
Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 6 odst. 
16 

(16) Institucí penzijního pojištění se 
pro účely tohoto zákona rozumí 
poskytovatel finančních služeb 
oprávněný k provozování penzijního 
pojištění bez ohledu na jeho právní 
formu, který je 
a) provozován na principu fondového 
hospodaření, 
b) zřízen pro účely poskytování 
důchodových dávek mimo povinný 
důchodový systém136) na základě 
smlouvy nebo na základě jinak 
sjednané účasti na penzijním pojištění 
a vykonává činnost z toho vyplývající 
a 
c) povolen a provozuje penzijní 
pojištění v členském státě Evropské 
unie nebo státě tvořícím Evropský 
hospodářský prostor a podléhá 
dohledu příslušných orgánů v tomto 
státě. 

32016L1164 čl. 2 bod 5 
písm. d) a 
e) 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
5) „finančním podnikem“ 
kterýkoli z těchto subjektů:  
d) instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění spadající 
do oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES, ledaže se členský stát 
rozhodl nepoužít uvedenou 
směrnici zcela nebo zčásti 
na uvedenou instituci v souladu 
s článkem 5 uvedené směrnice, 
nebo správce instituce 
zaměstnaneckého penzijního 
pojištění podle čl. 19 odst. 1 
uvedené směrnice; 
e) instituce penzijního pojištění 
provozující penzijní systémy, 
které jsou považovány za systémy 
sociálního zabezpečení, na které 
se vztahují nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009, jakož i každá 
právnická osoba zřízená za účelem 
investování těchto systémů;  
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§ 15a odst. 
2 

(2) Institucí penzijního pojištění se 
pro účely daní z příjmů rozumí 
poskytovatel finančních služeb 
oprávněný k provozování penzijního 
pojištění, který je 
a) provozován na principu 

fondového hospodaření, 
b) zřízen pro účely poskytování 

důchodových dávek mimo povinný 
důchodový systém136) na základě 
smlouvy nebo na základě jinak 
sjednané účasti na penzijním 
pojištění a vykonává činnost z 
toho vyplývající a 

c) povolen a provozuje penzijní 
pojištění v členském státě 
Evropské unie nebo státě tvořícím 
Evropský hospodářský prostor a 
podléhá dohledu příslušného 
orgánu v tomto státě. 

 

32016L1164 čl. 2 bod 5 
písm. d) a 
e) 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
5) „finančním podnikem“ 
 kterýkoli z těchto subjektů:  
d) instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění spadající 
do oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES, ledaže se členský stát 
rozhodl nepoužít uvedenou 
směrnici zcela nebo zčásti 
na uvedenou instituci v souladu 
s článkem 5 uvedené směrnice, 
nebo správce instituce 
zaměstnaneckého penzijního 
pojištění podle čl. 19 odst. 1 
uvedené směrnice; 
e) instituce penzijního pojištění 
provozující penzijní systémy, které 
jsou považovány za systémy 
sociálního zabezpečení, na které 
se vztahují nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009, jakož i každá 
právnická osoba zřízená za účelem 
investování těchto systémů; 

§ 17 odst. 
1 písm d) 

Poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob je 
d) podfond akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem 
investičního fondu podle zákona 
upravujícího investiční společnosti a 
investiