstavce 1 není potřeba povolení České 

národní banky.“. 

Dosavadní oddíl 7 se označuje jako oddíl 8. 

K bodům 6 a 7 [§ 15 odst. 5 ZISIF] 

Požadujeme vypustit z návrhu body, podle kterých by 

investiční společnost, která není oprávněna přesáhnout 

rozhodný limit, a osoby registrované podle § 15 ZISIF mohly 

být svěřenskými správci.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Podle občanského zákoníku (§ 1453) může být svěřenským 

správcem pouze fyzická osoba, právnická osoba jím může být jen 

tehdy, stanoví-li to zákon. V současné době je jedinou právnickou 

osobou, která může být svěřenským správcem, investiční 

společnost, což je subjekt, který musí prokázat, že splňuje řadu 

předpokladů pro správu majetku.  

Co se týče správce podle § 15 ZISIF, tak zápis do seznamu u ČNB 

nezakládá ani podnikatelské oprávnění, ani žádnou zvláštní 

kvalifikaci. Proto nesouhlasíme, aby na zápis (jenž je pouze 

evidenčního charakteru) byla navázána možnost být svěřenským 

správcem. Pokud má Ministerstvo financí za to, že postačuje 

živnostenské oprávnění, které je typickým základem činnosti 

správce subjektu podle § 15, pak je na místě možnost svěřenské 

správy pro tyto subjekty spojit s živnostenským oprávněním, 

nikoliv však se správou podle § 15 ZISIF. Za důležité přitom 

považujeme, aby šlo o řešení, se kterým bude souhlasit gestor 

právní úpravy svěřenské správy v občanském zákoníku, tedy 

Ministerstvo spravedlnosti. 

Pokud jde o investiční společnosti, které nejsou oprávněny 

přesáhnout rozhodný limit, požadavky na ně jsou podstatně nižší 

než na ty nadlimitní. Především ale i podlimitní investiční 

společnost musí dodržovat limity podnikatelské činnosti investiční 

společnosti podle unijního práva (srov. mj. čl. 6(4) AIFMD). V 

tomto ohledu nemohou být podmínky pro ni mírnější než pro 

Vyhověno částečně, upraveno, připomínkovým místem 

akceptováno. 

Z připomínky není zřejmé, zda se vztahuje i k § 11 odst. 7 ZISIF či 

nikoli (je uveden bod 6 a dále v textu se hovoří i o podlimitních 

investičních společnostech). Navrhujeme § 15 odst. 5 vypustit a § 

11 odst. 6 a 7 upravit takto: 

(6) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit, 

která má povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 

písm. c), a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která má 

povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 písm. c), 

může jako podnikatel také 

a) být svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí není investiční nástroj, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku, nebo 

b) spravovat majetek zákazníka, jehož součástí není investiční 

nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku. 

(7) Investiční společnost, která má povolení k poskytování 

investiční služby podle odstavce 1 písm. c) může být jako 

podnikatel svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí je investiční nástroj, včetně 

oceňování takového majetku a vedení účetnictví o takovém 

majetku. 

(8) Při výkonu činnosti podle odstavců 6 a 7 dodržuje investiční 

společnost přiměřeně pravidla jednání obchodníka s cennými 

papíry se zákazníky a je povinna držet dodatečný kapitál ve výši 

0,02 % z hodnoty majetku obhospodařovaného podle odstavců 6 a 

7. 
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investiční společnost nadlimitní. Kromě toho by bylo potřeba 

posoudit důvody, které vedly při přijetí ZISIF k omezení správy 

svěřenských fondů na nadlimitní investiční společnosti (a i u nich 

mohou být pochyby, zda je obecná správa svěřenských fondů v 

souladu s citovaným čl. 6(4) AIFMD). Není zřejmé, že by se 

situace od té doby změnila, a důvodová zpráva pouze konstatuje 

obsah navržené změny, ale nijak ji neodůvodňuje. 

Vycházíme z toho, že zatímco čl. 6 odst. 3 písm. a) UCITS 

vyžaduje, aby součástí portfolia byl investiční nástroj, tak čl. 6 odst. 

4 písm. a) AIFMD toto nevyžaduje. Dále vycházíme z toho, že 

formulace v těchto písmenech není totožná s vymezením investiční 

služby dle MiFID, proto se fakticky o službu podle MiFID nejedná. 

Obě směrnice vyžadují na tuto službu (správa jednotlivých 

investičních porfolií) vztahovat čl. 2 odst. 2 a čl. 12, 13 a 19 staré 

MiFID. Dle srovnávací tabulky k MiFID II by se tím měly rozumět 

čl. 2 odst. 2 a čl. 15, 16, 24 a 25. Čl. 2 odst. 2 je transponován v § 

4b odst. 3 ZPKT a jeho aplikace či neaplikace nedává moc smysl. 

Čl. 15 upravuje počáteční kapitál (nově bude upravovat IFD), a to 

ve vztahu k udělení povolení, ale opět není zřejmé, jak by se toto 

mělo aplikovat, když investiční společnosti mají vlastní požadavky 

(zde upozorňuju na návrh ČNB na zrušení § 33 odst. 1 písm. b) 

ZISIF a zavedení požadavku na počáteční kapitál pro podlimitní 

investiční společnosti, který není zahrnut do této novely a 

předpokládá se nějaké řešení v rámci transpozice IFD). Čl. 16 

MiFID upravuje organizační požadavky a do značné míry odpovídá 

požadavkům na ŘKS obhospodařovatele (je otázkou, zda ve vztahu 

k IS, které nedodržují § 33 ZISIF je potřeba nějaké další úpravy). 

Konečně články 24 a 25 MiFID upravují pravidla jednání, resp. cca 

§ 15 až 15k ZPKT. Pokud se IS řídí § 33 ZISIF, pak toto musí 

dodržovat. Pokud se IS § 33 ZISIF neřídí (jak navrhujeme dovolit), 

pak by dávalo smysl toto upravit, například obdobně podle § 194a 

ZPKT (aplikace pravidel na strukturované vklady), případně po 

vzoru § 39 odst. 5 ZISIF. Vhodné by asi bylo vztažení „přiměřeně“, 

protože nejde o investiční nástroje ani o jim obdobné produkty. IS, 

které mají v licenci službu podle § 11 odst. 1 písm. c) ZISIF budou i 

nadále zvýhodněny, protože budou moci spravovat širší portfolio 

svěřenských fondů. IS, které mají licenci dle UCITS nebudou moci 

být svěřenskými správci. Rozdílná formulace UCITS a AIFMD dle 

našeho názoru toto umožňuje, jak ostatně plyne i z dnes platného 

ZISIF, které doposud nikdo nerozporoval. 

K bodu 16 a 20 [§ 68 a § 83 odst. 2 ZISIF] 

Požadujeme vypustit z návrhu změny, podle kterých by 

Nevyhověno, vysvětleno, připomínkovým místem 

neakceptováno (rozpor). 
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depozitář ve fondech, které zřizují podfondy, vykonával svou 

činnost jen ve vztahu k podfondům, tedy ne ve vztahu k 

zakladatelské, resp. provozní části majetku.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Depozitář vykonává činnost vůči celému investičnímu fondu. 

Domníváme se, že Ministerstvem financí navrhovaná změna (byť 

se týká jen alternativních fondů, ne fondů typu UCITS) je v 

rozporu s unijním právem, neboť unijní úprava včetně přímo 

účinného nařízení pro alternativní fondy stanoví povinnost 

depozitáře obecně pro jmění v investičním fondu. Směrnice 

nerozlišují mezi částmi fondu a stanoví povinnost kontroly 

depozitáře pro celý fond. Zároveň by se tím – v případě ponechání 

možnosti, aby SICAV a další fondy s právní subjektivitou 

nezřizovaly podfondy – zavedla nerovná pozice pro SICAV 

s podfondy a SICAV bez podfondů, kde by depozitář i nadále 

musel vykonávat svou činnost vůči celému fondovému majetku. 

Rozumíme tomu, že činnost depozitáře plní funkci ochrany 

investorů především u investiční části. Pokud však je majetek v 

zakladatelské části velký, považujeme kontrolu depozitáře za 

potřebnou. Pokud je zanedbatelný, pak by tato povinnost neměla 

představovat zásadní náklady a i ověření této skutečnosti má 

význam. 

Na základě praktických zkušeností s problematikou oddělení 

majetku v investiční části a zakladatelské části SICAV je třeba 

podotknout, že k plnění kontrolních povinností depozitáře ve 

vztahu k investiční části je třeba mít přehled též o dění v 

zakladatelské části, neboť mezi oběma složkami majetku 

SICAV může docházet k nežádoucí vzájemné interakci nad rámec 

běžné obchodní činnosti.  

Stejná připomínka se týká jak § 68 (speciální fondy, tedy fondy pro 

veřejnost jiné než UCITS), tak § 83 odst. 2 (fondy kvalifikovaných 

investorů). 

Pokud SICAV nevytváří podfondy, pak se toto pravidlo neuplatní. 

Pokud došlo k vytvoření podfondů, pak jde o oddělený majetek a 

depozitář nemusí kontrolovat majetek, který neslouží k investiční 

činnosti, obdobně jako nekontroluje majetek investiční společnosti. 

Ve vztahu k provoznímu majetku není aplikována investiční 

strategie a majetek není investován ve prospěch investorů. 

Zakladatel ani nemusí být kvalifikovaným investorem. Je tedy 

otázkou, zda je k provoznímu majetku naplněna definice 

investičního fondu. Domníváme se, že návrh je v souladu s právem 

EU. Pokud dochází k vyvádění majetku z investiční činnosti do 

majetku z provozní činnosti, pak je toto vyvedení předmětem 

kontroly depozitáře. Navrhujeme však toto upřesnění (cílem je 

reflektovat faktický stav, nikoli pouze možnost dle stanov; dále se u 

podlimitních FKvI reflektuje možnost mít více depozitářů a pro 

zjednodušení se odstraňuje výjimka pro standardní fondy, kdy není 

faktický rozdíl mezi UCITS a AIFMD): 

Každý fond kolektivního investování musí mít pouze jednoho 

depozitáře. Připouští-li stanovy tohoto fondu vytvoření podfondu, 

depozitář tohoto fondu vykonává činnost depozitáře i pro tyto 

podfondy. Vytváří-li fond kolektivního investování podfondy, 

depozitář tohoto fondu vykonává činnost depozitáře jen pro tyto 

podfondy; všechny podfondy jednoho fondu kolektivního 

investování musí mít téhož depozitáře. 

+ 

(2) Připouští-li stanovy fondu kvalifikovaných investorů vytvoření 

podfondu, depozitář tohoto fondu vykonává činnost depozitáře i pro 

tyto podfondy. 

(2) Vytváří-li fond kvalifikovaných investorů podfondy, depozitář 

tohoto fondu vykonává činnost depozitáře jen pro tyto podfondy; 

všechny podfondy jednoho fondu kvalifikovaných investorů, který 

obhospodařuje obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný 

limit, musí mít téhož depozitáře. 

Upozorňujeme, že z praktického hlediska je navrhovaná úprava 

aktuálně relevantní pouze pro fondy kvalifikovaných investorů, kdy 

v ČR zatím nevznikl SICAV pro veřejnost (mimo jiné i z důvodu 
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praktických problémů souvisejících s konáním valných hromad). 

K bodu 22 [§ 169 odst. 1 ZISIF] 

Požadujeme zrušit změnu ustanovení v části, podle které by se 

nadále nevytvářel statut investičního fondu, který vytváří 

podfondy (a postačovaly by jen statuty podfondů).  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Investiční fond je dnes definován právě existencí statutu. Na něj 

jsou pak navázány statuty podfondů. Jedná se o provázané 

dokumenty, které na sebe navzájem odkazují. Také lucemburské 

nebo irské fondy podle našich informací vytvářejí statut, přestože 

mají podfondy, a statuty podfondů jsou v Lucembursku a Irsku 

přílohou statutu fondu. 

Nevyhověno, vysvětleno, připomínkovým místem 

neakceptováno (rozpor). 

S ohledem na znění UCITS, AIFMD či nařízení o EuVECA/EuSEF 

se ve vztahu k investičním fondům s právní osobností nehovoří o 

statutu (fund rules), ale o zakládacích dokumentech (instruments of 

incorporation). Kromě toho UCITS hovoří o prospektu 

(prospectus), kdy například čl. 71 UCITS pro standardní fond s 

právní osobností (investment company) vyžaduje, aby statut či 

zakládací dokumenty tvořily přílohu prospektu (nikoli tedy 

obráceně). Viz k tomu též čl. 5 odst. 2 UCITS. Podle § 219 ZISIF 

má statut obsahovat zejména investiční strategii a popis rizik 

spojených s investováním, nicméně tyto údaje postrádají u provozní 

části smysl. Investiční fond není definován existencí statutu, ale 

existencí investiční strategie (viz § 93 a 95 ZISIF). Investiční fond 

je také definován mnohostí investorů, nicméně stávající úprava 

nebrání tomu, aby měl SICAV jen jediného zakladatele a není ani 

povinnost ve vztahu k provozní části aplikovat investiční strategii 

(resp. pravidla pro skladbu majetku - viz např. § 16 NVIT). 

Fakticky tak je SICAV již dnes investičním fondem jen ve vztahu k 

podfondům, typicky je-li samosprávný. Podfondy jsou od sebe 

odděleny, proto statut jednoho podfondu není pro investory do 

jiného podfondu relevantní. Variantou je ve vztahu k neinvestiční 

části SICAVu (či KSILu/SICAFu) omezit požadavky na statut, 

nicméně v dnešní době je většina požadavků v § 220 ZISIF na 

neinvestiční část neaplikovatelných (i proto, že do neinvestiční části 

nemohou investoři investovat).  

K bodu 25 [§ 186a ZISIF] 

Požadujeme upravit požadavky na obsah statutu SICAF a 

vyloučit aplikaci některých ustanovení zákona o obchodních 

korporacích na SICAF.  

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Pokud je úprava SICAF zvláštní k obecné úpravě v zákoně o 

Vyhověno. 

Souhlasíme, že i na SICAF je potřeba vztáhnout alespoň částečně § 

156 a 157 ZISIF. Upraveno takto: 

(3) Ustanovení § 156 odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 a 3, § 157, § 

165 až 169 se pro akciovou společnost, která vytváří podfondy a 

není akciovou společností s proměnným základním kapitálem, 

použijí obdobně; dovolávají-li se tato ustanovení akciové 
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obchodních korporacích (čemuž nasvědčuje logika věci a dále 

navrhovaný § 186a odst. 3 upravující obdobné použití § 165 až § 

169 upravujících podfondy SICAV), je nutné upravit také pravidla 

pro obsah statutu a posoudit aplikaci některých ustanovení zákona 

o obchodních korporacích (např. ustanovení o upisování a 

nabývání vlastních akcií). Upozorňujeme, že statut SICAF by měl 

obsahovat minimálně údaje uvedené v § 156 odst. 1 písm. a) až d), 

pravidla pro odkupování a dále také pravidla pro vytváření 

podfondů a pravidla pro úhradu nákladů (viz § 156 odst. 2). 

Současně je nutné upravit obdobu § 157 ZISIF. 

společnosti s proměnným základním kapitálem, rozumí se tím 

akciová společnost, která vytváří podfondy a není akciovou 

společností s proměnným základním kapitálem. 

ČMKOS OBECNĚ K NÁVRHU 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem 

kapitálového trhu a zasílá k němu následující stanovisko. 

1) Návrh zavádí Účet dlouhodobých investic, přičemž se zahrnuje 

do celkového daňového zvýhodnění pro produkty spoření na stáří – 

dohromady s penzijním připojištěním, doplňkovým penzijním 

spořením, penzijním pojištěním a životním pojištěním (viz. §15a, 

zákona č. 586/1992 Sb.). To se týká jednak příspěvku 

zaměstnavatele (do 50 tis. Kč), tak příspěvku zaplaceného 

poplatníkem (do 48 tisíc. Kč).  

Se zahrnutím Účtu dlouhodobých investic do produktů spoření na 

stáří, a tudíž i s daňovými výhodami, zásadně nesouhlasíme.  

Odůvodnění:  

Různé formy penzijního spoření či připojištění, nebo životního 

pojištění mohou využít všichni občané (je to jejich volba, zda 

využijí a v případě zaměstnavatele, zda mu záleží na zabezpečení 

jeho zaměstnanců). Nevidíme žádný důvod, proč by mělo být 

daňově podpořeno ještě něco jiného. Produkt je navíc určen 

kvalifikovaným investorům, kteří si mohou investováním zajistit 

dodatečné zdroje na stáří, jak se uvádí v materiálu (i když jsme k 

tomuto skeptičtí).  

Jedním z cílů návrhu je, podpora rozvoje kapitálového trhu. Tento 

cíl však nebude v žádném případě naplněn a návrh považujeme za 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Návrh zavedení účtu dlouhodobých investic je v souladu, i s 

výstupem, z vládou projednané a schválené Koncepce rozvoje 

kapitálového trhu. Záměr je vytvořit alternativu pro již stávající, 

daňově podporované produkty spoření na stáří. Svým charakterem 

budou pravděpodobně zajímavější pro skupinu  poplatníků 

s investorským zaměřením, kterým stávající nastavené systémy ne 

plně vyhovují. Nelze souhlasit s připomínkou, že účet 

dlouhodobých investic nemůže být žádnou podporou rozvoje 

kapitálového trhu, neboť právě jeho zařazení mezi daňově 

podporovaný produkt spoření na stáří tuto podporu generuje. 

Daňová podpora účtu dlouhodobých investic je v souladu 

s principem daňové neutrality. 

K zavedení alternativního účastnického fondu: 

Při vytváření dlouhodobých úspor čelí občan primárně dvěma 

rizikům, a to riziku inflačnímu a riziku investičnímu. Pokud občan 

odmítá investiční riziko, pak výnosy z jeho úspor zpravidla 

nepokryjí inflaci, proto jeho úspory ztrácejí reálnou hodnotu, i když 

nominální hodnota úspor je zachována. Při inflaci 2 % p.a. poklesne 

reálná hodnota úspor za 10 let o 18 %, za 20 let o 33 % a za 35 let o 

50 %. U investičního rizika sice není garance zachování nominální 

hodnoty, nicméně je zde reálná možnost překonat inflaci a zachovat 

tak reálnou hodnotu úspor. To je důležité právě u úspor vytvářených 

na stáří, které jsou ze své podstaty dlouhodobé. Ačkoli jsou akciové 

trhy volatilní, tak v dlouhodobém horizontu jejich hodnota roste a 
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další zkomplikování právního systému v ČR. Účet dlouhodobých 

investic žádnou podporou kapitálového trhu nemůže být (či bude 

zcela marginální). V České republice nebude dostatek osob, kteří 

budou ochotni podstoupit vysoké riziko ztráty. To je další důvod 

proč jsme proti daňovému zvýhodnění Účtu dlouhodobých investic 

– stát má podporovat, aby si lidé na stáří naspořili nějakou 

částku, a ne, aby o ni přišli. To je případ i nového tzv. 

alternativního účastnického fondu, kde se navíc z příspěvku 

účastníka navíc strhnou vysoké poplatky (jak se píše v předkládací 

zprávě – poplatková politika nastavena volně), že nakonec je riziko 

ztráty enormně vysoké. To je důvod, proč odmítáme i zavedení 

alternativního účastnického fondu.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

překonává inflaci, jak je možno demonstrovat například na 100 leté 

historii indexu Dow Jones, a to navzdory občasným finančním 

krizím, které jsou mimo jiné způsobeny i cykličností ekonomiky. 

Dnešní hodnota tohoto indexu je 24 200 (již po dopadu COVID, 

kdy v únoru 2020 byla hodnota 29 550), kdy před pádem v září 

2007 byla hodnota 17 090 (poté klesla až na 8 500), před poklesem 

v roce 2000 cca 17 110 (hodnota klesla až na 10 750) a před 

krachem v roce 1929 5 150 (hodnota klesla až na 800) - viz např. 

zde: https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-

historical-chart. 

Nejčastějším doporučením, jak se s volatilitou akciových trhů 

vyrovnat je pravidelné investování, což daňově podporované 

produkty splňují. Druhým doporučením je nepodléhat panice a 

neprodávat akcie v okamžiku, kdy je jejich hodnota nízká. Případné 

daňové dopady spojené s předčasným výběrem peněz z daňově 

podporovaných produktů na stáří pomáhají splnit i toto druhé 

doporučení. Proto je riziko ztráty dlouhodobých úspor 

minimalizováno. Kromě toho správci těchto produktů jsou 

odborníci a profesionálové, kteří mají povinnost jednat v nejlepším 

zájmu zákazníka a jsou schopni svým klientům poskytnout odborné 

poradenství. Také mají povinnost posoudit, zda je pro daného 

zákazníka nabízený produkt vhodný s ohledem na jeho znalosti, 

zkušenosti, investiční cíle a toleranci k riziku. Zatímco u produktů s 

nízkým výnosem (a garancí zachování nominální hodnoty úspor) je 

z důvodu inflace ztráta v podstatě garantována (v podobě ztráty 

reálné hodnoty úspor), tak při akceptování investičního rizika je 

vyšší pravděpodobnost zachování reálné hodnoty úspor (s 

potenciálem dosažení i reálného výnosu) a při odborné správě, 

pravidelných investicích a nepodléhání panice je riziko ztráty 

relativně nízké. 

Ve vztahu k poplatkům alternativních účastnických fondů pak 

uvádíme, že výše těchto poplatků je zastropována 2,5 % p.a. z 

objemu majetku a 25 % ze zisku, nicméně fakticky mohou být 

poplatky i nižší. Oproti například podílovým fondům se nejedná o 

příliš vysoké poplatky, kdy lze nalézt akciové fondy s poplatky až 3 
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% p.a., respektive poplatky ve výši 2-3 % p.a. jsou považovány za 

běžné a obdobná výše poplatků je běžná i pro individuální portfolio 

management (zejména bereme-li v potaz celkové náklady na 

správu, neboli TER). Strop poplatků u alternativního účastnického 

fondu je nastavena relativně liberálně i z toho důvodu, že se 

očekává, že konkurenční boj mezi penzijními společnostmi povede 

k tomu, že poplatky nebudou stanoveny v nejvyšší možné míře (jak 

by tomu bylo v případě, že by strop poplatků byl nastaven příliš 

nízko). Nižší poplatky by navíc učinily některé investiční strategie 

fakticky nereálné, což by bylo v rozporu se záměrem na zavedení 

tohoto nového typu účastnického fondu, jak požaduje Koncepce 

rozvoje kapitálového trhu schválená vládou. 

2) Daňová podpora na produkty spoření na stáří (viz. §15a, zákona 

č. 586/1992 Sb.), kdy v případě poplatníka jde o max. 48 tis. Kč 

(viz. §15, odst. 5) opětovně nedostatečně podporuje nízkopříjmové 

osoby, aby si našetřili prostředky na stáří.  

Je třeba, aby byla vytvořena dodatečná podpora i těmto osobám.  

Odůvodnění:  

Nízkopříjmové osoby nemají šanci dosáhnout na maximální 

daňovou podporu, neboť nejsou ze svého příjmu schopni hradit 

požadované částky.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Jak již bylo uvedeno výše, je návrh rozšiřující, alternativní možností 

k stávajícím produktům. Limit daňové podpory ve výši 48 000 Kč 

byl nastaven splynutím dvou daňových podpor (dosavadní § 15 

odst. 5 a 6 ZDP určoval samostatný limit 24 000 Kč pro příspěvky 

na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a 

doplňkové penzijní spoření a vedle toho samostatný limit 24 000 Kč 

pro příspěvky na soukromé životní pojištění) tak, aby daňová 

výhoda z této podpory vyplývající byla více využitelná pro širší 

okruh poplatníků. Nově se mezi podporované produkty zařazuje i 

účet dlouhodobých investic zaváděný v novele ZPKT.  

Je nutné poukázat na skutečnost, že jestliže nízkopříjmovým 

poplatníkům není již stávající nastavení dosažitelné, pak je zcela 

irelevantní odmítat zpřesnění, resp. rozšíření tohoto stávajícího 

systému spoření na stáří. Pokud je zde poukazováno na 

nedosažitelnost systému pro nízkopříjmové osoby, pak tyto se 

pohybují mimo dosah zdanění a řešení této popisované situace je 

pak zcela mimo působnost zdaňování příjmů. 
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Hospodářsk

á komora 

Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) oceňuje zavedení 

institutu účtu dlouhodobých investic, neboť bezpochyby významně 

přispěje k rozšíření možností pro české domácnosti, které mají 

zájem o individuální zajištění na stáří. Takovýto návrh podporuje u 

domácností vytváření dlouhodobých rezerv, což se i v současné 

době jeví jako důležité pro překonávání krizových období, čímž 

může také přispět k menšímu zatěžování státní pokladny v 

budoucnu. Vzhledem k pozitivním dopadům účtu dlouhodobých 

investic je žádoucí tuto možnost přijmout co nejdříve.  

HK ČR proto navrhuje, aby účinnost zákona, byla stanovena již od 

1. 1. 2021. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Účinnost zákona nemůže být stanovena na 1. ledna 2021 s ohledem 

na délku legislativního procesu v České republice. 

Na druhé straně návrh přináší i změny směřující až k excesivní 

ochraně investorů – kupříkladu návrh na úpravu § 5k zákona o 

regulaci reklamy, nebo § 15k a § 193c zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. Tyto návrhy představují z pohledu HK ČR další 

nadbytečnou administrativní zátěž pro již regulované a dohlížené 

subjekty, zatímco na trhu vyvolává problémy značné množství 

subjektů působících mimo regulaci, které se snaží parazitovat na 

dobré pověsti lokálního finančního trhu – kupříkladu prodejci 

korporátních dluhopisů, na které by měla být především zaměřena 

regulace s cílem ochrany investorů. Další regulace již 

regulovaných a dohlížených subjektů by tak měla být z návrhu 

vypuštěna, anebo zacílena pouze na neregulované subjekty. 

Konkrétně vizte níže k jednotlivým ustanovením. 

Vyhověno. 

Viz níže. 

1. Připomínka k části třetí Změna zákona o regulaci 

reklamy, čl. IV, bod 1, nový § 5k 

Požadujeme, aby bylo jasně vymezeno, že uvedené povinnosti se 

nevztahují na osoby, které již podléhají dohledu ČNB, aby 

nedocházelo k duplicitním úpravám. 

Odůvodnění:  

Sektorové předpisy jako zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech (z.č. 240/2013 Sb. v platném znění) a zákon o 

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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podnikání na kapitálovém trhu (z.č. 256/2004 Sb. v platném znění) 

již obsahují vlastní dostatečnou regulaci propagačních sdělení. 

2. Připomínka k části sedmé Změna zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, čl. VIII, bod 1,  

§ 15k nový odst. 4 - 6 

Požadujeme novelizační bod vypustit a ponechat původní znění. 

Odůvodnění:  

Ustanovení představuje další regulaci již regulovaných subjektů, 

kdy novelizované zákony obsahují již dostatečnou ochranu 

investorů. Nadbytečná administrativní zátěž navíc zatíží 

poskytovatele investičních služeb. K takovéto úpravě by se mělo 

přistupovat až po důkladné analýze současného stavu. 

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

3. Připomínka k části sedmé Změna zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, čl. VIII, bod 8  

Požadujeme z novelizačního bodu vypustit odst. 2 § 193c.  

Odůvodnění:  

Ustanovení představuje další regulaci již regulovaných subjektů, 

kdy novelizované zákony obsahují již dostatečnou ochranu 

investorů. Zavedení nového limitu a navrhovaného prohlášení 

navíc může přispět i k dalšímu zahlcení investorů požadavky a 

dokumenty. Nadbytečná administrativní zátěž zatíží i 

poskytovatele investičních služeb. K takovéto úpravě by se mělo 

přistupovat až po důkladné analýze současného stavu.  

Vyhověno. 

Odstavec 2 v § 193c ZPKT byl vypuštěn. 

4. Připomínka k části desáté Změna zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech, čl. XI, body 27 a 28 

(úprava § 193) 

Požadujeme ponechat původní znění.  

Odůvodnění:  

Nesouhlasíme s odstraněním úpravy uvedené v § 193 odst. 2 písm. 

d) a na to navazující zkrácení lhůty v § 193 odst. 2 písm. c) pro 

nemovitostní fondy na jeden rok. Požadujeme, aby pro 

nemovitostní fondy byla zachována stávající dvouletá lhůta. Lhůta 

Vyhověno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 

Lhůta 2 let je v rozporu s právem EU (konkrétně čl. 21 odst. 8 

AIFMD 2011/61/EU a čl. 90 a 91 AIFMR 231/2013), nicméně 

navrhujeme ji zachovat pro subjekty, které nejsou právem EU 

harmonizovány (tj. podlimitní fondy kvalifikovaných investorů). 

Upraveno takto: 

(2) Tato lhůta nesmí být delší než 

a) 2 týdny, jde-li o standardní fond, 

b) 1 měsíc, jde-li o speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí 
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jednoho roku je pro nemovitostní fondy příliš krátká.  nebo účastí v nemovitostní společnosti,  

c) 1 rok, jde-li o fond kvalifikovaných investorů, který neinvestuje 

není uveden v písmeni d) nebo jde-li o speciální fond, který 

investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, 

a 

d) 2 roky, jde-li o investiční fond fond kvalifikovaných investorů, 

který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní 

společnosti a jehož obhospodařovatel není oprávněn 

přesáhnout rozhodný limit. 

Kancelář 

finančního 

arbitra 

K části páté – změna zákona o finančním arbitrovi 

Finanční arbitr vítá, že v souvislosti se zavedením nového produktu 

– účtu dlouhodobých investic, který v budoucnu umožní 

dlouhodobé spoření na stáří, navrhuje předkladatel rozšíření 

působnosti finančního arbitra o řešení spotřebitelských sporů 

souvisejících s tímto produktem. 

V rámci narovnání právní úpravy a regulatorního prostředí napříč 

celým finančním trhem a posílení postavení spotřebitele, který 

může užívat různé produkty dlouhodobého investování nebo 

spoření na stáří zmiňované i v předkládaném materiálu, považuje 

finanční arbitr za nezbytné, aby jeho působnost byla rozšířena i na 

řešení spotřebitelských sporů z těchto dalších produktů, tedy na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem (transformované 

fondy), na doplňkové penzijní spoření (účastnické fondy) a na 

penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění (zaměstnanecké 

penzijní pojištění). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Vysvětleno při prezenčním vypořádání připomínek dne 26. května 

2020. 

K části sedmé – změna zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu (dále též jen „ZPTK“) 

Z materiálu není zřejmá právní povaha účtu dlouhodobých investic 

resp. majetku na tomto účtu vedeného. Z navrhovaného ustanovení 

§ 193a odst. 3 ZPKT vyplývá, že vést účet dlouhodobých investic 

může jen osoba oprávněná poskytovat v České republice hlavní 

investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) anebo oprávněná 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Připomínka jde nad rámec návrhu. Rozdíl podmínek krytí záručními 

schématy u peněžních prostředků svěřených nebankovnímu 

obchodníkovi s cennými papíry jako zákaznický majetek a bance 

jako vklad je již dnešním stavem, přičemž tyto rozdíly jsou plně v 

souladu s pravidly nastavenými směrnicemi DGSD2 (pojištění 

vkladů u bank) a ICSD (krytí zákaznického majetku). Podstatné je, 
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přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. Není však zřejmé, zda majetek na účtu dlouhodobých 

investic bude mít povahu zákaznického majetku ve smyslu ZPKT, 

nebo v případě, že jej vede osoba oprávněná přijímat vklady, 

podobu vkladu, a zda vůbec, popřípadě v jakém režimu, bude tento 

majetek pojištěn u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry 

resp. Garančního systému finančního trhu. Produkt by měl 

podléhat stejnému garančnímu režimu bez ohledu na to, který 

subjekt jej poskytuje. Navíc případné omezení náhrady v režimu 

§ 130 odst. 9 ZPKT (90 % majetku, nejvýše však ekvivalent 20 

000 eur) nelze pro produkt dlouhodobého spoření na stáří 

považovat za dostačující. V neposlední řadě by měl být tento 

produkt pojištěný samostatně bez ohledu na další majetek, který 

má spotřebitel u banky nebo obchodníka s cennými papíry. 

Tato připomínka je zásadní. 

že tyto rozdíly reflektují nikoli poskytovatele, ale formu, v jaké jsou 

prostředky klienta alokovány. Jsou-li prostředky klienta drženy na 

účtu u úvěrové instituce (tedy banky či spořitelního a úvěrního 

družstva) v podobě vkladu, jsou kryty Fondem pojištění vkladů. 

Jsou-li prostředky převedeny z účtu klienta na účet obchodníka 

s cennými papíry, jsou tímto převodem nově považovány za 

zákaznický majetek a nikoli vklad. Stejně tak panuje rozdíl 

v případě, kdy jsou prostředky alokovány do podílových fondů, ve 

kterých nejsou kryty žádným záručním schématem. Tyto rozdíly 

jsou stávajícím stavem.  

Stávající právní úprava dle názoru Ministerstva financí dostatečně 

jasně vymezuje, jaký režim, resp. jaké podmínky krytí se vztáhnou 

na prostředky přijaté obchodníkem s cennými papíry. 

Zavedení účtu dlouhodobých investic není důvodem tento stav 

měnit, neboť účet dlouhodobých investic není toliko novým 

produktem, ale pouze označením stávajícího produktu v případě 

splnění určitých podmínek/předpokladů a s důsledkem v podobě 

možnosti daňového benefitu.  

Stejně tak není záměrem Ministerstva financí navrhovat rozšíření 

krytí zákaznického majetku svěřeného obchodníkovi s cennými 

papíry nad rámec požadavků dle ICSD.  

V neposlední řadě též upozorňujeme na to, že výše prostředků v 

rezervě Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ani 

neumožňuje zásadní rozšíření limitů krytí, aniž by to mělo zásadní 

negativní dopad na činnost obchodníků s cennými papíry (výše 

příspěvků do tohoto schématu) či státu (krytí nedostatku prostředků 

ze státního rozpočtu). 

Jde-li o rozdíl mezi krytím Fondem pojištění vkladů a Garančním 

fondem obchodníků s cennými papíry, je třeba také brát v úvahu 

nejen odlišnosti v příslušném prameni evropského práva, ale také 

fakt, že zatímco Fond pojištění vkladů kryje primárně kreditní 

riziko banky, tak Garanční fond obchodníků s cennými papíry kryje 

primárně riziko zpronevěry (trestného činu). Pokud se obchodník s 

cennými papíry nedopustí trestného činu, pak je majetek zákazníka 

segregován a není součástí majetkové podstaty obchodníka s 
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cennými papíry, proto by měl být zákazníkovi vydán a náhrada z 

Garančního fondu pak nebude potřeba. Pokud bude správce účtu 

dlouhodobých investic z jiného členského státu Evropské unie, pak 

je majetek zákazníka kryt prostřednictvím garančního schématu 

tohoto jiného státu. Riziko zpronevěry by mělo být minimalizováno 

řádným dohledem České národní banky.  

Do textu zákona bylo po dohodě doplněno v § 193c ZPKT toto: 

(2) Pokud není správce účtu dlouhodobých investic oprávněn vést 

příslušnou evidenci investičních nástrojů, mohou majetek vedený na 

účtu dlouhodobých investic tvořit pouze peněžní prostředky. 

 

II. Další připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MD Bez připomínek  

MK Bez připomínek  

MMR K čl. VII bodu 2 [§ 9 odst. 3 písm. c) zákona o dluhopisech] 

Doporučujeme v navrhovaném novém znění § 9 odst. 3 písm. c) 

zákona o dluhopisech nahradit slovo „zástavou“ slovy „zástavním 

právem“ a slova „, jakým bude zástavní právo uplatněno“ nahradit 

slovy „výkonu zástavního práva“. 

Námi navrhované pojmosloví lépe odpovídá současnému 

pojmosloví občanského zákoníku – viz § 1309 odst. 1 a § 1359 a 

násl. občanského zákoníku. 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

c) údaje o zástavním právu nebo jiném zajištění u dluhopisu, u nějž 

je splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu zajištěno, a 

způsob výkonu zástavního práva nebo jiného zajištění, 

včetně případných informací podle § 20, 

K čl. XI bodu 46 [§ 506b odst. 2 a 3 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech] 

Doporučujeme uvést čl. XI bod 46 v tomto znění: 

»V § 506b odst. 2 se na konci textu doplňují slova „a rozklad proti 

němu není přípustný“.«. 

Je-li úmyslem předkladatele zabránit podání řádného opravného 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

(3) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle § 506a odst. 1 

písm. a) v plném rozsahu, není proti tomuto rozhodnutí přípustný 

rozklad a rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem výmazu. O 

výmazu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje 
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prostředku ve správním řízení (jak plyne z odůvodnění), měl by to 

výslovně uvést, v souladu s § 81 odst. 1 správního řádu. Právní 

moc je podle správního řádu vyjádřením závaznosti pro účastníky 

řízení a případně pro jiné osoby (§ 73 odst. 2 správního řádu). 

Nabytí právní moci obvykle závisí na nemožnosti podat řádný 

opravný prostředek (§ 73 odst. 1 správního řádu), nikoliv naopak.  

Předkladatelem navrhované znění § 506b odstavce 3 by mohlo vést 

k výkladovým pochybnostem, kdy by se dalo dovozovat, že je 

řádný opravný prostředek sice přípustný, avšak nemá odkladný 

účinek. Ostatně ve dvou jiných ustanoveních (§ 350 odst. 3 a § 

560) zákona o investičních společnostech a investičních fondech je 

stanoveno, že rozklad proti rozhodnutím České národní banky 

nemá odkladný účinek. Doporučujeme proto místo předkladatelem 

navrhovaného doplnění odstavce 3 výslovné stanovení 

nepřípustnosti rozkladu v odstavci 2. Rovněž doporučujeme 

nezmiňovat v odůvodnění odvolání, ale rozklad, neboť řádným 

opravným prostředkem proti rozhodnutí České národní banky je 

rozklad, nikoliv odvolání. 

žadatele. 

K čl. XI bodu 51 [§ 597 zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech] 

Doporučujeme uvést úvodní část čl. XI bodu 51 v tomto znění: 

„V § 597 se doplňují písmena f) a g), která znějí:“. 

Vzhledem k tomu, že tečka v písmenu e) byla nahrazena čárkou již 

čl. XI bodem 50, jeví se opětovné stanovení nahrazení tečky 

v písmenu e) čárkou jako nadbytečné. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

X. V § 597 se doplňují písmena f) a g), která znějí: 

„f) speciálních fondů a 

g) fondů kvalifikovaných investorů.“. 

K čl. XI bodu 55 [§ 611 zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech] 

Doporučujeme za čl. XI bod 55 vložit nový bod 56 v tomto znění: 

»V § 611 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6.“.«. 

Následující body pak doporučujeme patřičným způsobem 

přečíslovat. 

Doporučujeme stanovit výši pokuty pro přestupky nově zavedené v 

§ 611 odst. 5 a 6. Jinak by se totiž uplatnila obecná úprava § 46 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

X. V § 611 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 

X. V § 611 odst. 8 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „, 4, 5 nebo 

6“. 
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odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, podle níž by bylo možné uložit pokutu ve výši 

nepřesahující 1 000 Kč. Vzhledem k maximální výši pokut, které 

lze uložit za přestupky podle ostatních ustanovení § 611, by byla 

takto nízká pokuta zřejmě nepřiměřeně nízká v poměru k 

závažnosti přestupku a majetkovým poměrům typického pachatele 

přestupku. 

K čl. XI bodu 56 [§ 611 zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech] 

Doporučujeme uvést čl. XI bod 56 (resp. bod 57, bude-li vyhověno 

naší připomínce č. 4) v tomto znění: 

»V § 611 odst. 8 se slova „odstavce 1, 2, 3 nebo 4“ nahrazují slovy 

„odstavců 1 až 6.“.«. 

Doporučujeme sjednotit možnost udělení zvláštní sankce podle 

odstavce 8 pro všechny přestupky zavedené v § 611, neboť jsou 

srovnatelné svojí závažností a typickým pachatelem. Zároveň 

doporučujeme sjednotit formulaci označení těchto přestupků se 

stručnější formulací uvedenou v předcházejícím odstavci. 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

X. V § 611 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 

X. V § 611 odst. 8 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „, 4, 5 nebo 

6“. 

Z důvodu konzistence zákona navrhujeme odkazovat na každý 

odstavec zvlášť. 

MO Bez připomínek  

MPO U opatření 2.2 Jednoduchá akciová společnost 

Návrh (i předchozí Koncepce) zmiňuje důvody proč podnikům, 

zejména dynamicky se rozvíjejícím start-upům, usnadnit získávání 

prostředků na kapitálovém trhu. Na základě konzultace ovšem MF 

doporučuje „zachovat stávající stav a možnosti případných 

legislativních úprav v budoucnu ještě detailněji zanalyzovat např. i 

prostřednictvím ad hoc pracovní skupiny.“ 

MPO nadále vyhodnocuje podmínky pro získávání kapitálu pro 

české malé a střední podniky jako nevyhovující. Pokud bude návrh 

schválen bez jakéhokoli zjednodušení, je riziko, že další 

legislativní změny budou možné až v dalším časovém horizontu. 

Doporučujeme proto do materiálu navrhnout opatření, které by 

popsanou situaci zlepšily. MPO za preferovanou variantu považuje 

snížení minimální výše základního kapitálu, která může být podle 

Vysvětleno. 

Případná úprava jednoduché akciové společnosti je v gesci 

Ministerstva spravedlnosti, které považuje za nutné konzultovat 

vhodným způsobem odborníky na korporátní právo. I s ohledem na 

to, že termín v Koncepci je pro tuto úpravu stanoven o rok později 

než u jiných opatření, která jsou v návrhu zahrnuta, bylo dohodnuto, 

že otázka jednoduché akciové společnosti bude analyzována 

důkladněji a návrh bude předložen později. O snížení základního 

kapitálu běžné akciové společnosti na 25 tis. EUR se v této 

souvislosti neuvažuje. Souhlasíme, že případné změny lze v tomto 

případě očekávat až v delším časovém horizontu. 
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předpisů EU 25 000 EUR. 

K návrhu zákona, druhé části, novelizačnímu bodu 9 

Doporučujeme prověřit všechna ustanovení, v kterých je v 

pododstavcích nebo bodech vyjádřen výčet možností a v souladu s 

čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády vložit mezi poslední 

dvě možnosti před spojku „nebo“ čárku. 

Vyhověno jinak. 

V novelizačním bodu 9 v § 15a odst. 1 na konec písmena d), v § 

15b odst. 5 na konec písmena c) bylo vloženo místo čárky „a“, 

protože se jedná o výčet prvků množiny. 

K návrhu zákona, šesté části, novelizačnímu bodu 10 

Z důvodu jednotnosti právní úpravy doporučujeme nahradit 

v úvodní části ustanovení § 23 odst. 6 slovo „dle“ slovem „podle“. 

Vyhověno. 

K návrhu zákona, sedmé části, novelizačnímu bodu 8 

Upozorňujeme na chybné označení odstavce 3 v ustanovení § 

193c. 

Vyhověno jinak. 

Upraveno s ohledem na připomínku a nově navržené vypuštění 

odstavce 2. 

MPSV K čl. II 

K bodu 5 

Navrhujeme vypustit slova „podle zákona upravujícího penzijní 

připojištění se státním příspěvkem“, neboť u doplňkového 

penzijního spoření není formulace „doplňkového penzijního 

spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření“ 

užívána. Považujeme za účelné, aby byla užívána jednotná 

formulace.  

Tato připomínka platí obdobně i pro další novelizační body. 

Vyhověno jinak. 

U penzijního připojištění se státním příspěvkem musí být odkaz na 

zákon upravující penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

protože v tomto zákoně (§ 1 odst. 1 a 2 zákona č. 42/1994 Sb.) je 

tento pojem definován pouze pro tento zákon, nikoli pro celý právní 

řád. Doplňkové penzijní spoření je v zákoně č. 427/2011 Sb. je sice 

definováno pro celý právní řád (viz jeho § 1 odst. 2), ale odkaz byl 

doplněn z důvodu, že je potřeba vyloučit zahraniční obdoby. 

K čl. II 

K bodu 8 

V odstavci 6 je třeba na pátém řádku, v případě neakceptace 

připomínky k bodu 5, za slova „zákona upravujícího penzijní 

připojištění“ doplnit „se státním příspěvkem“. 

Vyhověno. 

K čl. II 

K bodu 9 

Dáváme v úvahu ze systematických důvodů nové § 15a a § 15b 

zařadit místo zrušených § 13a a § 14 (tj. „§ 13a a § 14 znějí:“). 

Nevyhověno. 

Z hlediska budoucí systematiky zákona o daních z příjmů by měl 

být § 15 základním ustanovením, které bude obsahovat výčet 

nezdanitelných částí základů daně, které si bude moci poplatník 
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V § 15b odst. 3 slovo „oznámí“ nahradit slovy „je povinen 

oznámit“. 

V § 15b odst. 4 písm. a) slova „z něho“ nahradit slovy „z tohoto 

produktu“. 

odečíst od základu daně a v ustanovením § 15a a následujících pak 

jednotlivé podmínky těchto položek. 

Podle § 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se v právním 

předpisu používá oznamovací způsob, není tedy třeba uvádět 

formulace „je povinen“. 

K čl. IV 

K bodu 1 

V poznámce pod čarou č. 43 je třeba vypustit text „odst. 2“. 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

K čl. X 

K bodu 3 

Doporučujeme nový § 108a zařadit za § 108c. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Pořadí ustanovení kopíruje systematiku celého zákona. 

K čl. X  

K bodu 9 

V § 190 odst. 1 písm. a) je třeba vypustit slova „dávky z“ a na 

konci vypustit slovo „dávky“ [srov. dikci § 19 odst. 1 písm. a) 

zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem]. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení je nově navrhováno v tomto znění: 

X. § 190 zní: 

„§ 190 

(1) Účastníkovi penzijního připojištění může vzniknout doplňkové 

penzijní spoření nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po dni zahájení výplaty dávky z 

poslední penze, nebo po dni, kdy bylo penzijní připojištění 

přerušeno.  

(2) Účastník doplňkového penzijního spoření může platit příspěvky 

na penzijní připojištění pouze tehdy, pokud má přerušeno placení 

příspěvku účastníka podle § 11 odst. 3 a 4 a před přerušením platil 

příspěvek na doplňkové penzijní spoření nejméně 36 kalendářních 

měsíců nebo nejméně 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od 

posledního přerušení placení příspěvku u téže penzijní společnosti, 

nebo pokud mu byla zahájena výplata dávky ze všech prostředků; 

nejdříve však od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po dni, kdy bylo placení příspěvku účastníka 

přerušeno, nebo po dni zahájení výplaty dávky. 

(3) Účastník penzijního připojištění, který je současně účastníkem 

doplňkového penzijního spoření, může platit příspěvky na 
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doplňkové penzijní spoření pouze tehdy, pokud má přerušeno 

penzijní připojištění, nebo mu byla zahájena výplata dávky z 

poslední penze; nejdříve však od prvního dne kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po dni, kdy bylo penzijní připojištění 

přerušeno, nebo po dni zahájení výplaty dávky. 

(4) Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a 

příjemce dávky penzijního připojištění z transformovaného fondu se 

řídí zákonem o penzijním připojištění, sjednaným penzijním plánem 

a smlouvou o penzijním připojištění. Jejich nároky zůstávají s 

výjimkou omezení nároku na převod prostředků k jinému fondu 

zachovány.“. 

MSp K části šesté, bod 3 (nový § 9a) 

Ustanovení odstavce 2 písm. j) [dále také písm. n) návrhu] návrhu 

hovoří o ovládající právnické osobě. Rozumíme zamýšlenému 

účelu úpravy, tj. poskytnout investorům více informací o „kondici“ 

celého koncernu, jehož je emitent součástí. Dáváme však ke 

zvážení, zda zúžení pravidla na pouze ovládající právnickou osobu 

nemůže vést k obcházení pravidla. Pojmem ovládající osoby (ve 

smyslu zákona o obchodních korporacích) se rozumí osoba, která 

již není dále ovládána (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 23 

Cdo 3552/2009 ze dne 23. 2. 2011). Ovládající osobou může být i 

osoba fyzická. Shledá-li emitent, že právnická osoba, která ho v 

koncernu ovládá, je ovládána jinými fyzickými osobami (typicky 

členy orgánu), vyhne se fakticky potřebě dokládání uvedených 

dokumentů.  

Doporučujeme se vůči této situaci vymezit alespoň v důvodové 

zprávě. Účelu pravidla by případně mohla důsledněji odpovídat 

např. formulace, které by požadovala vybrané dokumenty od 

právnické osoby ovládající emitenta, která současně není ovládána 

jinou právnickou osobou.  

Vyhověno. 

Namísto slova „ovládán právnickou osobou“ se nově hovoří o tom, 

že je emitent „součástí konsolidačního celku“. Informace má pak 

poskytnout konsolidující účetní jednotka. Upraveno takto: 

j) pokud je emitent součástí konsolidačního celku, rovněž výroční 

zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období 

počínající vznikem účetní jednotky povinné sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku (dále jen „konsolidující účetní jednotka“), podle 

toho, která doba je kratší, i ve vztahu ke konsolidačnímu celku, 

jinak emitent uvede, že není součástí konsolidačního celku; výroční 

zprávy a účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové 

stránky konsolidující účetní jednotky nebo na sbírku listin, která je 

součástí veřejného rejstříku, 

K části šesté, bod 3 (nový § 9a)  

V ustanovení odstavce 2 písm. j) návrhu doporučujeme zvážit 

možnost splnění povinnosti připojit k emisním podmínkám výroční 

zprávy a účetní závěrky též formou odkazu do sbírky listin 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

i) výroční zprávy a účetní závěrky emitenta za poslední 2 účetní 

období nebo období počínající vznikem emitenta, podle toho, která 
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obchodního rejstříku.  doba je kratší, informaci zda je tato účetní závěrka zpracována v 

plném rozsahu, zda obsahuje přehled o peněžních tocích, zda je 

ověřena auditorem a zda je výrok auditora bez výhrad; výroční 

zprávy a účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové 

stránky emitenta nebo na sbírku listin, která je součástí veřejného 

rejstříku, 

K části šesté, bod 3 (nový § 9a)  

Ustanovení odstavce 2 písm. m) návrhu hovoří o řídící osobě, 

přičemž však zjevně nejde o řídící osobu ve smyslu § 79 zákona o 

obchodních korporacích. Užitý pojem je tedy značně neurčitý a 

měl by být definován. Chce-li se postihnout např. členy vrcholného 

vedení („managing directors“), doporučujeme využít již existující 

terminologii jiných předpisů [viz např. § 2 odst. 1 písm. n) zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu] či na ni odkázat. 

Vyhověno. 

Upraveno takto (inspirace v ZPKT nicméně se snahou vyhnout se 

aplikaci definice „vedoucí orgán“): 

n) informaci o všech fyzických osobách, které zajišťují každodenní 

řízení výkonu činností emitenta uvedením jejich jména, včetně 

titulů, označení pozice v emitentovi, názvu právnické osoby, kde 

byla získána nejdůležitější pracovní zkušenost, a počtu let 

relevantní praxe a 

K části šesté, bod 3 (nový § 9a)  

Ustanovení odstavce 2 písm. n) návrhu odkazuje na skutečného 

majitele podle zákona č. 253/2008 Sb. V této věci předkladatele 

upozorňujeme, že vymezení skutečného majitele se navrhuje 

přesunout do nového zákona o evidenci skutečných majitelů, který 

bude v dohledné době schválen vládou (materiál dostupný zde: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBCZJMEP9; 

změnový zákon měnící též zákon č. 253/2008 Sb. je pak dostupný 

zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBDJKEVE2). 

Doporučujeme tedy odkaz upravit.  

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

o) pokud je emitent součástí konsolidačního celku, informace v 

grafické podobě o struktuře konsolidačního celku, včetně údajů 

identifikujících skutečného majitele konsolidující účetní jednotky 

podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. 

K části šesté, bod 16 (§ 34)  

Doporučujeme v důvodové zprávě vyjasnit, co lze podle § 34 odst. 

1 návrhu např. rozumět opatřeními obdobnými vstupu do likvidace 

a zejména opatřeními obdobnými vydání rozhodnutí o úpadku v 

případě zahraniční osoby (míří se např. na preventivní 

restrukturalizaci?).  

Vyhověno, vysvětleno. 

Důvodová zpráva doplněna o tento text: 

Opatřeními obdobnými vstupu do likvidace a zejména opatřeními 

obdobnými vydání rozhodnutí o úpadku v případě zahraniční osoby 

se rozumí příslušné zahraniční ekvivalenty vstupu emitenta do 

likvidace nebo vydání rozhodnutí o úpadku. Na preventivní 

restrukturalizaci dané ustanovení nemíří. S ohledem na to, že se 

jedná o odkaz na zahraniční úpravu, nemůže být dané ustanovení 

formulováno kazuisticky a v tomto ohledu kopíruje stávající znění § 
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34 ZoDluh. 

K části desáté, bod 24 (§ 170)  

Ve vztahu k navrhovanému odstavci 6 upozorňujeme na to, že 

úprava § 126 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je 

dispozitivní, respektive široce umožňuje úpravu smluvním 

ujednáním. Důsledky § 126 odst. 1 věty první ZOK jsou daňové. 

Zisk (a ztráta) se dělí na část pro společnost, tedy po zdanění pro 

komanditisty, a část pro komplementáře. Nedaní se tak dvakrát, ale 

jen na úrovni komplementáře. Nepředpokládáme, že navrhovanou 

odchylkou předkladatel směřuje na tyto daňové aspekty. Je pak 

otázkou, co se pravidlem sleduje a proč nestačí § 126 odst. 1 věta 

druhá ZOK.  

Doporučujeme tedy alespoň v důvodové zprávě vyjasnit, jaké 

nastavení dělby zisku a ztráty lze uvažovat (nad rámec dispozitivní 

úpravy zákona o obchodních korporacích).  

Vyhověno. 

Důvodová zpráva upravena takto: 

Novela zavádí nové pravidlo, že společenská smlouva může určit 

jiné dělení zisku a ztráty než připouští § 126 odst. 1 věta první 

zákona o obchodních korporacích, například, že zisk nebo ztrátu 

nese jen společnost a nikoli komplementáři. 

MŠMT Bez připomínek  

MV K čl. I bodům 2 a 3 – k § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 229/1992 Sb.: 

Doporučujeme, aby v odstavci 1 bylo doplněno, že burzovní 

rozhodčí soud, jakožto stálý nezávislý orgán pro rozhodování 

majetkových sporů nezávislými rozhodci, rozhoduje, „pokud se na 

tom strany dohodnou“. Tato formulace je obdobně zachována i 

v čl. VIII bodu 4, který novelizuje § 54 odst. 2 zákona č. 256/2004 

Sb. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

X. V § 28 odst. 1 se slova „sporů uvedených v odstavci 3 

nezávislými rozhodci“ nahrazují slovy „majetkových sporů 

nezávislými rozhodci, pokud se strany na tom dohodnou, s výjimkou 

sporů, u nichž jiný právní předpis vylučuje uzavření rozhodčí 

smlouvy“. 

K čl. VII bodu 4 – k § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 190/2004 

Sb.: 

Slovní spojení „čistě administrativní změna“ nepovažujeme za 

legislativně zdařilé. Doporučujeme jej nahradit např. slovy 

„jednoduchá administrativní změna“ nebo alespoň vynechat slovo 

„čistě“. 

Vyhověno. 

Slovo „čistě“ vypuštěno. Upraveno takto: 

b) k administrativní či technické změně, 

K čl. VII bodu 12 – k § 26 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb.: 

Doporučujeme nahradit formulaci „způsobem umožňujícím 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 
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dálkový přístup“ slovy „na svých internetových stránkách“. Tímto 

dojde k přesnému vymezení místa uveřejnění, neboť slova 

„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na 

internetu. 

(1) Česká republika vydává státní dluhopisy prostřednictvím 

ministerstva. Emisní podmínky státních dluhopisů určuje 

ministerstvo. Ministerstvo může určit společné emisní podmínky, 

které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí státních 

pokladničních poukázek. Ministerstvo uveřejňuje emisní podmínky 

státních dluhopisů a společné emisní podmínky státních 

pokladničních poukázek na svých internetových stránkách, nejde-li 

o emisní podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahraničí nebo 

podle práva cizího státu. Společné emisní podmínky státních 

pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji 

podle § 6 odst. 1 písm. d), f) a j), § 9 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 2 

písm. g), které jsou ministerstvem uveřejňovány na jeho 

internetových stránkách. 

K čl. VII bodu 16 – k § 34 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb.: 

Doporučujeme úvodní část odstavce 2 formulačně zjednodušit a 

uvést ji např. ve znění: „Pohledávky z podřízených dluhopisů podle 

odstavce 1 se uspokojují“. Není nutné znovu opakovat, že jsou 

předmětem podřízení podle odstavce 1 a rovněž skutečnost, že se 

jedná o případy podle odstavce 1. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

Pohledávky z podřízených dluhopisů podle odstavce 1 se uspokojují 

K čl. VIII bodu 1 – k § 15k odst. 5 písm. b) zákona č. 256/2004 

Sb.: 

Upozorňujeme, že ustanovení postrádá logickou provázanost. 

Navrhujeme písmeno b) formulačně upravit, neboť není ani zcela 

jasný jeho výklad. Domníváme se, že by mělo být jednoznačně 

stanoveno, zda se za majetného investora považuje osoba, která 

v minulém kalendářním roce měla roční příjem a zisk před 

zdaněním alespoň roven částce 1 250 000 Kč nebo osoba, jejíž 

aktuální příjem zvýšený o zisk z minulého kalendářního roku má 

odpovídat částce 1 250 000 Kč (srov. užití přítomného času slovesa 

„odpovídá“). 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

K čl. VIII bodu 8 – k § 193b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb.: 

Přestože si jsme vědomi skutečnosti, že v právním řádu se již dnes 

vyskytuje slovní spojení „textová podoba“, dáváme na zvážení její 

nahrazení formulací „písemná podoba“  

Nevyhověno, vysvětleno. 

S ohledem na moderní technologie preferujeme zachovat pojem 

„textová podoba“, jak jej používá například směnárenský zákon. 
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či „písemná forma“, což vyloučí i případné výkladové nejasnosti. 

K čl. X bodu 1 – k § 18a a § 18b zákona č. 427/2011 Sb.: 

1. Upozorňujeme, že vládní návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů 

orgánů veřejné moci, tedy sněmovní tisk 756, s účinností 

od 1. února 2022 zavádí obecnou úpravu, kterou se umožňuje 

využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

soukromoprávními uživateli údajů prostřednictvím vlastního 

informačního systému, což znamená, že se některá z pravidel 

navrhovaných v § 18a a § 18b stanou s účinností od 1. února 

2022 duplicitní k úpravě v zákoně č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

Konkrétně se jedná o následující ustanovení:  

a) úprava obsažená v navrhovaném § 18b odst. 2 bude 

obecně pro všechny soukromoprávní uživatele údajů 

obsažena v navrhovaném § 5a odst. 3 zákona 

o základních registrech,  

b) úprava obsažená v navrhovaném § 18b odst. 4 a 5 bude 

obsažena v navrhovaném § 62d zákona o základních 

registrech,  

c) úprava obsažená v navrhovaném § 18b odst. 6 bude 

obsahem navrhovaných § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 

zákona o základních registrech, 

d) úprava obsažená v navrhovaném § 18b odst. 7 je 

obsažena v navrhovaných změnách § 54 až 57 zákona 

o základních registrech a  

e) konečně v případě navrhovaného § 18a odst. 7 bude 

jeho obecnější paralelou  

§ 5a odst. 5 ve spojení s § 5 odst. 3 zákona 

o základních registrech a v případě navrhovaného § 

18a odst. 8 pak § 5a odst. 1 zákona o základních 

registrech. 

Sněmovní tisk 756 řeší obdobnou úpravu v zákoně č. 21/1992 

Vyhověno jinak. 

MF předloží úpravu opětovně až po detailnějším projednání 

problematiky přístupu do registrů a omezování používání rodných 

čísel s MV. 
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Sb., o bankách, a v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 

tak, že duplicitní ustanovení s účinností  

od 1. února 2022 ruší. Dáváme proto ke zvážení, zda účinnost 

navrhovaných § 18a a § 18b nestanovit na 1. února 2022 a 

úpravu neomezit pouze na neduplicitní ustanovení. 

2. Uvedená ustanovení v celém rozsahu přebírají úpravu § 38ae a 

§ 38af zákona o bankách tykající se využívání údajů ze 

základních registrů. Nicméně účel využití není stejný jako v 

případě bank, kde rozsah využívaných údajů je určen zejména 

pro potřeby poskytování bankovní identifikace. Z důvodové 

zprávy k tomuto návrhu zákona vyplývá potřebnost 

využívaných údajů zejména pro identifikaci účastníků 

penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, 

nevyplývá z ní však důvodnost potřeby využívání údajů v 

požadovaném rozsahu. Dané doporučujeme doplnit. 

3. Dále podotýkáme, že sněmovní tisk 756 s účinností od 1. února 

2022 rozšiřuje množinu údajů vedených v základním registru 

obyvatel o údaje i o jiných než elektronicky čitelných 

dokladech. V navrhovaném § 18a odst. 2 písm. f) proto 

doporučujeme slova „elektronicky čitelných“ vypustit. 

4. V navrhovaném § 18a odst. 5 písm. c) doporučujeme slovo 

„úřadu“ nahradit slovy „správního orgánu“. Podle návrhu 

zákona o občanských průkazech (t. č. po meziresortním 

připomínkovém řízení) se s účinností od 2. srpna 2021 

v informačním systému evidence občanských průkazů povede 

údaj „označení správního orgánu, který občanský průkaz 

vydal“.  

K čl. X bodu 3 – k § 108a odst. 2 a 3 zákona č. 427/2011 Sb.: 

Doporučujeme ustanovení revidovat ve smyslu řádného užívání 

pojmu „alternativní účastnický fond“. Domníváme se, že hned 

v několika případech je nesprávně použita formulace „účastnický 

fond“, která vychází z ustanovení § 60 odst. 3 a 4 předmětného 

zákona, jehož použití je však podle § 108a odst. 1 vyloučeno.  

Vyhověno. 
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K čl. XI bodu 24 – k § 170 odst. 6 zákona č. 240/2013 Sb.: 

Dle ustanovení může u komanditní společnosti na investiční listy 

společenská smlouva nebo rozhodnutí všech společníků určit jiné 

dělení zisku a ztráty, než připouští § 126 odst. 1 věta první zákona 

o obchodních korporacích, která stanoví, že zisk a ztráta se dělí 

mezi společnost a komplementáře. Doporučujeme minimálně 

v důvodové zprávě vyjasnit, kdo jiný by se dle předkladatele mohl 

stát „příjemcem“ zisku či ztráty, a to právě s ohledem na § 126. 

Ten v odstavci 1 větě druhé počítá s možností jiného dělení dle 

určení společenské smlouvy a stejně tak odstavec 4 tohoto 

ustanovení předřazuje společenskou smlouvu nebo rozhodnutí 

všech společníků před podpůrné zakotvení postupu dle zákona o 

obchodních korporacích. 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva upravena takto: 

Novela zavádí nové pravidlo, že společenská smlouva může určit 

jiné dělení zisku a ztráty než připouští § 126 odst. 1 věta první 

zákona o obchodních korporacích, například, že zisk nebo ztrátu 

nese jen společnost a nikoli komplementáři. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K čl. I – k úvodní větě: 

Doporučujeme do výčtu novel zahrnout i novelu provedenou 

zákonem č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. 

Vyhověno. 

K čl. I bodu 1 – k § 28 zákona č. 229/1992 Sb.: 

Navrhujeme slova „a rozhodování sporů z burzovních obchodů“ 

označit tučně. 

Vyhověno. 

K čl. II bodu 8 – k § 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.: 

Dáváme na zvážení, zda by za slovy „příspěvek podle zákona 

upravujícího penzijní připojištění“ neměla být vložena slova „se 

státním příspěvkem“. 

Vyhověno. 

K čl. II bodu 9 – k § 15a odst. 1 písm. e) bodu 1 zákona č. 

586/1992 Sb.: 

Dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme za 

slova „smluvního ujednání“ vložit čárku. 

Nevyhověno. 

Vložení čárky by sice bylo v souladu s Legislativními pravidly 

vlády, ale v rozporu s pravidly pravopisu. Nejedná se o poměr 

vylučovací, ale slučovací, čárka tedy zde být nemá. 

K čl. II bodu 9 – k § 15b odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 

586/1992 Sb.: 

Nevyhověno. 

Vložení čárky by sice bylo v souladu s Legislativními pravidly 
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Před slovo „nebo“ doporučujeme vložit čárku, viz čl. 42 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. II bodu 9 k § 15b 

odst. 4 písm. a) bodu 2 a k § 15b odst. 4 písm. b) bodu 1 zákona č. 

586/1992 Sb. 

vlády, ale v rozporu s pravidly pravopisu. Nejedná se o poměr 

vylučovací, ale slučovací, čárka zde tedy být nemá. 

V 15b odst. 4 písm. a) bodě 2 a § 15b odst. 4 písm. b) bodě 1 byla 

spojka „nebo“ nahrazena spojkou „ani“, protože se jedná o větu 

v záporu a splněna nemá být ani jedna z uvedených podmínek. 

K čl. II bodům 10, 11 a 13 – k § 17 odst. 1 písm. d), § 17b odst. 

1 písm. c) a § 23f písm. h) zákona č. 586/1992 Sb.: 

S ohledem na skutečnost, že dané novelizační body obsahují 

totožnou změnu, navrhujeme je spojit do jednoho novelizačního 

bodu, srov. čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno částečně. 

Spojit lze jen body 10 a 11, bod 13 je nutno uvést samostatně, 

protože bodem 12 je měněno ustanovení, které předchází 

ustanovení měněnému bodem 13. 

K čl. II bodu 12 – k § 19 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb.: 

Z hlediska stylistické vhodnosti navrhujeme, aby odstavec 12 zněl: 

„12) U akciové společnosti tvořící podfondy se podmínky podle 

odstavce 3 písm. b) a c) posuzují za akciovou společnost a 

podfondy samostatně.“. 

Vyhověno. 

K čl. IV bodu 2 – k § 8 odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 2 písm. d) 

zákona č. 40/1995 Sb.: 

Podle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

slovní spojení „se text „…“ nahrazuje textem „…““ nahradit 

formulací „se slova „…“ nahrazují slovy „…““.  

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

K čl. V – k 34 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.: 

Navrhujeme v rámci textu novelizačního dobu doplnit slova „se 

nahrazují“ za pasáží „a slova „peněžní ústav součinnost““. 

Vyhověno. 

K čl. VII bodu 3 – k § 9a odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb.: 

Domníváme se, že navržené odstavce 1 a 2 jsou zbytečně zatíženy 

používáním odkazů a doporučujeme je přeformulovat. Odstavec 1 

by bylo možné konstruovat tak, že pokud je dluhopis veřejně 

nabízen, nejpozději k datu emise není uveřejněn prospekt  

a celková hodnota protiplnění emise dluhopisů je vyšší než částka 

odpovídající 100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 

1 000 000 EUR; …., obsahují emisní podmínky dluhopisu kromě 

informací uvedených v § 9 dále a) sídlo emitenta, b) … (atd.). 

Vyhověno jinak. 

Je zavedena legislativní zkratka „podlimitní dluhopis“: 

Emisní podmínky dluhopisu podle odstavce 1 (dále jen „podlimitní 

dluhopis“) 
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V návaznosti by bylo vhodné upravit i odstavce 3 a 4 předmětného 

ustanovení. 

K čl. VII bodu 6 – k § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 190/2004 

Sb.: 

Slovo „text“ navrhujeme nahradit slovem „slova“, viz čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády. Následně je nezbytné slovo 

„nahrazuje“ uvést ve tvaru „nahrazují“. 

Vyhověno. 

K čl. VII bodu 11 – k § 25 odst. 7 zákona č. 190/2004 Sb.: 

Navrhujeme slovní spojení „se text „…“ nahrazuje textem „…““ 

nahradit formulací „se slova „…“ nahrazují slovy „…““, dle čl. 

57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. VII bodům 13 a 14 k 

§ 26 odst. 2 a § 26 odst. 3 daného zákona. 

Vyhověno. 

K čl. VIII bodu 6 – k § 163 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb.: 

V novelizačním bodě 6 navrhujeme slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje textem“ nahradit slovy „nahrazují 

slovy“, podle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

K čl. IX – k § 172 zákona č. 182/2006 Sb.: 

Upozorňujeme, že insolvenční zákon nebyl novelizován zákonem 

č. 32/2019 Sb., nýbrž zákonem č. 31/2019 Sb. Doporučujeme čl. 

IX návrhu zákona i materiál obsahující platné znění ustanovení 

s vyznačením navrhované změny v daném smyslu upravit. 

Vyhověno. 

K čl. XI – k úvodní větě: 

Zákon č. 240/2013 Sb. bude s účinností k 1. lednu 2021 

novelizován rovněž zákonem č. 33/2020 Sb., doporučujeme tento 

zákon doplnit do výčtu novel daného zákona.  

Vyhověno. 

K čl. XI bodu 26 – k § 193 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.: 

Upozorňujeme, že obrat „na konci textu“ vyjadřuje, že určité slovo 

nebo určitá slova se doplňují před znaménko, kterým je v daném 

případě ukončen pododstavec (srov. čl. 58 odst. 9 Legislativních 

pravidel vlády). Navrhujeme novelizační bod v tomto smyslu 

Vyhověno. 
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revidovat. 

K čl. XI bodu 28 – k § 193 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 

240/2013 Sb.: 

Podle čl. 56 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slova „čárka a slovo „a“ nahrazují“ nahradit slovy 

„slovo „, a“ nahrazuje“. 

Vyhověno. 

K čl. XI bodu 32 – k § 295a odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.: 

Navrhujeme slova „doplňuje text“ nahradit slovy „doplňují slova“, 

viz čl. 58 odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

K čl. XI bodu 34 – k § 316 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.: 

Jelikož je zrušován text obsahující slovo doporučujeme slova „se 

text „nebo e)“ zrušuje“ nahradit slovy „se slova „nebo e)“ zrušují“, 

srov. čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

K čl. XI bodu 40 – k § 483 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.: 

Podle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

slovní spojení „se text „…“ nahrazuje textem „…““ nahradit 

formulací „se slova „…“ nahrazují slovy „…““. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. XI bodu 57 k § 625 

odst. 2 daného zákona. 

Vyhověno. 

K čl. XI bodu 49 – k § 597 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb.: 

Je nezbytné, aby každé písmeno ustanovení § 597 bylo odděleno 

na konci umístěnou čárkou. Nelze tedy zrušit jak čárku před 

slovem „do“, tak slovo „, a“. Navrhujeme čárku před slovem „do“ 

zachovat. 

Vyhověno. 

K čl. XI bodům 50 a 51 – k § 597 písm. e) až g) zákona č. 

240/2013 Sb.: 

Navrhujeme předmětné body spojit do jednoho, neboť nelze 

bodem 51 nahrazovat tečku čárkou na konci písmene e), jelikož 

tato změna byla již provedena novelizačním bodem 50. Jedná se o 

jednoduchou úpravu, kdy spojení bodů nezapříčiní 

Vyhověno. 
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nesrozumitelnost novely. 

K čl. XI bodu 53 – k § 604 odst. 1 písm. m) zákona č. 240/2013 

Sb.: 

Doporučujeme slova „vkládá text“ nahradit slovy „vkládají slova“. 

Vyhověno. 

K čl. XII – k úvodní větě: 

Doporučujeme do výčtu novel zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, doplnit novely provedené zákonem č. 115/2020 Sb. a 

zákonem č. 117/2020 Sb. 

Vyhověno. 

MZV K bodu 5 obecné části důvodové zprávy 

Doporučujeme vypustit poslední větu, hodnotící soulad s Dohodou 

o EHP, jelikož důvodová zpráva se má v této části dle čl. 9 odst. 2 

písm. e) legislativních pravidel vlády zabývat pouze hodnocením 

souladu navrhované právní úpravy se závazky plynoucími pro ČR 

z jejího členství v EU, a to způsobem dle čl. 4 odst. 5 legislativních 

pravidel vlády. Zhodnocení souladu navrhované úpravy s Dohodou 

o EHP je nadto provedeno opakovaně v následujícím bodě obecné 

části důvodové zprávy. 

Vyhověno. 

K bodu 6 obecné části důvodové zprávy 

Slova „, jakožto i s ostatním primárním a sekundárním právem 

Evropské unie“ navrhujeme vypustit. Hodnocení slučitelnosti 

s primárním a sekundárním právem EU spadá pod předchozí bod 

obecné části důvodové zprávy, jak plyne z čl. 9 odst. 2 písm. e) 

legislativních pravidel vlády. Bod č. 6 obecné části důvodové 

zprávy se má týkat hodnocení slučitelnosti s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je ČR vázána, způsobem stanoveným v čl. 4 

odst. 4 legislativních pravidel vlády, a to na základě čl. 9 odst. 2 

písm. f) legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

MZ K Části desáté Změna zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech k § 599 odst. 1 písm. a) 

Navrhované změny vyznačené v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn nejsou promítnuty v návrhu zákona.  

Vysvětleno, opraveno. 

Omylem bylo jako změna (zrušení slov) označena změna provedená 

zák. č. 119/2020 Sb. 
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MZe Do důvodové zprávy doporučujeme doplnit, z jakých důvodů se 

poplatníkům, kterým v rámci navrácení daňové podpory produktů 

spoření na stáří vznikl příjem podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (např. dle § 15b 

odst. 5 písm. a) výše uvedeného zákona), nestanoví povinnost 

podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob dle § 38g 

odst. 6 zákona o daních z příjmů. 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že není nutné uvádět do důvodové zprávy; podání 

přiznání vyplývá z ustanovení písm. § 15b odst. 5 písm. a) (vznik 

příjmu vyplývající z okolností uvedených v § 15b odst. 4), navíc 

není jednoznačné, že tato povinnost podání přiznání vznikne (s 

ohledem na ustanovení § 38g). Ustanovení § 38g odst. 6 zákona o 

daních z příjmů upravuje povinnost podat daňové přiznání v situaci, 

kdy poplatníkovi vznikne příjem ze závislé činnosti, protože 

v případě vzniku takového příjmu poplatník obecně povinnost podat 

daňové přiznání nemá. V případě vzniku příjmu podle § 10 se 

použijí obecná ustanovení § 38g (odst. 1 a 2) upravující povinnost 

podat daňové přiznání, není třeba speciální ustanovení. 

Doporučujeme do materiálu doplnit informaci o dopadu 

implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním 

penzijním produktu (PEPP). Návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti se zavedením panevropského osobního 

penzijního produktu, je obsažen v Plánu legislativních prací pro 

rok 2020 s termínem předložení vládě v říjnu 2020. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Adaptace nařízení o PEPP teprve probíhá a bude provedena 

samostatnou novelou, s tímto návrhem nesouvisí. 

Doporučujeme blíže odůvodnit zvýšení jednotlivých poplatků. 

Rozdíl 32 000 Kč mezi dosavadní a navrhovanou poplatkovou 

povinností u zápisu depozitáře investičního fondu podle zákona 

upravujícího investiční společnosti a investiční fondy považujeme 

za neproporcionální.  

Vyhověno. 

V důvodové zprávě doplněn text v závorce: 

Nová úprava zejména odráží reálnou nákladnost a složitost 

jednotlivých činností v rámci licenčního nebo registračního řízení 

(zejména u zápisu depozitáře je dnešní poplatek ve výši 2 tis. Kč 

neadekvátní, kdy se fakticky jedná o obdobu licenčního řízení). 

MŽP Bez připomínek  

ÚV - 

Ministr a 

předseda 

LRV 

Připomínky k návrhu zákona a k Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (dále jen ZZ RIA) 

Doporučujeme zvážit zestručnění zprávy a to zejména v podobě 

zařazení rozsáhlého přehledu konzultací do samostatné přílohy. Do 

vlastní zprávy má smysl zařadit nejdůležitější poznatky 

z konzultací, jejich posouzení a případný postoj předkladatele pro 

Vyhověno. 

Vyjádření do konzultace byly pro přehlednost přesunuty do přílohy. 
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jejich zohlednění či nezohlednění. Bez zpětné vazby působí 

v rámci analytické zprávy jako nahodilý výčet nápadů s omezenou 

přidanou hodnotou. 

Připomínky k návrhu zákona a k Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (dále jen ZZ RIA) 

Doporučujeme doplnění a porovnání variant u stěžejních částí 

návrhu tj. zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativní 

účastnický fond. V obou případech je předložena pouze jedna 

varianta řešení (vedle nulové varianty) přestože v rámci přehledu 

konzultací či zahraničních zkušeností jsou zmiňovány další řešení. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Jiná řešení jsou zmiňována ve vztahu k zahraničí, nicméně v České 

republice nebyla jiná řešení zvažována. Je otázkou, zda lze za 

reálnou alternativu k alternativnímu účastnickému fondu považovat 

zrušení garance u transformovaných fondů či rozvolnění regulace 

stávajících účastnických fondů, zejména pokud je primárním cílem 

umožnit investice do private equity a do infrastruktury. 

Připomínky k návrhu zákona a k Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (dále jen ZZ RIA) 

V případě tematických okruhů zavedení účtu dlouhodobých 

investic a alternativní účastnický fond chybí širší analýza dopadů 

na důchodový systém. Není zřejmé, zda široká státní podpora 

spoření na účtech u bank nebo v podílových fondech skutečně 

přispěje ke zvýšení objemu úspor účelově určených  

k zabezpečení na stáří a povede k výplatě takto naspořených 

prostředků ve formě penzí. Vzhledem k předpokládanému 

vzdálenému horizontu účinnosti navrhovaných opatření 

doporučujeme ZZ RIA zaměřit i na dlouhodobé dopady (a to nejen 

z pohledu státního rozpočtu).  

Nevyhověno, vysvětleno. 

Dopady v této oblasti lze jen obtížně odhadnout. Fakticky 

nedochází k navýšení limitu na daňový odpočet, kdy se stávající 

limity pouze sečetly. Teoreticky tak občan, který již dnes využívá 

daňových odpočtů v plné výši, nebude moci využít těchto úlev pro 

účet dlouhodobých investic. Návrhem ale dochází k narovnání 

podmínek na trhu, kdy dnes jsou daňově podporovány jen některé 

produkty. Nelze očekávat, že daňová podpora povede ke zvýšení 

úspor českých domácností, nicméně může vést k alokaci části 

těchto úspor na stáří, kdy předčasný výběr je daňově penalizován. 

Objem úspor na stáří obecně roste, protože jsou podporovány 

pravidelné úložky a je penalizován výběr. Jak účet dlouhodobých 

investic, tak alternativní účastnický fond umožňují jen zajímavější 

alokaci těchto úspor.  

Připomínky k návrhu zákona a k Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (dále jen ZZ RIA) 

V případě tematického okruhu alternativní účastnický fond není 

zřejmá otázka možnosti, resp. nemožnosti transferu mezi 

jednotlivými druhy fondů či souběžného investování do 

účastnického resp. transformovaného a alternativního účastnického 

fondu a z toho plynoucí dopady. Rovněž není zřejmé uplatnění 

povinnosti převedení prostředků účastníka do povinného 

konzervativního fondu nejpozději 5 let před dosažením věku 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Protože je alternativní účastnický fond jedním z typů účastnických 

fondů, platí pro něj pravidla jako pro ostatní účastnické fondy, 

včetně povinnosti převést majetek do povinného konzervativního 

fondu 5 let před dosažením stanoveného věku. Rozložení majetku v 

účastnických fondech upravuje investiční strategie, kterou lze 

jednou ročně zdarma měnit (za častější změnu lze účtovat 

poplatek). Souběžné investice do účastnických fondů a do 

transformovaného fondu možné nejsou, to platí i pro alternativní 

účastnický fond. Pokud jsou přerušeny platby do transformovaného 
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účastníka. Doporučujeme upřesnit. fondu, lze platit do účastnických fondů. 

ÚV- Odbor 

kompatibilit

y 

Po stránce formální: 

Předkladatel nesplnil 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. 

Předkladatel v důvodové zprávě, obecné části, bod 5. uvádí, že 

návrh respektuje evropskou právní úpravu a to i tehdy, pokud se 

nejedná o transpozici a jde tedy o tzv. národní úpravu, a dále 

popisuje už jen vztah návrhu k judikatuře EU a Smlouvě o 

přistoupení ČR k EU. 

Dle názoru OKOM je popis vazby návrhu na právo EU 

nedostatečný, neboť minimálně části druhá, šestá, sedmá, devátá a 

zejména část desátá mají vazbu na právo EU a tato vazba by měla 

být v důvodové zprávě, zejména v bodu 5 obecné části uvedena.  

Např. u části šesté, čl. VII, by mělo být citováno zejm. nařízení 

CRR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

v platném znění, u části desáté, čl. XI, by měla být uvedena 

nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 231/2013, nařízení 

Komise (EU) kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/65/ES, pokud jde o depozitáře SKIPCP (zde by bylo 

vhodné doplnit i číslo tohoto nařízení), nařízení Komise (ES) č. 

1126/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

345/2013 a č. 346/2013 a dále nařízení uvedená v § 599 odst. 1 

písm. a) stávajícího znění. V obecné části by také mělo být 

uvedeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, 

kterého se dotýká část jedenáctá, čl. XII novely.  

Některá novelizovaná ustanovení částí návrhu uvedených 

v předchozím odstavci jsou navíc v současnosti již vykázána jako 

transpoziční ve vazbě na směrnice EU, nebo je provedena adaptace 

těchto ustanovení na nařízení EU. Z daného důvodu je nutné uvést 

stávající úpravu, resp. výkaznictví ISAP, do souladu s úpravou dle 

Vysvětleno, částečně vyhověno. 

Návrh zákona respektuje právo EU a nenavrhuje nic, co by bylo s 

právem EU v rozporu či co by právo EU neumožňovalo. Ačkoli se 

zasahuje do ustanovení, která byla transpoziční, tak změnami není 

transpozice věcně měněna. To souvisí zejména se spojením dvou 

seznamů České národní banky do jednoho, kdy se v transpozičních 

ustanoveních mění jen odkazy na něj. Žádné ustanovení by nemělo 

být podtrženo jako transpoziční, protože jím nedochází k povinné 

transpozici. Notifikační tabulky sice budou muset být v návaznosti 

na tuto novelu aktualizovány, aby v nich byla citována aktuální 

ustanovení, nicméně věcně nedochází ke změně transpozice. Návrh 

bude nicméně v tomto ohledu ještě revidován a upraven. 
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předloženého návrhu. Jedná se např. v části druhé o § 15a odst. 2 

(dříve § 6 odst. 16), § 17 odst. 1, § 23f, § 36 odst. 2, v části třetí o § 

8 odst. 2 písm. b), § 8a odst. 2 písm. d), v části sedmé o § 15k, § 

29, § 163 odst. 4 a 5, § 193 odst. 3, v části desáté o § 11 odst. 1 a 4, 

§ 38 odst. 1, § 68, 71, § 316 odst. 2, § 325 odst. 1-4, § 483 odst. 1, 

§ 599 odst. 1 a 3, § 611 odst. 5 a 6 ad.  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

EU představila v r. 2015 plán na mobilizaci kapitálu v Evropě 

označený jako Unie kapitálových trhů1 (CMU) - odkazoval na něj 

předkladatel v Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019 – 

2023, ze které předložený návrh legislativních opatření vychází. 

Tento plán EU v dalších letech dále rozvíjela. 

Ačkoli hlavním cílem CMU na úrovni EU je odbourávání překážek 

mezi investory a podnikateli z různých členských států EU a 

realizace zásady volného pohybu kapitálu (nutných podmínek pro 

vytvoření skutečně jednotného kapitálového trhu v EU), 

východiska konkrétních opatření a kroků jsou shodná s úrovní 

národní, tedy mobilizovat kapitál a přispět k rozvoji 

diverzifikovanějšího finančního systému. 

Na úrovni EU bylo navrženo několik opatření legislativní i 

nelegislativní povahy, která byla již i přijata v podobě závazných 

právních předpisů, zejména jde o nové přímo použitelné nařízení o 

celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)2, nebo novou 

směrnici o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad 

nimi3. Na tyto předpisy však předložený návrh nereaguje4. 

Součástí platné legislativy EU v dané oblasti jsou dále zejména 

pravidla obezřetnostního chování investičních podniků a dohledu 

nad nimi5 a investiční pravidla institucí poskytujících penzijní 

pojištění6. Lze se též otázat, jakým dalším legislativním postupem 

budou nové předpisy EU z r. 2019, zde citované, implementovány 

do českého právního řádu (týká se dále např. i směrnice zmiňované 

v připomínce k části jedenácté – ZoSP). Požadované datum 

transpozice/implementace těchto předpisů je srpen 2021 (směrnice 

Vysvětleno. 

Implementace předpisů EU v oblasti CMU budou provedeny další 

novelou, která má být vládě předložena do konce září 2020 a která 

má nabýt účinnosti 1. července 2020. Předkládaný návrh zákona je 

čistě národní úpravou. 
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2019/11607)), resp. červen 2021 (IFD, IFR). 

______________________ 
1Sdělení „Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů“, COM 

(2015) 468 final, 30. 9. 2015. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 

20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu 

(PEPP) – gestorem tohoto předpisu EU je MF. 
3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 

27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném 

dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 

2014/59/EU. 
4 Datum transpozice výše cit. směrnice 2019/2162 je do 8.7.2021; 

výše cit. nařízení PEPP má být použito 12 měsíců po zveřejnění 

aktů EK v přenesené pravomoci, které však zatím nebyly 

publikovány. 
5 nařízení CRR, s přihlédnutím k novému nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 o obezřetnostních požadavcích 

na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) 

č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (IFR), směrnice 

CRD, s přihlédnutím k nové směrnici Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/2034 o obezřetnostním dohledu nad investičními 

podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 

2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (IFD). 
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 

14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované 

znění). 
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. 

listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a 

jejím výkonu (Solventnost II) (přepracované znění). 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů: 

K bodu 3 – § 6 odst. 9 písm. p): 

Toto ustanovení upravuje, resp. dle předloženého návrhu má být 

Vysvětleno. 

Změna ustanovení navazuje na změnu legislativního uchopení 

podpory spoření poplatníků na stáří. Koncepčně nedochází tímto 
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jedním z ustanovení upravujících politiku daňové podpory 

produktů spoření na stáří. Je otázkou, zda tato věc patří do 

vymezeného předmětu úpravy předložených novel zákonů, kterým 

má být rozvoj kapitálového trhu v ČR, nebo zda jde o opatření, 

které by mělo být projednáváno spíše v rámci probíhajících diskusí 

k reformě důchodového systému v ČR. 

ustanovením ke změně, podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP bude i 

nadále od daně na straně poplatníka s příjmy ze závislé činnosti 

osvobozen příspěvek zaměstnavatele poskytnutý na zaměstnancův 

produkt spoření na stáří. Pojem produkt spoření na stáří bude podle 

nově navrhovaného § 15a odst. 1 ZDP i nadále zahrnovat penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, 

penzijní pojištění i soukromé životní pojištění, jako tomu bylo 

doposud, navíc nyní zahrnuje účet dlouhodobých investic nově 

zaváděný novelou ZPKT. Ambicí návrhu tedy není řešit otázky 

důchodové reformy, ale logicky navázat daňovou podporu na 

takový produkt, který v zásadě nabízí další možnost odkladu 

finančních prostředků na budoucí spotřebu. Vzhledem k tomu, že 

základní parametry ÚDI podporují spoření finančních prostředků na 

budoucí spotřebu (omezení možnosti výběru těchto prostředků 

z účtu), je nastavovaná daňová podpora konzistentní se současnou 

právní úpravou. 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů: 

K bodu 4 - § 6 odst. 16: 

V návrhu změny je třeba doplnit také zrušení poznámky pod čarou 

č. 136. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Tato poznámka pod čarou je použita v § 15a odst. 2 písm. b). 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů: 

K bodu 5 - § 8 odst. 1 písm. e): 

Obdobně připomínce výše, i u tohoto ustanovení je nejspíš třeba 

doplnit zrušení příslušné poznámky pod čarou č. 9a. 

Dále, obdobně dikci navrhované v bodu 14 - § 36 odst. 2 písm. k), 

je třeba v platném znění § 35ba odst. 1 písm. b) také upravit dikci 

odkazu na zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, 

včetně zrušení tam uvedené poznámky pod čarou č. 9a. 

Vysvětleno. 

Poznámka pod čarou č. 9a se neruší právě z důvodu, že je na ni 

stále odkazováno v § 35ba odst. 1 písm. b). 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů: 

K bodu 9 – nové § 15a a 15b: 

Obecně viz výše připomínka k bodu 3. 

Vzhledem k právu EU lze konstatovat, že do oblasti případných 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Produkt spoření na stáří přestane být daňově podporovaný, když 

přestane splňovat podmínky uvedené v § 15b odst. 1 nebo když 

nastane skutečnost podle § 15b odst. 2. Není třeba na toto 

v odstavci 3 odkazovat. 
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daňových zvýhodnění produktů spoření na stáří právo EU 

nezasahuje a tato nejsou s právem EU v rozporu. Úprava 

penzijních systémů členských států je však také věcí úpravy 

právem EU, k tomu připomínky níže, k částem sedmé, deváté a 

desáté. 

k § 15b odst. 3: V tomto ustanovení by bylo vhodné doplnit odkaz 

na zákonná ustanovení, na jejichž základě zaměstnanci tato 

oznamovací povinnost vzniká (produkt spoření ve stáří přestal být 

podle jakého zákonného ustanovení daňově podporovaný). 

K části šesté – změna zákona o dluhopisech: 

K bodu 10 - § 23 odst. 6: 

Návazně na připomínku výše v části obecně je třeba v tomto 

ustanovení doplnit v poznámce pod čarou plný název zde 

citovaného CRR. 

Obdobně by měl být doplněn i odkaz na nařízení EU č. 648/2012 v 

§ 31/2/e. 

Vyhověno částečně. 

Ve vztahu k § 23 odst. 6 vyhověno a je uveden plný název nařízení 

v textu zákona. Ve vztahu k § 31 odst. 2 písm. e) je vhodnější 

změnu provést novelou, která bude transponovat směrnici o krytých 

dluhopisech. 

K části deváté – změna ZoDPS: 

Návrh je předkládán v rámci cíle rozvoj kapitálového trhu, proto 

nejspíš ani nevytváří dostatečný prostor k vysvětlení politiky státu, 

pokud jde o regulaci a ev. podporu jednotlivých spořících 

produktů, včetně ev. účasti zaměstnavatele v nich, vazby na daňová 

zvýhodnění. Není tedy jisté, zda navrhovaná úprava sama o sobě 

přináší pro účastníky spoření jistotu a přehlednost, aby se mohli 

správně rozhodnout v tak důležité a potřebné investici, jakou by 

měly být produkty penzijního spoření. 

Vzato na vědomí. 

K části deváté – změna ZoDPS: 

K bodu 6 - § 136 odst. 4: 

Obdobně není, z pohledu účastníka systému doplňkového 

penzijního spoření, dostatečně odůvodněno, proč by nemohl být 

možný přestup z účastnického fondu do fondu transformovaného. 

To je spíše věcí nastavení a vývoje systému těchto dávek v ČR, 

který není pro účastníky často ani dobře srozumitelný – týká se 

Vysvětleno. 

Transformované fondy jsou uzavřeny pro nové účastníky, proto 

není přestup z účastnického fondu do transformovaného fondu 

možný. To je již stávající stav a navrhovaná úprava na tomto nic 

nemění. 
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bodu 11 - § 191 odst. 3. 

K části desáté – změna ZISIF: 

Obecně viz připomínky výše, v částech Po stránce formální a Stav 

relevantní právní úpravy v právu EU. Dle názoru OKOM dochází 

v této části návrhu dále i ke zpřesněním dosavadní transpozice 

směrnic MiFID a AIFMD, viz připomínky níže. 

Vztah k předpisům EU je třeba doplnit jak vyznačením u 

konkrétních ustanovení návrhu (podtržení a CELEX), tak také ve 

výkaznictví ISAP. Týká se to např. bodů 1, 2, 4, 5 (další upřesnění 

transpozice MiFID – čl. 6), 10-15, 18-21, 39 (upřesnění 

transpozice jak MiFID – např. čl. 16, tak AIFMD – čl. 6) 

Vyhověno částečně. 

Ustanovení budou prověřena a případně řádně vykázána. V ZISIF 

jsou primárně směrnice UCITS a AIFMD, směrnice MiFID je v 

ZPKT. Upozorňujeme ale, že vykázání ustanovení jako 

transpozičních může být pro některé adresáty matoucí 

K části desáté – změna ZISIF: 

K § 56 (není součástí návrhu): 

Doporučujeme upravit odkaz na předpis EU tak, že bude odkázáno 

na přímo použitelné předpisy EU v této věci v množném čísle a 

poznámka pod čarou bude upravena buď na demonstrativní výčet, 

nebo doplněním o nařízení EK 2019/8202, ev. i prováděcí předpis 

EK k témuž. Týká se i jiných míst návrhu, např. níže, k § 204, 

nebo v části deváté § 298 aj. 

______________ 
1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/820 ze dne 4. 

února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 345/2013, pokud jde o střety zájmů v oblasti 

evropských fondů rizikového kapitálu. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Chápeme to tak, že pokud se odkazuje na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, které provádí nařízení Komise, postačuje odkaz 

na prováděné nařízení. V tomto případě je totiž situace odlišná od 

prováděcích nařízení ke směrnicím. 

K části desáté – změna ZISIF: 

K bodům 26 – 29 - § 193 odst. 2 písm. b), c), zrušení písm. d) a 

nový odst. 6: 

Důvodová zpráva obsahuje informaci, že nová úprava uvádí tato 

ustanovení do souladu s předpisy EU, bylo by vhodné tyto 

předpisy EU citovat a vykázat vůči nim též provazbu novely 

českého práva. 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva byla v tomto ohledu upravena a bude zváženo i 

vhodné vykázání transpozice. 

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQFCF5SG)



 

 

- 57 - 

 

K části desáté – změna ZISIF: 

K bodu 31 - § 196, poznámka pod čarou č. 10: 

Citaci nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 doporučujeme doplnit 

dodatkem „v platném znění“. 

Vyhověno. 

K části desáté – změna ZISIF: 

K § 204 (není součástí návrhu): 

Obdobně připomínce výše k § 56 i zde doporučujeme upravit 

odkazy na předpis EU tak, že i v případě odkazu na přímo 

použitelný předpis EU upravující evropské fondy sociálního 

podnikání bude odkázáno na přímo použitelné předpisy EU v této 

věci v množném čísle a poznámka pod čarou č. 9 bude upravena 

obdobně, tedy buď na demonstrativní výčet, nebo doplněním, zde o 

nařízení EK 2019/8191. Týká se i jiných míst návrhu, např. § 298. 

____________ 
1Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/819 ze dne 1. 

února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) č. 346/2013, pokud jde o střety zájmů, měření 

sociálního dopadu a informace poskytované investorům v oblasti 

evropských fondů sociálního podnikání. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Chápeme to tak, že pokud se odkazuje na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, které provádí nařízení Komise, postačuje odkaz 

na prováděné nařízení. V tomto případě je totiž situace odlišná od 

prováděcích nařízení ke směrnicím. 

K části desáté – změna ZISIF: 

K § 611 odst. 7 (není součástí návrhu): 

Nemá být v první větě původního odst. 5, nyní 7 - uvedeno namísto 

4 číslo 6 tedy „Za přestupek podle odstavců 1 až 6 lze uložit 

pokutu do“, když odstavce byly přečíslovány, neboť byly vloženy 

dva nové přestupky? Kdyby tomu tak nebylo, chybí postih za 

neplnění povinnosti v nově navrhovaném odst. 5. 

Vyhověno. 

Odkaz opraven. 

K části jedenácté – změna ZoSP: 

K Důvodové zprávě (DZ): 

Doporučujeme doplnit odkaz na materiál pravděpodobně ESMA, 

na který je odkazováno na str. 47 DZ. 

Dále, souhlasíme i s odkazy na v odůvodnění cit. předpisy EU, 

pokud jde o cit. směrnice či přeshraniční distribuci subjektů 

Vyhověno jinak. 

Novela ohledně poplatků za notifikaci není nyní navrhována a bude 

předložena až v rámci další připravované novely. Ohledně materiálu 

došlo k omylu, nešlo o materiál ESMA, ale o materiál advokátní 

kanceláře CMS:  

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-
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kolektivního investování, opět i zde lze provést doplnění, např. o 

směrnici 2019/11601, která mění, resp. doplňuje jak směrnici 

UCITS, tak AIFMD, pokud jde o poskytované údaje o regulačních 

poplatcích /UCITS – čl. 93/1 třetí pododstavec, AIFMD – příloha 

IV bod i)/. 

__________ 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 

20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 

2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů 

kolektivního investování. 

passporting-ucits 

https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-

passporting-aif 

ÚV – 

Kabinet 

vedoucího 

úřadu vlády 

Bez připomínek  

GFŘ K části druhé důvodové zprávy: 

K bodu 9 (§ 15a a § 15b) - u § 15a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) 

je uvedeno, že je přebírána definice u dosavadního § 6 odst. 16 

ZDP. Návětí odstavce je však oproti stávající úpravě mírně 

upraveno. Bylo by vhodné uvést, že touto terminologickou změnou 

nedochází ke změně ve vymezení, pokud tomu tak je. Jsme toho 

názoru, že vymezení „pro účely tohoto zákona“ je poněkud užší 

než-li nové vymezení „pro účely daní z příjmů“.  

Vyhověno. 

V důvodové zprávě bude uvedeno, že je zde tento rozdíl a pojem je 

definován nejen pro účely zákona o daních z příjmů, ale pro 

všechny právní předpisy, které upravují daně z příjmů, např. zákon 

č. 592/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Nad rámec navrhovaných bodů novely:  

K § 17b ZDP - upozorňujeme na dříve řešené dotazy veřejnosti a 

FÚ (SFÚ) ve vazbě na výklad znění § 17b ZDP ve smyslu splnění 

podmínek základního investiční fondu pro „investiční fond“ (§ 17b 

odst. 1 písm. a) ZDP) vs. „investiční fond a podfond“ (§ 17b odst. 

1 písm. c) ZDP), kdy dotazy pramení zejména s rozdílnosti 

použitých výrazů, aniž by důvod tohoto užití byl v důvodové 

zprávě odůvodněn. Navrhujeme proto, aby dříve přijaté závěry (viz 

expedice GFŘ č. j. 81205/18, která uvádí, že podmínky § 17b odst. 

1 písm. c) ZDP jsou v případě podfondu speciálním ustanovení ve 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva k § 17b ZDP byla upravena následujícím 

způsobem: 

K bodu 11 [§ 17b odst. 1 písm. c) úvodní část ustanovení]: 

V návaznosti na úpravy provedené v § 17 odst. 1 písm. d) ZDP, 

podle kterého jsou poplatníkem daně z příjmů vedle podfondu 

akciové společnosti s proměnným základním kapitálem i další 

podfondy, které lze na základě změny ZISIF nově vytvářet, je nutné 

upravit i definici základního investičního fondu. Proto se navrhuje 

rozšířit účinnost ustanovení § 17b odst. 1 písm. c) ZDP, které 
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vztahu k § 17a odst. 1 písm. a) ZDP) byly v rámci důvodové 

zprávy zmíněny. 

definuje podmínky, za jakých může být podfond základním 

investičním fondem, i na tyto podfondy (podfond komanditní 

společností na investiční listy a podfond akciové společnosti, která 

je investičním fondem a není akciovou společností s proměnným 

základním kapitálem). Zároveň se volí obecné označení „podfond 

investičního fondu“, pod které oba uvedené podfondy i již existující 

podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

spadají. 

Obdobně pak lze uvedené vztáhnout na § 17b odst. 1 písm. c) bod 

8 ZDP, kdy též vznikají pochybnosti, zda je zde výraz „investiční 

fond“ použit ve významu bez „podfondů“ či včetně nich. 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva k § 17b ZDP byla upravena následujícím 

způsobem: 

K bodu 11 [§ 17b odst. 1 písm. c) úvodní část ustanovení]: 

V návaznosti na úpravy provedené v § 17 odst. 1 písm. d) ZDP, 

podle kterého jsou poplatníkem daně z příjmů vedle podfondu 

akciové společnosti s proměnným základním kapitálem i další 

podfondy, které lze na základě změny ZISIF nově vytvářet, je nutné 

upravit i definici základního investičního fondu. Proto se navrhuje 

rozšířit účinnost ustanovení § 17b odst. 1 písm. c) ZDP, které 

definuje podmínky, za jakých může být podfond základním 

investičním fondem, i na tyto podfondy (podfond komanditní 

společností na investiční listy a podfond akciové společnosti, která 

je investičním fondem a není akciovou společností s proměnným 

základním kapitálem). Zároveň se volí obecné označení „podfond 

investičního fondu“, pod které oba uvedené podfondy i již existující 

podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

spadají. 

Česká 

národní 

banka 

Změna zákona o daních z příjmu (ZDP) 

K návrhu na daňovou podporu pro účet dlouhodobých investic 

Navrhujeme upustit od daňových úlev spojených s „účtem 

dlouhodobých investic“ a případně se k nim vrátit až 

v okamžiku, kdy bude připravena nová koncepce III. pilíře a 

budou se řešit její daňové dopady, případně až v okamžiku, 

kdy bude rozhodnuto o možném daňovém zvýhodnění 

Vysvětleno. 

Návrh na zavedení daňové podpory nového produktu určeného k 

zajištění prostředků fyzickým osobám po skončení jejich aktivního 

pracovního života, tzv. zajištění prostředků na stáří, jenž rozšiřuje 

stávající nabídku v segmentu penzijního připojištění, doplňkového 

penzijního spoření a životního pojištění, byl zapracován do novely 

zákona o daních z příjmů v souladu s výstupy vládou projednané a 

schválené Koncepce rozvoje kapitálového trhu a je i v souladu se 
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panevropského penzijního produktu. 

Odůvodnění: 

Diskuse ohledně státní podpory III. pilíře vedené na platformě 

Komise pro spravedlivé důchody nebyly dokončeny a bez 

celkového posouzení budoucí koncepce III. pilíře mohou být 

daňové zásahy v této oblasti vnímány jako nesystémové a 

předčasné. Důvodem je, že se úlevy navrhují pro „účet 

dlouhodobých investic“ a přitom se nijak neřeší případné daňové 

zacházení s novým panevropským penzijním produktem, jehož 

regulatorní rámec je stanoven nařízením (EU) 2019/1238 o 

panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).  

Bez dokončení nové koncepce III. pilíře je nesystémové a 

předčasné přistupovat ke změnám v daňových úlevách. V ČR již 

existuje v porovnání s jinými státy velkoryse pojatá čtyřstupňová 

daňová podpora penzijních produktů, a to 

1. stupeň – státní příspěvky na penzijní produkty:  

- v roce 2018 MF poukázalo státní příspěvky na penzijní 

připojištění (transformované fondy) a doplňkové penzijní 

spoření (účastnické fondy) ve výši 7,035 mld. Kč.  

2. stupeň – daňové úlevy pro účastníka: 

- osvobození některých plnění z penzijních fondů, soukromého 

životního pojištění a penzijního pojištění od daně z příjmů 

fyzických osob, 

- odpočet od základu daně z příjmů fyzických osob v případě 

příspěvku do penzijních fondů a na penzijní připojištění, a to 

do výše 24 000 Kč ročně, 

- odpočet od základu daně z příjmů fyzických osob v případě 

příspěvku na soukromé životní pojištění, a to do výše 24 000 

Kč ročně, 

- příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů, na soukromé 

životní pojištění a na penzijní připojištění do výše 50 000 Kč 

ročně je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob 

a nepodléhá odvodům zaměstnance na sociální ani zdravotní 

závěry programového prohlášení vlády. Zavedení účtu 

dlouhodobých investic a navazujícího nastavení daňového režimu je 

nutno chápat jako jeden spojený záměr rozšířit nabídku stávajících 

produktů zajištění na stáří. Navrhované úpravy nemají v žádném 

případě úmysl zasahovat do stávajících diskusí o nastavení 

důchodové reformy, pouze nastavují žádanou daňovou podporu pro 

dosud vymezené produkty spoření na stáří, přičemž není ani v 

tomto návrhu záměrem řešit problematiku PEPP.  
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pojištění u zaměstnance. 

3. stupeň – daňové úlevy pro zaměstnavatele: 

- příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů, na soukromé 

životní pojištění a na penzijní připojištění do výše 50 000 Kč 

ročně na zaměstnance nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu 

pojištění u zaměstnavatele. 

4. stupeň – snížená sazba daně z příjmů penzijních fondů: 

- sazba daně z příjmů penzijních fondů je 0 % místo 19 %. 

Podle informací uveřejněných Ministerstvem práce a sociálních 

věcí (III. pilíř důchodového systému, 

https://www.mpsv.cz/cs/34976) státní podpora stávajících 

penzijních produktů (tj. státní příspěvek a daňové úlevy pro 

účastníky a pro zaměstnavatele) činí 19 mld. Kč (což představuje 

1,75 násobek výnosu daně z nemovitých věcí nebo 13 % výnosu 

daně z příjmu fyzických osob). Kromě výše uvedeného je třeba 

uvést, že náklady zaměstnavatele na veškeré penzijní produkty 

vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele či pracovní nebo jiné smlouvy jsou u 

zaměstnavatele náklady vynaloženými na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů (tzn. náklady daňově uznanými). 

Podle zprávy OECD Stocktaking of the tax treatment of funded 

private pension plans in OECD and EU countries (Paříž 2015) jsou 

penzijní fondy ve státech OECD většinou zdaněny v režimu 

„vyňato-vyňato-zdaněno“ (exempt-exempt-taxed, EET), tj. vstupují 

nezdaněné peníze, výnosy fondu nejsou zdaněny, ale výstupy 

zdaněny jsou. Pouze v několika státech (např. ČR, Maďarsko, 

Slovensko), a to pouze u některých penzijních fondů, existuje zcela 

bezdaňový režim „vyňato-vyňato-vyňato“ (exempt-exempt-exempt, 

EEE).  

Každá daňová podpora (stejně jako každá dotace) jakéhokoliv 

spořicího nebo investičního produktu deformuje finanční trh. 

Investoři se potom nerozhodují podle očekávané výnosnosti a 

rizika samotného produktu. Případné investiční ztráty jsou do 

určité míry kryty daňovou podporou. To způsobuje neefektivní 
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alokaci peněžních prostředků.  

Některé informace uvedené v materiálu MF nepovažujeme za 

vyvážené: 

 Britský „osobní spořící účet“ (individual savings account, ISA) 

není v českém pojetí penzijním produktem. Prakticky se 

využívají jen dva druhy ISA, a to hotovostní ISA (cash ISA) 

a akciový ISA (stocks and shares ISA). Hotovostní ISA není 

nic jiného než spořicí nebo termínový účet v bance. Jediným 

rozdílem od spořicího nebo termínového účtu v bance je, že 

úroky z vkladů na tomto účtu nejsou občanovi zdaněny. 

Poplatky se neliší od běžných spořicích a termínových vkladů 

v bance. V roce 2018 na hotovostních ISA bylo 270 mld. liber, 

tj. asi 9 % měnového agregátu M3. Akciový ISA není nic 

jiného než investice do konkrétních akcií. Vyplacené 

dividendy z akcií nejsou občanovi zdaněny. Občané vkládají 

na své ISA již zdaněné peníze, tj. u ISA neexistuje výše 

uvedený 1., 2. ani 3. stupeň daňové podpory uplatňované v ČR. 

 Slovenské „dlhodobé investičné sporenie“ je podobné 

britskému akciovému ISA. Opět se nejedná o penzijní produkt. 

Kapitálové výnosy z investice nejsou občanovi zdaněny, avšak 

za podmínky, že investice trvá 15 let. Toto spoření občané 

využívají minimálně. Občané vkládají na tyto účty již zdaněné 

peníze, tj. u těchto účtů neexistuje 1., 2. ani 3. stupeň daňové 

podpory uplatňované v ČR. V letošním roce slovenské 

ministerstvo financí ustoupilo od záměru toto spoření daňově 

zvýhodnit na úroveň daňového zvýhodnění penzijních fondů. 

 Americký „osobní penzijní účet“ (individual retirement 

account, IRA) je penzijním produktem. Existují „tradiční IRA“ 

(traditional IRA) a „Roth IRA“. U tradičního IRA občan 

přispívá nezdaněnými penězi (2. stupeň – daňový odpočet pro 

občana), avšak výběry jsou zdaněny federální daní z příjmů. U 

Roth IRA občan přispívá zdaněnými penězi a výběry nejsou 

zdaněny. V malé míře existují také IRA, u nichž příspěvky 

platí zaměstnavatel. Z daňového hlediska se tyto příspěvky 

považují za mzdu, tj. jsou zdaněny a jsou spojeny s odvody. 
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K bodu 1 a 2 [§ 4 ZDP] 

Navrhujeme odkazovat na pojišťovací terminologii podle 

občanského zákoníku, ne podle vymezení odvětví pojištění v 

zákoně o pojišťovnictví. 

Odůvodnění:  

V textu je navrhována terminologická úprava „pojištění pro případ 

dožití, pro případ smrti nebo dožití,“ se nahrazuje „pojištění pro 

případ dožití nebo pro případ dožití se stanoveného věku nebo 

dřívější smrti pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější 

smrt“.  

Vzhledem k tomu, že pojištění osob, resp. životní pojištění definuje 

občanský zákoník, navrhujeme, aby navrhovaná úprava 

korespondovala s touto definicí a nikoli, jak se uvádí v důvodové 

zprávě, „s vymezením jednotlivých odvětví pojištění v zákoně č. 

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně v jeho příloze č. 1.“ 

Navrhovaná změna je nekoncepční, jelikož daňová úprava se 

dotýká zejména soukromého životního pojištění (event. pojištění 

osob) upraveného a definovaného občanským zákoníkem, nikoli 

zákonem o pojišťovnictví. Podle pojistných odvětví životních 

pojištění či neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu 

o pojišťovnictví je pouze udělováno povolení k provozování 

pojišťovací činnosti. 

Nevyhověno. 

Vychází se ze současného stavu, kdy vymezení soukromého 

životního pojištění v zákoně o daních z příjmů též vychází ze 

zákona o pojišťovnictví a v praxi to nezpůsobuje problémy. Na 

základě jiných připomínek bude rozšířeno o pojištění důchodu.  

K bodu 8 [§ 15 odst. 5 ZDP] 

Používá se terminologie definovaná až v následujícím 

ustanovení – v § 15a (podporovaný produkt spoření na stáří). 

Doporučujeme v § 15 odkázat na toto ustanovení. 

Odůvodnění:  

Zpřesnění terminologie. 

Nevyhověno. 

Skutečnost, že pojem je definován až dále v textu zákona, 

neznamená nutnost odkazovat na tuto definici. Text je jasný i bez 

odkazu. 

Změna zákona o regulaci reklamy (ZoRekl) 

K bodu 1 [§ 5k ZoRekl] 

Doporučujeme zvážit účelnost specifického pravidla pro 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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reklamu na investiční nástroje. Pokud má navrhovatel za to, že 

jde o účelný nástroj, doporučujeme rozšířit pravidla pro 

reklamu investičních nástrojů i na jiné hodnoty prezentované 

v reklamě jako investice. 

Odůvodnění: 

Návrh zákona o regulaci reklamy vztahuje nové požadavky na 

nabízení „investičních nástrojů“, což ve spojení s pozn. pod čarou 

odkazuje na § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trh. Tento 

pojem zahrnuje (vedle derivátů, nástrojů peněžního trhu a účastí na 

investičních fondech) jen cenné papíry obchodovatelné na 

kapitálovém trhu. Není zřejmé, proč by se požadavky na reklamu 

podle § 5a zákona o regulaci reklamy, tedy upozornění na nejisté 

výnosy, neměly vztahovat i na jiné cenné papíry než ty, které jsou 

obchodovatelné na kapitálovém trhu, resp. jiné investice nabízené 

veřejnosti. 

To platí za podmínky, že regulace reklamy v této oblasti je 

skutečně přínosná. Důvodová zpráva uvádí, že návrh reaguje na 

investiční crowdfunding, který je v některých případech 

v současnosti neregulovaný a nepodléhá dohledu. Dopad návrhu je 

ale mnohem širší a týká se i přímých nabídek a nabídek 

zprostředkovaných regulovanými finančními institucemi a v této 

části odůvodnění chybí. Důvodová zpráva současně k novým 

pravidlům pro reklamu uvádí, že „Přísnější regulace povede k vyšší 

ochraně investorů, jejímž výsledkem bude zvýšení důvěry v 

kapitálový trh.“ Pochybujeme, že nová pravidla pro reklamu 

mohou mít tento účinek. 

K bodu 1 [§ 5k ZoRekl] 

V případě, že bude zachován návrh na regulaci reklamy 

investičních nástrojů, je nutné § 5k formulovat legislativně 

precizně, aby byla povinnost formulována určitě a 

srozumitelně a aby mohla být vymáhána, viz návrh níže.  

Konkrétně navrhujeme upravit text takto (návrh je k jednání):  

„§ 5k 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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Reklama na investiční nástroje 

(1) Reklama na investiční nástroje42) nesmí obsahovat sdělení, 

které uvádí, že návratnost investice je jistá, nebo jiné sdělení, z 

něhož osoba může takového dojmu rozumně nabýt. 

(2) Reklama podle odst. 1 nesmí primárně cílit na osoby, které se 

nacházejí v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu.43) 

(3) Reklama podle odst. 1 musí obsahovat viditelné a zřetelné 

varování, které zní: „Varování: Návratnost investice do 

investičního nástroje není jistá, každá investice obnáší riziko. 

Vysoký nabízený výnos zpravidla implikuje vyšší riziko investice, 

naopak nízký nabízený výnos bez dalšího neznamená, že investice 

do investičního nástroje představuje nižší riziko.“.  

Připomínky pod čarou navrhujeme vymezit stejně jako 

předkladatel.  

Odůvodnění:  

Ustanovení není v původní dikci předkladatele určitě formulováno, 

není zřejmé, z jakého sdělení může investor nabýt dojmu (viz slova 

„lze nabýt dojmu“), že návratnost do investice je jistá (odkazujeme 

na § 5k odst. 1). Není zřejmé, kdo může takového dojmu nabýt, 

zda osoba nadaná rozumem průměrného člověka (§ 4 odst. 1 o. z.) 

nebo zda to bude posuzováno subjektivně ve vztahu ke 

konkrétnímu investorovi nebo podle okruhu investorů, na které je 

reklama mířena. Navrhujeme tedy doplnit kritérium, že dojmu 

může tato osoba rozumně nabýt. V původním § 5k odst. 2 je sice 

vymezena osoba v hmotné nouzi, ovšem zbytek normy je neurčitý. 

Není zřejmé, co rozumět „zaměřením reklamy“, zejména není 

jasný postup v případě, kdy je reklama zaměřena i na jiné osoby 

než jen osoby v hmotné nouzi (což obvykle bude) – zda stále lze 

považovat tuto reklamu za reklamu namířenou na osoby v hmotné 

nouzi. Demonstrativní výčet mnoho nepomáhá, protože není jasné, 

jak posuzovat, zda taková reklama zobrazuje osoby v hmotné 

nouzi, jak takovou osobu poznat je také nejasné. V původně 

navrhovaném znění není zřejmé, na jaké „akce“ osoby sociálně 

slabé převážně cílí. Na tyto akce (např. slevová akce, osvobození 
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od poplatků, odložení splatnosti atd.) může cílit (a cílí) většina 

populace, nikoli pouze tyto osoby. Pokud jde o varování (§ 5k odst. 

3), lze uvést, že výnos sám nepředstavuje riziko, jak jej 

ekonomická teorie chápe, zřejmě se usilovalo o to upravit varování 

ohledně rizika, které může představovat investice do investičního 

nástroje s vysokým výnosem (např. derivát, investiční certifikát, 

hybridní dluhopis). Doplňujeme však, že neplatí, že investice do 

každého investičního nástroje s vysokým výnosem představuje 

vyšší riziko, byť obecně tomu tak bude (srov. opačně normu 

ohledně investičního nástroje s nízkým rizikem, kde je uvedeno, že 

nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika). Normu je potřeba 

zásadním způsobem přepracovat, návrh k dalšímu jednání 

přikládáme v připomínce.  

K bodu 2 [§ 8 ZoRekl] 

Navrhujeme doplnit přestupky pro zpracovatele a šiřitele 

reklamy, která nesplní požadavky § 5j. 

Odůvodnění: 

Ustanovení o přestupcích v § 8a ZoRekl obsahují sankce pouze pro 

zadavatele reklamy. Přestupky pro zpracovatele a šiřitele reklamy 

v návrhu zákona chybí. Navrhujeme doplnit přestupky pro 

zpracovatele a šiřitele reklamy, která nesplní požadavky § 5j. Bez 

doplnění přestupku pro zpracovatele a šiřitele reklamy nebude 

dosaženo cíle úpravy, kterým je podle důvodové zprávy regulovat 

provozovatele inzertních portálů. 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

Změna zákona o dluhopisech (ZoDluh) 

K bodu 2 [§ 9 ZoDluh] 

Navrhujeme v rámci novelizovaného znění § 9 zachovat text 

uvedený ve stávajícím (platném, i když v době zahájení 

meziresortního připomínkového řízení ještě ne účinném) znění 

§ 9 odst. 1 písm. g), n) a o). 

Odůvodnění:  

Domníváme se, že neuvedení tohoto textu je pravděpodobně 

nedopatřením, neboť text těchto písmen byl do zákona o 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQFCF5SG)



 

 

- 67 - 

 

dluhopisech vložen teprve zákonem č. 119/2020 Sb., který nabyl 

účinnosti 1. 5. 2020. 

K bodu 2 [§ 9 odst. 1 písm. a) ZoDluh] 

Doporučujeme zvážit opětovné vložení odkazu na § 6 odst. 1 

písm. a) a b) obsahující označení dluhopisu a druhu dluhopisu. 

Odůvodnění:  

Na rozdíl od stávající úpravy v návrhu chybí odkaz na § 6 odst. 1 

písm. a) a písm. b). Domníváme se, že tento odkaz by měl být v 

textu zákona zachován. Pokud existuje relevantní důvod pro to, 

aby tomu tak nebylo, je třeba se s touto skutečností vypořádat v 

textu důvodové zprávy. 

Vyhověno. 

K bodu 3  

[§ 9a odst. 1 až 3 ZoDluh] 

Požadujeme zavést definici podlimitního dluhopisu vycházející 

z vymezení navrhovaného v § 9a odst. 1 ZoDluh. 

Odůvodnění:  

Odkazování na „dluhopis podle § 9a odst. 1“ považujeme za 

nepraktické. Pojem „podlimitní dluhopis“ se v praxi standardně 

používá a používá ho i návrh zákona v nadpisech paragrafů. 

Vyhověno jinak. 

Zavedena legislativní zkratka: 

Emisní podmínky dluhopisu podle odstavce 1 (dále jen „podlimitní 

dluhopis“) 

[§ 9a odst. 1 ZoDluh] 

Doporučujeme zavést legislativní zkratku “podlimitní 

dluhopis” vycházející z vymezení navrhovaného v § 9a odst. 1 

ZoDluh. 

Odůvodnění:  

Odkazování na „dluhopis podle § 9a odst. 1“ považujeme za 

nepraktické, pojem “podlimitní dluhopis” se v praxi standardně 

používá a používá ho i návrh zákona v nadpisech paragrafů. 

Vyhověno. 

Zavedena legislativní zkratka: 

Emisní podmínky dluhopisu podle odstavce 1 (dále jen „podlimitní 

dluhopis“) 

[§ 9a odst. 1 písm. a) ZoDluh] 

Součástí definice podlimitního dluhopisu je podmínka, že „je 

veřejně nabízen“. To navrhujeme upřesnit odkazem na definici 

veřejné nabídky obsaženou v nařízení o prospektu (v 

Vyhověno. 
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poznámce pod čarou nebo v důvodové zprávě). 

Odůvodnění: 

Návrh upravuje dodatečné požadavky na obsah emisních podmínek 

podlimitního dluhopisu, pokud je podlimitní dluhopis mj. veřejně 

nabízen. Pojem veřejného nabízení se v rámci ZoDluh vyskytuje 

poprvé a není nijak definován. Protože se na nabídku podlimitních 

dluhopisů nepoužije nařízení o prospektu a s ohledem na to, že 

pojmy veřejnost a veřejná nabídka nemají v právních předpisech 

zcela jasné vymezení, je vhodné jej definovat odkazem na obecnou 

úpravu veřejného nabízení v čl. 2 písm. d) nařízení o prospektu (i 

tam je nutné skutečný obsah pojmu dovozovat nad rámec textu 

nařízení i z účelu a z preambule, ale každopádně je žádoucí, aby 

šlo o výklad shodný jak pro účely pravidel pro prospekt, tak pro 

účely podlimitních dluhopisů). 

[§ 9a odst. 2 ZoDluh] 

Doporučujeme vyjasnit, zda se má nová úprava emisních 

podmínek aplikovat pouze na emise právnických osob (časté 

emise, které jsou v současné době chápány jako 

nejproblematičtější) nebo i na emise fyzických osob (ty se 

vyskytují jen minimálně). Pokud i na emise fyzických osob, je 

nutné náležitosti přiměřeně upravit podle povahy takových 

emitentů. 

Odůvodnění:  

Ustanovení § 9a ZoDluh je v návrhu formulováno tak, že pokud 

kdokoliv nabízí podlimitní dluhopisy, musí emisní podmínky 

takových dluhopisů obsahovat všechny požadované náležitosti. 

Emitentem dluhopisu může být obecně právnická i fyzická osoba. 

Náležitosti emisních podmínek podlimitních dluhopisů však 

odpovídají jen emitentům – právnickým osobám. Jen ty mají sídlo 

(fyzické osoby mají bydliště). Část údajů v případě emitentů – 

fyzických osob může existovat, ale typicky dostupná nebude (údaj 

o vlastním kapitálu, výroční zprávy a účetní závěrky, identifikační 

číslo). Není zřejmé, zda fyzická osoba, která nemá výroční zprávu, 

nesmí podlimitní dluhopis vydat (to je pravděpodobný závěr, ale 

Vyhověno. 

Upraveno tak, že se úprava vztahuje jen na právnické osoby. I 

pokud by emitentem byla podnikající fyzická osoba, lze nové 

požadavky na emisní podmínky (vycházející ze Scorecardu 

korporátních dluhopisů) jen obtížně aplikovat. Úprava míří 

primárně na korporátní dluhopisy, pokud se v budoucnu objeví 

problémy s emisemi fyzických osob, bude vhodné pro ně zvážit 

specifickou úpravu. 

Upraveno takto: 

(1) Emisní podmínky dluhopisu obsahují kromě informací 

uvedených v § 9 také informace podle odstavce 2, jestliže 

a) je emitentem právnická osoba, 

b) je dluhopis veřejně nabízen podle čl. 2 písm. d) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který 

má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování na regulovaném trhu, 

c) není nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt a 

d) je celková hodnota protiplnění nabízených dluhopisů vyšší než 

částka odpovídající 100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 
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nelogický v situaci, kdy nadlimitní vydat může; navíc pravidlo, že 

emitentem může být jen právnická osoba, se dříve ze zákona 

vypustilo). Alternativně je možné, že se na emitenta – fyzickou 

osobu uplatní pravidla pro podlimitní dluhopis přiměřeně, resp. že 

se případně nemají uplatnit vůbec (novela je odůvodněna podporou 

obchodování s korporátními dluhopisy). Toto je nutné v textu 

zákona vyjasnit.  

1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za dluhopisy nabízené 

v členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. 

[§ 9a odst. 2 písm. c) ZoDluh] 

Navrhujeme upravit požadavek na uvedení hlavního předmětu 

činnosti emitenta. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme upravit tento požadavek tak, aby vedl k více 

popisnému vymezení (podnikatelské) činnosti emitenta, ne toliko 

k opisu často nicneříkajícího předmětu podnikání z obchodního 

rejstříku. Inspirací může být obdobný požadavek právní úpravy 

obsahu prospektu, kde se vyžaduje „popis hlavních činností, které 

emitent vykonává“. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

c) popis hlavních činností, které emitent vykonává, 

[§ 9a odst. 2 písm. i) ZoDluh] 

Na konec písm. i) doporučujeme vložit text: „má-li emitent 

povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, uvede 

konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky.“ 

Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení navrhujeme doplnit o konsolidované 

dokumenty, které, pokud existují, jsou pro investora také 

podstatné. Nejde o nově vytvářenou zátěž, ale pouze o odkaz na 

dokumenty existující. 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

j) pokud je emitent součástí konsolidačního celku, rovněž výroční 

zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období 

počínající vznikem účetní jednotky povinné sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku (dále jen „konsolidující účetní jednotka“), podle 

toho, která doba je kratší, i ve vztahu ke konsolidačnímu celku, 

jinak emitent uvede, že není součástí konsolidačního celku; výroční 

zprávy a účetní závěrky lze připojit formou odkazu na internetové 

stránky konsolidující účetní jednotky nebo na sbírku listin, která je 

součástí veřejného rejstříku, 

[§ 9a odst. 2 písm. m) ZoDluh] 

Doporučujeme vymezit pojem řídící osoby. 

Odůvodnění:  

ZoDluh ani jeho novela pojem „řídící osoby“ nevymezují. Zřejmě 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

n) informaci o všech fyzických osobách, které zajišťují každodenní 

řízení výkonu činností emitenta uvedením jejich jména, včetně 

titulů, označení pozice v emitentovi, názvu právnické osoby, kde 
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se má jednat o „osobu s řídící pravomocí“ dle § 2 odst. 1 písm. b) 

ZPKT před novelizací provedenou zákonem č. 204/2017 Sb. 

Navrhujeme tento pojem definovat či na něj odkázat. Nabízí se čl. 

3 odst. 1 bod 25 MAR. Zároveň upozorňujeme, že ne každý 

emitent má řídicí osoby – viz obecná připomínka k § 9 odst. 2. 

byla získána nejdůležitější pracovní zkušenost, a počtu let 

relevantní praxe a 

[§ 9a odst. 4 ZoDluh] 

Doporučujeme zvážit, zda je doba, po kterou mají být 

uveřejněny emisní podmínky, stanovena tak, aby reflektovala 

situaci, kdy veřejná nabídka podlimitního dluhopisu začne až 

po datu emise nabízeného dluhopisu, a zda je formulace 

dostatečně jasná, zejména z hlediska konce tohoto období a 

z hlediska případné následné změny emisních podmínek, kdy 

při vydání emisních dluhopisů se s veřejným nabízením 

nepočítalo, ale po změně ano. 

Odůvodnění:  

Vycházíme z toho, že doba „nabídky“ (kterou činí nabízející osoba 

dle tohoto ustanovení) se nemusí shodovat s dobou existence 

dluhopisu (tedy doba ode dne jeho emise, resp. vydání až do 

okamžiku jeho splatnosti), resp. nemusí počínat k datu emise, což 

je den, kdy může být dluhopis poprvé vydán, a který tedy existenci 

dluhopisu může předcházet. Pokud tedy nabízející osoba začne 

nabízet dluhopisy později, než je datum emise (tedy třeba rok po 

dni emise, resp. začátku upisovací lhůty), nemůže dostát 

požadavkům tohoto ustanovení, a tedy ani provést nabídku 

v souladu se zákonem. Obsahový požadavek emisních podmínek 

na vymezení nabízející osoby lze v praxi splnit i po datu emise 

změnou emisních podmínek. Dotčený požadavek zákona však již 

po datu emise takto dodatečně splnit nelze. 

Navrhujeme tedy pozměnit znění daného ustanovení tak, aby 

založilo povinnost nabízející osoby uveřejnit na svých 

internetových stránkách emisní podmínky nabízeného dluhopisu po 

dobu, kdy činí tuto nabídku, a určitou dobu poté. Investor by tím 

neměl utrpět žádnou „informační“ újmu, protože vždy se uplatní 

(paralelní) informační povinnost emitenta dle předchozího 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(4) Osoba nabízející podlimitní dluhopis uveřejní na svých 

internetových stránkách nejpozději k datu zahájení nabízení emisní 

podmínky obsahující informace podle odstavce 2 a zajistí, aby tyto 

emisní podmínky byly zpřístupněny na těchto internetových 

stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň po dobu 

nabízení a 12 měsíců od skončení nabízení a měly podobu datového 

souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu. 
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ustanovení (tedy emisní podmínky musí být v každém případě 

uveřejněny na webu emitenta).  

Pro lepší ochranu investora navrhujeme prodloužení uveřejňování 

na internetových stránkách distributora např. o 12 měsíců po 

skončení nabídky (už proto, že vymezení okamžiku konce nabídky 

nemusí být předem zřejmé a informace by mohly být dostupné jen 

velmi krátce). Předložený návrh lze číst i tak, že k uveřejnění musí 

docházet od data emise trvale, bez omezení, což by byl přehnaný 

požadavek. 

K bodům 4 a 5 [§ 10 odst. 2 písm. b) a c) ZoDluh] 

Doporučujeme vymezit případy (alespoň příklady v důvodové 

zprávě), ve kterých může emitent jednostranně změnit emisní 

podmínky bez souhlasu schůze věřitelů. 

Odůvodnění:  

Nově vkládané body („čistě administrativní či technická změna“, 

„změna, která nemá negativní dopad na postavení nebo zájmy 

vlastníků dluhopisů“) považujeme za značně neurčité. Tím, že 

umožňují poměrně volnou interpretaci emitenta, znamenají riziko 

následných sporů. 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva doplněna o tento text: 

Při změně emisních podmínek v souladu s těmito body bude emitent 

muset postupovat značně obezřetně, a to právě s ohledem na 

případné budoucí spory s vlastníky dluhopisů. To však neznamená, 

že tato úprava nebude v praxi emitenty za určitých podmínek 

využívána, a to právě za účelem administrativních změn (změna 

sídla emitenta či dalších údajů emitenta nebo některého z agentů 

apod.) či oprav určitých chyb emisních podmínek. Původní textace 

„ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků 

dluhopisů“ v praxi nefungovala právě s ohledem na to, že 

neumožňovala ani změny emisních podmínek, které by byly svým 

dopadem neutrální či dokonce pozitivní ve vztahu k vlastníkům 

dluhopisů. 

K bodům 8 a 9 [§ 23 odst. 5 ZoDluh] 

Doporučujeme upravit možnost vyloučit nebo omezit 

v emisních podmínkách právo majitelů dluhopisů na předčasné 

splacení dluhopisu v určitých situacích, které mohou mít dopad 

na jejich práva, na případy, kdy jsou majitelé dluhopisů 

profesionálními zákazníky dle ZPKT, případně podnikateli. 

Odůvodnění:  

Důvodová zpráva uvádí záměr liberalizovat tato ustanovení ve 

prospěch emitenta dluhopisu. S touto změnou však ve vztahu 

k spotřebitelům nesouhlasíme, neboť nevidíme žádný důvod takto 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Jsme toho názoru, že i vlastníci dluhopisů z řad retailu by měli, v 

souladu se zásadou vigilantibus iura scripta sunt, svá práva aktivně 

vykonávat a dbát o ně, což platí i pro hlasování na schůzi vlastníků. 

Zákon zde zcela správně dává možnost předčasného splacení 

vlastníkům dluhopisů, kteří hlasovali na schůzi proti návrhu na 

změnu zásadní povahy, tedy vykonali své hlasovací právo, ale byli 

přehlasováni většinou ostatních vlastníků dluhopisů. Zároveň jsme 

toho názoru, že zde nebude docházet k odchýlení se od zákona v 

neprospěch slabší smluvní strany, neboť zákon toto právo nebude 

nově přiznávat žádnému vlastníku dluhopisů, ať již z řad 
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zásadně omezovat (samotné) právo retailového vlastníka 

dluhopisu. Také obecným zásadám soukromého práva odpovídá, 

že od zákona se lze v případě dispozitivních ustanovení odchýlit, 

ale ne v neprospěch slabší smluvní strany, typicky spotřebitelů. 

profesionálních zákazníků či retailu. 

K bodu 15 [§ 26 odst. 4 ZoDluh] 

Doporučujeme upravit důvodovou zprávu u tohoto bodu. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že věta v této části důvodové zprávy, která zní 

„Další změna souvisí s novelou § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, kde byla obdobná formulace vypuštěna.“, 

se jeví jako nejasná, neboť není zřejmé, jakou novelu zákona o 

rozpočtových pravidlech má předkladatel na mysli, zda se jedná o 

novelu, která již vstoupila v účinnost, anebo návrh novely zákona o 

rozpočtových pravidlech, který dosud neprošel legislativním 

procesem. Nebude-li toto tvrzení konkretizováno, je tento text dle 

našeho názoru zavádějící a požadujeme jeho zrušení.  

Vyhověno. 

Text byl z důvodové zprávy vypuštěn. 

K bodu 18 [§ 40a odst. 3 a 4 ZoDluh] 

Doporučujeme sjednotit výši sankcí za přestupky emitenta a 

osoby nabízející dluhopis za nedostatky emisních podmínek či 

jejich neuveřejnění a pokutu stanovit tak, aby byla 

proporcionální k výši horní hranice pokuty ukládané za 

veřejné nabízení bez uveřejnění prospektu. 

Odůvodnění:  

Emitent může za porušení povinnosti při podlimitní veřejné 

nabídce dostat pokutu až 20 mil. Kč., osoba nabízejí dluhopis jen 1 

mil. Kč. Na jedné straně má emitent nejhlubší znalosti svých 

vlastních podmínek, na druhé straně standardní nabízející osoba 

(distributor-poskytovatel investičních služeb) jako profesionál 

jednající s odbornou péčí má nejlepší předpoklady emisi a její 

cílový trh posoudit (v případě reklamní agentury, která emisi pouze 

propaguje, ale jinak se na distribuci nepodílí, by byla sankce 

v praxi jistě nižší). Proto doporučujeme narovnání podmínek. 

Upozorňujeme dále, že za veřejné nabízení bez prospektu (tj. 

Vyhověno. 

Přestupky sjednoceny na 1 mil. Kč. 
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v případě veřejných nabídek cenných papírů za 12 měsíců 

s hodnotou protiplnění vyšší než 1 mil. EUR) je horní hranice 

pokuty „pouze“ do výše 10 mil. Kč. Nedává tedy smysl, aby za 

porušení povinnosti při materiálně méně závažném přestupku, když 

jde o nabídky mezi 100 tis. EUR a 1 mil. EUR, byla ukládána 

pokuta až do výše 20 mil. Kč. Je nutné zvýšit pokutu v ZPKT nebo 

snížit pokutu v předloženém návrhu. 

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) (InsZ) 

Nad rámec návrhu 

Doporučujeme vypustit § 358 odst. 1 InsZ, který stanoví, že 

„Vydání cenných papírů na základě schváleného reorganizačního 

plánu není veřejnou nabídkou cenných papírů.“. 

Odůvodnění:  

Ačkoliv věcně rozumíme účelnosti takové výjimky, tuto výjimku 

nařízení o prospektu nezná, a InsZ by tedy byl s tímto nařízením 

v rozporu a zřejmě neaplikovatelný. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Domníváme se, že takový návrh by měl být rozeslán do 

meziresortního připomínkového řízení, aby k němu mělo možnost 

se vyjádřit i Ministerstvo spravedlnosti. Navrhujeme toto řešit další 

novelou (tzv. CMU novela), u které předpokládáme meziresortní 

připomínkové řízení v červenci 2020. 

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (ZDPS) 

K převodu prostředků z alternativního účastnického fondu 

Doporučujeme doplnit ustanovení, ve kterém bude explicitně 

uvedeno, že nově navržená právní úprava pro alternativní 

účastnický fond není v rozporu se stávající úpravou § 114 odst. 

1 tohoto zákona.  

Odůvodnění:  

Z § 114 odst. 1 zákona ZDPS vyplývá povinnost penzijní 

společnosti převést prostředky účastníka do povinného 

konzervativního fondu, a to nejpozději 5 let před dosažením věku 

účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. 

Po tomto převodu jsou příspěvky účastníka, příspěvky 

zaměstnavatele a státní příspěvky umísťovány pouze do povinného 

konzervativního fondu. Právní úprava pro alternativní fond má být 

zřejmě speciální, ale není dostatečně zřejmé, že se pravidlo v § 114 

odst. 1 přesto neuplatní. Proto je žádoucí výslovná úprava vztahu 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Není zřejmé, z čeho je dovozováno, že se § 114 odst. 1 ZDPS ve 

vztahu k alternativnímu účastnickému fondu neuplatní. To není 

záměrem navrhovatele. Pravidlo se uplatní. 
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tohoto ustanovení k novému institutu alternativního účastnického 

fondu.  

K bodům 9 až 11 [§ 190 odst. 1 a § 191 odst. 3 ZDPS] 

Navrhujeme vyjasnit důvodovou zprávu u těchto bodů. 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva uvádí: „Ruší se omezení, podle kterého nebylo 

možné být současně účastníkem doplňkového penzijního spoření a 

účastníkem transformovaného fondu. Nově by toto mělo být možné, 

avšak takový účastník ztrácí nárok na státní příspěvek k 

příspěvkům placeným na penzijní připojištění (tj. ve vztahu k 

transformovanému fondu).“ 

Důvodová zpráva má uvádět, že osoba může být účastníkem 

doplňkového penzijního spoření a zároveň účastníkem 

transformovaného fondu, ale příspěvek dostane jen jeden a doba se 

bude započítávat jen jedna.  

Vyhověno. 

Důvodová zpráva bude upravena, a to i s ohledem na nově 

navrhované znění § 190 ZDPS. 

K bodu 6 [§ 136 odst. 4 ZDPS] 

Pokud je záměrem navrhovatele nastavit přísnější kritéria pro 

alternativní účastnické fondy, měl by dovětek „to neplatí pro 

strategii spoření zahrnující alternativní účastnický fond“ 

přidat i do odst. 3. V opačném případě je zbytečný i v odst. 4, 

neboť se dá lehce obejít. 

Odůvodnění: 

Z § 136 odst. 4 ZDPS vyplývá (a potvrzuje to i důvodová zpráva), 

že pokud účastník odmítne informace uvedené v § 136 odst. 1 

ZDPS poskytnout nebo podá informace zjevně neúplné, nepřesné 

nebo nepravdivé, penzijní společnost (případně samostatný 

zprostředkovatel; SZ) nemůže vyhovět žádosti účastníka o 

uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření se strategií 

spoření zahrnující alternativní účastnický fond. 

Pokud dle odst. 3 účastník informace dle § 136 odst. 1 sdělí, 

penzijní společnost, resp. SZ mu doporučí strategii a účastník s ní 

nebude souhlasit (protože taková strategie např. nebude zahrnovat 

alternativní účastnický fond, který si zákazník přeje), dostane se 

Vyhověno. 

Změna provedena i v odstavci 3: 

X. V § 136 odst. 3 a 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; 

to neplatí pro strategii spoření zahrnující alternativní účastnický 

fond“. 

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQFCF5SG)



 

 

- 75 - 

 

mu poučení. Pokud ale bude na této strategii trvat, stejně mu bude 

vyhověno (tedy si bude moci zvolit strategii zahrnující i 

alternativní účastnický fond). 

Odst. 4 počítá s tím, že když zájemce uvede zjevně nepravdivé 

informace nebo odmítne informace poskytnout, nebude vyhověno 

jeho přání zvolit si strategii zahrnující alternativní účastnický fond. 

V praxi však nebude nepravdivost informací nikdy zcela zřejmá a 

případné nepravdivé tvrzení může být dáno jak neznalostí a 

neporozuměním na straně zájemce, tak manipulativními praktikami 

na straně distributora (ČNB mj. disponuje záznamy nahrávek, kdy 

v obdobných situacích distributor vyzývá potenciálního zákazníka, 

aby uvedl určité údaje, neboť jinak nezíská přístup k výhodnějšímu 

produktu, s tím, že na správnosti uvedených údajů nezáleží). Srov. 

zásadní připomínku k bodu 3 (108a, 108b a 108c ZPDS). 

K bodu 3 [§ 108b ZDPS] 

Navrhujeme vyjasnit pravidla pro skladbu majetku 

alternativního účastnického fondu uvedená v § 108b návrhu. V 

aktuálně předloženém znění existuje věcný rozpor mezi 

důvodovou zprávou a textem zákona.  

Odůvodnění:  

V obecné části důvodové zprávy (str. 10) se uvádí, že zákon 

umožní alternativním účastnickým fondům investovat 10 % 

majetku do tzv. alternativních aktiv. Z navrženého normativního 

textu však tato skutečnost nevyplývá, neboť nově doplněné 

ustanovení § 108b odst. 3 limituje na max. výši 10 % pouze 

investice do investičních cenných papírů podle § 108 odst. 2 písm. 

a), nicméně pro další alternativní aktiva uvedená v § 108b odst. 2 

pod písm. b-j) už 10% limit žádné další ustanovení nestanovuje. 

Úmysl zákonodárce deklarovaný v důvodové zprávě tak nebyl 

adekvátně promítnut v textu zákona. 

Vyhověno jinak. 

Obecná část důvodové zprávy byla upravena, aby byla v souladu s 

textem zákona. Limit 10 % pro investiční cenné papíry byl 

vypuštěn. 

Změna zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech (ZISIF) 

K bodům 1 a 2 [§ 11 odst. 1 písm. a) a b) ZISIF] 

Vyhověno jinak. 

Změna v § 11 odst. 1 není navrhována a věcně byla tato změna 

přesunuta do § 11 odst. 5 takto: 
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Uvedené ustanovení § 11 navrhujeme upravit takto: „nebo 

vykonávat jednotlivé činnosti, které zahrnuje obhospodařování 

investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, vůči 

takovému fondu,“. 

Odůvodnění:  

Považujeme za důležité vyjasnit, že jednotlivými činnostmi, které 

zahrnuje obhospodařování a administrace investičního fondu, se 

rozumí výkon těchto činností na základě pověření pro cizí fond (s 

jiným obhospodařovatelem), nikoliv např. vedení účetnictví, jako 

jedna z činností administrace (jak dnes někteří vykládají). Kromě 

výkonu činností pro investiční fondy (vlastní nebo na základě 

delegace) a poskytování investičních služeb nesmí investiční 

společnost nic jiného dělat, protože z AIFMD ani jiná možnost 

neplyne (čl. 6 odst. 4 AIFMD). 

(5) Investiční společnost nebo zahraniční osoba s povolením podle 

§ 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, 

může jako podnikatel vykonávat pouze činnost, která souvisí přímo 

se správou jejího vlastního majetku, nebo některé z činností, které 

zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu podle odstavce 1. K 

provádění Provádění jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje 

obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo 

zahraničního investičního fondu, investiční společností nebo 

zahraniční osobou s povolením podle § 481, která není srovnatelná 

se samosprávným investičním fondem, pro toho, kdo dodržuje 

pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly obezřetnosti 

podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu dohledu, se 

jiné oprávnění nevyžaduje vůči investičnímu fondu nebo 

zahraničnímu investičnímu fondu na základě pověření, se 

považuje za činnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b); tímto není 

dotčen § 6 odst. 1 a § 40 odst. 1. 

K bodu 8 [§ 21 a § 48 ZISIF] 

U označení ustanovení § 48 chybí „§“. 

Vyhověno. 

Opraveno. 

K bodu 11 [§ 38 odst. 1 písm. u) ZISIF] 

Doporučujeme zvážit formulaci písm. u) takto: „další činnosti 

přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) až t).“ 

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru jde v předloženém návrhu o písařskou chybu. 

Po přidání nových písmen v odst. 1 je rozsah odkazující na písm. a) 

až s) nesprávný. Z důvodové zprávy přitom důvod pro zvláštní 

režim pro písm. t) neplyne. 

Vyhověno. 

Odkaz opraven. 

K bodu 18 [§ 71 odst. 1 písm. b) ZISIF] 

Doporučujeme změnu důvodové zprávy u tohoto bodu. 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva k tomuto bodu obsahuje zavádějící odůvodnění. 

Viz text DZ: „Požadavek ZISIF na úschovu i ostatního majetku 

mimo finančních nástrojů velmi komplikuje, a v některých 

Vyhověno. 

Text v důvodové zprávě byl nahrazen tímto: 

Stávající úprava jde nad rámec požadavků práva EU, kdy právo EU 

(čl. 21 odst. 8 AIFMD i dále v čl. 90 a 91 AIFMR) požaduje 

úschovu pouze ve vztahu k finančním nástrojům a nikoli k jiným 

aktivům. 
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případech přímo znemožňuje, fungování fondům s alternativními 

investičními strategiemi, které investují např. do fyzických komodit, 

uměleckých děl, veteránů, vín apod. Bankovní i nebankovní 

depozitáři nedisponují adekvátními prostory (z pohledu rozměrů 

prostoru, či kvalitativních požadavků na něj) k úschově výše 

uvedených typů aktiv a vzhledem ke striktním charakteristikám, 

které musí splňovat třetí strana v případě outsourcingu činnosti 

depozitáře dle § 77 a 78 ZISIF, není ani možné pověřit třetí stranu, 

která by adekvátními prostory disponovala (např. galerie pro 

umělecká díla, nebo celní sklady u investičních vín).“ 

Byť se jedná o důvodovou zprávu, není vhodné, aby v ní byl 

uveden věcně nesprávný text, měla by být proto opravena. Obecně 

souhlasíme s navrženým nahrazením slov „a ostatní majetek fondu 

kolektivního investování, jehož“ slovem, „jejichž“, jelikož stávající 

úprava ZISIF jde nad rámec evropské právní úpravy. V čl. 21 odst. 

8 AIFMD i dále v čl. 90 a 91 AIFMR je po depozitáři požadováno, 

aby měl v úschově pouze finanční nástroje a nikoliv i další majetek 

(u toho se předpokládá vedení evidence). Neztotožňujeme se s 

argumentací uváděnou v DZ, že požadavek ZISIF znemožňuje 

fungování investičním fondům s alternativní strategií, neboť ZISIF 

obsahuje korektiv, že se jedná pouze o majetek, jehož povaha 

úschovu depozitáře umožňuje. Toto ustanovení je i v komentáři k 

ZISIF (Wolters Kluwer, J. Šovar a kol.) vykládáno tak, že se právě 

na tato alternativní aktiva nevztahuje, pokud je to nepřiměřené 

rozumným možnostem depozitáře1. Tak k tomu ČNB při dohledu 

přistupuje a po depozitářích nepožaduje fyzickou úschovu 

alternativních typů aktiv. 

______________ 
1 Citace z komentáře: „V této úschově tedy mají být fyzicky 

existující aktiva, jejichž povaha to umožňuje. Pokud investiční fond 

investuje například do uměleckých děl, nelze vyžadovat, aby tato 

umělecká díla byla povinně uskladněna v sejfech depozitářů bez 

možnosti je vystavovat nebo trvale umístit v galeriích. To by bylo v 

rozporu s povahou těchto aktiv a depozitář by nejednal s odbornou 

péčí a v nejlepším zájmu fondu (viz § 62). To samé platí v případě, 
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že by se jednalo o předměty, které musí být uskladněny ve 

zvláštních podmínkách, aby byla zachována jejich hodnota. Opět 

by depozitář nejednal s odbornou péčí, pokud by tyto předměty 

převzal do úschovy a neodborným zacházením by tak způsobil 

fondu škodu. Tato aktiva, u nichž není vhodné je z důvodu jejich 

povahy či účelu vytvoření mít v úschově, depozitář eviduje podle § 

71 odst. 1 písm. c) a pravidelně kontroluje, jak je s nimi nakládáno 

a zda fondu stále svědčí vlastnické právo v souladu s čl. 90 PN-

AIFMD (čl. 14 PN-UCITS IV).“ 

K bodu 21 [§ 112 ZISIF] 

Navrhujeme explicitní doplnění povinnosti rovného zacházení 

přímo do § 22 odst. 1 písm. b) („jedná kvalifikovaně, čestně, 

spravedlivě a zachází za stejných podmínek se všemi investory 

stejně“), resp. do § 49 odst. 1 písm. a) ZISIF. 

Odůvodnění: 

Vypuštěním odst. 12 dochází k vypuštění povinnosti rovného 

zacházení s podílníky. Povinnost rovného zacházení 

obhospodařovatele a administrátora s investory lze ale dovodit i z 

obecné povinnosti jednat spravedlivě a v nejlepším zájmu 

investorů. Zrušuje se tedy výslovné zakotvení této povinnosti s 

ohledem na podílové fondy, neboť je duplicitní k uvedeným 

obecným pravidlům. Navrhovanou úpravou by se odstranila 

duplicita v části týkající se podílových fondů, ale zároveň by bylo 

postaveno na jisto, že povinnost rovného zacházení patří mezi 

obecné povinnosti obhospodařovatele a administrátora. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení § 112 bude zobecněno a přesunuto do § 187a takto: 

§ 187a 

Stejné zacházení 

(1) Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu zacházejí 

za stejných podmínek se všemi investory 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. 

K bodu 23 [§ 170 odst. 2 ZISIF]  

Navrhujeme vypuštění ustanovení zavádějícího zkratku 

SICAR pro komanditní společnosti na investiční listy. 

Odůvodnění: 

Zkratka SICAR je ve finančním světe zavedená a podobně jako 

zkratka SICAV odpovídá úpravě v Lucembursku, viz lucemburský 

zákon ze dne 15. června 2004 o společnostech investujících do 

rizikového kapitálu (société d'investissement en capital a risque).  

Vyhověno jinak. 

Zkratka SICAR je zavedena jen ve vztahu k fondům podle § 281 

ZISIF takto: 

X. Za § 283a se vkládá nový § 283b, který včetně nadpisu zní: 

„§ 283b 

Možnost použít zkratku „SICAR“ 

Fond kvalifikovaných investorů, který podle svého statutu investuje 

více než 90 % hodnoty majetku tohoto fondu do cenných papírů 
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Zkratka SICAR podle tohoto zákona míří na investiční politiku, ne 

na právní formu fondu. Podle tohoto zákona se mohou stát 

„SICAR“ nejrůznější druhy právnických osob, jako jsou 

komanditní společnosti, družstva či různé druhy akciových 

společností, které se řídí lucemburským právem a splňují další 

podmínky uvedené ve zmiňovaném zákoně. V ČR odpovídá pojmu 

SICAR více pojem fond kvalifikovaných investorů než spojení 

komanditní společnost na investiční listy podle § 170 ZISIF, pro 

kterou je v ČR poměrně zavedená zkratka k.s.i.l. 

Zavedení zkratky, která je ve finančním světě poměrně zažitá 

(důvodová zpráva uvádí přímo „tato zkratka je celosvětově známá 

a srozumitelná“), ve výrazně odlišném smyslu považujeme za 

nevhodné a matoucí. 

nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na 

obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v 

obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo 

práv duševního vlastnictví, může ve svém jméně nebo jiném 

označení používaném při podnikání, včetně dodatku ke jménu, 

použít zkratku „SICAR“.“. 

X. V § 614 odst. 1 písm. o), § 618 odst. 1 písm. o) a v § 636 odst. 1 

se za slovo „investování“,“ vkládá slovo „„SICAR“,“. 

K bodu 23 [§ 170 odst. 2 ZISIF]  

Doporučujeme změnu systematického zařazení návrhu 

týkajícího se investičního fondu s fixním základním kapitálem 

– SICAF. 

Odůvodnění: 

Systematicky patří nový díl sedmý za díl čtvrtý upravující SICAV 

(jako nový díl 4a), ne za díly upravující komanditní společnosti na 

investiční listy.  

Vyhověno. 

Připomínka míří k § 186a (bodu 25), nikoli k § 170 odst. 2. Úprava 

akciové společnosti přesunuta do § 169b jako nový díl 5. 

K bodu 46 [§ 506b odst. 3 ZISIF] 

Navrhujeme ustanovení formulovat takto: 

„Rozhodne-li Česká národní banka o výmazu podle odstavce 2, 

rozhodnutí nabývá právní moci provedením výmazu na základě 

žádosti podle § 506a odst. 1 písm. a), rozhodnutí je předběžně 

vykonatelné. Lhůta pro nabytí právní moci počíná běžet 

záznamem ve spisu.“.  

Odůvodnění:  

Rozšíření na všechny výmazy uvedené v § 506b odst. 2 nebylo 

dostatečně diskutováno a ačkoliv nejsme a priori proti návrhu, 

doporučujeme případné důsledky náležitě diskutovat, abychom 

vyloučili případné nežádoucí dopady. Do této skupiny patří vedle 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

(3) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle § 506a odst. 1 

písm. a) v plném rozsahu, není proti tomuto rozhodnutí přípustný 

rozklad a rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem výmazu. O 

výmazu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje 

žadatele. 

K připomínce týkající se rozšíření na celý odstavec 2 – toto znění 

bylo navrženo Českou národní bankou v průběhu vyjednávání znění 

tohoto ustanovení a Ministerstvo financí tento návrh akceptovalo. – 

ČNB k tomu uvedla, že „Všechny situace uvedené v § 506b 

odstavci 2 ZISIF jsou obdobné, tedy neprobíhá přezkum, ani není 
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jednoduchých výmazů i výmazy licenční a sankční a všechny 

aspekty případné změny „en bloc“ nelze odpovědně domyslet. 

Technická realizace podle návrhu není možná, neboť se neshoduje 

den nabytí právní moci rozhodnutí s faktickým okamžikem 

výmazu (tj. po půlnoci dne, ve kterém rozhodnutí nabylo právní 

moci).  

důvodné ponechat možnost odvolání. Zároveň je v současnosti u 

všech variant problematická aplikace odvolací lhůty ve spojení s 

datem provedení výmazu podle § 506a odst. 2 ZISIF. V případě 

nutnosti přezkumu je stále k dispozici přezkum mimo odvolací 

řízení nebo obnova řízení, případně soudní ochrana“. 

MF se od samého počátku kloní spíše k užší variantě, tedy odst. 3 

vztáhnout pouze na § 506a odst. 1 písm. a), jak uvedeno v návrhu 

vypořádání výše. 

K připomínce týkající se právní moci – rovněž zde byl původní 

návrh MF změněn na základě žádosti ČNB. Nicméně zde se nyní 

kloníme k variantě obdoby § 77b zákona č. 427/2011 Sb. ve znění 

„(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti v plném rozsahu, zapíše 

samostatného zprostředkovatele do registru osob oprávněných 

zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření (dále jen "registr"). 

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.“. 

Právní moc se tedy zde nabyde okamžikem výmazu, nikoli po 

půlnoci předcházející vlastnímu okamžiku výmazu.  

Návrh, aby se právní moc nabývala v závislosti na okolnosti 

(záznam ve spise), o jejímž běhu se žadatel nedozví, nepovažujeme 

za smysluplný (ačkoli takový byl původní návrh MF, jak výše 

uvedeno, změněný později na základě návrhu ČNB). Ze současného 

znění zákona nevyplývá, že by byl žadatel o výmaz informován o 

rozhodnutí ČNB. 

K bodu 47 [§ 510 odst. 3 ZISIF] 

Doporučujeme, aby lhůta pro zápis do seznamu depozitářů 

byla formulována přímo v délce 6 měsíců, pokud má žádost 

předepsané náležitosti a netrpí jinými vadami – tak, jako je 

tomu např. v § 7 odst. 2 ZPKT.  

Odůvodnění: 

V kratší lhůtě nelze podmínky pro zápis zodpovědně posoudit. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Preferujeme, aby lhůty v ZISIF byly stanoveny obdobně (viz též 

připomínku níže). 
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Zároveň požadujeme, aby takto byla provedena změna také v § 483 

odst. 1 tak, aby došlo ke sjednocení lhůt.  

K bodu 47 [§ 510 odst. 3, resp. § 483 ZISIF] 

V souvislosti s úpravou § 510 odst. 3 navrhujeme také změnu § 

483 odst. 1 tak, aby nově zněl: „(1) Česká národní banka 

rozhodne o žádosti o povolení podle § 479 až 482 do 6 měsíců 

ode dne podání žádosti, která má předepsané náležitosti a 

netrpí jinými vadami.“. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme sjednotit lhůty pro některá licenční řízení podle ZISIF, 

neboť se jedná o obdobně administrativně náročná správní řízení, 

kde se posuzují obdobné předpoklady pro výkon činnosti (vedoucí 

osoby, kvalifikované účasti, řídicí a kontrolní systém atd.). Ačkoliv 

by se na první pohled mohlo zdát, že ve výsledku je lhůta dle 

ZISIF a ZPKT stejná (ZPKT uvádí 6 měsíců, ZISIF 3 měsíce 

s možností prodloužit lhůtu o další 3 měsíce), ve skutečnosti tomu 

tak úplně není. Zaslání informace o prodloužení lhůty je zbytečnou 

administrativou pro ČNB a tříměsíční lhůta vyvolává planá 

očekávání u žadatelů, kteří očekávají, že ČNB žádosti vyřídí ve 

lhůtě kratší než 3 měsíce. Řízení ve věci zápisu depozitáře a 

povolení hlavního administrátora jsou komplexní řízení, kde 

standardní lhůty podle správního řádu nejsou dostačující. Tyto 

lhůty navrhujeme proto naformulovat shodně jako v případě 

žádosti o povolení obchodníka s cennými papíry podle § 7 odst. 2 

ZPKT – tedy v délce 6 měsíců, pokud má žádost předepsané 

náležitosti a netrpí jinými vadami. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Lhůty v § 483 odst. 1 ZISIF plynou z čl. 8 odst. 5 prvního 

pododstavce AIFMD. Domníváme se, že stanovení lhůty 6 měsíců 

by bylo v rozporu s požadavky této směrnice. Současně 

preferujeme, aby lhůty v ZISIF byly stanoveny jednotně a nikoli po 

vzoru ZPKT. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je povinná 

transpozice čl. 7 odst. 3 UCITS v § 483 odst. 2 ZISIF. Například 

podle nařízení o EuVECA/EuSEF/ELTIF/MMF je lhůta pouhé 2 

měsíce. 

K bodu 48 [§ 532 ZISIF] a k návrhu novely ZoSP 

Navrhujeme zrušit slova „povolení k označení podle § 531,“. 

Zároveň doporučujeme zrušit slova „povolení k označení“ v § 

614 odst. 1, písm. b) a v § 618 odst. 1, písm. b). Dále 

navrhujeme zrušit v zákoně o správních poplatcích přílohu 65, 

bod 9 písm. i). 

Odůvodnění:  

Vyhověno. 

Upraveno dle návrhu. 
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Od novely ZISIF č. 119/2020 Sb. se v § 531 již neupravuje řízení o 

povolení označení podílového fondu. 

K bodu 58 [§ 633 odst. 1 ZISIF] 

Doporučujeme pojem „aktiva“ použít rovněž pro podfond.  

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. 

Vyhověno, vysvětleno. 

Tato úprava je obsažena již ve verzi zaslané do meziresortního 

připomínkového řízení (viz „ve vztahu k podfondu majetek v tomto 

aktiva v tomto podfondu“). Současně v této souvislosti 

upozorňujeme na nutnost revidovat terminologii NVIT (243/2013 

Sb.), kdy § 98 NVIT je s § 633 v rozporu a bude nutno v množství 

ustanovení nahradit pojem „hodnota majetku“ pojmem „hodnota 

fondového kapitálu“ (§ 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 41, 44, 

47, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 76 a 98). 

Ke kapitálu investiční společnosti (nad rámec návrhu) 

Navrhujeme v § 31 ZISIF upravit pravidla kapitálové 

přiměřenosti investičních společností tak, aby zohledňovala 

rizika spojená se správou svěřenských fondů (které nejsou 

investičními fondy).  

Odůvodnění: 

Stávající úprava kapitálové přiměřenosti v ZISIF s výkonem 

takové činnosti nepočítá. Ze správy svěřeneckého fondu plynou 

pro investiční společnost (v roli svěřenského správce) značná 

odpovědnostní rizika. Investiční společnost však udržuje kapitál v 

určité standardní výši, která se podle § 31 ZISIF navyšuje o „0,02 

% ze součtu hodnot majetků jí obhospodařovaných investičních 

fondů a zahraničních investičních fondů převyšujícího částku 

odpovídající 250 000 000 EUR, nejvýše však na částku 

odpovídající 10 000 000 EUR“. Majetek, který investiční 

společnost obhospodařuje individuálně, se zohlední v kapitálovém 

požadavku podle § 33 odst. 1 písm. b). Majetek v spravovaných 

svěřenských fondech se však nezohlední vůbec. Máme za to, že by 

se měl zohlednit v zásadě stejně jako majetek svěřený do 

obhospodařování obchodníka s cennými papíry, i vzhledem 

k podmíněnosti takové činnosti licencí k poskytování investičních 

služeb. 

Vyhověno. 

Upraveno v § 11 takto: 

Při výkonu činnosti podle odstavců 6 a 7 dodržuje investiční 

společnost přiměřeně pravidla jednání obchodníka s cennými 

papíry se zákazníky a je povinna držet dodatečný kapitál ve výši 

0,02 % z hodnoty majetku obhospodařovaného podle odstavců 6 a 

7. 
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K povinnostem obhospodařovatele (nad rámec návrhu) 

Doporučujeme upravit povinnost zavést, udržovat a uplatňovat 

pravidla pro pravidelnou kontrolu majetku 

obhospodařovaných fondů. 

Odůvodnění:  

Z důvodu právní jistoty doporučujeme v zákoně výslovně zakotvit 

povinnost obhospodařovatele pravidelně kontrolovat majetek v jím 

obhospodařovaných fondech. Ačkoliv je tato povinnost podle 

našeho názoru již nyní nepochybně součástí odborné péče 

obhospodařovatele, v praxi dohlížené subjekty tento výklad 

zpochybňují. Proto doporučujeme stanovit na jisto, že kontrola je 

prvkem množiny činností, které naplňují požadavek odborné péče, 

tj. „jednání se znalostí a pečlivostí, která je spojena s určitým 

povoláním nebo stavem“.1 

Konkrétní návrh může znít: V § 22 odst. 2 se za písm. d) vkládá 

nové písmeno e), které zní následovně: „e) postupy pro 

pravidelnou kontrolu majetku tohoto fondu,“. Písmena e) až i) se 

nově označují f) až j). 

____________ 
1Viz Králík, Aleš § 18 (Odborná péče) In. ŠOVAR Jan, BERAN 

Jiří aj. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, 

komentář, [Systém ASPI] Wolters Kluver, [cit. 2020-4-24], 

Dostupné v systému ASPI. ISIN 2336-517X, 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Ačkoli věcně toto pravidlo nezpochybňujeme, je třeba si uvědomit, 

že primární odpovědnost za kontrolu majetku náleží depozitáři. Již 

dnes nicméně vyhláška č. 244/2013 Sb. v § 17 odst. 2 písm. c) 

vyžaduje v rámci vnitřní kontroly „fyzickou kontrolu, která se 

zaměřuje zejména na omezení přístupu k hmotnému majetku, 

investičním nástrojům a jiným finančním aktivům a na pravidelné 

inventury majetku“. Nyní ale ČNB navrhuje toto zařadit pod 

pravidla jednání a nikoli pod řídicí a kontrolní systém (vnitřní 

kontrolu). Chápeme, že věcně se o změnu nejedná, nicméně není 

nám jasné, proč není postačující stávající vyhláška, respektive proč 

není postačující toto chápat jako součást vnitřní kontroly. Pokud je 

toto již dnes stanoveno vyhláškou, nejedná se o výklad, ale o právní 

předpis. 

K možnosti pověřit činností depozitáře notáře (nad rámec 

návrhu) 

Doporučujeme, aby byla zrušena možnost ustanovit 

depozitářem fondu kvalifikovaných investorů i notáře. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme zrušit možnost ustanovit depozitářem fondu 

kvalifikovaných investorů notáře. Původním záměrem zavedení 

této právní úpravy bylo umožnit, aby notář vykonával funkci 

depozitáře pro fondy rizikového kapitálu (viz důvodovou zprávu : 

„...notář by mohl fungovat jako depozitář pro PE/venture capital 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Tato otázka již byla diskutována dříve. Ministerstvo financí 

navrhovalo rozšířit tuto možnost i na advokáty, po čemž je na trhu 

poptávka. ČNB oproti tomu navrhovala zrušit tuto možnost pro 

notáře. Jako kompromis bylo zvoleno, že nebude navržena žádná 

změna. Pokud je zájem toto znovu otevírat, tak připomínáme, že 

bychom rádi tuto možnost rozšířili i na advokáty. Není naším 

záměrem tuto možnost pro notáře rušit, ač doposud nebyla využita. 

ZISIF obecně je psán jako plejáda možností, kdy značná část 

ustanovení doposud nebyla v praxi využita (např. investiční fondy 
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fondy a mít v úschově listinné akcie cílových společností...“). V 

návaznosti na přijetí nařízení EuVECA ale fondy EuVECA 

depozitáře mít nemusí, a tedy tento účel odpadnul. 

V návaznosti na čl. 21 odst. 3 pododstavec 3 AIFMD může členský 

stát umožnit, aby se depozitářem staly i jiné subjekty než finanční 

instituce podle písm. a) až c) téhož ustanovení, pokud se jedná o 

investiční fondy naplňující právě kritéria uvedená v transpozičním 

§ 84 odst. 1 ZISIF. Jedná se tedy o možnost, které Česká republika 

využila, nikoliv povinnou úpravu uloženou směrnicí. 

Ačkoliv každý depozitář musí plnit požadavky ZISIF (a AIFMR) 

jemu uložené a zároveň notář podléhá i sektorovým předpisům a v 

návaznosti na § 9 odst. 1 písm. d) notářského řádu musí mít 

odpovídající pojištění ke krytí případné újmy, která by mohla 

vzniknout v souvislosti s jeho činností, existují pochybnosti o 

schopnosti zajistit kontrolní a ochranné funkce, kterou depozitáři 

předpisy v oblasti kolektivního investování svěřují (např. s 

ohledem na chybějící požadavky na kapitál). 

Zároveň existují i pochybnosti o způsobu naplňování požadavků na 

vnitřní systémy notáře při zajišťování činnosti depozitáře a úroveň 

odbornosti notářů při oceňování aktiv a kontrole dodržování limitů 

IF stanovených ve statutu. Jako problematické v tomto ohledu 

vidíme zejména to, že zápis osoby jako depozitáře ze strany ČNB 

není v návaznosti na ZISIF plným licenčním řízením. Dále 

považujeme za nejasné, kdo by prováděl dohled nad činností 

depozitáře, např. i nad výší pojištění (která vyplývá ze sektorového 

právního předpisu). Relevantní jsou obavy z kompetenčních sporů 

mezi ČNB a Notářskou komorou atd. 

Vzhledem k výše uvedenému a ke skutečnosti, že doposud žádný 

notář neprojevil zájem o výkon činnosti depozitáře, se domníváme, 

že tato změna nezpůsobí v praxi žádné problémy. 

jako svěřenské fondy či komanditní společnost na investiční listy, 

ale i jiné). Změnami v § 510 ZISIF se ze schvalování depozitáře 

činí v zásadě klasické licenční řízení. Navzdory uvedeným 

argumentům se i nadále domníváme, že by bylo vhodné diskutovat 

možnost, aby depozitářem vybraných fondů (typu private equity) 

mohl být i advokát. Jde o fondy kvalifikovaných investorů, kdy role 

depozitáře není tak zásadní jako u fondů určených pro veřejnost. 

Navíc se touto novelou staví najisto, že fondy typu EuVECA a 

EuSEF nemusí mít žádného depozitáře. Je tedy i otázkou, zda u 

podlimitních fondů kvalifikovaných investorů obdobného typu 

vůbec depozitáře požadovat, kdy jej po nás právo EU nevyžaduje a 

v jiných ohledech na tyto podlimitní fondy vztahujeme pravidla 

stejná jako pro fondy EuVECA (viz § 28 a 56 ZISIF). 

Upozorňujeme ale, že nabízená možnost notářů a advokátů vychází 

ze směrnice AIFMD, čili dle této směrnice má být tato možnost 

nabídnuta nadlimitním fondům kvalifikovaných investorů, protože 

na podlimitní fondy se AIFMD nevztahuje. 

Uplatnění IFRS na oceňování (nad rámec návrhu)  

Doporučujeme nahradit dnešní úpravu oceňování (reálná 

hodnota podle IFRS, kdy ale způsob uplatnění této reálné 

hodnoty stanoví vyhláška ČNB a dílčí pravidla stanoví přímo 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

§ 196 

Majetek a dluhy investičního fondu z investiční činnosti se oceňují 
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ZISIF a prováděcí nařízení vlády) stanovením obecné 

povinnosti oceňovat majetek a dluhy investičního fondu 

z investiční činnosti podle IFRS.  

Odůvodnění:  

Připomínka směřuje k zajištění souladu mezi předpisy v oblasti 

kolektivního investování a aplikovatelnými účetními standardy. 

Evropská právní úprava oblasti kolektivního investování zmiňuje 

způsoby oceňování, ale především s ohledem na informování 

investorů a obecné podmínky k zavedení transparentních 

a odpovídajících postupů oceňování. Stanoví však výslovně, že 

konkrétní způsob oceňování musí být stanoven podle národního 

práva (čl. 19 odst. 2 AIFMD a čl. 85 směrnice UCITS). Další 

požadavky jsou stanoveny v předpisech týkajících se účetnictví. 

S ohledem na přechodné ustanovení ve vyhlášce č. 442/2017 Sb., 

podle kterého investiční společnosti a investiční fondy postupují od 

1. 1. 2021 podle § 4a vyhlášky č. 501/2002 Sb. (vykazování 

finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v 

příloze v účetní závěrce podle IFRS přímo upravených právem 

EU), je žádoucí dosáhnout shody mezi tímto výkaznictvím a 

oceňováním podle ZISIF. Navrhujeme pouze ponechat návětí 

v § 196 odst. 1 („Majetek a dluhy investičního fondu z investiční 

činnosti se oceňují podle mezinárodních účetních standardů 

upravených právem Evropské unie.“) a odstranit ostatní pravidla 

týkající se konkrétního způsobu oceňování investičních nástrojů 

v investičním fondu (§ 196 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 ZISIF, § 

34 vyhlášky č. 244/2013 Sb., § 68 NVIT1).  

__________ 
1Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a 

technikách k jejich obhospodařování. 

podle mezinárodních účetních standardů upravených právem 

Evropské unie10). 

____________________ 
10) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, 

kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v 

platném znění. 

K posuzování kapitálu v licenčním řízení (nad rámec návrhu) 

Doporučujeme vyjasnit požadavky na kapitál investiční 

společnosti, samosprávného investičního fondu a hlavního 

administrátora posuzované v licenčním řízení. Konkrétně, zda 

je základní kapitál splacen, zda počáteční kapitál včetně 

Vyhověno jinak. 

Upraveno podle návrhu ČNB a podle § 6 ZPKT takto: 

X. V § 479 odst. 1 písmeno f) zní: 

„f) počáteční kapitál společnosti v minimální výši podle § 29 má 
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základního kapitálu dosahuje nejméně výše stanovené tímto 

zákonem a zda je počáteční kapitál umístěn v souladu s tímto 

zákonem a zda má průhledný a nezávadný původ. 

Odůvodnění:  

Navrhuje se upravit požadavky licenčního řízení na kapitál 

investiční společnosti, samosprávného investičního fondu a 

hlavního administrátora. Důkladné přezkoumání těchto požadavků 

ze strany ČNB je jedním ze základních předpokladů zajištění, že 

subjekty disponují kapitálem ve výši zajišťující jejich řádné 

fungování, včetně transparentnosti původu tohoto kapitálu. 

Platné znění ZISIF výslovně neuvádí, že ČNB při licenčním řízení 

zkoumá dodržení výše počátečního kapitálu a zároveň, že výše, 

která umožňuje řádnou administraci/obhospodařování investičních 

fondů (jak to požaduje ZISIF v rámci licenčního řízení ve 

stávajícím znění) je odpovídající požadavkům v § 30, 31 a 57 

ZISIF. V případě požadavků na obhospodařovatele se jedná o 

výslovnou transpozici čl. 8 odst. 1 písm. b) AIFMD a čl. 7 odst. 1 

směrnice UCITS.  

průhledný a nezávadný původ, je umístěn v souladu s pravidly pro 

umístění kapitálu (§ 32) a společnost má nebo bude mít nejpozději 

ke dni zahájení činnosti kapitál ve výši, která umožňuje řádné 

obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních 

fondů (§ 30 a 31),“. 

X. V § 482 písmeno f) zní: 

„f) počáteční kapitál společnosti v minimální výši podle § 57 má 

průhledný a nezávadný původ a společnost má nebo bude mít 

nejpozději ke dni zahájení činnosti kapitál ve výši, která umožňuje 

řádnou administraci investičních fondů nebo zahraničních 

investičních fondů (§ 58),“. 

K lhůtě pro posouzení změny statutu (nad rámec návrhu) 

Doporučujeme upravit pravidla pro řízení o schválení změny 

statutu standardního fondu tak, aby v případě vady statutu 

bylo možné přerušit výzvou k nápravě běh lhůty pro vyřízení 

žádosti. 

Odůvodnění:  

V současnosti není možné řízení formálně přerušit společně s 

výzvou k odstranění nedostatků v případě nedostatků statutu, 

neboť nedostatky statutu nejsou vadou žádosti. Přerušit řízení lze 

tedy pouze v případě, že chybí nějaká náležitost nebo příloha 

žádosti dle vyhlášky (např. odůvodnění). Alternativou je zamítání 

žádostí, v praxi je ale pro všechny strany přínosnější možnost 

komunikace s cílem dopracovat statut do odpovídajícího stavu.  

Nevyhověno, vysvětleno. 

Navrhované řešení by bylo v rozporu s logikou správního řízení 

právě proto, že vada statutu je okolností, která brání vyhovět žádosti 

z hlediska hmotného práva, nikoli vadou žádosti. Vymezení 

předmětu řízení je v případě řízení o žádosti úkolem žadatele 

(žadatel má v žádosti uvést, čeho se domáhá, viz § 45 odst. 1 SŘ) a 

zároveň je právem žadatele, aby správní orgán o takto vymezeném 

předmětu řízení meritorně rozhodl. Jelikož statut předložený ke 

schválení určuje předmět řízení, byla by změna statutu změnou 

předmětu řízení, kterou lze činit (poněvadž nejde o zúžení ani 

zpětvzetí žádosti podle § 45 odst. 4 SŘ) pouze v režimu změny 

obsahu podání podle § 41 odst. 8 SŘ za podmínek tam uvedených. 

Zjistí-li správní orgán, že je tu byť i jen jediná okolnost, která brání 

žádosti vyhovět, je na místě žádost zamítnout (§ 51 odst. 3 SŘ), 

nikoli vést žadatele bez meritorního rozhodnutí k tomu, aby žádal o 

něco jiného, a ještě za tím účelem přerušovat řízení o již podané 
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žádosti. Toto pravidlo jistě nebrání správnímu orgánu, aby se 

žadatelem vedl určitou formu regulatorního dialogu a aby jej 

neformálními prostředky směřoval k tomu, aby žádost sám změnil, 

jsou-li splněny podmínky pro změnu obsahu podání podle § 41 

odst. 8 SŘ, ale není možné k uvedené situaci přistupovat stejně jako 

k odstraňování vad žádosti. Případný problém s lhůtou pro vydání 

rozhodnutí lze podle našeho názoru řešit za použití § 71 odst. 5 SŘ, 

neboť žadatel, který změnil obsah žádosti, se podle uvedeného 

ustanovení nemůže dovolávat tím způsobeného nedodržení lhůty 

pro vydání rozhodnutí, takže řízení není třeba přerušovat. Chápeme, 

že uvedené řešení je pro žadatele poměrně přísné, ale jedná se o 

logický důsledek odpovědnosti žadatele za vymezení předmětu 

řízení o žádosti. Možným řešením by podle našeho názoru bylo 

využití institutu předběžné informace podle § 139 SŘ, která by 

umožnila žadateli získat názor správního orgánu na to, jak má být 

provedena změna statutu, ještě před podáním žádosti. Využití 

tohoto institutu je však podmíněno výslovnou zákonnou úpravou, 

což vyžaduje další diskuse, a proto bude třeba se k tomuto námětu 

vrátit v některé z příštích novel. 

Změna zákona o správních poplatcích (ZoSP) 

Obecně 

Doporučujeme aktualizovat ZoSP také v souvislosti s dalšími 

evropskými předpisy, zejména CSDR, EMIR, SSR. V těchto 

předpisech vzniklo několik dosud nepodchycených subjektů a 

s nimi souvisejících správních řízení, k nimž nejsou stanoveny 

poplatky. 

Odůvodnění: 

Novými subjekty jsou např. poskytovatel služeb hlášení údajů či 

ústřední protistrany. Související správní řízení jsou dále např. 

výjimky pro vnitroskupinové transakce podle EMIR, výjimky 

z povinností stanovených SSR či využití výjimky 

z transparentnosti podle MiFIR. K těmto osobám, resp. správním 

řízením, které s nimi souvisejí, nejsou dosud stanoveny správní 

poplatky. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Navrhujeme toto řešit připravovanou novelou, kterou se bude mimo 

jiné provádět nařízení o crowdfundingu. Při té příležitosti bude 

vhodné revidovat správní poplatky i ve vztahu k jiným nařízením 

EU. Prosíme ČNB o přípravu návrhu a jeho zaslání do 12. června 

2020, aby toto mohlo být do chystané novely zařazeno. 
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K bodu 4 [položka 65 bod 11 písm. l) ZoSP] 

Navrhujeme slovo „prodloužení“ nahradit slovem „obnovení“. 

Odůvodnění:  

V návrhu § 15 odst. 3 ZISIF (bod 7) se hovoří o obnovení zápisu, 

nikoliv prodloužení zápisu, doporučujeme sjednotit terminologii. 

Vyhověno. 

Upraveno dle návrhu. 

K bodu 6 [položka 65 poznámka 2 ZoSP] 

Navrhujeme slovo „prodloužení“ nahradit slovem „obnovení“. 

Odůvodnění:  

V návrhu § 15 odst. 3 ZISIF (bod 7) se hovoří o obnovení zápisu, 

nikoliv prodloužení zápisu, doporučujeme sjednotit terminologii. 

Vyhověno. 

Upraveno dle návrhu. 

Poplatky v oblasti investičních fondů (nad rámec návrhu)  

Požadujeme zavedení ročního poplatku pro zahraniční fondy 

notifikované v ČR, např. v položce 65 bodu 9 za nové 

navrhované písmeno u) doplnit „v) zápis zahraničního 

investičního fondu v seznamu podle § 597 písm. d) Kč 10 000“ 

Odůvodnění:  

V návrhu je pouze poplatek při zápisu, který nebude mít 

požadovaný dopad, tj. aby ze seznamu byly vymazány subjekty, o 

nichž platí, že se zapíší, činnost již dále nevykonávají nebo ji 

ukončí a návrh na výmaz ze seznamu nepodají. Seznam tak 

neodpovídá skutečnému stavu. 

Nově navrhovaný poplatek odráží reálnou nákladnost a složitost 

jednotlivých činností v rámci správního řízení v souvislosti s 

notifikací zahraničních investičních fondů k nabízení v České 

republice. Pro informaci uvádíme informace z německého BaFIN: 

- notifikace zahraničního UCITS (podfondu UCITS) – 380 

EUR 

- denotifikace zahraničního UCITS (podfondu UCITS) – 

280 EUR 

- notifikace zahraničního AIF (podfondu AIF) k nabízení 

kvalifikovaným investorům – 435 EUR 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Případné obnovení zápisu by se muselo opírat o zákonnou úpravu, 

obdobně jako například ve vztahu k § 15 ZISIF, nicméně taková 

úprava není navrhována. Kromě toho máme pochybnosti, zda lze 

notifikaci zpoplatnit, když o notifikaci neprobíhá správní řízení na 

žádost (notifikaci doručuje zahraniční orgán dohledu). Ačkoli věcně 

připomínku nerozporujeme, i s ohledem na zahraniční praxi, je 

potřeba obnovení zápisu (tj. dočasnost notifikace) upravit věcně. 

Navrhujeme toto řešit další připravovanou novelou, která bude 

mimo jiné implementovat směrnici a nařízení o přeshraničním 

nabízení fondů. Prosíme ČNB o návrh věcné úpravy a zaslání do 

12. června 2020, aby mohl být návrh zařazen do chystané úpravy. 

Prosíme také o předběžné posouzení souladu s právem EU, tj. zda je 

možné dočasnost notifikace stanovit. Ideální by v tomto případě 

bylo uvedení konkrétní zahraniční právní úpravy, která toto 

stanovuje, kdy pro úpravu českého práva nelze vycházet pouze z 

informací od orgánu dohledu či od advokátní kanceláře. Bereme v 

potaz, že platbu za notifikaci UCITS předpokládá např. příloha I 

část B nařízení Komise (EU) č. 584/2010, uvítáme podobnou 

informaci i ve vztahu k AIFMD. Je ale potřeba i bližší posouzení z 

hlediska českého práva, tj. za jaký správní úkon se správní poplatek 

vybírá, kdy potvrzení o zaplacení je přílohou notifikace, nicméně 

notifikace je provedena zahraničním orgánem dohledu. 
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- notifikace zahraničního AIF (podfondu AIF) k nabízení 

veřejnosti – 1 545 EUR 

Poplatky v oblasti nabízení cenných papírů (nad rámec 

návrhu)  

Doporučujeme vložit nové změnové body 7, 8 a 9 ve znění 

7. V položce 66 bodě 9 písm. a) se za slovo „papíru“ 

doplňují slova „včetně základního prospektu cenného 

papíru“. 

8. V položce 66 bodě 9 písm. a) se částka „Kč 10 000“ 

nahrazuje částkou „Kč 25 000“. 

9. V položce 66 bodě 9 se vkládají nová písmena d) – g), 

která znějí: 

„d) o schválení unijního prospektu pro růst Kč 20 000  

e) o schválení zjednodušeného prospektu pro sekundární 

emise Kč 20 000 

f) o schválení registračního dokumentu včetně 

univerzálního registračního dokumentu Kč 20 000 

g) o schválení popisu cenných papírů a shrnutí prospektu    Kč 10 000“. 

Dosavadní písmena d) až q) se označují jako písmena h) až 

u). 

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 10. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme doplnění a upřesnění dosavadní právní úpravy 

správních poplatků v souvislosti s nedávnými změnami právních 

předpisů v oblasti schválení prospektu cenného papíru. V oblasti 

prospektu navrhujeme provést změny s ohledem na: 

(i) nutnost zohlednit nové typy schvalovaných dokumentů, které do 

oblasti kapitálového trhu přineslo nařízení (EU) 2017/1129 o 

prospektu (Nařízení o prospektu) 

 

Nařízení o prospektu zakotvuje nové formy prospektu 

(konkrétně zjednodušený prospekt pro sekundární emise a 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Navrhujeme toto řešit připravovanou novelou, kterou se bude mimo 

jiné provádět nařízení o crowdfundingu. Při té příležitosti bude 

vhodné revidovat správní poplatky i ve vztahu k jiným nařízením 

EU. Děkujeme za zaslaný návrh úpravy, který bude při chystané 

novele zohledněn. 
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unijní prospekt pro růst) a znění ZoSP by tento stav mělo 

reflektovat. K novým formám prospektu lze doplnit, že i když 

všechny „formy“ prospektu považuje bod 24 preambule 

Nařízení o prospektu v zásadě za totožné, činí tak výslovně jen 

pro účely Nařízení o prospektu a je otázkou, zda toto 

ustanovení lze bez dalšího použít také v případě právní úpravy 

obsažené v ZoSP. Máme za to, že různé formy prospektu 

s různou mírou složitosti pro nabízejícího (a potenciálně tedy i 

schvalovatele) je třeba odlišit také různou výší správního 

poplatku. Současně je třeba upozornit, že ani aktuální znění 

ZoSP nebylo zcela přesné, neboť v souvislosti se zpoplatněním 

žádosti o přijetí mluví pouze o „prospektu“ [viz písm. a) i b) 

položky 66 bod 9 sazebníku]. Účinnost daného ustanovení lze 

zřejmě vztáhnout také na základní prospekt, nicméně v případě 

tripartitního prospektu (tedy prospektu složeného 

z registračního dokumentu, dokladu o CP a shrnutí) už není 

jasné, kdy a jakou částku by měl účastník řízení platit. To výše 

navrhovaná úprava vyjasňuje. 

 

(ii) potřebu promítnout fakt, že výše správních poplatků za 

schválení prospektu nebyla od doby nabytí účinnosti ZoSP 

(2004) změněna (určitá změna proběhla pouze v případě 

dodatku prospektu a zúžení prospektu) 

Novelizaci daného ustanovení ZoSP navrhujeme využít i k 

úpravě výše poplatků. Provedli jsme rešerši správních poplatků 

přijímaných za schválení prospektů ve státech EU (rádi při 

projednávání připomínky poskytneme), z níž vyplývá, že co do 

výše poplatku za schválení jsou poplatky v ČR výrazně 

nejnižší. Navrhujeme zachovat stávající diferenciaci poplatků 

pouze podle typu schvalovaného dokumentu, ale nově stanovit 

jednotlivé poplatky v následující výši: 

 

Typ schvalovaného 

dokumentu 

výše poplatku v Kč 

dosavadní navrhovaná 
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prospekt (včetně základního) 10 000 25 000 

dodatek prospektu 5 000 5 000 

registrační dokument (včetně 

univerzálního) 

není výslovně 

upraveno  

20 000 

doklad o cenném papíru spolu 

se shrnutím 

není výslovně 

upraveno  

10 000 

unijní prospekt pro růst nový dokument 20 000 

zjednodušený prospekt pro 

sekundární emise 

nový dokument 20 000 

 

Český 

statistický 

úřad 

Bez připomínek  

Exekutorsk

á komora 

K části čtvrté čl. V (změna exekučního řádu)  

Z důvodové zprávy je patrné, že primárním cílem předkladatele je 

zavedení datové výměny (xml) v rámci součinností soudních 

exekutorů a tzv. finančních institucí. 

V přiloženém návrhu změny vyhlášky se mění navíc i ustanovení 

týkající se datové výměny v souvislosti s doručováním exekučních 

příkazů - § 5a a příloha č. 3 vyhlášky. 

Věcně proti případnému rozšíření datové výměny i do této oblasti 

nemáme zásadních výhrad, nicméně upozorňujeme, že v takovém 

případě by muselo dojít ke změně § 49 odst. 3 exekučního řádu.  

Vyhověno jinak. 

Nebylo záměrem měnit § 49 odst. 3 EŘ i z důvodu jiných forem 

postihu. Návrh prováděcího předpisu byl v tomto ohledu upraven. 

Současně upozorňujeme, že datová výměny v rámci součinností je 

po technické stránce přizpůsobena komunikaci s peněžními ústavy 

a nemusí být zcela vhodná pro komunikaci s finančními 

institucemi (technicky jsou pohledávky dlužníků vůči těmto 

institucím vedeny jiným podtypem vedení exekuce než v případě 

peněžních ústavů). V tomto ohledu je nutné ponechat dostatečný 

čas (legisvakance) pro expertní jednání, jehož cílem by bylo určit, 

zda je stávající formát datové výměny pro finanční instituce 

vhodný a za jakých podmínek (změn), popř. zda bude vhodnější 

Vyhověno. 

Účinnost tohoto bodu novely bude o 12 měsíců posunuta. 
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vytvořit specifický formát datové výměny pro finanční instituce, či 

některé z nich. Navrhované datum 1. ledna 2022 se z tohoto 

pohledu zdá jako hraniční, v závislosti na délce legislativního 

procesu, popř. ochotě o shora uvedených otázkách vést jednání 

ještě před schválením zákona.  

Kancelář 

finančního 

arbitra 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů (dále též jen 

„ZDP“) 

Z materiálu není zřejmé, jaký bude daňový režim příjmů 

z úplatného převodu cenných papírů, pokud budou součástí účtu 

dlouhodobých investic, tedy zejména zda se na ně bude vztahovat 

3letý časový test, který platí pro ostatní individuální investice. 

Přestože se má jednat o účet dlouhodobých investic, nevylučuje to 

aktivní investiční strategii spotřebitele a prodeje investičních 

nástrojů podle vývoje na finančním trhu v kratším než 3letém 

horizontu. 

Podle navrhovaného § 193 odst. 4 ZPKT pokud dojde k prodeji, 

odkupu nebo splacení investičního nástroje, zůstávají získané 

peněžní prostředky součástí majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic, resp. výplata peněžních prostředků je velmi 

přísně omezena podle navrhovaného ustanovení § 15b zákona 

o daních z příjmů. Spotřebitel by tak zřejmě musel platit daň 

z příjmů z jiných vlastních finančních prostředků, což jde proti 

smyslu vytvoření daňově zvýhodněného dlouhodobého 

investičního produktu. Daňový režim výnosů z prodeje 

investičních nástrojů za života účtu dlouhodobých investic 

doporučujeme přehodnotit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 

Výnosy z nakládání s majetkem umístěným na účtu dlouhodobých 

investic budou v režimu obecných principů zdanění daní z příjmů 

nastavených pro jednotlivé typy takových výnosů/příjmů 

generovaných z majetku umístěného na účtu. V případě úplatných 

převodů cenných papírů bude na tyto příjmy vztahován platný 

režim nastavený obecně pro tyto druhy příjmů zákonem o daních 

z příjmů, vztahující se na fyzické osoby. Při převodech cenných 

papírů je potřebné vzít v úvahu i nastavení, která jsou zaváděna 

novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu (část sedmá), 

dotýkající se vymezení pro účet dlouhodobých investic v § 193c 

odst. 4, tj. že získané peněžní prostředky z prodeje, odkupu nebo 

splacení zákonem určených investičních nástrojů zůstávají součástí 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic. 

K části druhé – změna zákona o daních z příjmů (dále též jen 

„ZDP“) 

Z materiálu není zřejmé, jaká může být povaha příspěvků, které lze 

odečíst od daňového základu, tedy zda se musí jednat pouze o 

peněžité příspěvky, anebo zda je možné učinit i nepeněžitý vklad – 

např. vložit na účet dlouhodobých investic již dříve zakoupené 

investiční nástroje (oceněné např. aktuální tržní hodnotou 

Vysvětleno. 

O úpravách možnosti nepeněžitých vkladů není uvažováno. 

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQFCF5SG)



 

 

- 93 - 

 

v okamžiku vložení na účet). Pokud to tak zatím navrhováno není, 

doporučujeme možnost odečtu od daňového základu rozšířit i na 

vložení nepeněžitých vkladů. 

Tato připomínka je doporučující. 

Kancelář 

prezidenta 

republiky 

Bez připomínek  

Nejvyšší 

kontrolní 

úřad 

K části druhé Změna zákona o daních z příjmů 

K bodu 4. - zrušení odstavce 16 v § 6 

V souladu s Legislativními pravidly vlády doporučujeme upravit 

tento bod následujícím způsobem: „ 4. V § 6 se odstavec 16 

(včetně poznámky pod čarou č. 136) zrušuje.“.  

Nevyhověno. 

Poznámka pod čarou č. 136 je použita v § 15a odst. 2 písm. b).  

K části druhé Změna zákona o daních z příjmů 

K bodu 5. - změna textu § 8 odst. 1 písm. e) a f) 

V souladu s Legislativními pravidly vlády doporučujeme na konci 

bodu doplnit text: „Poznámka pod čarou č. 9a) se zrušuje.“. 

Nevyhověno. 

Poznámka pod čarou č. 9a se neruší, protože je na ni stále 

odkazováno v § 35ba odst. 1 písm. b). 

K části druhé Změna zákona o daních z příjmů 

K bodu 8. - § 15 odst. 5 a důvodové zprávě 

Doporučujeme upřesnit používání pojmu „produkt spoření na 

stáří“. Z důvodové zprávy je zřejmé, že do souhrnného limitu 

48 000 Kč se započítávají příspěvky na všechny produkty uvedené 

v navrhovaném ustanovení § 15a odst. 1. Zatímco důvodová 

zpráva hovoří v takovém případě o produktech spoření na stáří 

v množném čísle, návrh změnového zákona používá produkt 

spoření na stáří jako souhrnný pojem pro více produktů. Bez 

konkrétnějšího vymezení by takové použití mohlo vést 

k nejasnostem, zda lze od základu daně odečíst příspěvky 

(v celkovém úhrnu za zdaňovací období) na více daňově 

podporovaných produktů spoření na stáří nebo pouze na jeden. 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k bodu 3. - § 6 odst. 9 

písm. p). 

Vyhověno. 

Legislativní text obdobně jako důvodová zpráva nyní používá 

množné číslo. 
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K části šesté Změna zákona o dluhopisech 

K bodu 2. - § 9 odst. 3 písm. c)  

Slovo „zástavou“ doporučujeme nahradit slovy „zástavním 

právem“. 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

c) údaje o zástavním právu nebo jiném zajištění u dluhopisu, u 

nějž je splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu 

zajištěno, a způsob výkonu zástavního práva nebo jiného 

zajištění, včetně případných informací podle § 20, 

K části sedmé Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K bodu 1. - § 15k odst. 4 (str. 15) a důvodové zprávě 

Upozorňujeme na rozpor mezi navrhovaným zněním ustanovení 

změnového zákona a důvodovou zprávou. Důvodová zpráva uvádí, 

že v návrhu změnového zákona se navrhuje, aby zákazník podepsal 

prohlášení, že nebude do investičních nástrojů, které nespadají pod 

výčet uvedený v § 15 odst. 3 (zpravidla akcie a dluhopisy 

začínajících nebo drobných firem), investovat více než 10 % svého 

majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji a 

že do této kategorie investičních nástrojů vydaných jedním 

emitentem nebude investovat více než 5 % hodnoty svého 

finančního majetku. Podle návrhu změnového zákona je však 

v písemném prohlášení zákazníka pouze uvedeno, že si je vědom, 

že je taková investice pro něj nevhodná, což neznamená, že více 

než 10 %, resp. více než 5 %, hodnoty svého majetku tvořeného 

peněžními prostředky a investičními nástroji do uvedených 

investičních nástrojů investovat nebude. 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

K části desáté Změna zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech 

K bodu 11. - § 38 odst. 1 písm. t) a u)  

Upozorňujeme, že v novém znění ustanovení § 38 odst. 1 písm. u) 

není uvedeno, že se vztahuje i na činnost nově uvedenou pod 

písmenem t). Není zřejmé, zda se jedná o opomenutí nebo zda další 

činnosti přímo související s činností uvedenou pod písmenem t) 

nejsou pokládány za administraci investičního fondu nebo 

zahraničního investičního fondu. 

Vyhověno. 

Odkaz opraven. 
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Nejvyšší 

soud 

Bez připomínek  

Nejvyšší 

správní 

soud 

Bez připomínek  

Nejvyšší 

státní 

zastupitelst

ví 

Bez připomínek  

Svaz měst a 

obcí 

Bez připomínek  

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Bez připomínek  

Úřad pro 

ochranu 

hospodářsk

é soutěže 

Bez připomínek  
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NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

 

Resort Připomínky Komentář 

Asociace 

finančních 

poradců 

Asociace podporuje vznik účtu dlouhodobých investic jako cestu 

k větší nabídce možností spoření na důchod. Myslíme si, že účet 

dlouhodobých investic může přinést větší konkurenci mezi subjekty, 

povede k širší nabídce a také umožní každému investorovi najít 

takové nastavení, které bude pro něj vhodné a které bude preferovat. 

V celkovém důsledku může tato možnost a její státní podpora přinést 

vyšší dobrovolné úspory na důchod. Naše připomínky ke návrhu 

zákona jsou následující:  

1) Navrhujeme zrušit variantu soukromého životního pojištění 

jako možného produktu spoření na stáří – životní pojištění by 

se mělo využívat primárně jako produkt na krytí rizik, nikoliv 

jako spořicí/investiční produkt. Jako takový je pro většinu 

investorů nevýhodný a neměl by být tedy podporován státem. 

(Zrušení by se mělo týkat pouze nových smluv) Nadále 

podporujeme státní podporu rizikového životního pojištění na 

smrt, ale ne jako produktu na stáří, ale čistě jako pojistného 

produktu, který dává smysl. U takové podpory by ale již 

nedávala smysl podmínka trvání do 60ti let.  

Vysvětleno. 

V současnosti, kdy je nabídka produktů rozšiřována, není o zrušení 

varianty ukládat prostředky na zajištění stáří prostřednictvím 

soukromého životního pojištění uvažováno.   

 

2) V materiálu není specifikováno, jaké podmínky musí splnit 

subjekt, který bude oprávněn vést účty dlouhodobých 

investic, např: jaké jsou cenové podmínky, za kterých může 

tuto službu provozovat.  

Vysvětleno. 

Ministerstvo financí se dlouhodobě staví proti cenové regulaci. 

Cena by měla být primárně určena konkurencí na trhu. 

3) Obáváme se možného zneužití této možnosti nepoctivými 

poradci, kteří využijí tuto možnost pro zprostředkování pro 

klienta nevýhodných produktů (ve spolupráci se subjekty, 

které jsou oprávněny vést účty dlouhodobých investic) Např: 

pokud budou na tomto účtu podílové fondy, za které si 

zprostředkovatel bude účtovat dopředu poplatek na 30 let, 

bude se tento poplatek účtovat i z příspěvků zaměstnavatele? 

Tj. zájem poradců může být doporučovat tento účet i pro 

Vzato na vědomí. 

Podnět vítáme, považujeme jej za relevantní. Jedná se však o 

koncepční problematiku, která má přesah do právní úpravy v 

ostatních sektorech finančního trhu, případné regulatorní řešení je 

tedy nezbytné formulovat na základě širší konzultace a shody 

odborné veřejnosti. 
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prostředky, které nejsou určeny pro spoření na stáří s vidinou 

získání jednorázové vysoké provize. Jak bude zabezpečeno 

zneužití výhod tohoto účtu pro prodej nevýhodných produktů 

(podobně jako to bylo v minulosti u investičního životního 

pojištění?) V návaznosti na to navrhujeme nákladové 

zastropování všech produktů, u kterých se bude čerpat státní 

podpora, tedy včetně účtu dlouhodobých investic a také 

sladění způsobu výplaty získatelské odměny u všech typů 

produktů spoření na důchod, pokud budou tyto produkty 

zprostředkovávány provizním způsobem.  

4) Navrhujeme automatickou valorizaci maximálního státního 

příspěvku v návaznosti například na průměrnou či 

mediánovou mzdu.  

Nevyhověno, vysvětleno. 

Předmětem této novely není úprava státního příspěvku pro 

penzijní fondy. Téma valorizace je dlouhodobě diskutováno, 

mimo jiné i na Komisi pro spravedlivé důchody. Aktuálně nemá 

tento návrh podporu, spíše se počítá s pravidelnou občasnou 

revizí, např. jednou za 5 let. 

Asociace 

malých a 

středních 

podniků a 

živnostník

ů ČR 

Bez připomínek  

Asociace 

pro 

kapitálový 

trh 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 5k 

Tento návrh představuje duplicitní a nesystémový zásah do právní 

regulace nabízení investic – sektorové zákony již obsahují detailní 

pravidla pro nabízení investic do investičních nástrojů, včetně 

pravidel na upozornění zákazníka, že návratnost investice není 

zaručena. Viz zejména čl. 44 a násl. nařízení EU 575/2017 a § 242 a 

násl. ZISIF. Není žádný důvod zavádět duplicitní systém těchto 

pravidel do zákona o regulaci reklamy.  

Je pravděpodobné, že sektorový zákon či citované nařízení EU by 

měl stejně před tímto ustanovením přednost. Nicméně je krajně 

nežádoucí, aby vznikala jakákoli pochybnost o tom, jaký právní 

předpis danou problematiku upravuje – což by se přijetím tohoto 

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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návrhu stalo. Dále by to vedlo ke kompetenčním sporům o to, jaká 

instituce vlastně dohlíží na dodržování těchto ustanovení.  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:  

Domníváme se proto, že by mělo být zcela jednoznačně 

vymezeno, že toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které 

podléhají dohledu České národní banky. Dovolujeme si také 

upozornit, že u klamavých praktik subjektů působících na 

kapitálovém trhu, které nejsou dohlíženy Českou národní 

bankou, je největší problémem právě subjekt, který by jejich 

reklamní praktiky dohlížel a měl a používal nástroje, které by 

klamání spotřebitele bránily. Domníváme se, že takovýmto 

subjektem by měla být Česká národní banka.  

Zákon o regulaci reklamy, čl. IV, § 5k investiční nástroje, odst. 1:  

Máme za to, že taková reklama by byla reklamou klamavou ve 

smyslu zákona o ochraně spotřebitele, a tedy by se jednalo o 

zakázanou reklamu. Návratnost žádné investice není z povahy věci 

zaručena. Je tedy skutečně nezbytná speciální regulace? Navíc může 

být interpretována různě. Není z ní zcela zřejmé, jestli se musí jednat 

o zcela konkrétní investiční nástroj (např. akcie konkrétní 

společnosti), typ investičního nástroje (např. investování do akcií), 

nebo jestli se bude aplikovat i na reklamu na poskytování 

investičních služeb (např. „pojďte investovat s námi a neproděláte“). 

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

Zákon o regulaci reklamy, čl. IV, §5k investiční nástroje, odst. 2: 

Reklama na investiční nástroje nesmí být cíleně zaměřena na osoby, 

které se nachází v hmotné nouzi43), a to zejména v podobě zobrazení 

těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které na tyto 

osoby převážně cílí. – Doplnit slovo „cíleně“. Patrně je na mysli 

reklama, která vyloženě cílí na tyto osoby a snaží se využít jejich 

těžké situace. Přesto bychom doporučili upřesnění zde anebo ujasnění 

v důvodové zprávě, aby z tohoto nebylo chybně dovozováno, že 

obchodník s cennými papíry musí zjišťovat majetkový stav svých 

zákazníků v každém případě, aby se vyhnul standardním 

marketingovým kampaním na tyto osoby. Obchodník s cennými 

papíry totiž není vždy povinen zjišťovat informace o finančním 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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zázemí zákazníka (např. v rámci režimu „execution only“ nebo 

posuzování přiměřenosti investičního nástroje či služby). Může se 

tedy stát, že někteří zákazníci budou v hmotné nouzi a i jim bude 

zasláno marketingové sdělení. 

Zákon o regulaci reklamy, čl. IV, § 5k investiční nástroje, odst. 3:  

Takováto úprava je zcela nevhodná ve vztahu k již regulovaným 

subjektům. Regulace MIFID II regulující, mimo jiné, činnost 

obchodníků s cennými papíry před samotným investováním vyžaduje 

sepsání smlouvy v písemné podobě nebo na trvalém nosiči dat a 

zároveň investor musí být informován o rizicích spojených s 

investováním. V případě, že jsou uváděny informace o výkonnosti 

nástroje, podle čl. 44 odst. 4 písm. d) je obdobné upozornění také již 

vyžadováno. Stávající regulatorní rámec již tak klade vysoké nároky 

na informování zákazníků a potenciálních zákazníků ze strany 

obchodníků s cennými papíry. 

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) 

ZPKT § 15k odst. 4 až 6 

Rozumíme, že se jedná o další mechanismus, jak ochránit 

„drobného“ investora a přepokládáme, že byl i vyhodnocen pozitivní 

dopad tohoto opatření v zahraničí, když je inspirace z něj. Oblast 

finančního trhu je značně regulována a jeho účastníci (včetně 

investorů) jsou místy znepokojeni přemírou regulace a taktéž tím 

rostou náklady poskytovatelů investičních služeb.  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:  

Důrazně žádáme o zvážení, zdali je navrhovaná regulace 

proporcionální i vzhledem k obchodníkům s cennými papíry, 

kteří řádně plní již vysoký standard regulace kapitálového trhu. 

Máme za to, že regulace již v této oblasti poskytuje dostatečné 

mechanismy, jak ochránit neprofesionálního zákazníka. 

Poskytování informací zákazníkům, posuzování přiměřenosti 

investiční služby a nástroje a regulace cílové trhu poskytují 

mechanismy, jak adekvátně ochránit investora. Správné 

nastavení, dodržování a kontrola těchto mechanismů je 

efektivnější cestou, než zavádění další regulace. Pokud ta 

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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stávající regulace nepostačuje, předpokládáme, že byla 

připravena analýza, která se tímto detailně zaobírá.  

Navrhovaná úprava představuje nežádoucí zásah do smluvní 

svobody poskytovatele služby a zákazníka, kdy zákonodárce 

diktuje, kolik procent majetku zákazníka smí být investováno do 

jednoduchých investičních nástrojů. Toto omezení by se 

vztahovalo i na speciální podílové fondy, které nejsou dle MIFID 

II jednoduchým investičním nástrojem. Znamenalo by to nutnost 

změnit procesy na straně distributora – zvýšené náklady, 

administrativní zátěž. Nesystematicky se rovněž vyžaduje 

posouzení vhodnosti (resp. určení nevhodnosti) ve vztahu k 

investiční službě přijímání a předávání pokynů dle § 4 odst. 2 

písm. a) ZPKT. 

Níže komentujeme a navrhujeme úpravy v textu, ale připomínky jsou 

relevantní za situace, že by se tato nová regulace měla prosadit. Naše 

primární stanovisko je ji nezavádět, pokud to není nezbytně nutné, 

což jsme nezaznamenali, že by tomu tak bylo (zejména ve vztahu 

k našim klientům).  

ZPKT, čl. VIII, bod 1, (4): Navrhujeme úpravu (tučně podtrženě): 

Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) 

nebo e) ve vztahu k investičním nástrojům, které nejsou jednoduchým 

investičním nástrojem, musí zákazník, který je zároveň 

spotřebitelem, obchodníkovi s cennými papíry získat od zákazníka 

písemné prohlášení. přímo či nepřímo potvrdit, že zákazník si je 

vědom větší složitosti...  

Vyžadování těchto prohlášení u právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osobách v daném odvětví je podle našeho názoru vůči 

těmto osobám neadekvátní. Jedná se osoby, u kterých se předpokládá 

vyšší míra profesionality, a tudíž může získání těchto prohlášení být 

nadbytečným administrativním úkonem, který zároveň tyto osoby 

mohou vnímat jako neadekvátní vzhledem k jejich postavení. Pokud 

není spotřebitel vhodným termínem, i omezení na FO by stálo za 

uvážení.  

Je skutečně nezbytné, aby bylo písemné? Co když toto zákazník 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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prohlásí na nahrávaný telefon? Z naší zkušenosti plyne, že zákazníci 

musejí dostávat celou řadu regulatorních dokumentů a nejsou s tímto 

stavem mnohdy spokojeni. Zejména jsou velmi citliví na sdělování 

informací o svém majetku. Dokážeme si představit, že by v rámci 

transparentní změny obchodních podmínek bylo takovéto prohlášeni 

do nich vloženo s tím, že pokud s tím zákazník nesouhlasí (tj. 

neakceptuje taková rizika), může to obchodníkovi sdělit a ten bude 

muset zákazníků postoj respektovat. Tento způsob klade nejmenší 

administrativní nároky na obě zúčastněné strany (obchodníka 

s cennými papíry i zákazníka). Nejspíše to ovšem povede k tomu, že 

takovému zákazníkovi bude zcela znemožněna možnost obchodovat 

komplexní investiční nástroje. Obchodník s cennými papíry totiž 

nebude mít možnost ověřit, jaký má zákazník skutečný majetek nebo 

případně nastavovat separátní limit na portfolio každého z (drobných) 

zákazníků. Pokud trváte na této regulaci, doporučujeme alespoň, aby 

bylo výslovně uvedeno, že není povinností obchodníka s cennými 

papíry zjišťovat majetek nebo jakkoli ověřovat jeho výši, nestanoví-li 

zákon jinak (např. zjišťování finančního zázemí v rámci testu 

vhodnosti). 

ZPKT, čl. VIII, § 15k, odst. 1, (5) Navrhujeme úpravu (tučně 

podtrženě): Obchodník s cennými papíry není povinen získat od 

zákazníka písemné prohlášení podle odstavce 4, pokud zákazník 

písemně přímo či nepřímo prohlásí, že se považuje za majetného 

investora, protože....  

Prohlášení klienta, že „je majetným investorem“ je nadbytečné, 

pokud zákazník prohlásí (např. i v investičním dotazníku), že má 

majetek nebo příjmy v požadované výši. 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

ZPKT, § 15k, odst. 4: Povinnost získat takové prohlášení 

považujeme za nadbytečnou, neboť jiná ustanovení ZPKT již 

dostatečně normují povinnosti OCP související s vyžadováním 

informací od zákazníka (např. § 15h a násl. ZPKT). Nově doplňované 

odstavce 4 až 6 tedy navrhujeme zrušit bez náhrady. Pokud by mělo 

být toto ustanovení ponecháno, je třeba jej upřesnit, neboť by bylo 

možné vykládat povinnost tak, že OCP nemá povinnost získat toto 

prohlášení od zákazníka předtím, než je mu služba poskytnuta, ale 

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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např. až ex post. Předpokládáme, že kdyby bylo ustanovení 

ponecháno, postačí získat jedno generální prohlášení a nikoli před 

provedením každého takového obchodu. To, že je investiční nástroj 

složitější a rizikovější, přece nemusí znamenat, že je pro zákazníka 

automaticky nevhodný. 

ZPKT § 15k, odst. 5: Obdobně viz komentáře výše – jde o další 

dokument navíc bez přidané hodnoty. 

Na základě čeho byla stanovena hodnota majetku zákazníka právě na 

částku 2 500 000 Kč a příjem na 1 250 000 Kč? Jaká jsou objektivní 

východiska? 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

ZPKT § 29, odst. 3:  

Je skutečně záměrem, aby investiční zprostředkovatel poskytoval 

služby i ve vztahu k celé skupině investičních cenných papírů? tj. k: 

§3 (2) Investičními cennými papíry jsou cenné papíry, které jsou 

obchodovatelné na kapitálovém trhu. Investičními cennými papíry 

jsou zejména 

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na 

právnické osobě, 

b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno 

právo na splacení určité dlužné částky, 

c) depozitní poukázky představující vlastnické právo k 

cenným papírům uvedeným v písmenech a) a b), 

d) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních 

cenných papírů uvedených v písmenech a) a b), 

e) cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v 

penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních 

cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, 

úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných 

kvantitativně vyjádřených ukazatelů. 

A zrušený “hypoteční zástavní list” bude patřit kam? Podle § 3 by se 

nemělo jednat o investiční cenný papír ani o cenný papír kolektivního 

investování. 

Vyhověno jinak, vysvětleno. 

Změna § 29 odst. 3 ZPKT nebude navrhována. Hypoteční zástavní 

list je dluhopis (jde o jeden z druhů krytých dluhopisů), jedná se 

tedy o investiční cenný papír. 
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Účet dlouhodobých investic, ZPKT § 193a odst. 1  

Slovní spojení “vložit” prostředky na účet a “vybrat” z účtu inklinuje 

k tomu, že se jedná o vklad, jehož hodnotu poskytovatel služby 

garantuje, což je v rozporu s podstatou investiční služby individuální 

správy portfolia. 

Vyhověno jinak. 

Cílem bylo zdůraznit, že pro účely daní je nejvhodnější vkládání 

peněžních prostředků, za které jsou pak nakupovány investiční 

nástroje. Současně se chtělo zdůraznit, že je preferencí, aby při 

výběru došlo k výběru peněžních prostředků a nikoli investičních 

nástrojů. Formulace byly inspirováno v NOZ v úpravě smlouvy o 

účtu. Nakonec je ale navrhována jiná, volnější formulace: 

Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

podle tohoto zákona a poskytovat související služby v souladu se 

svým podnikatelským oprávněním, příslušnými právními předpisy 

a dohodou s majitelem tohoto účtu. 

Účet dlouhodobých investic, § 193a, odst. 2: 

Půjde správu majetku v režimu NOZ? Mělo by být zřejmé, jaké 

aktivity pokrývá toto ustanovení. 

Vysvětleno. 

Ano, byla myšlena plná či prostá správa podle NOZ. Ustanovení 

ale bude vypuštěno, není nutné specifikovat, co může smlouva 

ještě obsahovat. 

Účet dlouhodobých investic, ZPKT § 193b odst. 3  

Udílení pokynů obhospodařovateli portfolia není v souladu s 

vymezením investiční služby individuální správy portfolia.  

Vysvětleno. 

Cílem bylo, aby mohla být správa prostá či plná, tedy i aktivní 

správa klientem za základě udílení pokynů. Návrh byl v tomto 

ohledu zpřesněn a možnost vést ÚDI je nově navázána na možnost 

vést evidenci investičních nástrojů, nikoli na službu 

individuálního portfolio managementu. 

Účet dlouhodobých investic, ZPKT § 193b odst. 4 

Je předjímáno, že správce aktiv funguje jako daňový poradce klienta. 

Daňové poradenství nejsou tyto subjekty oprávněny poskytovat a v 

praxi se tak neděje. Může se jednat o rozpor s právními předpisy 

upravujícími poskytování daňového poradenství, pojištění pro případ 

újmy způsobené nesprávnou daňovou radou atd.  

Vysvětleno, upraveno. 

Cílem je pokusit se limitovat daňové dopady na klienta, zejména s 

ohledem na případné vracení daňové podpory. Nebylo cílem, aby 

bylo klientovi razeno například ve vztahu k časovému testu apod. 

Návrh byl upraven takto: 

Správce účtu dlouhodobých investic nesmí provést pokyn majitele 

tohoto účtu, který by měl za následek vracení daňové podpory, 

ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto dopadech 

v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě prohlásí, 

že si je těchto dopadů vědom. Textová podoba je zachována, jsou-

li informace sděleny takovým způsobem, že je zájemce může 
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uchovat a opakovaně zobrazovat. 

Účet dlouhodobých investic, ZPKT § 193c odst. 2 

Požadavek dalšího prohlášení, že klient se považuje za majetného 

investora, pokud chce za více než 10% svého majetku nabýt 

komplexní investiční nástroje, je zbytečně komplikovaný, nadbytečný 

a zvyšuje administrativní zátěž, viz komentář k § 15k výše.  

Prohlášení by mělo fungovat vedle vymezení 

profesionálního/neprofesionálního zákazníka dle MIFID II, dále 

kvalifikovaného investora dle ZISIF, bude mít vliv na vyhodnocení 

rizikového profilu zákazníka v rámci testu vhodnosti, přiměřenosti a 

určení cílového trhu. Toto není žádoucí, zvyšuje to operační riziko a 

přidává další povinnost do mixu již dnes ne úplně dobře se 

prolínajících prohlášení a vyhodnocení.  

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Nebude navrhována ani 

úprava původně obsažená v § 193c odst. 2 ZPKT. 

Účet dlouhodobých investic, § 193a, Smlouva o účtu 

dlouhodobých investic, odst. 1  

Navrhujeme upravit: Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se 

správce účtu dlouhodobých investic zavazuje zřídit účet 

dlouhodobých investic pro jeho majitele, vést účet dlouhodobých 

investic a umožnit vložení peněžních prostředků na tento 

evidovaných na tomto účtu výběr peněžních prostředků evidovaných 

na tomto z tohoto účtu nebo převod majetku z tohoto účtu na jiný 

účet dlouhodobých investic téhož majitele. Pokud správce nemá 

oprávnění přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank 

od veřejnosti, může u oprávněné osoby uložit peněžní prostředky 

zákazníků v jejich prospěch a evidovat výši takových pohledávek na 

účtu dlouhodobých investic. 

Nemělo by být „nebo“ nahrazeno „a“ a splnění těchto podmínek 

kumulativně?  

Proč není také možnost vložení investičních nástrojů? Mohly by se 

ocenit ke dni vložení a tu hodnotu by si zákazník mohl odečíst od 

základu daně (v rámci podmínek zákona o daních z příjmů). 

Převedení musí být možné i z důvodu, kdy by byl převáděn z účtu 

dlouhodobých investic od jiného správce (je ovšem možné, za 

správce odmítne převzít majetek od jiného správce, pokud k daným 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

§ 193a 

Smlouva o účtu dlouhodobých investic 

(1) Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

pro majitele tohoto účtu a poskytovat mu související služby v 

souladu se svým podnikatelským oprávněním, příslušnými 

právními předpisy a dohodou s majitelem tohoto účtu. 

(2) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 

(3) Pokud správce nemá oprávnění přijímat vklady podle zákona 

upravujícího činnost bank od veřejnosti, může u oprávněné osoby 

uložit peněžní prostředky zákazníků v jejich prospěch a evidovat 

výši takových pohledávek na jím vedeném účtu dlouhodobých 

investic. 
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cenným papírům není schopen nebo ochoten poskytnou službu 

správy a úschovy cenných papírů. Dokážeme si představit, že by 

s takovým zákazníkem správce nesjednal smlouvu o účtu 

dlouhodobých investic za účelem převodu takového majetku).  

Nebankovní obchodníci s cennými papíry nemohou vést platební 

účet. Účet dlouhodobých investic by byl ve vztahu k peněžním 

prostředkům jen evidencí daných peněz, které by byly ve skutečnosti 

uloženy u bank, kde jsou navíc pojištěny. Z této navržené úpravy ani 

není jasná povaha tohoto účtu, mělo by být upřesněno, že se jedná 

pouze o evidenci. 

Účet dlouhodobých investic, § 193a, Smlouva o účtu 

dlouhodobých investic, odst. 2: 

Pokud se správou majetku myslí jeho obhospodařování, tak tím a 

contrario dovozujeme, že si investor si může spravovat účet 

dlouhodobých investic také sám, tzn. zadávat pokyny k nákupu 

investičních nástrojů, které bude obchodník s cennými papíry 

v pozici správce provádět nebo zprostředkovávat jejich provedení. 

Stejně tak to dovozujeme z nově navržené úpravy, kde se píše o 

zadání pokynu zákazníků (např. § 193b odst. 3). Nenašli jsme toto 

potvrzení v návrhu novely, ani v důvodové zprávě. Pokud tomu 

rozumíme takto správně, žádáme o ujištění nebo přímo doplnění do 

novely nebo důvodové zprávě.  

Vysvětleno. 

Ano, měla by být možná prostá i plná správa. Návrh byl upraven 

(viz výše), aby byla více zdůrazněna flexibilita nastavení tohoto 

účtu. 

Účet dlouhodobých investic, § 193a, Smlouva o účtu 

dlouhodobých investic, odst. 3:  

Není nám znám důvod, proč to může být jen tato osoba. Spíše 

bychom očekávali, že tento účet může vést osoba, která je oprávněna 

ke službě správy a úschovy, a tedy vedení majetkového účtu. 

Samozřejmě tam, kde by si dle předešlého odstavce sjednal zákazník 

se správcem službu obhospodařování majetku, tam je jasné, že musí 

být k této činnosti ex lege licence. Pokud by si zákazník 

obhospodařoval účet sám, pak by správce účtu dlouhodobých investic 

měl mít licenci k přijímání a předávání pokynů k obchodům 

s investičními nástroji, případně k jejich provádění. 

Banka nemůže bez speciální licence poskytovat investiční služby. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(3) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 
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Pokud takovou licenci nemá, účet dlouhodobých investic může být 

pouze jako „spořicí účet“? V takovém případě by to vůbec nebyl 

produkt z kapitálového trhu a jeho regulace. Případně prosíme o 

bližší odůvodnění tohoto odstavce. 

Domníváme se, že účet dlouhodobých investic by měl mít možnost 

vést regulovaný subjekt, tj. banka, obchodník s cennými papíry i 

investiční společnost. 

Účet dlouhodobých investic, § 193b, Povinnosti správce účtu 

dlouhodobých investic, odst. 4 Navrhujeme upravit: Správce účtu 

dlouhodobých investic nesmí provést pokyn majitele tohoto účtu, 

který by měl významné daňové dopady jako produkt spadající pod 

kategorii spoření na stáří podle zvláštního právního předpisu, 

v oblasti daní, ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto 

dopadech v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě 

prohlásí, že si je těchto dopadů vědom. Informace podle věty první 

musí být majiteli účtu sděleny v textové podobě, alespoň v českém a 

nebo anglickém jazyce, v přiměřené velikosti, jasným a 

srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými 

číslicemi. Textová podoba je zachována, jsou-li informace sděleny 

takovým způsobem, že je zájemce může uchovat a opakovaně 

zobrazovat. 

Může být matoucí pro klienty, se kterými nejednáme v anglickém 

jazyce. 

Tento odstavec nejspíše míří na dodatečné zdanění příjmů poplatníka 

v případě, že by zákazník zrušil účet dlouhodobých investic. 

Nicméně se to také může týkat osvobození od daně v případě splnění 

časového testu u investic do cenných papírů. Proto bychom 

doporučili přímo uvést, že to jsou daňové dopady přímo související 

se zvýhodněním produktu spoření na stáří.  

Předpokládáme, že takováto informace může být již součástí smlouvy 

o účtu dlouhodobých investic. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(4) Správce účtu dlouhodobých investic nesmí provést pokyn 

majitele tohoto účtu, který by měl za následek vracení daňové 

podpory, ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto 

dopadech v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě 

prohlásí, že si je těchto dopadů vědom. Textová podoba je 

zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je 

zájemce může uchovat a opakovaně zobrazovat. 

Účet dlouhodobých investic, § 193c, Majetek vedený na účtu 

dlouhodobých investic, bod 1, písmeno d:  

Důvodová zpráva uvádí, že se může jednat o státní dluhopisy bez 

Vyhověno jinak. 

Struktura investičních nástrojů byla upravena takto: 
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specifikace České republiky. Z jakého důvodu tomu tak je, 

pomineme-li případnou vyšší atraktivitu ve financování České 

republiky? Je taková preference v souladu s předpisy a hodnotami 

evropského práva? 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 

kurz nebo měna. 

Účet dlouhodobých investic, § 193c, Majetek vedený na účtu 

dlouhodobých investic, bod 1, písmena b, c, d, e, f, g:  

Toto rozdělení nám přijde zavádějící. Jsou zde jak jednoduché, tak 

složité investiční nástroje, což umožňuje, aby všechny investiční 

nástroje byly na účtu dlouhodobých investic. Dále se pak uvádí 

dluhopisy ČR, kryté dluhopisy a deriváty, což jsou také investiční 

nástroje a jsou zahrnuty již pod jednoduchými nebo komplexními 

investičními nástroji. Cílem by mělo být, aby nástroje umožněné 

v rámci tohoto účtu byly regulované, a nebylo tak možné jej zneužít. 

Vyhověno. 

Struktura investičních nástrojů byla upravena takto: 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 

kurz nebo měna. 

Účet dlouhodobých investic, § 193c, Majetek vedený na účtu 

dlouhodobých investic, bod 2  

navrhujeme upravit: Investiční nástroje, které nejsou jednoduchým 

investičním nástrojem podle § 15k odst. 3 nebo cenné papíry vydané 

fondy kolektivního investování podle zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech , nesmí tvořit více než 10 % 

hodnoty majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic to neplatí, 

pokud majitel účtu písemně prohlásí, že se považuje za majetného 

investora z důvodů uvedených splňující podmínky v § 15k odst. 5 

písm. a) nebo b).  

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Nebude navrhována ani 

úprava původně obsažená v § 193c odst. 2 ZPKT. 
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Může být implementačně náročné, aby správce účtu pořád sledoval 

dodržování tohoto atributu. Např. pokud by poklesla hodnota 

jednoduché nástroje (a byl hojně zastoupen v portfoliu), naroste 

v portfoliu hodnota komplexního nástroje. Pokud by si zákazník 

spravoval účet sám (tj. zadával pokyny k obchodování a nikoli 

v rámci obhospodařování portfolia), tak by měl obchodník nutit 

zákazníka, aby pozici v komplexním nástroji snížil? I když by 

správce byl pověřen k obhospodařování majetku na účtu, musel by na 

účtu držet menší část investice v komplexních nástrojích než je 10/5 

%, aby se nestalo, že změnou hodnoty investičních nástrojů bude 

tento limit porušen. Možná by bylo řešením, aby tento atribut byl 

brán v potaz při nákupu investičního nástroje, ale nikoli měl vést 

k odprodeji komplexních nástrojů v portfoliu. 

Rozumíme tomu správně, že drobný investor nemůže překročit tyto 

mantinely ani v případě, že by podepsal prohlášení podle navrhované 

§ 15k odst. 4 o tom, že si je vědom případný rizik? 

Navrhujeme mezi přípustná aktiva, do nichž lze investovat bez 

omezení, zařadit obecně fondy kolektivního investování - a to jak 

standardní, tak speciální fondy podle ZISIF. Jak fondy standardní, tak 

i fondy speciální podléhají specifické detailní regulaci, požadavků na 

úplně standardizovanou dokumentaci a zajištění transparence pro 

investory včetně řady dalších kontrolních institutů (depozitář, 

pravidla oceňování atd.) a z podstaty věci sledují základní principy 

obezřetného investování na daném časovém horizontu. Standardní 

fondy umožňují investování do cenných papírů a speciální fondy 

potom umožňují investice do některých dalších typů aktiv a fondy 

kolektivního investování tak mohou napomoci k diverzifikaci rizika 

investovaných prostředků v rámci obhospodařování dlouhodobých 

investic a ke snížení volatility hodnoty majetku evidovaném na účtu 

dlouhodobých investic.  

V případě nemovitostních speciálních fondů právě umožňuje jejich 

zařazení do portfolií investování do nemovitosti, které jsou obecně 

považovány za jednu z nejkonzervativnějších možností 

dlouhodobého zhodnocování volných prostředků, a zřejmý jejich 

nárůst i na tuzemském trhu1. Pro srovnání lze uvést např. Německo, 
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investice do nemovitostí prostřednictvím fondů patří mezi častý 

způsob investování na stáří.2 

___________________ 
1 Popularitu nemovitostních fondů dokládají např. data z Asociace 

pro kapitálový trh (27% nárůst objemu investic v nemovitostních 

fondech za období roku 2019). 

Tabulka 1: Vývoj objemu investic v nemovitostních fondech v ČR   

        

Datum 
Objem investic 

v nemovitostních fondech* 

Meziroční 

nárůst   

31.12.2015 12 439 -   

31.12.2016 18 670 50,1%   

31.12.2017 22 899 22,7%   

31.12.2018 30 290 32,3%   

31.12.2019 38 533 27,2%   

        

* Údaje jsou v milionech Kč     

        

Zdroj: Tiskové zprávy AKAT (https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Tiskova-zprava-

AKAT) 

2 Toto dokládá např. studie Willis Towers Watson je 14 % 

důchodových portfolií v Německu drženo právě v nemovitostech. 

Účet dlouhodobých investic, § 193c, Majetek vedený na účtu 

dlouhodobých investic, bod 4  

Způsob nakládání s výnosy v rámci obhospodařování dlouhodobých 

investic by měla výslovně upravit smlouva dle § 193a odst. 1. V 

případě vydání investičních nástrojů či /části/ prostředků z 

obhospodařování dlouhodobých investic by se na prostředky a 

Nevyhověno, vysvětleno, upraveno jinak. 

Cílem je, aby i výnosy z majetku na ÚDI zůstaly součástí ÚDI a 

nebyly vyváděny, jako je tomu i u ostatních daňově 

podporovaných produktů spoření na stáří. Upraveno takto: 

(3) Dojde-li k prodeji, odkupu nebo splacení investičního nástroje 

podle odstavce 1 písm. b) až d), anebo je poskytnuto vypořádání v 
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nástroje již nevztahovala daňová výhoda, o čemž bude zákazníka 

informován. 

navrhujeme upravit: Pokud dojde k prodeji, odkupu nebo splacení 

investičního nástroje podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), anebo je 

poskytnuto vypořádání v penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. 

d), zůstávají získané peněžní prostředky součástí majetku vedeného 

na účtu dlouhodobých investic. To platí i pro peněžní prostředky 

získané z důvodu zániku emitenta investičního nástroje anebo cenné 

papíry získané výměnou za jiné cenné papíry vedené na účtu 

dlouhodobých investic. Výnosy z investičních nástrojů a peněžních 

prostředků mohou být vydány zákazníkovi, nedohodne-li se se 

správcem účtu dlouhodobých investic jinak“. 

Z toho a contrario dovozujeme, že výnosy (dividendy, výnosy 

z dluhopisů aj.) mohou být vyplaceny mimo účet dlouhodobých 

investic. Doporučili bychom uvést přímo pro vyloučení pochybností 

s tím, že si mohou dohodnout zákazník se správcem jinak. Produkt by 

tímto mohl být pro zákazníky atraktivnější a dával by i možnost 

správci si sjednat jinak, a tak neimplementovat tuto možnost, pokud 

by to pro něj bylo technicky náročné.  

penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. e), zůstávají získané 

peněžní prostředky součástí majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic; to platí i pro peněžní prostředky získané z 

důvodu zániku emitenta investičního nástroje, investiční nástroje 

získané výměnou za jiné investiční nástroje vedené na účtu 

dlouhodobých investic a výnosy z majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic. 

Účet dlouhodobých investic, § 193c, bod 4:  

Dotaz: Pokud dojde k prodeji, odkupu nebo splacení investičního 

nástroje podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), anebo je poskytnuto 

vypořádání v penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. d), zůstávají 

získané peněžní prostředky…. Nemělo by se jednat o odkaz na odst. 1 

písm. g)? 

Vyhověno jinak. 

Okruh investičních nástrojů byl upraven a odkazy zkontrolovány a 

upraveny. Upraveno takto: 

§ 193c 

Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 
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kurz nebo měna. 

(2) Není-li správce účtu dlouhodobých investic oprávněn vést 

příslušnou evidenci investičních nástrojů, mohou majetek vedený 

na účtu dlouhodobých investic tvořit pouze peněžní prostředky. 

(3) Dojde-li k prodeji, odkupu nebo splacení investičního nástroje 

podle odstavce 1 písm. b) až d), anebo je poskytnuto vypořádání v 

penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. e), zůstávají získané 

peněžní prostředky součástí majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic; to platí i pro peněžní prostředky získané z 

důvodu zániku emitenta investičního nástroje, investiční nástroje 

získané výměnou za jiné investiční nástroje vedené na účtu 

dlouhodobých investic a výnosy z majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic. 

ZPKT § 163  

V § 163 nový odst. (4) jsou uvedeny přestupky, které mohou být 

sankcionovány až 5 mil. Kč.  

Vzhledem k této skutečnosti by měly být přesně definovány i 

povinnosti správce účtu dlouhodobých investic, což už tak není a 

vytváří to prostor pro různý výklad zainteresovaných (majitel účtu, 

správce účtu, dohled, finanční úřad ad.) To se týká zejména nového 

§193b 

V odstavci (4) se striktně popisuje forma textové podoby vč. 

„uvádění číselných údajů arabskými číslicemi“, avšak podstata 

vzniku povinnosti informovat v této podobě už definována není. 

Použitý termín „významné dopady v oblasti daní“ je třeba zpřesnit – 

důvodová zpráva vymezuje požadavek písemného potvrzení pro 

každé vyvedení majetku z účtu dlouhodobých investic. 

Kdo je „zájemce“ uvedený v poslední větě tohoto odstavce? 

V důvodové zprávě se uvádí „Za vyvedení se považuje i to, pokud 

není poskytnuto odpovídající protiplnění (např. prodej cenných 

papírů za cenu, která neodpovídá jejich skutečné hodnotě). Co se 

rozumí termínem skutečná hodnota? 

Pokud nedojde k zpřesnění uvedených pojmů, bude velmi 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(4) Správce účtu dlouhodobých investic nesmí provést pokyn 

majitele tohoto účtu, který by měl za následek vracení daňové 

podpory, ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto 

dopadech v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě 

prohlásí, že si je těchto dopadů vědom. Textová podoba je 

zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je 

majitel účtu dlouhodobých investic může uchovat a opakovaně 

zobrazovat. 

Důvodová zpráva upravena takto: 

Za vyvedení se považuje i to, pokud není poskytnuto odpovídající 

protiplnění (např. prodej cenných papírů za cenu, která hrubě 

neodpovídá jejich skutečné reálné hodnotě). 
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problematické nastavit správné pracovní postupy, jakož i kontrolní 

mechanismy. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Připomínky k účtu dlouhodobých investic 

Dotaz:  

Jakým způsobem bude fungovat uplatnění daňového odečtu? Kdo 

vystaví potvrzení, resp. prohlášení poplatníka? Doporučujeme, aby 

administrativa spojená s tímto prohlášením byla pro investory co 

nejjednodušší. 

K zatraktivnění produktu by také mohlo přispět, kdyby byly příjmy 

z obchodování na účtu (z úplatných převodů) dlouhodobých investic 

osvobozeny od daně z příjmu, a to nikoli jen po splnění časového 

testu. Pokud účet dlouhodobých investic přiměje k obchodování větší 

počet nových investorů, pak by se mohl celkově zvýšit objem 

obchodování i mimo účet dlouhodobých investice, kde by se uplatnil 

již standardní časový test, a tedy dopad na rozpočet a příjem z daní 

by se tím mohl vykompenzovat. 

Vysvětleno. 

Administrativa s uplatňováním nezdanitelných částí se 

předpokládá zcela obdobná, jako u ostatních dosud používaných 

produktů. Obecné osvobození příjmů v podobě výnosů spojených 

s nakládáním prostředků vložených na účtu dlouhodobých investic 

není navrhováno a ani o této možnosti není uvažováno. Po 

dosažení stanoveného věku již vybrání prostředků z ÚDI zdanění 

nepodléhá, a to právě proto, že v průběhu byly příslušné příjmy 

zdaňovány, pokud nebyly naplněny podmínky osvobození od daně 

z příjmů. 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech (ZISIF) 

ZISIF §11 odst. 5 

V návaznosti na doplnění § 193a ZPKT by bylo vhodné doplnit, že 

může být investiční společnost správcem účtu dlouhodobých investic 

atd.  

Vyhověno jinak, vysvětleno. 

Pokud je investiční společnost oprávněna vést příslušnou evidenci 

investičních nástrojů, měla by být oprávněna vést i účet 

dlouhodobých investic, jak vyplývá z nového znění § 193a: 

§ 193a 

Smlouva o účtu dlouhodobých investic 

(1) Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

podle tohoto zákona pro majitele tohoto účtu a poskytovat mu 

související služby v souladu se svým podnikatelským oprávněním, 

příslušnými právními předpisy a dohodou s majitelem tohoto účtu. 

(2) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 

(3) Nemá-li správce účtu dlouhodobých investic oprávnění 
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přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti, může u oprávněné osoby uložit peněžní prostředky 

zákazníků v jejich prospěch a evidovat výši takových pohledávek 

na jím vedeném účtu dlouhodobých investic. 

ZISIF § 11 odst. 5 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Nesouhlasíme s vypuštěním. Proč by investiční společnost 

nemohla uvedené činnosti vykonávat pro jiný, rovněž 

regulovaný, subjekt? Jedná se o zúžení okruhu činností, které 

dosud mohly investiční společnosti vykonávat i podnikatelsky. V 

případě, že je nutné některé činnosti omezit, bylo by vhodné 

uvést taxativní výčet, které z činností administrace nesmí 

investiční společnost pro jiný subjekt regulovaný subjekt 

vykonávat. 

Návrh důvodové zprávy uvádí: 

 „V těchto případech již prováděné činnosti musí být vykonávány jako 

činnosti podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) ZISIF (tedy jako investiční 

služby). Nejedná se o věcnou změnu, pouze o upřesnění stávající 

úpravy, jejíž jednoznačný výklad působil obtíže.“ 

Činnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f), jsou ale investiční 

služby a jsou odlišné od činností administrace v § 38 (resp. § 11 odst. 

1 písm. b), tj. navrhovanou úpravou fakticky dochází k zúžení okruhu 

činností. 

Vyhověno jinak. 

Změna z § 11/1/a,b byla přesunuta do § 11/5 takto: 

(5) Investiční společnost nebo zahraniční osoba s povolením podle 

§ 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním 

fondem, může jako podnikatel vykonávat pouze činnost, která 

souvisí přímo se správou jejího vlastního majetku, nebo některé z 

činností, které zahrnuje obhospodařování nebo administrace 

investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu podle 

odstavce 1. K provádění Provádění jednotlivé činnosti, kterou 

zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu, investiční společností nebo 

zahraniční osobou s povolením podle § 481, která není srovnatelná 

se samosprávným investičním fondem, pro toho, kdo dodržuje 

pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly 

obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu 

dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje vůči investičnímu fondu 

nebo zahraničnímu investičnímu fondu na základě pověření, se 

považuje za činnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b); tímto není 

dotčen § 6 odst. 1 a § 40 odst. 1. 

ZISIF § 11 odst. 7 

Investiční společnost, která má povolení přesáhnout rozhodný limit je 

Vyhověno. 

Ustanovení § 11 odst. 6 a 7 byla upravena tak, aby se 
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znevýhodněna v tom smyslu, že musí mít ke správě svěřenského 

fondu, který není inv. fondem, povolení k poskytování investiční 

služby dle § 12 odst. 1 písm. c) ZISIF – individuální portfolio 

management.  

Proč není toto vyžadováno u podlimitní IS?  

Racionální by bylo umožnit správu svěřenského fondu jakékoli 

investiční společnosti, a to bez nutnosti, aby měla licenci OCP dle § 

11 odst. 1 písm. c) ZISIF. 

nerozlišovalo mezi podlimitní a nadlimitní investiční společností. 

Po dohodě s ČNB doplněn ještě nový odstavec 8: 

(6) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit, 

která má povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 

písm. c), a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která má 

povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 písm. c), 

může jako podnikatel také 

a) být svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí není investiční nástroj, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku, nebo 

b) spravovat majetek zákazníka, jehož součástí není investiční 

nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku. 

(7) Investiční společnost, která má povolení k poskytování 

investiční služby podle odstavce 1 písm. c) může být jako 

podnikatel svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí je investiční nástroj, včetně 

oceňování takového majetku a vedení účetnictví o takovém 

majetku. 

(8) Při výkonu činnosti podle odstavců 6 a 7 dodržuje investiční 

společnost přiměřeně pravidla jednání obchodníka s cennými 

papíry se zákazníky a je povinna držet dodatečný kapitál ve výši 

0,02 % z hodnoty majetku obhospodařovaného podle odstavců 6 

a 7. 

ZISIF, § 15 odst. 5 

Pokud by byla správcem svěřenského fondu např. s.r.o. se základním 

kapitálem 1,-Kč, pak zde neexistuje žádná záruka za obezřetné 

poskytování této služby vůči klientovi. Z tohoto pohledu by byli tito 

poskytovatelé zvýhodnění oproti investičním společnostem, které 

musí splňovat mnohonásobně větší množství požadavků.  

S tímto návrhem nesouhlasíme. Spíše dáváme na zvážení, zda by 

nemohla jako správce svěřenského fondu fungovat jakákoli IS, bez 

Vyhověno. 

Tato změna již není navrhována. 
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ohledu na to, zda má licence OCP, viz výše.  

ZISIF § 38*, odst. 1, písmena r, s, t: 

Navrhujeme ponechat stávající právní úpravu, kdy jsou tzv. MiFID 

činnosti vyčleněny do odst. 2 a je možno tyto činnosti i obstarat u 

subjektu s odpovídající licence, která rovněž podléhá dohledu ČNB. 

Tato otázka byla řešena poslední novelou ZISIF a důvodová zpráva k 

uvedené novele obsahuje dostatečné odůvodnění. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Podle názoru České národní banky a ESMA je taková úprava v 

rozporu s právem EU. Administrátor musí nést odpovědnost za 

všechny činnosti, které administrace zahrnuje. Delegováním na 

jiného se nemůže této odpovědnosti zbavit. Důvodová zpráva k 

zák. č. 336/2014 Sb. uváděla toto: „V písmeni s) se staví najisto, 

že tyto činnosti lze vykonávat vlastními silami, ale i obstarat, 

nejsou-li splněny podmínky pro jejich výkon (zejména podle § 

39), tj. zejména, nemá-li příslušné oprávnění.“. Nicméně dle 

stávající konstrukce administrátor žádné další oprávnění 

nepotřebuje k tomu, aby tuto činnost vykonával, měl by proto nést 

odpovědnost i za tuto činnost. Výkon těchto činností je nově 

součástí administrace. 

ZISIF § 39, odst. 2 

Z jakého důvodu je navrhováno omezení, aby investiční společnost 

nemohla tyto činnosti pro uvedené subjekty vykonávat? Navrhujeme 

tuto činnost ponechat, stejně jako v § 11. 

Vyhověno jinak. 

Změna provedena v § 11 odst. 5 ZISIF, zde by byla úprava 

duplicitní: 

(5) Investiční společnost nebo zahraniční osoba s povolením podle 

§ 481, která není srovnatelná se samosprávným investičním 

fondem, může jako podnikatel vykonávat pouze činnost, která 

souvisí přímo se správou jejího vlastního majetku, nebo některé z 

činností, které zahrnuje obhospodařování nebo administrace 

investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu podle 

odstavce 1. K provádění Provádění jednotlivé činnosti, kterou 

zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu, investiční společností nebo 

zahraniční osobou s povolením podle § 481, která není srovnatelná 

se samosprávným investičním fondem, pro toho, kdo dodržuje 

pravidla obezřetnosti, která jsou srovnatelná s pravidly 

obezřetnosti podle práva Evropské unie, a podléhá dohledu orgánu 

dohledu, se jiné oprávnění nevyžaduje vůči investičnímu fondu 

nebo zahraničnímu investičnímu fondu na základě pověření, se 

považuje za činnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b); tímto není 

dotčen § 6 odst. 1 a § 40 odst. 1. 
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ZISIF § 39, odst. 3, 4, 5:  

Navrhujeme ponechat stávající znění. 

Dojde-li k vypuštění této věty bez dalšího, bude budit nejistotu, jaké 

povinnosti má dodržovat investiční společnost při nabízení 

investičních fondů. Je třeba, aby dodržovala ZPKT, případně která 

ustanovení, či s ohledem na to, že se jedná o subjekt, jehož činnost je 

upravena samostatným zákonem (tj. ZISIF, resp. UCITS apod.), není 

třeba, aby byla aplikována ustanovení dle ZPKT? Vynětí z režimu 

ZPKT, které shledáváme opodstatněným, by mělo být uvedeno 

explicitně v ZISIF, případně alespoň v důvodové zprávě.  

V případě, že bude ustanovení ponecháno, bylo by vhodné 

konkretizovat ustanovení, která pravidla jednání OCP by měla být 

obhospodařovatelem dodržována.  

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

X. V § 39 odst. 2 větě první se část věty za středníkem včetně 

středníku zrušuje. 

X. V § 39 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 

X. V § 39 odstavce 3 a 4 znějí: 

„(3) K výkonu činnosti podle § 38 odst. 1 písm. s) osobou, která 

nemá oprávnění k administraci investičního fondu nebo 

zahraničního investičního fondu, se vyžaduje povolení k 

poskytování investiční služby úschova a správa investičních 

nástrojů včetně souvisejících služeb nebo povolení vykonávat 

činnosti podle § 11 odst. 1 písm. d). 

(4) K výkonu činnosti podle § 38 odst. 1 písm. t) osobou, která 

nemá oprávnění k administraci investičního fondu nebo 

zahraničního investičního fondu, se vyžaduje povolení k 

poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů 

týkajících se investičních nástrojů nebo povolení vykonávat 

činnosti podle § 11 odst. 1 písm. e).“. 

X. V § 39 odst. 5 větě druhé se slova „§ 38 odst. 2 písm. b)“ 

nahrazují slovy „§ 38 odst. 1 písm. t)“. 

ZISIF § 68 

Navrhujeme vypustit z novely úpravu §68 dle bodu 17 návrhu tj. 

zachování povinnosti vykonávat činnost depozitáře i vůči 

zakladatelské (provozní) části fondu, pokud se bude jednat o 

standardní fond. Vzhledem k tomu, že z pohledu fungování i 

depozitářského dohledu jsou zakladatelská a investiční část 

považovány za dva samostatné subjekty, je pro účely zajištění 

ochrany zájmů investorů zcela postačující, pokud budou kontroly 

vykonávány pouze vůči investiční části. Není zcela zřejmé, jaké 

činnosti by měl podle návrhu zákonodárce depozitář vůči 

zakladatelské části kontrolovat.  

 §71 – opatrování, úschova, evidence majetku – majetek 

provozní části SICAVu neslouží k investování. Jde o majetek 

Vyhověno. 

Změna se nově navrhuje i ve vztahu ke standardním fondům. 

Upraveno takto: 

Každý fond kolektivního investování musí mít pouze jednoho 

depozitáře. Připouští-li stanovy tohoto fondu vytvoření podfondu, 

depozitář tohoto fondu vykonává činnost depozitáře i pro tyto 

podfondy. Vytváří-li fond kolektivního investování podfondy, 

depozitář tohoto fondu vykonává činnost depozitáře jen pro tyto 

podfondy; všechny podfondy jednoho fondu kolektivního 

investování musí mít téhož depozitáře. 
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provozní sloužící k výkonu podnikatelské činnosti 

obhospodařování majetku podfondu. Nedává tedy smysl, aby 

depozitář uschovával nebo evidoval kancelářské vybavení, či 

automobily. 

 §72 – vedení účtů a kontrola pohybu na nich – kontrola 

pohybu předpokládá existenci nějakých omezení (zákonných, 

statutových) pro využívání prostředků na účtech provozní 

části, jejichž dodržování depozitář ověřuje. Zákon však žádná 

omezení nestanovuje a sama novela navrhuje úpravou 

ustanovení §169, odst. 1 zakotvit, že statut bude 

vypracováván pouze pro podfondy. Fakticky tak neexistují 

žádná omezení pro nakládání s prostředky na účtech provozní 

části. 

 §73 – odst. 1, písm. a) - nelze na provozní část aplikovat, 

protože ta neemituje investiční akcie 

 §73 – odst. 1, písm. b) - nelze na neinvestiční část aplikovat, 

protože ta neemituje investiční akcie. Z čl. 5, bod 3 nařízení k 

UCITS jasně vyplývá, že kontrolu by měl depozitář provádět 

pouze vůči majetku investorů, tedy investiční části SICAVu 

 §73 – odst. 1, písm. c) – nelze na neinvestiční část aplikovat, 

resp. provádění této kontroly nedává smysl, jednak protože 

by se jednalo o oceňování provozního majetku, jednak proto, 

že za neinvestiční části nedochází ke kontrole stanovení 

NAV (viz předchozí odrážka), jehož je odkontrolované 

ocenění důležitým vstupem. 

 §73 – odst. 1, písm. d) – v rámci provozní činnosti nedochází 

k provádění obchodů, u nichž by připadala v úvahu kontrola 

protiplnění. Nedává smysl, aby depozitář kontroloval, zda 

fond proti zaplacené faktuře např. dostal balíky papíru do 

tiskárny. 

  §73 – odst. 1, písm. e) - nelze na neinvestiční část aplikovat. 

Z čl. 8, bod 2 nařízení ke směrnici UCITS jasně vyplývá, že 

kontrolu by měl depozitář provádět pouze vůči majetku 

investorů, tedy investiční části SICAVu. 
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 § 73 – odst. 1, písm. f) – u fondů kolektivního investování 

není jasné, jak a vůči čemu by měla být kontrola prováděna 

vzhledem ke skutečnosti, že provozní část SICAVu nemá 

žádnou investiční politiku, ani pravidla pro rozložení rizika. 

 § 73 – odst. 2 – opět nelze aplikovat, protože statut 

neinvestiční části SICAVu nestanovuje žádná pravidla pro 

provádění příkazů, resp. má být vypracováván pouze pro 

podfondy. Není tedy s čím kontrolovat soulad 

Z uvedeného je zřejmé, že zachování kontrol depozitáře pro 

standardní fondy je zbytečné a neposiluje ochranu investorů 

fondu/resp. jeho podfondů. 

ZISIF § 83*, odst. 2:  

z doplněných slov není zřejmý sledovaný účel. Navrhujeme upřesnit. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(2) Vytváří-li fond kvalifikovaných investorů podfondy, depozitář 

tohoto fondu vykonává činnost depozitáře jen pro tyto podfondy; 

všechny podfondy jednoho fondu kvalifikovaných investorů, který 

obhospodařuje obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný 

limit, musí mít téhož depozitáře. 

ZISIF § 112: Navrhujeme ustanovení ponechat v ZISIF a upřesnit, 

že se vztahuje i na jiné právní formy či jako variantu navrhujeme 

doplnit do § 22 ZISIF výslovně. Domníváme se, že “jednání v 

nejlepším zájmu investor” není totéž jako “stejné zacházení”. 

Důvodová zpráva: K bodu 21 (zrušení § 112): „Povinnost rovného 

zacházení s investory ze strany obhospodařovatele a administrátora 

vyplývá z obecné povinnosti obhospodařovatele a administrátora 

investičního fondu jednat spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů 

(§ 22 ZISIF). Zrušuje se tedy výslovné zakotvení této povinnosti s 

ohledem na podílové fondy, neboť je duplicitní k uvedeným obecným 

pravidlům.“ 

Vyhověno. 

Ustanovení § 112 bude zobecněno a přesunuto do § 187a takto: 

§ 187a 

Stejné zacházení 

(1) Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu zacházejí 

za stejných podmínek se všemi investory 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. 

ZISIF § 162 odst. 3  

Chápeme, že omezit účast na valné hromadě pro vlastníky 

investičních akcií je komplikované (otázka, zdali by po tomto 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

Pro vlastníky investičních akcií bez hlasovacího práva se § 406 
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omezení byla akcie ještě akcií). Praxi by pomohlo, kdyby došlo 

k úpravě způsobu pozvání na valnou hromadu pro vlastníky 

investičních akcií s nimiž není spojeno hlasovací právo. Navrhujeme 

vyloučit právo účasti na valné hromadě (s ním spojeno právo na 

zasílání pozvánky na valnou hromadu), a to za předpokladu, že 

s investiční akcií není spojeno hlasovací právo. Návrh úpravy viz 

níže. 

Návrh znění § 162 odst. 3 ZISIF: 

(3) S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, neurčí-li stanovy 

jinak. V případě, že s investiční akcií není spojeno hlasovací právo, 

ust. § 406 odst. 1 věta první zákona o obchodních korporacích se 

nepoužije a svolavatel valné hromady pouze nejméně 30 dnů přede 

dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 

hromadu na internetových stránkách společnosti. 

odst. 1 věta první zákona o obchodních korporacích nepoužije. 

ZISIF § 169a  

S MF bylo dohodnuto přesunutí ustanovení § 169 odst. 3 věta za 

středníkem do samostatného ustanovení. To se stalo a ustanovení 

bylo přesunuto do § 169a ZISIF. Došlo však ke změně textu, 

z původního „tam, kde tento zákon nebo jiný právní předpis používá 

pojem investiční fond, rozumí se jím namísto investičního fondu jeho 

podfond“ na „Používá-li tento zákon 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 plyne něco 

jiného.“  

Proti původní dohodě došlo k vypuštění „jiný právní předpis“. 

Navrhujeme toto vrátit k původní textaci, neboť to v praxi způsobuje 

problémy. 

Návrh znění § 169a ZISIF: 

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 plyne 

něco jiného. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Tato úprava byla provedena v návaznosti na připomínky komisí 

Legislativní rady vlády, kdy nebylo například žádoucí, aby toto 

platilo pro daňové předpisy. Ve vztahu k prováděcím předpisům k 

ZPKT však tato úprava platí. 
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ZISIF § 193*, odst. 2, písmeno d 

Nesouhlasíme s odstraněním. Lhůta 1 rok je pro nemovitostní fondy 

příliš krátká.  

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

(2) Tato lhůta nesmí být delší než 

a) 2 týdny, jde-li o standardní fond, 

b) 1 měsíc, jde-li o speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí 

nebo účastí v nemovitostní společnosti,  

c) 1 rok, jde-li o fond kvalifikovaných investorů, který neinvestuje 

není uveden v písmeni d) nebo jde-li o speciální fond, který 

investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, a 

d) 2 roky, jde-li o investiční fond fond kvalifikovaných investorů, 

který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní 

společnosti a jehož obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout 

rozhodný limit. 

ZISIF § 193*, odst. 6:  

Mělo by být navázáno spíše na typ fondu a nikoliv 

obhospodařovatele 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Prováděcí nařízení ke směrnici AIFMD stanovení lhůty delší než 

1 rok neumožňuje. 

ZISIF § 381 odst. 1 a 2  

Navrhujeme upravit v souvislosti s aktuálními diskusemi ČNB a trhu 

o možnosti fúze otevřeného podílového fondu a společnosti 

s ručením omezeným, resp. korporace. Jak se v praxi ukázalo, 

původní argumentaci MF, že ustanovení je jasné a že je možné 

takovou přeměnu provést, nesdílí ČNB. Navrhujeme toto ustanovení 

prodiskutovat s ČNB a umožnit OPF alespoň fúzi sloučením 

s korporací  

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

X. V § 355 se na konci odstavce 1 doplňují slova „; to neplatí pro 

postup podle § 356a“. 

X. Za § 356 se vkládá nový § 365a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 356a 

Přeměny investiční společnosti na účet podílového fondu 

(1) Investiční společnost je dále oprávněna provést sloučení s 

obchodní společností nebo převzetí jmění obchodní společnosti na 

účet obhospodařovaného podílového fondu, pokud 

a) je podílový fond jediným společníkem takové společnosti se 

vkladem 100 % do základního kapitálu společnosti, se kterým je 

spojeno 100 % hlasovacích práv, 

b) v případě sloučení nedochází k zániku investiční společnosti, a 

c) v důsledku přeměny nedojde k porušení statutu podílového 
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fondu. 

(2) Pravidla zákona o přeměnách obchodních společností se na 

postup podle 1 použijí přiměřeně.“. 

X. V § 381 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; tím není 

dotčena možnost přeměn podle § 356a, 371 a 372“. 

ZISIF § 485*, odst. 1, písmeno d:  

Souvisí s našimi připomínkami k §§ 38 a 39. 

Viz výše. 

ZISIF § 487 

Souvisí s našimi připomínkami k §§ 38 a 39. 

Viz výše. 

ZISIF § 611, odst. 5 

S ohledem na to, že v § 467 odst. 1 není stanovena přesná lhůta (ale 

je uvedeno jen “bez zbytečného odkladu”), není zřejmé, kdy přesně 

bude ČNB oprávněna udělit této osobě pokutu, vzniká nežádoucí stav 

v podobě nejistoty. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Lhůtu „bez zbytečného odkladu“ považujeme za dostatečně 

určitou. 

ZISIF § 516 odst. 1 písm. g)  

Navrhujeme upravit písm. g) dle § 10 odst. 4 ZPKT, neboť sleduje 

stejný cíl a stávající znění je zavádějící, neboť při schvalování 

vedoucích osob toto vyvolává problémy v případě, že vedoucí osoba 

působí v několika fondech. 

Návrh znění § 516 odst. 1 písm. g) ZISIF: 

(1) Česká národní banka udělí souhlas podle § 515 člověku,  

a) který dosáhl věku 18 let,  

b) který nemá omezenu svéprávnost,  

c) u nějž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování 

živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,  

d) který je důvěryhodný,  

e) který je odborně způsobilý, přičemž má dostatečné znalosti a 

zkušenosti pro řádný výkon této funkce,  

f) který je vhodný z hlediska řádného a obezřetného výkonu činností 

investiční společnosti, investičního fondu, zahraniční osoby s 

povolením podle § 481 nebo hlavního administrátora, ve kterých 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Navrhovaná změna není systematická. ČNB je ochotna revizi 

diskutovat, nicméně v tomto případě by se nejednalo o věcnou 

změnu, kdy by se střety zájmů i nadále posuzovaly podle písmene 

f). Návrh je třeba více promyslet a prodiskutovat i s ČNB. 
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může vykonávat funkci vedoucí osoby,  

g) kterému v řádném výkonu funkce nebrání jeho profesní, 

podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, například činnost u osoby s 

obdobným předmětem podnikání, a  

g) který současně zastává funkce v orgánech jiných právnických 

osob jen tehdy, pokud má nadále dostatečné časové kapacity pro 

plnění povinností vedoucí osoby obhospodařovatele investičního 

fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo funkci osoby 

podle § 21 odst. 5, vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jeho 

činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem,  

h) má-li vykonávat funkci vedoucí osoby obhospodařovatele 

investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo funkci 

osoby podle § 21 odst. 5, který má dostatečné zkušenosti se správou 

majetku, na který je zaměřena investiční strategie 

obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu.  

ZISIF § 611, odst. 6 

Zahraniční osoba s povolením podle § 481 se dopustí přestupku tím, 

že neoznámí České národní bance skutečnost podle § 467 odst. 1 věty 

druhé.  

Obdobně viz § 611 

Viz výše. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA:  

ZISIF, § 633 – Změna definice majetku investičního fondu 

Dle našeho názoru by nahrazení pojmu „majetek fondu“ pojmem 

„aktiva“ mohl způsobit pro domácí správce investičních fondů 

značné komplikace. Majetek fondu je v současné době definován 

v § 98 nařízení vlády o investování jako aktiva mínus dluhy, 

vyjma realitních fondů, kde jsou to aktiva.  

Předpokládáme, že řada správců má s ohledem na tuto definici 

nastaveno znění statutů a systémy výpočtu a kontroly investičních 

limitů. Výše uvedená změna by znamenala nejen zásah do znění 

statutů, ale především značný zásah do vnitřních procesů a systémů 

správců. 

Vyhověno jinak, vysvětleno. 

Souhlasíme, že v souvislosti se změnou v § 633 ZISIF bude nutné 

revidovat terminologii NVIT (243/2013 Sb.), kdy § 98 NVIT je s 

§ 633 v rozporu a bude nutno v množství ustanovení nahradit 

pojem „hodnota majetku“ pojmem „hodnota fondového kapitálu“ 

(§ 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 41, 44, 47, 60, 63, 65, 67, 

70, 71, 72, 76 a 98). Ve vztahu k fondu nemovitostí by 

terminologie měněna nebyla. Navrhujeme provést tuto novelu 

NVIT tak, aby nabyla účinnosti 1. ledna 2022 (stejně jako 

projednávaná novela). Věcně by tak ke změně nemělo dojít, 

nicméně nelze vyloučit nutnost úpravy statutů, nicméně i ty by již 

dnes měly být v souladu s § 98 NVIT, tedy pokud používají 
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„majetek“ v uvedeném významu, měl by se tím myslet „fondový 

kapitál“. 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád) 

Obecná připomínka 

Domníváme se, že u tohoto produktu by měla být nastavená stejná 

pravidla pro exekuce, jako je tomu u penzijních fondů a investičního 

životního pojištění. 

Terminologie  

V souvislosti se součinností finančních institucí se soudními 

exekutory jsou navržena terminologická doplnění, tak aby všechny 

finanční instituce měly shodné podmínky. Návrh však neodpovídá 

současné terminologii, používané v ostatních zákonech, vyhláškách 

apod. 

Termín “peněžní ústav“ se již nepoužívá – viz zákon o bankách a 

další, vyskytuje se pouze v názvu některých bank. Termín “finanční 

instituce“ zahrnuje banky i všechny ostatní finanční instituce. Možná 

je načase narovnat i terminologii použitou v exekučním řádu, neboť 

spojení „peněžní ústav nebo finanční instituce “ je nelogické. 

Navrhujeme uvádět „banka nebo jiná finanční instituce“ 

Účinnost: je navržena k 1.1.2022. Pokud schválení proběhne dle 

předpokladu až na podzim 2021, bylo by zapracování případných 

změn k datu účinnosti 1. 1. 2022 značně obtížné. 

Nevyhověno, vysvětleno. Ve vztahu k účinnosti vyhověno. 

Exekuční řád zavádí v § 33 odst. 4 legislativní zkratku „peněžní 

ústav“, která zahrnuje banky, kampeličky, platební instituce a 

další subjekty. Tento pojem je pak použit v řadě dalších 

ustanovení (§ 34, 42, 46, 48, 49, 50 a 58) i v prováděcích 

předpisech. Revize této terminologie Ministerstvem financí po 

skončení meziresortního připomínkového řízení bez možnosti 

Ministerstva spravedlnosti se k tomuto vyjádřit je nevhodná a 

nežádoucí. To, zda pojem „finanční instituce“ zahrnuje i „peněžní 

ústav“ je na diskusi. Ačkoli se Ministerstvo financí domnívá, že 

ano, tak z připomínek Ministerstva spravedlnosti vyplynulo, že 

tomu tak není. Vychází přitom primárně z komentáře M. Kasíkové 

k § 33 odst. 4 a z jazykového výkladu: „Jak z citovaného 

komentáře, tak z jazykového výkladu zákona lze vyvodit, že 

legislativní zkratka „peněžní ústavy“ a „finanční instituce“ 

zahrnuje každá jiný výčet subjektů a peněžní ústavy nejsou 

podmnožina finančních institucí.“. I kdyby byly peněžní ústavy 

zahrnuty pod legislativní zkratku „finanční instituce“ v § 33 odst. 

4, tak ač může navrhovaná změna působit nelogicky, nebrání 

správné aplikaci (pokud by ale platil výklad komentáře, pak by 

jiná formulace byla problematická). 

Účinnost novely exekučního řádu bude stanovena až na 1. ledna 

2023. 

Exekuční řád § 34, odst. 1 

Navrhujeme z důvodu zjednodušení administrativy doplnit i paušální 

částku jako alternativu k prokazované výši (např. paušální částku 100 

Kč za dílčí žádost) a odstranit slova “hotových“. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Otázka výdajů byla mnohokrát diskutována, a to včetně 

zmíněného řešení. Nepodařilo se nalézt shodu, proto toto není 

navrhováno. 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Položka 65*, bod 9, písmeno d:  

Dotaz: Nově jsou pod písm. d) záměrně zahrnuty i podílové fondy? 

Vysvětleno. 

Ano, nově jsou zahrnuty i podílové fondy, které nejsou 

standardním fondem. 
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Návrh týkající se pověřených zmocněnců 

Jedná se nám o návrh na změnu ZISIF s účinností od 1.1.2021, neboť 

se stejnou účinností bude spolu s novelizací ZOK zrušeno ust. § 154 

odst. 5 ZISIF, což nepovažujeme za vhodné. Dle našeho názoru je v 

případě obhospodařovaných fondů, kde je povinnost, aby statutárním 

orgánem byla právnická osoba, mnohost pověřených zmocněnců 

nezbytná. Proto se domníváme že ust. § 154 odst. 5 v ZISIF by mělo 

v ZISIF nadále figurovat, případně i na jiném místě. Navrhujeme 

následující znění: 

„Statutárním orgánem akciové společnosti s proměnným základním 

kapitálem, která je investičním fondem podle § 9 odst. 1, je vždy 

právnická osoba, která může mít jednoho nebo více pověřených 

zmocněnců, splňuje-li jí pověřený zmocněnec nebo pověření 

zmocněnci podmínky stanovené tímto zákonem a jiným právním 

předpisem pro členství v představenstvu. Pověřený zmocněnec však 

nemůže být současně členem kontrolního orgánu, je-li takový orgán 

zřízen.“ 

nebo  

„Statutární orgán akciové společnosti s proměnným základním 

kapitálem, která je investičním fondem podle § 9 odst. 1, může mít 

jednoho nebo více pověřených zmocněnců, splňuje-li jí pověřený 

zmocněnec nebo pověření zmocněnci podmínky stanovené tímto 

zákonem a jiným právním předpisem pro členství v představenstvu. 

Pověřený zmocněnec však nemůže být současně členem kontrolního 

orgánu, je-li takový orgán zřízen.“ 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Není reálné provést novelu ZISIF s účinností od 1. ledna 2021, 

nicméně nebráníme se další diskusi o tomto ustanovení, které (má-

li být obecné) patří spíše do § 9 ZISIF. Nicméně situace by měla 

být řešitelná prostřednictvím plné moci. 

Asociace 

pro 

podporu a 

rozvoj 

svěřenský

ch fondů 

Stanovisko Asociace pro rozvoj svěřenských fondů, z. s. k 

„Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

rozvojem kapitálového trhu“ v jeho ČÁSTI DESÁTÉ týkající se 

návrhu změn zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech 

a investičních fondech (ZISIF) 

1. Aktuální problémy v oblasti svěřenských fondů:  

APRSF identifikovala již řadu soudobých problémů a obtíží, jejichž 

shrnutí níže připojuje. Bude-li navrhovaná změna (tj. zavedením 

širšího okruhu právnických osob – správců SF) do systému právní 

Vyhověno jinak. 

Ve vztahu k osobám podle § 15 ZISIF již není změna navrhováno. 

Ve vztahu k investičním společnostem upraveno takto: 

(6) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit, 

která má povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 

písm. c), a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která má 

povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 písm. c), 

může jako podnikatel také 
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úpravy SF správně implementována, je způsobilá pokrýt a vyřešit 

řadu z těchto problémů:  

- Stávající právní úprava (§ 1453 zák. č. 89/2012 Sb., (nový) 

občanský zákoník (NOZ)) ve svém důsledku vyžaduje, aby většina 

svěřenských fondů měla coby své správce fyzické osoby.  

To má však ten nelogický (a v zásadě nežádoucí) následek, že často 

jsou fakticky do rolí svěřenských správců „vtláčeny“ nezkušené 

osoby, zatímco jiné osoby, které by měly potenciál k dobrému výkonu 

takové funkce (např. právníci, profesionální správci), jsou v současné 

době v takové činnosti omezeny nebo se s ohledem na rizika (jak 

subjektivně pociťovaná, tak reálně existující) či omezenou zkušenost 

zdráhají takovou funkci převzít, případně jsou nuceni hledat velmi 

specifická a neobvyklá (nestandardní) řešení.  

- Mnozí klienti by často preferovali využít služeb zkušených 

nezávislých profesionálních správců SF, spíše než aby do těchto 

funkcí nominovali nezkušené členy rodiny. Takové služby však v 

současné době nejsou šířeji dostupné.  

- Neexistence formalizovaného sektoru profesionálních správců SF 

také typicky znamená, že často nejsou poskytovány žádné „after 

sale“ služby.  

Většina SF proto není dobře spravována, mnoho z nich aktuálně 

selhává při vedení řádné dokumentace a záznamů a/nebo při 

dodržování právních předpisů resp. AML požadavků (např. 

povinnosti k zápisu změn do Evidence svěřenských fondů). Tyto chyby 

nejsou obecně úmyslné, nýbrž vyvstávají z nedostatku znalosti toho, 

co vše je v rámci správy SF vyžadováno.  

- Mezinárodní správcovské společnosti se zajímají o český trh, nejsou 

však ochotny zde investovat, neboť jim nynější právní úprava brání v 

činnosti. (Známe takové konkrétní firmy, můžeme je kontaktovat a 

jejich zájem doložit.)  

- Někteří nezkušení poradci (včetně právníků a notářů) v současné 

době zakládají SF velmi nekvalitně, což vede k tomu, že SF nezřídka 

nejsou v souladu s požadavky právních předpisů nebo neodpovídají 

potřebám klientů. (Můžeme uvést konkrétní případy.)  

a) být svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí není investiční nástroj, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku, nebo 

b) spravovat majetek zákazníka, jehož součástí není investiční 

nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku. 

(7) Investiční společnost, která má povolení k poskytování 

investiční služby podle odstavce 1 písm. c) může být jako 

podnikatel svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí je investiční nástroj, včetně 

oceňování takového majetku a vedení účetnictví o takovém 

majetku. 

(8) Při výkonu činnosti podle odstavců 6 a 7 dodržuje investiční 

společnost přiměřeně pravidla jednání obchodníka s cennými 

papíry se zákazníky a je povinna držet dodatečný kapitál ve výši 

0,02 % z hodnoty majetku obhospodařovaného podle odstavců 6 

a 7. 
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- Tak, jak bude využívání SF narůstat, budou uvedené problémy 

nabývat na četnosti a rovněž proporcionálně většího významu (v 

rámci odvětví) než doposud.  

2. Výhody vytvoření sektoru korporátních správců SF:  

Byť s jistými výhradami uvedenými dále v tomto stanovisku, APRSF 

velmi podporuje zavedení institutu korporátních správců (právnické 

osoby jako správci SF) do právního řádu ČR. Klíčové výhody z toho 

plynoucí zahrnují:  

- Hlavním přínosem bude již samotné vytvoření sektoru korporátních 

správců SF. To umožní klientům pověřit správou jejich SF zkušené 

profesionály s kvalitním a silným zázemím.  

Poznámka: Jsme přesvědčeni, že tu stále bude prostor pro správce 

neprofesionály tak, jak je to běžné např. u rodinných příslušníků, 

kteří se ujímají této role. Je však také potřeba nabídnout klientům 

možnost výběru profesionálního správce jako alternativy, nebo (jak 

je obvyklé v mezinárodní praxi) aby jako správci SF stáli vedle 

správců neprofesionálů a jednali spolu s nimi či za jejich podpory.  

- Profesionální korporátní správci budou starat o vysokou úroveň 

profesionality služeb, včetně pojistného krytí, a klienti přitom budou 

chráněni před nekompetentností a nepoctivostí. Svěřenské fondy 

spravované profesionálními správci budou fungovat v souladu s 

právními požadavky a podle „nejlepší praxe“ („best practice“).  

- Profesionální správci učiní kvalitní poradenství a služby v oblasti 

SF dostupnější pro širší veřejnost, přičemž i ostatní účastníci trhu v 

tomto sektoru budou usilovat o dosažení úrovně vyšších standardů 

prosazovaných profesionálními správci.  

- Mezinárodní správcovské společnosti (trustee companies) budou 

mít zájem o vstup na český trh. To sem přinese investice, pracovní 

místa, ale také, a to je důležitější, znalosti, profesní standardy a velmi 

cenné odborné zkušenosti.  

- Tyto faktory společně budou přínosem pro stabilitu zdejšího trhu 

svěřenských fondů a jeho dalšího pozitivního rozvoje, poskytujíc 

přitom spotřebitelům těchto služeb vyšší míru důvěry.  

3. Výhrady a možná rizika návrhu novely ZISIF pro oblast SF:  
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Současné návrhy na novelizaci zákona č. 240/2013 Sb. (ZISIF) 

vnímáme tak, že mají umožnit právnickým osobám vykonávat 

činnost správců SF za předpokladu zápisu do seznamu vedeného 

Českou národní bankou podle ustanovení § 596 písm. f) ZISIF resp. 

s ohledem na legislativně-technické procedury aktuálně přesněji § 

596 písm. e) ZISIF (srov. poslední změnu zákona účinnou od 1. 5. 

2020 provedenou zákonem č. 119/2020 Sb.). Dle našeho vnímání 

tohoto návrhu není s takovým zápisem spojena „due diligence“ ani 

jiný podobný proces prověření.  

Dosavadní právní stav chápeme tak, že logikou ustanovení § 1453 

zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) bylo bránit možnému zneužití, konkrétně 

vynutit si účast fyzické osoby k výkonu funkce správce SF, tedy 

někoho, koho lze bezprostředně činit odpovědným za případná 

pochybení a porušení povinností při správě majetku.  

Umožnit právnickým osobám nekontrolovaný přístup k možnosti 

vykonávat funkci správce SF by z pohledu APRSF bylo velmi 

nebezpečným krokem zpět. 

4. Omezení rizik – možná řešení:  

Jsou v zásadě dva možné přístupy:  

A) určitá forma státní regulace sektoru (korporátních) správců SF 

nebo procedury due diligence aplikované na žadatele zápis do 

seznamu korporátních správců  

B) samosprávná regulace (např. cestou souhlasu profesního tělesa 

jako předpokladu pro zápis do seznamu podle § 596 písm. e) v 

návaznosti na § 15 odst. 1 ZISIF, přičemž odvolání souhlasu by vedlo 

k vyškrtnutí ze seznamu)  

ad A) Státní regulace / due diligence procedura  

Chápeme, že ČNB nebo případný jiný podobný regulatorní orgán 

aktuálně nebudou disponovat potřebnými znalostmi a zkušenostmi k 

výkonu této působnosti. APRSF by však mohla nabídnout pomoc, 

asistenci či (poradní) podporu členům příslušné rady či komise příp. 

jinou vhodnou formu součinnosti. To však z pohledu APRSF není 

doporučeníhodný postup, neboť by proces zbytečně komplikoval 

dalšími vrstvami ingerence z více stran.  
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ad B) Samosprávná regulace  

Tento přístup z pozice APRSF doporučujeme. APRSF je řadu let 

existujícím profesním tělesem, jež by se logicky mohlo této role 

ujmout. Přestože APRSF aktuálně (ještě) není připravena tuto roli 

převzít a nemá k tomu potřebné zdroje, kolektivně disponuje 

potřebnými znalostmi a zkušenostmi, aby „věděla, co je třeba dělat“.  

Teoreticky by APRSF mohla potřebné kapacity a kompetence k 

tomuto účelu vytvořit během ca. 12 měsíců za předpokladu získání 

příslušného potřebného financování. Ty by zahrnovaly proceduru due 

diligence ve vztahu k žadatelům, průběžné audity, řešení stížností a 

případně též disciplinární řízení.  

Samosprávná regulace by navíc měla přidanou hodnotu v tom, že 

účastníci resp. členové by přispívali k úhradě nákladů. 

Závěr: 

APRSF vítá navrhovanou změnu ZISIF, jakožto počínající 

proces zavedení korporátních správců SF do právního rámce i 

praxe. Jakkoliv může být omezený na určité spíše specifické 

situace/modely, je koncept korporátních správců SF nepochybně 

správný. 

Asociace 

penzijních 

společnost

í 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

K ust. § 108 odst. 2 písm. d) možnost investování do nemovitostí 

považujeme vzhledem k celosvětové praxi penzijních fondů za 

koncepční krok správným směrem, vlastnictví nemovitosti je však 

spojeno s provozními náklady a mělo by proto být zároveň umožněno 

tyto náklady hradit z majetku alternativního fondu (nad rámec 

úplaty), jinak je prakticky takový typ investice nerealizovatelný. 

Vzato na vědomí. 

Připomínkou se budeme ještě zabývat. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

Dáváme v úvahu v této souvislosti zpřesnit stávající ust. § 15 odst. 2 

písm. i) ZDPS v tomto znění: „datum počátku a datum ukončení 

trvalého pobytu účastníka“ a ust. § 15 odst. 2 písm. k) ZDPS v tomto 

znění: „datum počátku a datum zániku účasti na veřejném 

zdravotním pojištění v České republice“. 

Nevyhověno. 

Neshledáváme v současné době důvod k navrhovanému rozšíření 

údajů vedených v informačním systému doplňkového penzijního 

spoření. Jsme v případě dalších úprav zákona otevřeni 

podrobnému vysvětlení od APS. 
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K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

K ust. § 108b odst. 2 písm. c) nevidíme důvod taxativního výčtu jen 

drahých (vzácných) kovů a navrhujeme obecnou formulaci: „komodit 

nebo do certifikátů, které je zastupují,“ tak, aby bylo umožněno 

investování např. i do jiných nerostných surovin, zemědělských 

plodin apod. 

Vyhověno. 

Doplněny i komoditní deriváty, včetně souvisejících definic po 

vzoru investování speciálních fondů. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

K ust. § 18a a § 18b upozorňujeme, že navrhovaná úprava vyvolá 

nárůst administrativní agendy, nároků na IT systémy a zvýšení 

nákladů penzijních společností. Možnost sdílet informační systém pro 

využívání údajů informačních systémů veřejné správy v rámci 

finanční skupiny se proto jeví jako nezbytná. Ne každá penzijní 

společnost však bude mít ve skupině banku nebo pojišťovnu. 

Vyhověno jinak. 

MF předloží úpravu opětovně až po detailnějším projednání 

problematiky přístupu do registrů a omezování používání rodných 

čísel s MV. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 
Alternativní investice nebývají zpravidla likvidní aktiva a vzhledem 

k jejich charakteru by bylo žádoucí umožnit penzijním společnostem 

upravit ve statutu alternativního fondu např. nižší frekvenci 

oceňování, minimální dobu držení investice nebo poplatek za 

předčasný odkup penzijní jednotky. 

Na základě současných zkušeností upozorňujeme, že neočekáváme 

výrazný zájem našich účastníků o tento typ investic, takže 

nepředpokládáme, že zavedení alternativního účastnického fondu 

přinese zvýšení objemu penzijních úspor nebo přispěje k rozvoji 

kapitálového trhu. 

Vzato na vědomí. 

Připomínkami se budeme ještě zabývat. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

K ust. § 190 a § 191 návrh vnímáme jako pozitivní, proklientský 

krok, avšak upozorňujeme, že navrhovaná úprava (současně více 

smluv u jednoho účastníka) bude znamenat nejen nárůst 

administrativní agendy penzijních společností a finančních nákladů 

na správu smluv, ale zejména může vyvolat větší chybovost 

v komplikovanějším systému. Bude nezbytné, aby penzijní 

společnosti měly možnost disponovat příslušnými informacemi o 

všech smlouvách účastníka evidovaných v informačním systému 

Vzato na vědomí. 
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Ministerstva financí. V této oblasti, podle našeho názoru, 

navrhovanou novelu by bylo ještě třeba dopracovat, zejm. 

ve stávajících ustanoveních § 15 ZDPS.  

 Rovněž upozorňujeme, že umožnění souběžné účasti 

v transformovaném a účastnickém fondu nepřispěje ke zvýšení 

objemu prostředků v doplňkovém důchodovém systému, ani rozvoji 

investování na kapitálovém trhu. Lze důvodně očekávat, že značná 

část prostředků i nadále zůstane ve vysoce konzervativní investiční 

strategii v transformovaných fondech, které znamenají zvyšující se 

nároky na penzijní společnosti ke krytí zákonné garance v těchto 

fondech.  

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

Dáváme v úvahu v této souvislosti doplnit stávající ust. § 15 odst. 2 

ZDPS o nové písmeno „r) číslo smlouvy a penzijní společnost, u 

které je evidováno další penzijní připojištění anebo doplňkové 

penzijní spoření, a to ve stavu přerušení penzijního připojištění nebo 

přerušení placení doplňkového penzijního spoření“  

a nově formulovat ust. § 15 odst. 4 ZDPS takto: „Ministerstvo 

poskytuje penzijní společnosti na žádost údaje uvedené v odstavci 2 

vedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření o 

účastníkovi, který s penzijní společností uzavřel smlouvu o 

doplňkovém penzijním spoření, v listinné nebo v elektronické podobě. 

Nad rámec údajů uvedených v odstavci 2 Ministerstvo sděluje všem 

penzijním společnostem, u kterých má účastník uzavřenu smlouvu o 

penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření také 

informace o penzijní společnosti a čísle smlouvy: 

a) která je nově zakládána do informačního systému 

doplňkového penzijního spoření, nebo 

b) která je ve stavu přerušení placení, jedná-li se o doplňkové 

penzijní spoření, nebo 

c) která je ve stavu přerušení penzijního připojištění, jedná-li 

se o penzijní připojištění. 

Bez žádosti poskytuje ministerstvo penzijní společnosti tyto údaje 

pouze v souvislosti se zpracováním žádosti o poskytnutí státního 

Nevyhověno. 

Poskytování informací o všech smlouvách účastníka u jiných 

penzijních společností není možné. Problematika již byl 

diskutována v rámci přípravy návrhu zákona o doplňkovém 

penzijním spoření.  
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příspěvku nebo zpracováním zprávy o vracení státního příspěvku. 

Penzijní společnost, která takto získala údaje z informačního systému 

doplňkového penzijního spoření, je nesmí shromažďovat, předávat 

jiným osobám nebo je využívat nad rámec stanovený jiným právním 

předpisem upravujícím ochranu osobních údajů. 

Ministerstvo financí poskytuje penzijní společnosti vždy společně se 

státním příspěvkem za první čtvrtletí kalendářního roku údaje ke 

všem smlouvám evidovaných u dané penzijní společnosti v rozsahu: 

a) detailní údaje o platbách účastníka, vč. vypočítané 

odpovídající výše státního příspěvku a 

b) informace o smlouvě a 

c) čísle smlouvy a výši státního příspěvku, který je 

evidován jako dosud nevrácený podle §18 odstavce 

3. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

V návrhu celého zákona postrádáme opatření na podporu penzijního 

spoření, které by významně motivovalo k nárůstu počtu účastníků, 

jejich průměrné měsíční úložky a tím i celkového objemu 

naspořených penzijních prostředků. Dynamika těchto ukazatelů by se 

přitom mohla pozitivně projevit i na rozvoji kapitálového trhu.  

Nevyhověno, vysvětleno. 

Tato témata nejsou řešena touto novelou a budou diskutována v 

návaznosti na chystanou zprávu OECD a jednání Komise pro 

spravedlivé důchody. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

Návrh týkající se souhrnného limitu pro daňový odpočet ve výši 48 

tisíc korun by mohl pro určitou část účastníků penzijního spoření tuto 

funkci splňovat, ovšem v kombinaci se záměrem rozšířit okruh titulů, 

na které lze daňový odpočet využít (tzv. účet dlouhodobých 

investic), povede spíše k znepřehlednění trhu a rozmělnění úspor i do 

produktů s rozdílnou mírou regulace a ochrany spotřebitele. Zavedení 

dalšího produktu se státní podporou, navíc na stejný účel, jaký už je 

podporován, z hlediska motivačního nedává žádný smysl, nevidíme 

dostatečný prostor na trhu, ani nevnímáme společenskou poptávku po 

vzniku dalšího penzijního produktu. V této souvislosti připomínáme 

předchozí negativní zkušenosti, do jisté míry s důchodovým 

spořením, ale zejm. s investičním životním pojištěním. Jsme 

Vzato na vědomí. 

Vztažení příspěvků zaměstnavatele i na účet dlouhodobých 

investic je v souladu s principem daňové neutrality. 
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přesvědčeni, že prostředky na tzv. účtu dlouhodobých investic by 

neměly být tvořeny také z příspěvků zaměstnavatele. 

K Části deváté: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

Dáváme v úvahu, využít příležitosti této novely také k úpravám 

v oblasti státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové 

penzijní spoření, který je významným motivačním nástrojem. 

Současné nastavení parametrů státního příspěvku platí od roku 2013. 

V mezidobí však došlo k výraznému nárůstu mezd a proto se jeví 

jako relevantní uvažovat i o možné změně nastavení státního 

příspěvku s cílem motivovat účastníky ke zvýšení měsíčních 

příspěvků na penzijní spoření v kontextu vývoje ekonomických 

podmínek domácností. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Tato témata nejsou řešena touto novelou a budou diskutována v 

návaznosti na chystanou zprávu OECD a jednání Komise pro 

spravedlivé důchody. 

Burza 

cenných 

papírů 

Praha 

Rozhodčí soud 

§ 54 odst. 2 ZPKT a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních 

burzách 

Plně podporujeme rozšíření působnosti arbitrážních soudů, a to jak 

v ZPKT, tak v zákoně o komoditních burzách. 

Vzato na vědomí. 

Účet dlouhodobých investic 

§ 29 odst. 1 ZPKT 

Považujeme za vhodné v rámci tohoto ustanovení zavést oprávnění 

investiční společnosti pro spravování UDI. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

V rámci ÚDI budou nabízeny již existující finanční produkty, není 

proto potřeba toto ustanovení měnit. 

Účet dlouhodobých investic 

§ 193a odst. 3 ZPKT  

Ustanovení by mělo umožnit správu UDI také investičním 

společnostem poskytujícím individuální portfolio management. 

Vyhověno. 

Účet dlouhodobých investic 

§ 193c odst. 1 ZPKT 

Peněžní prostředky vložené na UDI by měly sloužit primárně 

k investování do regulovaných investičních nástrojů, aby se předešlo 

zneužití UDI. Proto doporučujeme zúžit okruh investičních nástrojů 

na UDI pouze na jednoduché investiční nástroje přijaté 

Nevyhověno. 

Cílem je co nejširší spektrum nástrojů s tím, že portfolio by mělo 

odpovídat rizikovému profilu zákazníka. 
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k obchodování výhradně na transparentních evropských veřejných 

trzích, tj. v obchodních systémech dle § 2 odst. 2 ZPKT. V případě 

investic do standardních fondů by pak bylo vhodné preferovat 

investiční nástroje těch fondů, jejichž investiční strategie cílí alokaci 

aktiv zcela či podstatné části do investičních nástrojů shodných 

s těmi, které jsou povoleny pro UDI. 

Účet dlouhodobých investic 

§ 193c odst. 2 ZPKT 

Domácnosti v České republice drží převážnou většinu svých úspor na 

bankovních účtech s minimálními výnosy a jsou tak vystaveny 

postupné devalvaci v důsledku inflace. Produkt UDI se zavádí na 

základě doporučení Světové banky za účelem rozvoje kapitálového 

trhu v České republice s větší účastí drobných investorů. Proto by se 

prostřednictvím UDI mělo výhradně investovat do regulovaných 

investičních nástrojů. Peněžní prostředky vložené či připsané na UDI 

by měly sloužit zejména k nákupu regulovaných investičních 

nástrojů, nikoli k dlouhodobým vkladům na bankovních účtech. 

Daňová podpora cílená na bankovní vklady nepřinese rozvoj 

kapitálového trh, ze kterého by mohlo profitovat celé naše 

hospodářství. 

V souladu se schválenou koncepcí rozvoje kapitálového trhu v České 

republice 2019 - 2023 je vhodné prostřednictvím § 193c odst. 2 

ZPKT stanovit, že převážná část majetku evidovaného na UDI musí 

být představována jednoduchými investičními nástroji přijatými 

k obchodování v obchodních systémech dle § 2 odst. 2 ZPKT. 

V případě investic do standardních fondů by pak bylo vhodné 

preferovat investiční nástroje těch fondů, jejichž investiční strategie 

cílí alokaci aktiv zcela či podstatné části do investičních nástrojů 

shodných s těmi, které jsou povoleny pro UDI. 

Aniž by investor ztratil investiční flexibilitu, měl by být motivován 

k investování výhradně do uvedených jednoduchých investičních 

nástrojů. Tím by byly efektivně podpořeny cíle schválené koncepce a 

současně se zavedením maximálního ročního limitu pro vklady na 

UDI by bylo zabráněno zneužití UDI. Uvedené řešení umožňuje 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Nebude navrhována ani 

úprava původně obsažená v § 193c odst. 2 ZPKT. 
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zvolit příznivější daňový režim pro příjmy z prodeje investičních 

nástrojů na UDI. Doporučujeme proto jejich osvobození od daně z 

příjmů jako významný motivační prvek pro potenciální investory 

vedoucí k širokému využití produktu UDI. 

Peněžní účet by měl sloužit pouze jako transakční účet a jen 

minimální objem majetku (např. 5 %) spravovaného v rámci UDI by 

měl být představován peněžními prostředky. Pokud by podíl 

peněžních prostředků na majetku spravovaném v UDI měl být vyšší, 

tak by bylo vhodné stanovit přiměřený časový limit, do kterého by 

bylo nutné odpovídající část peněžních prostředků opět zainvestovat 

do jednoduchých investičních nástrojů přijatých k obchodování v EU, 

anebo vybrat z účtu. 

Účet dlouhodobých investic 

§ 193c odst. 4 ZPKT 

Odkaz na investiční nástroje by měl zahrnovat též kryté dluhopisy v § 

193c odst. 1 písm. e) ZPKT a rizikovější investiční nástroje v § 193c 

odst. 1 písm. f) ZPKT, protože vyvádět příjmy z prodeje pouze těchto 

investičních nástrojů z majetku na UDI by nebylo koncepční. Pokud 

je absence odkazu na tyto investiční nástroje v uvedeném ustanovení 

pouze legislativně-technickou chybou, chtěli bychom na ni upozornit. 

Odkaz na odst. 1 písm. d) v souvislosti s vypořádáním z derivátu by 

měl být nahrazen odkazem na odst. 1 písm. g) týkající se derivátů. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 

kurz nebo měna. 

Zdanění v rámci UDI 

Pro účely zdanění dle ZDP je UDI společně s penzijními produkty a 

soukromým životním pojištěním začleněn do nové kategorie produkt 

spoření na stáří. Dle principu daňové neutrality, by zdanění nemělo 

ovlivňovat volbu investorů mezi těmito produkty. To je zcela splněno 

v případě odečitatelné položky do výše 48.000 Kč dle § 15 odst. 5 

ZDP a osvobození příspěvku zaměstnavatele do výše 50.000 Kč dle § 

6 odst. 9 písm. p) ZDP, kde se poplatníkovi ponechává možnost 

volby, na který produkt spoření na stáří uvedené daňové podpory 

Vysvětleno. 

Výnosy z nakládání s majetkem umístěným na účtu dlouhodobých 

investic budou v režimu obecných principů zdanění daní z příjmů 

nastavených pro jednotlivé typy takových výnosů/příjmů 

generovaných z majetku umístěného na účtu. V případě úplatných 

převodů cenných papírů bude na tyto příjmy vztahován platný 

režim nastavený obecně pro tyto druhy příjmů zákonem o daních 

z příjmů, vztahující se na fyzické osoby. Při převodech cenných 

papírů je potřebné vzít v úvahu i nastavení, která jsou zaváděna 
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využije.  

Navržená novela ZDP nezakládá speciální daňový režim pro příjmy a 

zisky generované na UDI v průběhu investiční fáze. Rozumíme, že 

úroky a podíly na zisku/dividendy budou podléhat srážkové dani. 

Příjmy z prodeje investičních nástrojů na UDI by měly podléhat 

zdanění dle obecných principů daně z příjmů. 

Vzhledem k navrženému vyjmutí rizikových investičních nástrojů 

z UDI portfolia (viz poznámka k § 193c odst. 2 ZPKT) doporučujeme 

zavést osvobození úplatných převodů z prodeje investičních nástrojů 

na UDI od daně z příjmů s tím, že zneužití UDI bude bránit 

maximální roční limit pro vklady na UDI (např. 100.000 Kč). 

Nejedná se o ojedinělé řešení. Obdobné zvýhodnění je užito ve Velké 

Británii pro účet ISA nebo na Slovensku pro srovnatelný produkt. 

Prostřednictvím osvobození příjmů z prodeje doplněným o roční limit 

se UDI stane atraktivním produktem pro širokou veřejnost.  

Osvobození by se uplatnilo bez ohledu na splnění časového testu. 

Nyní cílená úprava zdanění a aplikace daňového časového testu není 

pro příjmy z prodeje investičních nástrojů v rámci UDI vhodná, 

protože správce UDI vystavuje neúměrné administrativní zátěži při 

evidenci převodů investičních nástrojů a v konečném důsledku může 

vést k preferování prosté držby peněžních prostředků, aniž by došlo 

k podpoře investování na kapitálovém trhu.  

Daňový časový test současně omezuje investiční flexibilitu majitele 

účtu, protože plánovaný převod (dle nastavené investiční strategie 

portfolia) i neplánovaný předčasný přechod investičních nástrojů 

generující zisk může založit daňovou povinnost poplatníka, přestože 

k výplatě z UDI dojde až následně po splnění pravidla 60/60. 

Například při nedodržení podmínek časového testu v důsledku 

nuceného přechodu investičních nástrojů (squeeze out minoritních 

akcionářů) by v důsledku zisku 200.000 Kč mohla vzniknout 

povinnost uhradit daň z příjmů FO 30.000 Kč, kterou by byl 

poplatník nucen uhradit, přestože majetek z UDI mu bude vyplacen 

až po dovršení 60 let. 

Pro případ, že nebude schváleno osvobození příjmů z úplatných 

převodů investičních nástrojů na UDI, si dovolujeme upozornit na 

novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu (část sedmá), 

dotýkající se vymezení pro účet dlouhodobých investic v § 193c 

odst. 4, tj. že získané peněžní prostředky z prodeje, odkupu nebo 

splacení zákonem určených investičních nástrojů zůstávají 

součástí majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic. 

Obecné osvobození příjmů v podobě výnosů spojených 

s nakládáním prostředků vložených na účtu dlouhodobých investic 

není navrhováno a ani o této možnosti není uvažováno. Po 

dosažení stanoveného věku již vybrání prostředků z ÚDI zdanění 

nepodléhá, a to právě proto, že v průběhu byly příslušné příjmy 

zdaňovány, pokud nebyly naplněny podmínky osvobození od daně 

z příjmů. 

Čerpání státního příspěvku je umožněno pouze u penzijního 

připojištění a doplňkového připojištění a nepředpokládá se 

umožnit čerpání mimo okruh těchto dvou uvedených typů spoření. 

Novému navrhovanému produktu je přiřazena možnost daňového 

zvýhodnění v rámci nezdanitelných částí daně ve formě odpočtu 

příspěvků vkládaných na účet dlouhodobých investic. Oproti 

ponechání samostatných limitů je nastavována sjednocená hranice 

pro všechny typy produktů, čímž se stává systém více flexibilním, 

umožňující poplatníkům větší míru úlevy, pokud se soustředí na 

menší okruh, resp. na jeden vybraný produkt. O zvýšení 

sjednocené hranice dosud není uvažováno, poznatky z praxe 

naznačují, že ani současně nastavené hranice nejsou plně 

vyčerpávány. Možnost výplaty dávky z ÚDI v podobě penze 

návrh úpravy neřeší; domníváme se, že tato forma výplaty není 

vyloučena. Upozorňujeme na to, že v případě výplaty z účtu při 

naplnění, resp. splnění podmínek, není nastaven v návrhu zákona 

o daních z příjmů žádný mechanismus zdanění. 
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skutečnost, že státní příspěvek poskytovaný na penzijní produkty 

zásadně upřednostňuje tyto produkty. V takovém případě by bylo 

vhodné umožnit čerpání státního příspěvku v dosavadní maximální 

výši také u UDI (pokud by zároveň nebyl čerpán u produktu 

penzijního připojištění), a to aniž by došlo k navýšení rozpočtových 

výdajů. 

Obdobně navrhujeme rozdělit odečitatelnou položku na produkty 

spoření na stáří ve výši 48.000 Kč na jednotlivé produkty, tj. 

samostatný limit 24.000 Kč pro penzijní fondy a 24.000 Kč pro UDI 

a životní pojištění. 

Z návrhu předložené novely ZDP jednoznačně nevyplývá, na jaké 

období je možno rozložit výplatu jednotlivých postupných dávek 

z UDI. Upozorňujeme, že možnosti čerpání a způsob zdanění budou 

zásadně ovlivňovat drobné investory při rozhodování o investici do 

UDI a o míře jeho využití. 

Majetný investor 

§ 15k odst. 6 ZPKT 

Vítáme zavedení institutu „majetného investora“ jako 

sofistikovaného investora, který by měl být vyjmut z komplexní 

ochrany drobných investorů. Význam uvedeného institutu se však 

navrhuje zúžit na negativní vymezení osob, které nepodléhají 

povinnosti podepsat prohlášení dle § 15k odst. 4 ZPKT, pokud 

písemně prohlásí, že se považují za majetného investora dle § 15k 

odst. 5 ZPKT. Následně se dle § 193c odst. 2 ZPKT uvolňují pravidla 

pro investování do jiných než jednoduchých investičních nástrojů 

v rámci UDI majetného investora. Institut majetného investora ale 

skýtá mnohem širší potenciál pro rozvoj kapitálového trhu. 

Investování majetných investorů na kapitálových trzích obecně by 

jistě podpořilo osvobození od jakýchkoli omezení při nabízení a 

přijímání investičních nabídek, která jsou zavedena za účelem 

ochrany drobných investorů. Ostatně tímto směrem se již vydala 

Velká Británie a jejich analogii lze nalézt u kvalifikovaného investora 

na základě prohlášení o akceptaci rizik dle § 272 odst. 1 písm. h) a i) 

ZISIF. Významným přínosem by byla možnost akceptace rizik při 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Očekáváme ale aktivní 

zapojení do diskusí na evropské úrovni ohledně zavedení 

poloprofesionálního investora (semi-professional investor), který 

bude vyňat z některých pravidel plynoucích z práva EU. Diskuse 

o zavedení „majetného investora“ v českém právu budou sloužit 

jako jeden ze zdrojů informací pro diskuse na úrovni EU. 
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nabízení a poskytování investičních služeb v oblasti více rizikových 

investic majetným investorem či posuzování majetného za 

profesionálního investora pro tento účel. Navrženou úpravu je 

vhodné reflektovat při probíhající revizi MiFID II/MiFIR. 

Investiční zprostředkovatelé 

§ 29 odst. 3 ZPKT 

Plně podporujeme rozšíření výčtu investičních nástrojů ve vztahu, 

k nimž je investiční zprostředkovatel oprávněn poskytovat investiční 

služby. Tento krok přispěje k posílení konkurence a rozšíření 

možností distribuce investičních nástrojů v zájmu emitentů a 

investorů. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Změna § 29 odst. 3 ZPKT nebude navrhována. Znamenalo by to 

příliš velké zásahy například do oblasti odborných zkoušek. Do 

budoucna se předpokládá, že investiční zprostředkovatelé budou 

ex lege přelicencováni na obchodníky s cennými papíry a pak se 

na ně stávající omezení již nebude vztahovat. 

Czech 

Private 

Equity & 

Venture 

Capital 

Associatio
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Část druhá: Změna zákona o daních z příjmů 

§ 15 

V důvodové zprávě není vysvětlen princip daňové podpory účtu 

dlouhodobých investic (ÚDI). Zdá se, že byla zvolena forma 

osvobození příspěvků na účet do určité výše, a tedy možnost 

dlouhodobého investování bez zdanění investovaných prostředků. 

Operace na ÚDI (pokud se nejedná o investici umístěnou např. do 

penzijního fondu nebo jiného vybraného produktu) bude považována 

obecně za zdanitelnou transakci (a příjem z ní za zdanitelný příjem 

investora), který bude nutné průběžně danit. Je otázka, zda bude 

možné použít prostředky na ÚDI k úhradě této daně. Zdá se, že 

nikoliv. To se jeví jako nevýhoda ÚDI oproti jiným standardním 

produktům (penzijní fond). 

Následný výběr z účtu dlouhodobých investic v rozsahu přesahujícím 

příspěvky by již neměl být daněn. To vyplývá zřejmě z obecných 

principů ZDP, není to však potvrzeno výslovně. 

Není jasné, zda je možné na ÚDI poskytovat vyšší příspěvky, resp. 

zřejmě to možné je, ale neskýtá to žádnou daňovou výhodu oproti 

běžným produktům, které nejsou vázány podmínkami. To bude 

omezovat využitelnost produktu, protože limity jsou obecně z 

pohledu zajištění prostředků na stáří nízké. 

Návrh úprav: 

Vysvětleno. 

Výnosy z nakládání s majetkem umístěným na účtu dlouhodobých 

investic budou v režimu obecných principů zdanění daní z příjmů 

nastavených pro jednotlivé typy takových výnosů/příjmů 

generovaných z majetku umístěného na účtu. V případě úplatných 

převodů cenných papírů bude na tyto příjmy vztahován platný 

režim nastavený obecně pro tyto druhy příjmů zákonem o daních 

z příjmů, vztahující se na fyzické osoby. Při převodech cenných 

papírů je potřebné vzít v úvahu i nastavení, která jsou zaváděna 

novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu (část sedmá), 

dotýkající se vymezení pro účet dlouhodobých investic v § 193c 

odst. 4, tj. že získané peněžní prostředky z prodeje, odkupu nebo 

splacení zákonem určených investičních nástrojů zůstávají 

součástí majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic. 

Obecné osvobození příjmů v podobě výnosů spojených 

s nakládáním prostředků vložených na účtu dlouhodobých investic 

není navrhováno a ani o této možnosti není uvažováno. Po 

dosažení stanoveného věku již vybrání prostředků z ÚDI zdanění 

nepodléhá, a to právě proto, že v průběhu byly příslušné příjmy 

zdaňovány, pokud nebyly naplněny podmínky osvobození od daně 

z příjmů. 

Pokud regulace ÚDI neumožňuje uvolnění částky odpovídající 

dani z těchto výnosů, pak nelze naspořené finanční prostředky na 
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Doporučujeme vyjasnit, zda (i) investor bude moci použít prostředky 

na ÚDI k úhradě daně vzniklé v důsledku transakce na účtu ÚDI; (ii) 

a případně v jakých situacích se bude zdanění realizovat při 

samotném výběru z ÚDI („plnění“); a (iii) je možné na ÚDI vyšší 

příspěvky. 

Současně dáváme ke zvážení zvýšení limitu 48 000 Kč z důvodu 

docílení větší atraktivity a zavedení široké definice jednotlivých 

produktů tak, aby jejich poskytovatele měli do budoucna volnější 

ruku při jejich strukturování. 

ÚDI použít ani na úhradu daně v souvislosti s příjmy dosaženými 

z transakcí na ÚDI. O zvýšení sjednocené hranice dosud není 

uvažováno, poznatky z praxe naznačují, že ani současně nastavené 

hranice nejsou plně vyčerpávány. Z hlediska daňové podpory jsou 

vklady omezeny pouze pro účely této daňové podpory.  

Část sedmá: Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu  

§ 54 odst. 2 

CVCA vítá zavedení neomezené věcné a místní příslušnosti stálého 

rozhodčího soudu organizátora regulovaného trhu pro rozhodování 

majetkových sporů mezi fyzickými a právnickými osobami. Věříme, 

že zvýšená konkurence mezi lokálními institucemi provozujícími 

stálé rozhodčí soudy by mohla vést k celkovému zvýšení jejich 

kvality a důvěryhodnosti, což by následně mohlo vést k jejich 

častějšímu využívání smluvními stranami, včetně zástupců private 

equity a venture kapitálové komunity. Takový vývoj bude jistě 

nějakou dobu trvat, ale legislativní úprava je nezbytná pro chystané 

"oživení" Burzovního rozhodčího soudu, které má být podle našich 

informací v nejbližších měsících spuštěno.  

Vzato na vědomí. 

Část sedmá: Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu  

§ 193c 

Zavedení ÚDI je třeba hodnotit kladně. Majetek na tomto účtu může 

zahrnovat – vedle jednoduchých investičních nástrojů, jako jsou 

zejména akcie obchodované na regulovaném trhu a akcie nebo podíly 

standardního fondu – také cenné papíry kolektivního investování, 

jakož i investiční nástroje, které nejsou jednoduchým investičním 

nástrojem (tedy např. akcie veřejně neobchodované). Pro tyto jiné 

než jednoduché investiční nástroje platí limit maximálně 10 % 

hodnoty majetku na ÚDI, tohoto limitu se však majitel účtu může 

jednoduchým formálním krokem vzdát (prohlásí-li se za majetného 

investora). Omezení, ze kterého se však nelze vymanit, je, že majetek 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Ustanovení je nově formulováno takto: 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 
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v ÚDI musí být tvořen (vedle peněžních prostředků a se 

zanedbatelnou výjimkou některých zajišťovacích derivátů) výlučně 

jen cennými papíry. To znamená, že podíly na private equity fondech 

v nesekuritizované podobě (např. obchodní podíl na s.r.o., není-li 

inkorporován do kmenového listu, podíl komanditisty na k.s., není-li 

inkorporován do investičního listu, a jim odpovídající protějšky podle 

cizího práva, zejména partnerské podíly na partnershipech) není 

možné na ÚDI držet.  

Návrh úprav: 

Navrhujeme v § 193c odst. 1 za písmeno f) zařadit nové písmeno g) v 

tomto znění „podíly na právnických osobách, které nejsou 

investičními nástroji,“ a označení stávajícího písmene g) změnit na 

h). Zároveň navrhujeme provést změnu v textu § 193c odstavce 2, 

který by nově zněl takto „(2) Investiční nástroje, které nejsou 

jednoduchým investičním nástrojem podle § 15k odst. 3, a podíly na 

právnických osobách, které nejsou investičními nástroji, nesmí tvořit 

více než 10 % hodnoty majetku vedeného na účtu dlouhodobých 

investic; to neplatí, pokud majitel účtu písemně prohlásí, že se 

považuje za majetného investora z důvodů uvedených v § 15k odst. 5 

písm. a) nebo b).“ 

kurz nebo měna. 

Není záměrem umožnit mít na tomto účtu nesekuritizované podíly 

na právnických osobách. 

Část devátá: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

Dlouhodobým cílem CVCA je zajistit, aby účastnické fondy měly 

širší investiční strategii a mohly alokovat svá aktiva mj. do private 

equity fondů a dalších v principu výnosnějších tříd aktiv. Vítáme 

proto zřízení alternativních účastnických fondů, včetně snahy o 

posílení mobility účastníků transformovaných fondů do účastnických 

fondů. Viz naše stanovisko ve Vyjádření.  

§ 108a 

Rozumíme, že cílem navrhované úpravy je vyřešit problém nízkého 

limitu výše úplaty penzijní společnosti, kdy nelze žádné náklady 

účtovat přímo fondu, a navíc je nutné při investici do jiného fondu 

tuto úplatu snížit o úplatu zaplacenou obhospodařovateli tohoto 

jiného fondu (all-in-one).  

Rozumíme, že navrhovaná právní úpravy nejen zvyšuje poplatek na 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(2) Výše úplaty podle § 60 odst. 1 písm. a) nesmí v případě 

alternativního účastnického fondu překročit 2,5 % z průměrné 

roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v alternativním 

účastnickém fondu. Průměrná roční hodnota fondového vlastního 

kapitálu v každém alternativním účastnickém fondu se stanoví k 

poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický 

průměr hodnot fondového vlastního kapitálu alternativního 

účastnického fondu za každý den příslušného období. 
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2,5 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu, ale 

umožňuje také přeúčtovat poplatky/náklady, které fond na svou 

investici do jiného fondu vynaloží. Jinak řečeno, nová právní úprava 

by neměla penzijní společnosti/alternativní účastnické fondy 

demotivovat od toho, aby investovaly do jiných investičních fondů, 

které samotné platí poplatky svým obhospodařovatelům.  

Investice do jiných investičních fondů automaticky neznamená, že 

jde o pasivní investici. Každý investor do private equity fondů (tzv. 

LP) musí vynaložit v závislosti na relativní výši své investice čas a 

prostředky při vyjednání podmínek své investice, případně v rámci 

následné dozorčí či monitorovací činnosti.  

Návrh úprav: 

Zatímco limit ve výši 2,5 % z průměrné roční hodnoty fondového 

vlastního kapitálu nám připadá adekvátní a korespondující s 

obvyklými poplatky v rámci private equity, nerozumíme konstrukci 

druhé věty § 108a odst. 2. Právní úprava by měla podle našeho 

názoru jednoznačně stanovit, že poplatky vynaložené na investici do 

jiných investičních fondů nesnižují výši úplaty podle § 60 odst. 1 

písm. a), resp. že by bylo možné je alternativnímu účastnickému 

fondu přeúčtovat, přičemž by mohl být stanoven celkový strop úplaty 

a přeúčtovaných nákladů.  

Část devátá: Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření  

§ 108b §108c 

Rozumíme, že cílem nové právní úpravy je rozvolnění investiční 

strategie pro alternativní účastnické fondy. Vítáme také široký 

katalog aktiv, do kterých bude moci alternativní účastnický fond 

investovat.  

Návrh úprav: 

Navrhujeme vypustit § 108b odst. 3, který se podle nás nelogicky 

vztahuje jen na alternativní aktiva uvedená v odst. 2 písm. a). 

Přikláníme se k odstranění zákonných limitů pro investice do 

alternativních aktiv a navrhujeme je ponechat na uvážení a investiční 

strategii příslušného alternativního účastnického fondu.  

Vyhověno. 

Ustanovení § 108b odst. 3 i § 108c odst. 4 byla vypuštěna. 
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Máme za to, že limitace 20 % hodnoty majetku v alternativním 

účastnickém fondu na investice do cenných papírů vydávaných fondy 

kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními fondy 

navržená v § 108c odst. 4 není logická. Private equity fondy 

zpravidla cenné papíry nevydávají (jejich podíly jsou zpravidla v 

nesekuritizované podobě), přičemž ochrana diverzifikace aktiv v § 

108c odst. 3 se nám jeví dostatečná.  

Část desátá: Změna zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech  

§ 11 a 15 

Vítáme rozšíření možnosti správy svěřeneckých fondů, které nejsou 

investičním fondem, na právnické osoby, tj. na podlimitní investiční 

společnosti a alternativní investiční fondy. Máme za to, že 

profesionální správa těchto aktiv povede k rozšíření okruhu investorů 

do private equity fondů.  

Návrh úprav: 

Dáváme do úvahy rozšíření možnosti správy svěřeneckého fondu 

jakékoliv investiční společnosti. Není logický důvod, aby investiční 

společnosti s širokým oprávněním nemohly provozovat činnost, 

kterou je oprávněn vykonávat subjekt s užší licencí.  

Vyhověno jinak. 

Úprava § 15 v tomto ohledu již není navrhována. Ustanovení § 11 

odst. 6 a 7 byla upravena tak, aby se nerozlišovalo mezi 

podlimitní a nadlimitní investiční společností. Po dohodě s ČNB 

doplněn ještě nový odstavec 8: 

(6) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit, 

která má povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 

písm. c), a zahraniční osoba s povolením podle § 481, která má 

povolení k poskytování investiční služby podle odstavce 1 písm. c), 

může jako podnikatel také 

a) být svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí není investiční nástroj, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku, nebo 

b) spravovat majetek zákazníka, jehož součástí není investiční 

nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, 

včetně oceňování takového majetku a vedení účetnictví o 

takovém majetku. 

(7) Investiční společnost, která má povolení k poskytování 

investiční služby podle odstavce 1 písm. c) může být jako 

podnikatel svěřenským správcem svěřenského fondu, který není 

investičním fondem a jehož součástí je investiční nástroj, včetně 

oceňování takového majetku a vedení účetnictví o takovém 

majetku. 

(8) Při výkonu činnosti podle odstavců 6 a 7 dodržuje investiční 

společnost přiměřeně pravidla jednání obchodníka s cennými 

papíry se zákazníky a je povinna držet dodatečný kapitál ve výši 
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0,02 % z hodnoty majetku obhospodařovaného podle odstavců 6 

a 7. 

Část desátá: Změna zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech  

§ 15 

Chápeme snahu o zavedení poplatku za vedení zápisu v seznamu 

alternativních investičních fondů. Nicméně automatický výmaz v 

případě neuhrazení tohoto poplatku považujeme za nepřiměřený 

vzhledem k nutnosti zahájení řízení o novém zápisu. S tím by byly 

spojeny náklady jak na straně alternativního investičního fondu, tak 

na straně ČNB. Máme za to, že pokud osoby na tomto seznamu 

nechtějí být uvedeny, jsou schopny toto ČNB oznámit. Navrhované 

řešení nemá u obdobných subjektů obdobu.  

Návrh úprav: 

Navrhujeme vypustit § 15 odst. 2 až 4 a případně jej nahradit pro 

účastníky trhu šetrnějším řešením, které bude lépe odpovídat 

sledovanému účelu.  

Nevyhověno, vysvětleno. 

Některé osoby zapsané v seznamu neplní ve vztahu k ČNB své 

informační povinnosti a ČNB je k tomu musí vyzývat. Nelze 

očekávat, že by sdělovaly i svůj záměr nebýt již uveden v tomto 

seznamu. 

Část desátá: Změna zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech  

§ 170 a 186a 

S odkazem na Vyjádření oceňujeme zavedení možnosti vytvářet 

podfondy pro komanditní společnosti na investiční listy a akciové 

společnosti. Stejně tak vítáme zavedení mezinárodně známých 

zkratek SICAR a SICAF.  

Rovněž pozitivně vnímáme uvolnění pravidel dělení zisku a ztrát 

mezi společníky SICAR.  

Návrh úprav: 

S odkazem na Vyjádření a řadu předešlých připomínek CVCA 

opětovně připomínáme, že právní forma SICAR je z důvodu 

nevyřešení daňové problematiky v ČR neživotaschopná. Pokud by 

toto téma bylo vyřešeno, jednalo by se zřejmě i v důsledku možnosti 

zřizovat podfondy a flexibility při dělení zisku a ztrát o atraktivní 

právní formu pro private equity.  

Vzato na vědomí, vyhověno částečně. 

Odkaz na § 193 byl vypuštěn. Dalšími připomínkami se budeme 

ještě zabývat. 
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Jakkoliv je podle většinového názoru možné, aby stanovy akciové 

společnosti upravily více druhů akcií, včetně akcií bez hlasovacího 

práva, hlasovací práva v případě hlasování podle druhů vždy ožívají. 

To platí i u investičních akcií SICAV. Pro odstranění pochybností 

navrhujeme výslovně upravit možnost vydávání investičních akcií 

jako zvláštního druhu akcií i v případě SICAF (včetně investičních 

akcií či jiných druhů akcií k jednotlivým podfondům), avšak bez 

práva zpětného odkupu.  

Protože s investičními akciemi SICAF, ani investičními listy SICAR 

nemá být z povahy věci spojeno právo zpětného odkupu:  

a) takové akcie / investiční listy nemusí být kusové a nemusí 

„představovat stejné podíly na fondovém kapitálu“ (obdobně použitý 

§ 167 odst. 1 ZISIF). Navrhujeme upravit výslovně pro SICAR i 

SICAF.  

b) u SICAR v § 170 odst. 5 ZISIF považujeme odkaz na § 193 odst. 3 

ZISIF (určování aktuální hodnoty) za nadbytečný a může být 

vypuštěn.  

Chápeme, že v případě forem SICAR a SICAV lze požívat 

osvobození dle ustanovení § 19, konkrétně pak dle odst. 12, zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud jsou splněny obecné 

předpoklady pro osvobození výplat podílů na zisku do těchto forem.  

Česká 

asociace 

pojišťoven 

K části druhé čl. II bodu 1 § 4 odst. 1 písm. l) bodu 1 a bodu 2 § 4 

odst. 1 písm. l) bodu 4 

Navrhujeme za slovo „smrti“ doplnit slova „nebo z pojištění 

důchodu“. 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva uvádí: 

“Navrhuje se legislativně-technická úprava označení druhu pojištění, 

a to tak, aby byla v souladu s vymezením jednotlivých odvětví 

pojištění v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“ 

Zákon o pojišťovnictví ovšem rozlišuje životní pojištění: 

a)  pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, 

Vyhověno. 

Nebylo úmyslem vyloučit důchod z důchodového pojištění. 

Vzhledem k tomu, že existují argumenty pro to, že tento typ 

pojištění není zahrnut pod pojištěním pro případ dožití se 

stanoveného věku, byl by připomínkovým místem naznačený 

posun nezamýšlený. Byla provedena úprava v § 4 odst. 1 písm. l) 

ZDP jak v bodě 1., tak i v bodě 4. 
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b)  důchodu. 

Pojištění důchodu tedy není součástí pojištění pro případ dožití, ale je 

samostatným životním pojištěním (příloha I, část A, I písm. b) 

zákona o pojišťovnictví). 

Je proto nutné ustanovení doplnit, aby bylo postaveno najisto, že se 

osvobození vztahuje také na důchod vyplácený z pojištění důchodu, 

nejen z pojištění pro případ dožití (nebo dřívější smrti). 

Stejnou připomínku uplatňujeme i k novelizačnímu bodu 2, tedy k § 

4 odst. 1 písm. l) bodu 4. 

K části druhé čl. II § 4 odst. 1 písm. l) bodu 4 - nad rámec návrhu 

Navrhujeme nahradit slovo „jiná“ slovem „jiných“. 

Odůvodnění: 

Jedná se pouze o formální terminologickou změnu. Písmeno l) začíná 

spojením “příjem z“, musí tedy následovat genitiv (jiných plnění). 

Vyhověno. 

K části druhé čl. II § 4 odst. 1 písm. l) bodu 4 - nad rámec návrhu 

Navrhujeme slova „příjmu z pojištění osob, který“ nahradit slovy 

„plnění z pojištění osob, které“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o terminologickou změnu navazující na pojistnou 

terminologii, kdy zákon nehovoří o příjmu, nýbrž o plnění z pojištění 

osob. 

Vyhověno. 

K části druhé čl. II § 4 odst. 1 písm. l) bodu 4 - nad rámec návrhu 

Požadujeme doplnit důvodovou zprávu. 

Odůvodnění: 

Z předmětného ustanovení i nadále výkladem a contrario vyplývá, že 

pojistná plnění z dalších pojištění osob (pojištění úrazu, nemoci, 

invalidity) jsou osvobozená od daně. Žádáme proto o uvedení této 

skutečnosti v důvodové zprávě, aby byly odstraněny případné pro 

výkladové nejasnosti a pochybnosti. 

Vysvětleno. 

Důvodová zpráva zdůrazňuje, že v případě této úpravy, tj. 

konkrétně k bodu 5, se v případě nově použité širší formulace 

„plnění z pojištění osob“ jedná v podstatě o technickou úpravu 

zachovávající všechny předcházející principy zdanění příjmů 

z pojištění osob. Tj. nedochází touto úpravou k žádné věcné 

změně zdanění příjmů z pojištění osob. Již stávající úprava 

obsahuje osvobozující ustanovení vůči těmto příjmům 

v ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) bodu 4, přičemž i po částečné 

úpravě tohoto bodu zůstává osvobození pro jiná plnění z pojištění 

osob zachováno. 
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K části druhé čl. II § 4 odst. 1 písm. x) – nad rámec návrhu 

Prosíme o vyjasnění a úpravu. 

Odůvodnění: 

V případě tohoto ustanovení se obáváme možnosti jeho zneužití při 

danění výnosů z účtu dlouhodobých investic. Tříletý test by měl platit 

pro všechny dlouhodobé investice stejně. Není nám zcela zřejmé, jak 

by toto ustanovení dopadlo na převody v rámci účtu podílových 

investic. 

Vysvětleno. 

Výnosy z nakládání s majetkem umístěným na účtu dlouhodobých 

investic budou v režimu obecných principů zdanění daní z příjmů 

nastavených pro jednotlivé typy takových výnosů/příjmů 

generovaných z majetku umístěného na účtu. V případě úplatných 

převodů cenných papírů bude na tyto příjmy vztahován platný 

režim nastavený obecně pro tyto druhy příjmů zákonem o daních 

z příjmů, vztahující se na fyzické osoby. Při převodech cenných 

papírů je potřebné vzít v úvahu i nastavení, která jsou zaváděna 

novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu (část sedmá), 

dotýkající se vymezení pro účet dlouhodobých investic v § 193c 

odst. 4, tj. že získané peněžní prostředky z prodeje, odkupu nebo 

splacení zákonem určených investičních nástrojů zůstávají 

součástí majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic. 

Obecné osvobození příjmů v podobě výnosů spojených 

s nakládáním prostředků vložených na účtu dlouhodobých investic 

není navrhováno a ani o této možnosti není uvažováno.  

K části druhé čl. II bodu 5 § 8 odst. 1 písm. f) 

Požadujeme za slovo „osob“ doplnit slova „s výjimkou příjmů 

osvobozených podle § 4“. 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva uvádí: „Příjmy, které jsou od daně osvobozeny 

podle § 4 ZDP, samozřejmě zdaňovány nebudou, § 8 odst. 1 písm. f) 

ZDP je však vhodné formulovat obecně, aby zahrnovalo všechny 

příjmy z pojištění osob.” 

Nicméně písmeno f) je takto v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 

písm. l) bodu 4. Čistě podle znění písmene f) v § 4 by příjmem z 

kapitálového majetku bylo i plnění z pojištění invalidity a pojištění 

úrazu nebo nemoci. 

Osvobození u plnění z pojištění pro případ invalidity a nemoci je ale 

navíc nutné dovodit z ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) bodu 4 až 

výkladem. Žádáme proto o zapracování připomínky dle našeho 

návrhu, nebo některého z dalších možných řešení, která se pro 

Nevyhověno. 

Logika zákona o daních z příjmů je taková, že se stanoví, co je 

příjem, a z této množiny příjmů jsou některé příjmy osvobozené. 

Ustanovení § 8 a § 4 tedy nejsou v rozporu, ale § 4 určuje, že 

některé příjmy uvedené v § 8 jsou od daně osvobozené. Podle § 8 

odst. 6 je plnění z pojištění osob základem daně po snížení o 

zaplacené pojistné. Podle § 5 odst. 5 zákona o daních z příjmů 

(není ani tímto návrhem novelizován) se do základu daně 

nezahrnují mj. příjmy osvobozené od daně. Navrhovanou úpravou 

se na stávajícím nastavení nic nemění. 
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ostranění problému nabízí, jako například: 

A) V důvodové zprávě výslovně uvést, že mezi osvobozenými příjmy 

budou i pojistná plnění vč. pojistných plnění z pojištění 

invalidity, úrazu, nemoci, nebo 

B) Celkově zpřehlednit zákonnou úpravu. Tedy v § 4 odst. 1 písm. l) 

bodu 4 neuvádět osvobození a výjimky z osvobození, ale pouze 

osvobozené příjmy, kdežto ostatní neosvobozené příjmy z pojištění 

osob upravit v § 8 odst. 1 písmeni f), a to nikoliv jako „výjimky z 

výjimek“ uvedených v § 4 odst. 1 písm. l) bodu 4. To považujeme za 

přehlednější a logičtější uspořádání. 

K části druhé čl. II bodu 6 § 8 odst. 6 

Požadujeme ponechat terminologii „plnění ze soukromého životního 

pojištění“, která je obsažena ve stávajícím znění zákona. 

Odůvodnění: 

Pojem „plnění z pojištění osob“ je příliš obecný pojem, který 

neodpovídá původní definici soukromého životního pojištění, na 

které je odkazováno v zrušovaném odstavci 7. Takto by mohlo dojít 

také ke zdanění pojistného plnění z pojištění úrazu, nemoci či 

invalidity. 

Nevyhověno. 

Logika zákona o daních z příjmů je taková, že se stanoví, co je 

příjem, a z této množiny příjmů jsou některé příjmy osvobozené. 

Ustanovení § 8 a § 4 tedy nejsou v rozporu, ale § 4 určuje, že 

některé příjmy uvedené v § 8 jsou od daně osvobozené. Podle § 8 

odst. 6 je plnění z pojištění osob základem daně po snížení o 

zaplacené pojistné. Podle § 5 odst. 5 zákona o daních z příjmů 

(není ani tímto návrhem novelizován) se do základu daně 

nezahrnují mj. příjmy osvobozené od daně. Navrhovanou úpravou 

se na stávajícím nastavení nic nemění. Nadto pojem „soukromé 

životní pojištění“ nezahrnuje pro účely daní z příjmů veškeré 

soukromé životné pojištění, ale pouze ta pojištění, která splňují 

definici produktu spoření na stáří.  

K části druhé čl. II bodu 7 § 8 odst. 7 

Doporučujeme zvážit vypuštění odstavce 7. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za vhodné zcela přesunout pravidla pro opakované 

mimořádné výběry z kapitálové hodnoty pojištění, ani dodaňování 

příspěvků zaměstnavatele do důvodové zprávy namísto stávajícího 

odstavce 7. Tato pravidla jsou specifická a se zásadním dopadem na 

způsob zdanění. Nevyplývají z obecné formulace a důvodová zpráva 

není závazná, není tedy vhodné, aby se jednalo o jediné místo, kde 

jsou tato pravidla zavedena. 

Vysvětleno. 

Pravidla pro základ daně v případě mimořádných výběrů nebyla 

přesunuta pouze do důvodové zprávy, ale do odstavce 6. 

Dodanění příspěvků zaměstnavatele je upraveno v § 15b odst. 5 

písm. d). 
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Přitom v praxi dochází ke sporům, kdy se klienti pojišťoven 

domáhají, aby jim bylo vyplacené plnění nesnížené o daň. Proto 

považujeme za nutné toto ustanovení zachovat. 

K části druhé čl. II bodu 8 § 15 odst. 5 

Doporučujeme zvážit vhodnost navrhované úpravy. 

Odůvodnění: 

Sjednocení limitu (resp. zrušení oddělených limitů 24.000 + 24.000) 

nemotivuje k diversifikaci úspor. 

Spotřebitelé by obecně měli být motivováni k tomu, aby úspory 

tvořili na více místech, čímž budou kombinovat výhody různých 

produktů, a diversifikace obecně sníží riziko, že spotřebitel přijde o 

větší část úspor. 

Vysvětleno. 

Návrh na sjednocení limitu s určující hranicí 48 000 Kč je 

navrhován v návaznosti na širokou diskusi. Limit daňové podpory 

ve výši 48 000 Kč byl nastaven splynutím dvou daňových podpor 

(dosavadní § 15 odst. 5 a 6 ZDP určoval samostatný limit 24 000 

Kč pro příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření a vedle toho 

samostatný limit 24 000 Kč pro příspěvky na soukromé životní 

pojištění) tak, aby daňová výhoda z této podpory vyplývající byla 

více využitelná pro širší okruh poplatníků a byla více variabilní 

z pohledu preference jednotlivých účastí na produktech. Nově se 

mezi podporované produkty zařazuje i účet dlouhodobých investic 

zaváděný v novele ZPKT. Poznatky z praxe ukazují na nevyužití 

již současných jednotlivých limitů a potvrzují skutečnost, že by 

možná snaha poplatníka diverzifikovat své portfolio příspěvků 

spoření na stáří eliminovat riziko návratnosti investice na vhodnou 

míru neměla činit problémů. Také je nutné si uvědomit, že vyšším 

příspěvkům do jednotlivých produktů nic nebrání a to i přes 

nastavenou limitaci daňově podporované výše příspěvků. 

Ze stejných důvodů došlo v minulosti i ke sjednocení limitu 

osvobozených příspěvků zaměstnavatele na straně zaměstnance.   

K části druhé čl. II bodu 9 § 15a – nadpis 

Doporučujeme zvážit vhodnost použití pojmu „spoření“. 

Odůvodnění: 

Česká národní banka od r. 2013 opakovaně kritizuje a uděluje 

pokuty, pokud je investování, resp. investiční životní pojištění, 

označováno jako „spoření“. ČNB trvá na tom, že finanční instituce 

musí při jednání se spotřebitelem oba pojmy důsledně odlišovat, aby 

spotřebitele neklamaly. 

Je tedy nepřípustné, aby zákonná úprava státu volila postup, který je 

Nevyhověno. 

Neshledáváme důvod pro změnu, neboť akumulace kapitálu 

prostřednictvím finančních produktů je běžně vnímána jako 

spoření v jeho širokém smyslu slova a názor ČNB není v tomto 

ohledu pádným důvodem pro změnu. 
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na druhé straně státem kritizovaný a sankcionovaný. 

K části druhé čl. II bodu 9 § 15a odst. 1 písm. e) bodu 2 

Požadujeme vyjasnit. 

Odůvodnění: 

Při použití velmi obecného pojmu „obdobný účet“ dopadne toto 

ustanovení na každou banku a není tedy zřejmé, o jakou instituci se 

má jednat – zda pod tuto definici spadnou i podílové fondy, asset 

manageři atd., a to i vzhledem k rozdílnosti zahraničních úprav. 

Vysvětleno. 

Právě s ohledem na možné široké spektrum takových produktů, a 

samozřejmě i nedostatek informací o možných formách nastavení, 

za předpokladu naplnění podmínek pro daňovou podporu 

jednotlivých produktů, nelze tyto blíže specifikovat. Tyto tak 

budou odvislé vždy od konkrétního posouzení „obdobnosti“. 

K části druhé čl. II bodu 9 § 15a odst. 3 

Požadujeme doplnit. 

Odůvodnění: 

Podle navrženého znění nedopadne toto ustanovení na pojištění 

důchodu (srov. připomínka č. 1 výše), ani na pojištění invalidity (tedy 

pojištění invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo v 

případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle 

zákona o důchodovém pojištění – dle dosavadního § 6 odst. 9 písm. 

p) bodu 3), což považujeme za zcela zásadní nedostatek návrhu. 

Doplnění navrhujeme i v návaznosti na ustanovení § 15b odst. 4 

písm. a) bodu 1, které jednoznačně s pojištěním invalidity počítá. 

Zásadní připomínka. 

Vyhověno. 

Vyplývá-li z textace omezení výčtu produktů, které se pro účely 

daní z příjmů souhrnně označují jako soukromé životní pojištění, 

pouze na produkty, u invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně, pak lze konstatovat, že takové zúžení z věcného pohledu 

zamýšleno nebylo. 

K části druhé čl. II bodu 9 § 15a odst. 3 

Požadujeme vypustit slova „,ve kterém je sjednána pojistná částka 

pro případ dožití 

a) nejméně 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 5 a nejvýše 

15 let, nebo 

b) nejméně 70 000 Kč, pokud pojistná doba činí více než 15 let“. 

Odůvodnění: 

Tato podmínka dosud platí jen částečně. Neplatí totiž pro investiční 

životní pojištění bez pevně stanovené pojistné částky, ani pro 

příspěvky zaměstnavatele (viz § 9odst. 6. písm. p) bod 3). 

Navíc je podmínka nyní nadbytečná, protože smlouva stejně 

Nevyhověno. 

Toto nastavení, byť nebylo nastaveno jako podmínka pro produkt, 

pro účely zákona o daních z příjmů, soukromého životního 

pojištění, je i ve stávajícím nastavení, kdy je tato podmínka 

vyžadována do smluvního ujednání. Toto nastavení je provedeno 

z pohledu určité ochrany pojištěné osoby, hradící pravidelně, a i 

v poměrně dlouhém časovém horizontu příspěvky na její životní 

pojištění, aby došlo při řádném ukončení pojištění k naplnění 

smyslu tohoto typu pojištění na stáří, tj. k výplatě dávky, resp. 

dávek alespoň v tomto minimálním rozsahu. V případě absence 

nastavení minimální výše je pak otázkou, zda má daňový poplatník 

nést náklady na podporu produktů, u kterých není dána jistota 

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQFCF5SG)



 

 

- 149 - 

 

neumožňuje výběr prostředků před dosažením 60 let věku a 5 let 

trvání smlouvy. Proto navrhujeme naopak její úplné vypuštění, nikoli 

její rozšíření, jak je navrhováno. 

Zároveň je podmínka potenciálně diskriminační. Z důvodové zprávy 

plyne, že „Podmínka sjednání pojistné částky určité výše je u 

soukromého životního pojištění stanovena proto, že u tohoto 

produktu je účelné daňově podporovat takový typ pojištění, který 

pojištěnému při dožití se smlouvou stanoveného věku garantuje 

výplatu nakumulované částky, neboť jedině tak je naplněn cíl daňové 

podpory, tj. motivovat k odkládání části úspor na budoucí spotřebu.“. 

Např. u účtu dlouhodobých investic patrně také nebude určitá částka 

garantována a životní pojištění nelze proti jinému (navíc potenciálně 

rizikovějšímu) produktu takto bezdůvodně diskriminovat. 

Zásadní připomínka. 

budoucí výplaty určité částky.  Nedomníváme se, že je nutné, resp. 

žádoucí, diskutované nastavení ze zákona, resp. z jeho úpravy, 

vypouštět. 

K části druhé čl. II bodu 9 § 15b odst. 1 písm. b) bodu 1 

Požadujeme nahradit slova „vzniku produktu“ vhodnějším pojmem, 

například „uzavření smlouvy“. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že nelze vázat podmínku na „vznik produktu“. Např. 

produkt životního pojištění vzniká ve chvíli, kdy řídící orgán instituce 

rozhodne o jeho uvedení na trh (srov. NAŘÍZENÍ KOMISE V 

PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2358). Je tedy nezbytně 

nutné, aby byla podmínka navázána na okamžik uzavření smlouvy, 

stejně jako je tomu za stávající právní úpravy. 

Nevyhověno.  

Vznikem produktu se nemyslí jeho uvedení na trh, ale vznik 

konkrétního produktu daného poplatníka. U penzijního 

připojištění se jedná o jeho vznik ve smyslu § 12 zákona č. 

42/1994 Sb. a u doplňkového penzijního spoření podle § 4 zákona 

č. 427/2011 Sb., u ostatních pojištění se jedná zejména o datum 

účinnosti dané smlouvy a u účtu dlouhodobých investic o datum 

jeho zřízení na základě smlouvy podle § 193a zákona č. 256/2004 

Sb. Toto je doplněno i do důvodové zprávy. Navázání na uzavření 

smlouvy by představovalo věcnou změnu, neboť produkt nevzniká 

vždy ve stejném okamžiku, kdy je uzavřena smlouva. 

K části druhé čl. II bodu 9 § 15b odst. 4 písm. b) bodu 2 

Požadujeme zvážit vhodnost navržené úpravy. 

Odůvodnění: 

Jsme názoru, že tímto ustanovením fakticky dochází k podpoře tzv. 

„přesmluvnění“, tedy negativně vnímanému chování 

zprostředkovatelů spočívajícím v ukončení stávající pojistné smlouvy 

a uzavření nové smlouvy za účelem získání další provize, které je ale 

pro klienty finančně zatěžující, neboť se sjednáním nové smlouvy se 

Vysvětleno. 

Chápeme, že s ohledem na nastavení výše provizí je toto existující 

problém právě u produktů soukromého životního pojištění, na 

který „doplácí“ vždy pojištěný. Nicméně nelze jen pro tento 

důvod zabránit možnosti svobodného rozhodnutí poplatníka na 

zvolení nového produktu, který se mu zdá výhodnější, nebo pokud 

ho motivují ke změně jiné okolnosti (např. změna nového 

přispívajícího zaměstnavatele preferujícího jiný produkt spoření) a 

přitom je žádoucí nabídnout všem rovnocenné podmínky, neboli 
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pojí náklady. Jsme přesvědčeni, že u této praxe by nemělo být 

podporováno daňové zvýhodnění. 

daňové zvýhodnění. O změně není v návrhu uvažováno.  

K části druhé čl. II bodu 9 § 15b odst. 5 písm. b) 

Prosíme vyjasnit výklad v případě opětovných změn parametrů. 

Odůvodnění: 

V zákoně není výslovně upraveno, jak mají být řešeny opakované 

změny parametrů produktu. Např. klient po určité době změní 

produkt na daňově nezvýhodněný, vybere z něj prostředky a dodaní 

dle požadavků zákona. Důvodem může být například nenadálá 

finanční tíseň klienta (např. způsobená pandemií koronaviru). 

Následně si klient přeje, aby byl jeho produkt opět daňově uznatelný, 

a zaváže se nadále neuskutečňovat mimořádné výběry. 

Z důvodové zprávy a komentovaného písmene b) spíše plyne závěr, 

že ztrátu daňové uznatelnosti nemůže v budoucnu napravit opětovné 

sjednání podmínek, za nichž je produkt daňově zvýhodněný. To by 

ovšem znevýhodňovalo zákazníka a nutilo ho sjednat novou 

smlouvu, s čímž se pojí náklady (viz komentář výše týkající se 

přesmluvňování). Doporučujeme proto zvážit možnost řešení, kdy by 

znovunabytí daňové uznatelnosti produktu bylo možné. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 15b odst. 4 písm. a) vymezuje, kdy dochází 

k navrácení daňové podpory, tj. kdy došlo k výplatě prostředků 

(s výjimkou plnění v bodech 1 až 3 tohoto ustanovení). Jinou 

možnost zákon nepřipouští, je tedy patrné, že opětovné „oživení“ 

není možné. Přichází tedy o daňovou podporu již jednou 

zvýhodněného produktu a je povinen případné příspěvky až 

v 10tiletém horizontu dodanit. O jiné alternativě v návrhu není 

uvažováno. Připomínáme, že obdobné možnosti výběrů v rámci 

investičního životního pojištění byly úpravou nastavení podmínek 

pro daňovou uznatelnost příspěvků s účinností od 1.1.2015 

omezeny, resp. nebylo možné navázat daňovou podporu. 

K části druhé čl. II bodu 9 § 15b odst. 5 písm. c) 

Požadujeme vyjasnění pravidel pro zdaňování a odpovídající úpravu 

textu zákona. 

Odůvodnění: 

Není nám zřejmé, jak má být nakládáno s příspěvky zaměstnavatele 

staršími 10 let – zůstanou zcela nezdaněny, nebo je má zdanit 

finanční instituce prostřednictvím srážkové daně? 

Dosud částečně platila druhá zmíněná cesta, a to podle ustanovení § 8 

odst. 7 in fine: „Odkupné se pro zjištění základu daně snižuje o 

zaplacené pojistné s výjimkou (…) příspěvku na pojistné za soukromé 

životní pojištění zaměstnance, které hradil zaměstnavatel za 

zaměstnance za jeho soukromé pojištění v době delší než 

uplynulých 10 let a současně po 1. lednu 2001.“ 

Zároveň však bylo možné toto ustanovení uplatňovat až od 1. 1. 2015 

Vysvětleno. 

Jak je uváděno i níže, nelze stávající nastavení opustit a přejít 

komplexně na nově navrhovaný systém. Tzn., že i stávající 

podmínky budou využívány pro smlouvy uzavřené do dne 

účinnosti novely, tak jak nastavují přechodná ustanovení. 

Z pohledu „dodanění“ příspěvků zaměstnavatele princip tohoto 

dodanění zůstává zachován, tj. až 10 let zpětně dodaní poplatník a 

zbylý rozdíl je podle nově navrhovaného ustanovení § 15b odst. 5 

písm. d) bod 1 (s přihlédnutím k bodu 3), a jak je uvedeno v 

připomínce, i s přihlédnutím k přechodným ustanovením úpravy 

zákona od r. 2015 neumožněn zohlednit v základu daně. Lze 

připustit, že tento systém evidování a použití je poměrně 

komplikovaný, ale s ohledem na již uváděné argumenty jej nelze 

eliminovat. Z hlediska citované lhůty 10 let pro zdanění 

poplatníkem v přiznání je tato lhůta konečná a případné příspěvky 
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(tzn. na příspěvky zaměstnavatele hrazené před více než 10 lety a 

zároveň po 1. 1. 2015), a to kvůli přechodným ustanovením novely 

ZDP (zákon č. 267/2014 Sb.), která tuto povinnost zavedla. 

Ustanovení by se tedy uplatnilo nejprve po roce 2025. 

Tzn.: 

- zákon č. 267/2014 Sb. v roce 2014 zavedl, že příspěvky 

zaměstnavatele starší 10 let na soukromé ŽP fakticky daní pojišťovna 

srážkovou daní, neboť je nelze odečíst od základu daně; 

- vzhledem k přechodným ustanovením toto lze ale uplatnit jen pro 

příspěvky od 1. 1. 2015, starší příspěvky bylo podle přechodných 

ustanovení možné odečíst, ale vyjma příspěvků hrazených před 1. 1. 

2000, 

Už taková komplikovaná úprava způsobuje výkladové nejasnosti a 

obtíže při nastavení interních systémů pro výpočet srážkové daně. 

Nyní dochází k další změně, která problematiku nevyjasňuje, naopak 

naznačuje, že finanční instituce budou muset vynaložit další náklady 

na přeprogramování zdaňovacích softwarů (vč. dalšího rozdělení na 

“staré” a “nové” smlouvy v přechodných ustanoveních). 

Proto požadujeme zásadní zjednodušení a vyjasnění těchto pravidel.  

Zásadní připomínka. 

zaměstnavatele v rámci delší lhůty jsou daněny institut srážkové 

daně pří výplatě plnění.  

K části druhé čl. II bodu 9 § 15b odst. 5 písm. d) 

Požadujeme upravit tak, aby nedocházelo k nadměrnému a 

neodůvodněnému zatěžování soukromých subjektů. 

Odůvodnění: 

Jde o požadavky, jejichž technická realizace je velmi náročná a 

nákladná (srov. také odůvodnění k připomínce výše a k připomínce k 

přechodným ustanovením návrhu). 

Vysvětleno. 

Návrh nelze akceptovat s ohledem na nastavení § 15b odst. 5, který 

vymezuje navracení daňové podpory v případě porušení podmínek. 

K tomu tedy přistupuje i nutnost zohlednění příspěvků 

zaměstnavatele (s výjimkami v bodech 1 až 3 § 15b odst. 5 písm. 

d)).  

K připomínce můžeme poznamenat, že si náročnost administrativy 

právě u soukromého životního pojištění uvědomujeme. Tato je 

dána především původním zaměřením diskutovaného druhu 

životního pojištění, které nevznikalo původně jako produkt spoření 

na stáří.   

K části druhé čl. III bodu 2 

Požadujeme vyjasnit a odpovídajícím způsobem upravit. 

Vysvětleno. 

Chápeme, že existence dvou nastavených systémů s rozdílnými 
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Odůvodnění: 

Z přechodného ustanovení dovozujeme, že „staré“ smlouvy životního 

pojištění budou mít jiný režim než smlouvy uzavřené po nabytí 

účinnosti zákona. Tudíž teoreticky ještě např. 50 let (po dobu 

platnosti starých pojistných smluv) bude platit přechodné ustanovení. 

Tato skutečnost však velmi zvýší dosavadní operační náklady (dva 

režimy zdanění), krom řady pravidel výše bude nutné zohledňovat, 

kdy byla smlouva uzavřena. Dále významně zmate daňové 

poplatníky, když pro staré smlouvy budou dál platit limity odpočtů 

24.000 Kč na životní pojištění a 24.000 Kč na penzijní produkty, 

kdežto pro nově sjednané smlouvy po nabytí účinnosti zákona bude 

platit souhrnný limit 48.000 Kč, a při kombinaci odpočtů na staré a 

nové smlouvy se budou uplatňovat další komplikovaná pravidla 

(body 3 a 4 přechodných ustanovení). Stejně tak dojde k značným 

nejasnostem při změnách produktů (dodatečné sjednání podmínek 

daňové uznatelnosti). 

To považujeme za zcela neakceptovatelné a nadměrně a 

neodůvodněně zatěžující pro soukromé subjekty. 

parametry vyvolá rozšíření administrativy, ale není možné 

daňovými změnami zasahovat do smluv ujednaných před účinností 

zavedení nového systému. 

K části sedmé čl. VIII bodu 8 § 193c odst. 1 písm. a) až f) 

Žádáme o vyjasnění a odpovídající úpravu návrhu. 

Odůvodnění: 

Z dokumentu Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 

2019 – 2023, na základě kterého je účet dlouhodobých investic 

zaváděn plyne, že „Konstrukce tohoto účtu není vázána na konkrétní 

finanční produkt, může se tak jednat například o spořící vklady, 

investice do investičních fondů, investice do penzijních fondů či o 

životní pojištění s investiční složkou.“ 

Není nám proto zřejmé, proč vzhledem k této původně zamýšlené 

široké definici mohou být na účtu jen vybrané prostředky a volí se 

jeho úprava v ZPKT. Prosíme proto o vyjasnění a úpravu návrhu. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Návrh odpovídá Koncepci a má zahrnovat právě jen investiční 

nástroje a peníze. 

Česká 

asociace 

společnost

Část druhá – změna zákona o daních z příjmů 

K bodu 3  

V nově navrhovaném znění § 6 odst. 9 písm. p) navrhujeme nahradit 

Nevyhověno. 

O zvýšení částky není v současné době uvažováno. Z praxe 

poznatky svědčí o skutečnosti, že ani částka stávající není v max. 
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í 

finančního 

poradenst

ví a 

zprostřed

kování 

částku „50 000 Kč“ částkou „60 000 Kč“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že vzhledem k rostoucí průměrné mzdě, očekávané 

míře inflace a obecné politice v oblasti důchodů je částka 50 000 Kč 

nedůvodně nízká, přičemž její zvýšení alespoň na 60 000 Kč by 

poskytlo větší flexibilitu zaměstnavatelům a současně vedlo 

k podpoře zájmu o relevantní produkty. 

výši téměř čerpána. Je nutné si uvědomit, že příspěvek jako takový 

není omezen, ale omezena je jeho daňová podpora. 

Část druhá – změna zákona o daních z příjmů 

K bodu 9 

Navrhujeme zrušit § 63 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření. 

Odůvodnění: 

Mezi daňově podporovanými produkty na stáří má pouze doplňkové 

penzijní spoření takto omezenou maximální výše provize za 

distribuci produktu. To vede k jeho znevýhodnění oproti ostatním 

produktům, přičemž v situaci, kdy jsou omezeny celkové náklady na 

produkt, není dle našeho názoru takové omezení na místě. 

Koncepční poznámka k bodu 9 

Z koncepce rozvoje kapitálového trhu jsme nabyli představu, že účet 

dlouhodobých investic bude mít spíše roli pomyslného účtu, do 

kterého si klient zařadí všechny své (daňově podporované) produkty, 

prostřednictvím kterých si vytvoří rezervu na stáří a zároveň, že 

k daňově zvýhodněným přibudou i investice. To že účet 

dlouhodobých investic je nyní povahou samostatný finanční produkt 

by dle našeho názoru nemělo vést k tomu, že nebude možné finanční 

prostředky z jednoho (předčasně) ukončeného produktu převést na 

typově jiný produkt bez sankce dodanění. Typicky by se asi jednalo o 

ukončení produktu IŽP, kde tyto prostředky by byly použity na 

investice (při zachování pravidla 60/60). Pokud pro všechny produkty 

mají platit stejná pravidla (zejména 60/60) a budou sjednoceny i 

limity daňových odpočtů, nedává vyloučení takové možnosti 

rozumný smysl. Navrhujeme proto zvážit odpovídající reflexi v rámci 

zákona o daních z příjmů. 

Vysvětleno. 

Možnost převedení prostředků z jednoho podporovaného produktu 

na podporovaný produkt jiného druhu není umožněna ani 

v současné právní úpravě. Důvodem je vzájemná odlišnost 

jednotlivých produktů. 
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Část sedmá – změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K bodu 2 

V navrhovaném znění § 29 odst. 3 navrhujeme nahradit písmeno „a“ 

čárkou a doplnit text: „a majetku vedeném na účtu dlouhodobých 

investic“. 

Odůvodnění: 

Považujeme za nedůvodné omezit rozsah oprávnění investičních 

zprostředkovatelů ve vztahu k účtu dlouhodobých investic pouze na 

některé z jeho složek. Domníváme se, že riziková struktura účtu 

dlouhodobých investic nedává důvod pochybovat o způsobilosti 

investičních zprostředkovatelů zajistit distribuci těchto produktů a 

následnou podporu svých zákazníků. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Investiční zprostředkovatel může ve vztahu k účtu dlouhodobých 

investic nabízet jen nástroje, které může nabízet již dnes. 

Část sedmá – změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K bodu 8 

V navrhovaném § 193 odst. 4 navrhujeme upřesnit text tak, aby bylo 

zřejmé, zda součástí majetku vedeného na účtu investic zůstávají 

veškeré výnosy (včetně např. průběžně vypláceného kupónu 

dluhopisů) všech aktiv vedených na účtu, či nikoli, resp. ujasnit 

odlišný režim některých výnosů. Odkaz na odst. 1 písm. d) je zjevně 

chybný. 

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(3) Dojde-li k prodeji, odkupu nebo splacení investičního nástroje 

podle odstavce 1 písm. b) až d), anebo je poskytnuto vypořádání v 

penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. e), zůstávají získané 

peněžní prostředky součástí majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic; to platí i pro peněžní prostředky získané z 

důvodu zániku emitenta investičního nástroje, investiční nástroje 

získané výměnou za jiné investiční nástroje vedené na účtu 

dlouhodobých investic a výnosy z majetku vedeného na účtu 

dlouhodobých investic. 

Koncepční poznámka k bodu 8 

Podle našeho názoru by stejné postavení jako účet dlouhodobých 

investic, který je v Návrhu koncipovaný jako produkt individuálního 

asset-managementu, měl mít obdobně strukturovaní investiční fond. 

V mnoha případech bude požadavek na vložení obchodníka 

s cennými papíry či požadavek na licenci k individuálnímu assset-

managementu jen zbytečně celou strukturu prodražovat, a současně 

nedůvodně znevýhodní investiční společnosti. 

Vyhověno. 

Licence k individuálnímu portfolio managementu byla vypuštěna 

a nově zní návrh takto: 

(3) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 

Část desátá – změna zákona o investičních společnostech a Vyhověno. 
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investičních fondech 

K bodu 7 

Navrhovaný § 15 odst. 5 navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že tímto způsobem by nemělo dojít k umožnění 

poskytování služby individuálního asset-managementu. Navíc máme 

za to, že občanský zákoník předpokládá, že funkci svěřenského 

správce budou moci vykonávat pouze regulované právnické osoby, 

což registrace podle § 15 ZISIF nesplňuje. 

Česká 

bankovní 

asociace 

Ke změně zákona o regulaci reklamy 

Do § 5k navrhujeme doplnit, že uvedená pravidla platí jen pro 

reklamu, pro kterou neplatí zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 

Tím by se uvedená pravidla neaplikovala u reklam obchodníků s 

cennými papíry, na které se aplikují pravidla dle zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu (v opačném případě by došlo k určité duplicitní 

regulaci). 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

Ke změně zákona o regulaci reklamy 

K § 5 odst. 1 

Máme za to, že taková reklama by byla reklamou klamavou ve 

smyslu zákona o ochraně spotřebitele, a tedy by se jednalo o 

zakázanou reklamu. Návratnost žádné investice není z povahy věci 

zaručena. Je tedy skutečně nezbytná speciální regulace? Navíc může 

být interpretována různě. Není z ní zcela zřejmé, jestli se musí jednat 

o zcela konkrétní investiční nástroj (např. akcie konkrétní 

společnosti), typ investičního nástroje (např. investování do akcií), 

nebo jestli se bude aplikovat i na reklamu na poskytování 

investičních služeb (např. „pojďte investovat s námi a neproděláte“). 

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

Ke změně zákona o regulaci reklamy 

K § 5 odst. 2  

Patrně je na mysli reklama, která vyloženě cílí na tyto osoby a snaží 

se využít jejich těžké situace. Přesto bychom doporučili upřesnění 

zde anebo alespoň ujasnění v důvodové zprávě, aby z tohoto nebylo 

Vyhověno jinak. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 
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chybně dovozováno, že obchodník s cennými papíry musí zjišťovat 

majetkový stav svých zákazníků v každém případě, aby se vyhnul 

standardním marketingovým kampaním na tyto osoby. Obchodník 

s cennými papíry totiž není vždy povinen zjišťovat informace o 

finančním zázemí zákazníka (např. v rámci režimu „execution only“ 

nebo posuzování přiměřenosti investičního nástroje či služby). Může 

se tedy stát, že někteří zákazníci budou v hmotné nouzi a i jim bude 

zasláno marketingové sdělení.  

Ke změně zákona o regulaci reklamy 

K § 5 odst. 3 

Rozumíme, že se jedná o další prvek, jak ochránit investora. 

Doporučujeme zvážit, jestli je skutečně nutný ve vztahu k již 

regulovaným subjektům. Směrnice MiFID II regulující, mimo jiné, 

činnost obchodníků s cennými papíry před samotným investováním 

vyžaduje sepsání smlouvy v písemné podobě nebo na trvalém nosiči 

dat a zároveň investor musí být informován o rizicích spojených 

s investováním. V případě, že jsou uváděny informace o výkonnosti 

nástroje, podle čl. 44 odst. 4 písm. d) je obdobné upozornění také již 

vyžadováno. Stávající regulatorní rámec již tak klade vysoké nároky 

na informování zákazníků a potenciálních zákazníků ze strany 

obchodníků s cennými papíry.  

Vyhověno. 

Změna zákona o regulaci reklamy nebude navrhována. 

Ke změně zákona o finančním arbitrovi 

Pokud bude platit, že účty dlouhodobých investic budou „nadstavbou 

pro stávající produkty“ (str. 37 důvodové zprávy), pak není důvodné, 

aby se rozšiřovala pravomoc finančního arbitra na tyto účty, protože 

jeho pravomoc je již dána ve vztahu k produktům, které budou spadat 

pod účty dlouhodobých investic. Jednalo by se o duplicitní stanovení 

pravomoci finančního arbitra. 

Vysvětleno. 

Pravomoc je v tomto doplňková a zahrnuje povinnosti, které 

vyplývají z úpravy účtu dlouhodobých investic jako 

nadstavbového produktu pro stávající produkty. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 15k odst. 4 a 5 

Rozumíme, že se jedná o další mechanismus, jak ochránit 

„drobného“ investora a přepokládáme, že byl i vyhodnocen pozitivní 

dopad tohoto opatření v zahraničí, když je inspirace z něj. Toto 

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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vyhodnocení by mělo být doplněno do důvodové zprávy. Oblast 

finančního trhu je značně regulována a jeho účastníci (včetně 

investorů) jsou místy znepokojeni přemírou regulace a taktéž tím 

rostou náklady poskytovatelů investičních služeb. Důrazně žádáme o 

zvážení, zda je navrhovaná regulace proporcionální i vzhledem 

k obchodníkům s cennými papíry, kteří řádně plní již vysoký 

standard regulace kapitálového trhu. Máme za to, že regulace již 

v této oblasti poskytuje dostatečné mechanismy, jak ochránit 

neprofesionálního zákazníka. Poskytování informací zákazníkům, 

posuzování přiměřenosti investiční služby a nástroje a regulace 

cílového trhu poskytují mechanismy, jak adekvátně ochránit 

investora. Správné nastavení, dodržování a kontrola těchto 

mechanismů jsou efektivnější cestou, než zavádění další regulace. 

Pokud stávající regulace nepostačuje, předpokládáme, že byla 

připravena analýza, která se tímto detailně zaobírá, a její závěry by 

měly být doplněny do důvodové zprávy.  

Níže komentujeme a navrhujeme úpravy v textu, ale připomínky jsou 

relevantní za situace, že by se tato nová regulace měla prosadit. Naše 

primární stanovisko je ji nezavádět, pokud to není nezbytně nutné, 

což jsme nezaznamenali, že by tomu tak bylo (zejména ve vztahu 

ke klientům našich členů).  

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 15k odst. 4 a 5 

Vyžadování těchto prohlášení u právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob v daném odvětví je podle našeho názoru vůči těmto 

osobám neadekvátní. Jedná se osoby, u kterých se předpokládá vyšší 

míra profesionality, a tudíž může získání těchto prohlášení být 

nadbytečným administrativním úkonem, který zároveň tyto osoby 

mohou vnímat jako neadekvátní vzhledem k jejich postavení. Pokud 

není spotřebitel vhodným termínem, i omezení na FO by stálo za 

uvážení.  

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 15k odst. 4 a 5 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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Je skutečně nezbytné, aby prohlášení bylo písemné?  

Co když toto zákazník prohlásí na nahrávaný telefon? Ze zkušenosti 

našich členů plyne, že zákazníci musejí dostávat celou řadu 

regulatorních dokumentů a nejsou s tímto stavem mnohdy spokojeni. 

Zejména jsou velmi citliví na sdělování informací o svém majetku. 

Dokážeme si představit, že by v rámci transparentní změny 

obchodních podmínek bylo takovéto prohlášení do nich vloženo 

s tím, že pokud s tím zákazník nesouhlasí (tj. neakceptuje taková 

rizika), může to obchodníkovi sdělit a ten bude muset zákazníků 

postoj respektovat. Tento způsob klade nejmenší administrativní 

nároky na obě zúčastněné strany (obchodníka s cennými papíry i 

zákazníka). Nejspíše to ovšem povede k tomu, že takovému 

zákazníkovi bude zcela znemožněna možnost obchodovat komplexní 

investiční nástroje. Obchodník s cennými papíry totiž nebude mít 

možnost ověřit, jaký má zákazník skutečný majetek nebo případně 

nastavovat separátní limit na portfolio každého z (drobných) 

zákazníků. Pokud trváte na této regulaci, doporučujeme alespoň, aby 

bylo výslovně uvedeno, že není povinností obchodníka s cennými 

papíry zjišťovat majetek nebo jakkoli ověřovat jeho výši, nestanoví-li 

zákon jinak (např. zjišťování finančního zázemí v rámci testu 

vhodnosti).  

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 15k odst. 4 a 5 

Zásadně nesouhlasíme s návrhem na zavedení nové administrativní 

povinnosti pro obchodníky s cennými papíry, aby obchodníci s 

cennými papíry museli od zákazníků ve vztahu k investičním 

nástrojům, které nejsou jednoduchým investičním nástrojem, 

vyžadovat písemné prohlášení, že zákazník si je vědom větší 

složitosti a většího rizika těchto investičních nástrojů atd. Jedná se o 

další administrativní a byrokratický požadavek, který nepřinese 

žádný pozitivní efekt pro investora a pouze bude dále prohlubovat 

přeregulovanost investičních služeb. Vyžadování takového prohlášení 

nevyplývá z předpisů EU a jednalo by se o typický příklad tzv. gold-

platingu, který je v rozporu s doporučeními Světové banky pro ČR. 

Je také nedůvodné zavádění institutu majetného investora, který by 

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 
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místo prohlášení dle § 15k odst. 4 měl činit prohlášení dle § 15k odst. 

5. Argumentace britskou právní úpravou není důvodná, protože se 

jedná o zemi, která již není členem EU. Ostatně Komise zvažuje 

zavedení kategorie poloprofesionálního zákazníka – i proto by bylo 

vhodné, nezavádět do českého práva tuto další kategorii. 

Pokud je cílem umožnit investičním zprostředkovatelům, aby mohli 

poskytovat své služby i ve vztahu k jiným investičním nástrojům, než 

jednoduchým, pak by se rozšíření uvedených nástrojů mělo upravit v 

ustanovení o investičních zprostředkovatelích (v § 29), ale neměla by 

se kvůli tomu zavádět nová kategorie zákazníků a už vůbec by se pro 

obchodníky s cennými papíry neměla zavádět nová administrativní 

povinnost spočívající ve sbírání prohlášení podle § 15k odst. 4 a 5. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 15k odst. 5 

Prohlášení klienta, že „je majetným investorem“ je nadbytečné, 

pokud zákazník prohlásí (např. i v investičním dotazníku), že má 

majetek nebo příjmy v požadované výši. 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 1 

Proč není také možnost vložení investičních nástrojů? Mohly by se 

ocenit ke dni vložení a tu hodnotu by si zákazník mohl odečíst od 

základu daně (v rámci podmínek zákona o daních z příjmů). 

Převedení musí být možné i z důvodu, kdy by byl převáděn z účtu 

dlouhodobých investic od jiného správce (je ovšem možné, za 

správce odmítne převzít majetek od jiného správce, pokud k daným 

cenným papírům není schopen nebo ochoten poskytnou službu 

správy a úschovy cenných papírů. Dokážeme si představit, že by 

s takovým zákazníkem správce nesjednal smlouvu o účtu 

dlouhodobých investic za účelem převodu takového majetku).  

Vyhověno. 

Nově již není v ZPKT regulováno, zda to bude akceptovatelné z 

hlediska daní, je otázkou aplikace zákona o daních z příjmů. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 1 

Nebankovní obchodníci s cennými papíry nemohou vést platební 

Vyhověno. 

Mělo by se jednat o nadstavbovou evidenci nad rámec stávajících 

majetkových a peněžních účtů z důvodu potřeby evidovat 
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účet. Účet dlouhodobých investic by byl ve vztahu k peněžním 

prostředkům jen evidencí daných peněz, které by byly ve skutečnosti 

uloženy u bank, kde jsou navíc pojištěny. Z této navržené úpravy ani 

není jasná povaha tohoto účtu. Předpokládáme, že se jedná zároveň o 

majetkový účet doplněný o evidenci peněz (nebo přímo i vedení 

přidruženého peněžního účtu, pokud jej správce přímo může vést).  

investiční nástroje i peníze. Upraveno takto: 

§ 193a 

Smlouva o účtu dlouhodobých investic 

(1) Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

pro majitele tohoto účtu a poskytovat mu související služby v 

souladu se svým podnikatelským oprávněním, příslušnými 

právními předpisy a dohodou s majitelem tohoto účtu. 

(2) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 

(3) Pokud správce nemá oprávnění přijímat vklady podle zákona 

upravujícího činnost bank od veřejnosti, může u oprávněné osoby 

uložit peněžní prostředky zákazníků v jejich prospěch a evidovat 

výši takových pohledávek na jím vedeném účtu dlouhodobých 

investic. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 1 

Ve spojení „účtu nebo převod majetku z tohoto účtu“ nemělo by být 

slovo „nebo“ nahrazeno slovem „a“ „účtu a převod majetku z tohoto 

účtu“, aby byly podmínky splněny kumulativně? 

Vyhověno jinak. 

Upraveno takto: 

(1) Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

pro majitele tohoto účtu a poskytovat mu související služby v 

souladu se svým podnikatelským oprávněním, příslušnými 

právními předpisy a dohodou s majitelem tohoto účtu. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 2 

Pokud se správou majetku myslí jeho obhospodařování, tak tím a 

contrario dovozujeme, že si investor může spravovat účet 

dlouhodobých investic také sám, tzn. zadávat pokyny k nákupu 

investičních nástrojů, které bude obchodník s cennými papíry 

v pozici správce provádět nebo zprostředkovávat jejich provedení. 

Stejně tak to dovozujeme z nově navržené úpravy, kde se píše o 

zadání pokynu zákazníků (např. § 193b odst. 3). Nenašli jsme toto 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. Předpokládala se prostá i plná správa, 

dle dohody se správcem, aktuálně je toto upraveno takto: 

(1) Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

pro majitele tohoto účtu a poskytovat mu související služby v 

souladu se svým podnikatelským oprávněním, příslušnými 

právními předpisy a dohodou s majitelem tohoto účtu. 
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potvrzení v návrhu novely, ani v důvodové zprávě. Pokud tomu 

rozumíme takto správně, žádáme o doplnění do novely nebo 

důvodové zprávy.  

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 2 

Není jasné, co bude obsahem správy majetku na účtu dlouhodobých 

investic a podle jakých pravidel se bude provádět. Podle pravidel pro 

správu cizího majetku v občanském zákoníku?  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 3 

Není nám znám důvod, proč to může být jen tato osoba. Spíše 

bychom očekávali, že tento účet může vést osoba, která je oprávněna 

ke službě správy a úschovy, a tedy vedení majetkového účtu. 

Samozřejmě tam, kde by si dle předešlého odstavce sjednal zákazník 

se správcem službu obhospodařování majetku, tam je jasné, že musí 

být k této činnosti ex lege licence. Pokud by si zákazník 

obhospodařoval účet sám, pak by správce účtu dlouhodobých investic 

měl mít licenci k přijímání a předávání pokynů k obchodům 

s investičními nástroji, případně k jejich provádění.  

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(2) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 

(3) Pokud správce nemá oprávnění přijímat vklady podle zákona 

upravujícího činnost bank od veřejnosti, může u oprávněné osoby 

uložit peněžní prostředky zákazníků v jejich prospěch a evidovat 

výši takových pohledávek na jím vedeném účtu dlouhodobých 

investic. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193a odst. 3 

Banka nemůže bez speciální licence poskytovat investiční služby. 

Pokud takovou licenci nemá, účet dlouhodobých investic může být 

pouze jako „spořicí účet“? V takovém případě by to vůbec nebyl 

produkt z kapitálového trhu a jeho regulace. Případně prosíme o 

bližší odůvodnění tohoto odstavce. 

Vysvětleno. 

Z důvodu daňové neutrality by mělo být možné vést i spořící účet 

jako účet dlouhodobých investic. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193b 

Na základě dosavadních konzultací jsme se domnívali, že účet 

dlouhodobých investic bude pouze pojmem daňového práva (tomu 

Vyhověno jinak, vysvětleno. 

Mělo by se jednat o nadstavbovou evidenci nad rámec stávajících 

majetkových a peněžních účtů z důvodu potřeby evidovat 

investiční nástroje i peníze. Upraveno takto: 
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nasvědčuje i znění důvodové zprávy na str. 37: „Ve vztahu k ÚDI jde 

o nový produkt zejména z hlediska daňové podpory, jinak se jedná o 

jakousi nadstavbu pro stávající produkty“.). Z ustanovení § 193a ale 

vyplývá, že se bude jednat o jakýsi nový smluvní typ. Takto 

koncipovaná úprava vyvolává celou řadu nejasností a otázek. 

Není jasné, jaká je právní povaha účtu dlouhodobých investic – jestli 

je to peněžní účet nebo majetkový účet. Z § 193c lze dovozovat, že to 

bude zřejmě obojí – v praxi se ale peněžní i majetkové účty vedou 

odděleně – zavedení jakéhosi hybridního účtu povede zřejmě k 

technickým a praktickým problémům (např. v oblasti účetnictví a 

výkaznictví). A není jasný vztah úpravy smlouvy o účtu 

dlouhodobých investic k úpravě smlouvy o účtu v občanském 

zákoníku, ani k úpravě platebních účtů v zákoně o platebním styku, 

ani k úpravě majetkových účtů v občanském zákoníku a zákoně o 

podnikání na kapitálovém trhu. Je vedení účtu dlouhodobých investic 

přijímáním vkladů podle zákona o bankách? Je vedení účtu 

dlouhodobých investic investiční službou? Budou na takový účet 

dopadat ustanovení zákona o platebním styku? 

Z definice smlouvy o účtu dlouhodobých investic v § 193a také 

vyplývá, že majetek, který bude jiný, než peněžní prostředky, nebude 

možné na účet vložit, pouze jej převést na jiný účet dlouhodobých 

investic téhož majitele.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

§ 193a 

Smlouva o účtu dlouhodobých investic 

(1) Smlouvou o účtu dlouhodobých investic se správce účtu 

dlouhodobých investic zavazuje vést účet dlouhodobých investic 

pro majitele tohoto účtu a poskytovat mu související služby v 

souladu se svým podnikatelským oprávněním, příslušnými 

právními předpisy a dohodou s majitelem tohoto účtu. 

(2) Vést účet dlouhodobých investic může jen osoba oprávněná 

vést příslušnou evidenci investičních nástrojů anebo oprávněná 

přijímat vklady podle zákona upravujícího činnost bank od 

veřejnosti. 

(3) Pokud správce nemá oprávnění přijímat vklady podle zákona 

upravujícího činnost bank od veřejnosti, může u oprávněné osoby 

uložit peněžní prostředky zákazníků v jejich prospěch a evidovat 

výši takových pohledávek na jím vedeném účtu dlouhodobých 

investic. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193b 

Smysl ustanovení uvedených v § 193b odst. 1 až 3 je nejasný. Není 

jasné, proč se zde upravují otázky, které jsou zcela zřejmé (např. 

zákaz převodu majetku bez právního důvodu). Zákaz provést pokyn 

majitele, který je v rozporu se smlouvou, je pochybný.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Cílem je zabránit tomu, aby majiteli účtu vznikla povinnost 

vrácení daňové podpory z důvodu jednání správce. Cílem je také 

zabránit neoprávněnému vyvedení majetku z účtu dlouhodobých 

investic. Odstavec 3 je inspirován v § 73 odst. 2 ZISIF.  

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193b odst. 4 

Není jasné, co se rozumí významným dopadem v oblasti daní.  

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(4) Správce účtu dlouhodobých investic nesmí provést pokyn 
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Tato připomínka je zásadní. majitele tohoto účtu, který by měl za následek vracení daňové 

podpory, ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto 

dopadech v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě 

prohlásí, že si je těchto dopadů vědom. Textová podoba je 

zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je 

zájemce může uchovat a opakovaně zobrazovat. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193b odst. 4 

Tento odstavec nejspíše míří na dodatečné zdanění příjmů poplatníka 

v případě, že by zákazník zrušil účet dlouhodobých investic. 

Nicméně se to také může týkat osvobození od daně v případě splnění 

časového testu u investic do cenných papírů. Proto bychom 

doporučili přímo uvést, že to jsou daňové dopady přímo související 

se zvýhodněním produktu spoření na stáří. Mimochodem k 

zatraktivnění produktu by také mohlo přispět, kdyby byly příjmy 

z obchodování na účtu (z úplatných převodů) dlouhodobých investic 

osvobozeny od daně z příjmu, a to nikoli jen po splnění časového 

testu. Pokud účet dlouhodobých investic přiměje k obchodování větší 

počet nových investorů, pak by se mohl celkově zvýšit objem 

obchodování i mimo účet dlouhodobých investice, kde by se uplatnil 

již standardní časový test, a tedy dopad na rozpočet a příjem z daní 

by se tím mohl vykompenzovat.  

Vyhověno. 

Upraveno takto: 

(4) Správce účtu dlouhodobých investic nesmí provést pokyn 

majitele tohoto účtu, který by měl za následek vracení daňové 

podpory, ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto 

dopadech v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě 

prohlásí, že si je těchto dopadů vědom. Textová podoba je 

zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je 

zájemce může uchovat a opakovaně zobrazovat. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193b odst. 4 

Věta „ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto dopadech v 

textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě prohlásí, že si 

je těchto dopadů vědom“ - předpokládáme, že takováto informace 

může být již součástí smlouvy o účtu dlouhodobých investic. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Cílem je zabránit transakcím, které by znamenaly vracení daňové 

podpory, proto se toto vyžaduje ve vztahu ke každé takové 

transakci, která by měla být v podstatě nedovolená. Pouhé 

upozornění ve smlouvě nelze považovat za postačující. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193b odst. 4 

Odkaz na anglický jazyk může být matoucí pro klienty, se kterými 

není jednáno v anglickém jazyce. 

Vyhověno. 

Návrh byl upraven takto: 

Správce účtu dlouhodobých investic nesmí provést pokyn majitele 

tohoto účtu, který by měl za následek vracení daňové podpory, 

ledaže jej správce tohoto účtu informuje o těchto dopadech 
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v textové podobě a majitel tohoto účtu v textové podobě prohlásí, 

že si je těchto dopadů vědom. Textová podoba je zachována, jsou-

li informace sděleny takovým způsobem, že je zájemce může 

uchovat a opakovaně zobrazovat. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193c odst. 1 písm. b) až g) 

Toto rozdělení nám přijde zavádějící. Jsou zde jak jednoduché, tak 

složité investiční nástroje, což umožňuje, aby všechny investiční 

nástroje byly na účtu dlouhodobých investic. Dále se pak uvádí 

dluhopisy ČR, kryté dluhopisy a deriváty, což jsou také investiční 

nástroje a jsou zahrnuty již pod jednoduchými nebo komplexními 

investičními nástroji. 

Vyhověno. 

Struktura investičních nástrojů byla upravena takto: 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 

kurz nebo měna. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193c odst. 1 písm. d)  

Důvodová zpráva uvádí, že se může jednat o státní dluhopisy bez 

specifikace České republiky. Z jakého důvodu tomu tak je, 

pomineme-li případnou vyšší atraktivitu ve financování České 

republiky? Je taková preference v souladu s předpisy a hodnotami 

evropského práva? 

Vyhověno jinak. 

Struktura investičních nástrojů byla upravena takto: 

(1) Majetek vedený na účtu dlouhodobých investic mohou tvořit 

pouze 

a) peněžní prostředky, 

b) investiční cenné papíry, 

c) cenné papíry kolektivního investování, 

d) nástroje peněžního trhu a 

e) deriváty, které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění 

majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic, je-li hodnotou, k 

níž se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový 

kurz nebo měna. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193c odst. 2 

„10 % hodnoty majetku vedeného na účtu dlouhodobých investic“ -

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Nebude navrhována ani 

úprava původně obsažená v § 193c odst. 2 ZPKT. 
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může být implementačně náročné, aby správce účtu pořád sledoval 

dodržování tohoto atributu. Např. pokud by poklesla hodnota 

jednoduché nástroje (a byl hojně zastoupen v portfoliu), naroste 

v portfoliu hodnota komplexního nástroje. Pokud by si zákazník 

spravoval účet sám (tj. zadával pokyny k obchodování a nikoli 

v rámci obhospodařování portfolia), tak by měl obchodník nutit 

zákazníka, aby pozici v komplexním nástroji snížil? I když by 

správce byl pověřen k obhospodařování majetku na účtu, musel by na 

účtu držet menší část investice v komplexních nástrojích než je 10/5 

%, aby se nestalo, že změnou hodnoty investičních nástrojů bude 

tento limit porušen. Možná by bylo řešením, aby tento atribut byl 

brán v potaz při nákupu investičního nástroje, ale nikoli měl vést 

k odprodeji komplexních nástrojů v portfoliu. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193c odst. 2 

„pokud majitel účtu písemně prohlásí, že se považuje za majetného 

investora“ - rozumíme tomu správně, že drobný investor nemůže 

překročit tyto mantinely ani v případě, že by podepsal prohlášení 

podle navrhovaného § 15k odst. 4 o tom, že si je vědom případný 

rizik? 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Nebude navrhována ani 

úprava původně obsažená v § 193c odst. 2 ZPKT. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 193c odst. 4 

Z toho a contrario dovozujeme, že výnosy (dividendy, výnosy 

z dluhopisů aj.) mohou být vyplaceny mimo účet dlouhodobých 

investic. Doporučili bychom uvést přímo pro vyloučení pochybností 

s tím, že se mohou dohodnout zákazník se správcem jinak. Produkt 

by tímto mohl být pro zákazníky atraktivnější a dával by i možnost 

správci si sjednat jinak, a tak neimplementovat tuto možnost, pokud 

by to pro něj bylo technicky náročné. 

Navrhujeme do odst. 4 doplnit na konec textu: „Ostatní výnosy z 

investičních nástrojů mohou být zaslány mimo účet dlouhodobých 

investic, nedohodne-li se zákazník s obchodníkem s cennými papíry 

jinak“. 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Záměrem je, aby i výnosy zůstávaly součástí ÚDI. Text byl v 

tomto směru upřesněn. Případné vyvádění výnosů by bylo v 

rozporu s pravidly, které platí pro jiné daňově podporované 

produkty spoření na stáří. Upraveno takto: 

(2) Pokud dojde k prodeji, odkupu nebo splacení investičního 

nástroje podle odstavce 1 písm. b) až d), anebo je poskytnuto 

vypořádání v penězích z derivátu podle odstavce 1 písm. e), 

zůstávají získané peněžní prostředky součástí majetku vedeného 

na účtu dlouhodobých investic. To platí i pro peněžní prostředky 

získané z důvodu zániku emitenta investičního nástroje, investiční 

nástroje získané výměnou za jiné investiční nástroje vedené 

na účtu dlouhodobých investic a výnosy z majetku vedeného 

na účtu dlouhodobých investic. 
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Českomor

avská 

poradensk

á a.s. 

Ke změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu  

K § 193c odst. 2 

Navržení úpravy §193c odst. 2:  

Investiční nástroje, které nejsou jednoduchým investičním nástrojem 

podle §15k odst. 3 nebo cenným papírem fondu kolektivního 

investování, nesmí tvořit více než 10 % hodnoty majetku vedeného 

na účtu dlouhodobých investic; to neplatí, pokud majitel účtu 

písemně prohlásí, že se považuje za majetného investora z důvodů 

uvedených v § 15k odst. 5 písm. a) nebo b). 

Odůvodnění: 

Současná podoba navrhované právní úpravy definuje v §193c, co 

může být obsahem portfolia účtu dlouhodobých investic. Tato 

podoba sice umožňuje, aby do těchto portfolií byly nabývány cenné 

papíry speciálních fondů kolektivního investování, nicméně dle 

odstavce 2 §193c pouze v maximální výši 10 % hodnoty majetku 

vedeného na účtu dlouhodobých investic.  

Vzhledem k tomu, že speciální fondy jsou, stejně jako fondy 

standardní, přísně regulovány, musí jejich fungování splňovat jasná 

pravidla. Nelze tak s jednoznačností bez dalšího tvrdit, že fondy 

standardní jsou bezpečnějším aktivem k dlouhodobé investici a 

zhodnocování vložených prostředků za podmínky minimalizace 

rizika. Na základě toho jsou jak fondy standardní, tak i fondy 

speciální významně regulovanými subjekty a z podstaty věci sledují 

základní principy obezřetného investování na daném časovém 

horizontu. Co se týče povolené skladby jejich portfolií, mohou tyto 

fondy kolektivního investování efektivně dopomoci k diverzifikaci 

rizika investovaných prostředků a ke snížení volatility hodnoty 

majetku evidovaném na účtu dlouhodobých investic.  

Jako konkrétní případ takového speciálního fondu si dovolujeme 

uvést speciální fond nemovitostí, u nějž nařízení vlády č. 243/2013 

Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 

obhospodařování jasně vymezuje investiční limity a mj. i požadavek 

na likvidní složku takového fondu ve výši minimálně 20 % hodnoty 

svého majetku. Dle našeho názoru by jedním z pilířů (vybraných) 

Vyhověno jinak. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. Nebude navrhována ani 

úprava původně obsažená v § 193c odst. 2 ZPKT. 
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produktů dlouhodobého spoření na stáří měly být právě i nemovitosti, 

které jsou obecně považovány za jednu z nejkonzervativnějších 

možností dlouhodobého zhodnocování volných prostředků. 

Samotný restriktivní 10% limit alokace majetku účtu dlouhodobých 

investic do jiných, než Jednoduchých investičních nástrojů nemusí 

nutně splňovat původní účel. Zavedení kategorie Jednoduchých 

investičních nástrojů je spojeno s vymezením okruhu nástrojů, které 

mohou být investorům zpřístupněny v režimu execution only. 

Vzhledem k tomu, že produkt účtu dlouhodobých investic bude 

zákazníkovi poskytován mj. i prostřednictvím obchodníků s cennými 

papíry, disponujícími odpovídajícím oprávněním, projde zákazník 

testem vhodnosti investice, který reflektuje individuální parametry 

klienta a definuje vhodnost nabízené investiční strategie pro klienta 

jako takové. 

In 

Investmen

ts, s. r. o. 

Ponechání IZ a nelicencování na OCP 

Uvítali bychom nastavení možnosti jednoduchého přelicencování na 

OCP, pro ty IZ, pro které v tom vidí smysl. V návrhu zákona tento 

bod vypadl? 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Tato změna byla zvažována ve vztahu k připravované transpozici 

směrnice Investment Firms Directive, která bude předmětem 

samostatné novely. Dle výsledků veřejné konzultace je ale 

plánováno, že nejprve dojde k transpozici směrnice, aby byl 

zřejmý právní režim obchodníků s cennými papíry 3. kategorie a 

teprve poté bude znovu zvážena možnost tohoto automatického 

přelicencování. 

§ 15k nové odstavce 4 až 6 

Tento institut nepřinese kromě úpravy vnitřních směrnic žádný 

podstatný přínos. 

Vyhověno. 

Změna § 15k ZPKT nebude navrhována. 

§ 29 odst. 3 - Rozšíření okruhu nabízených CP pro IZ 

Obáváme se, že umožnění nabízení např. akcií může vést k situaci 

přes 2018 a můžeme se vrátit zpět. Za nás by tento segment neměl 

být pro IZ znovu otevřen. 

Vyhověno. 

Změna § 29 odst. 3 ZPKT nebude navrhována, primárně z důvodů 

uvedených v této připomínce. 

§ 29 odst. 4 

Vítáme možnost předávat pokyny IZ zahraničním subjektům. Za nás 

je to v současné době diskriminační situace a jedna 

Vyhověno. 

Tato změna bude i nadále součástí této novely. Děkujeme za 

vyjádření podpory této změně. 
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z nejzásadnějších změn v zákoně pro IZ. 

ÚČET DLOUHODOBÝCH INVESTIC 

Považuje za žádoucí u produktu se státní podporou limitovat výši 

úplaty správcové společnosti jako je to u DPS. Bez těchto limitů se 

obáváme dříve nebo později vzniknou produkty typu Investičního 

životního pojištění a za 5-10 let budou články obdobného typu jako 

zde pro IŽP a předplacené vstupní poplatky u investic - 

https://www.penize.cz/financni-poradenstvi/416704-nove-triky-

financnich-poradcu-investice-ale-i-stavebko 

Omezení úplaty OCP do např. 2-3% p.a. by stačilo, aby nedocházelo 

k mis-sellingu. 

Vzato na vědomí.  

Podnět vítáme, považujeme jej za relevantní. Jedná se však o 

koncepční problematiku, která má přesah do právní úpravy v 

ostatních sektorech finančního trhu, případné regulatorní řešení je 

tedy nezbytné formulovat na základě širší konzultace a shody 

odborné veřejnosti. 
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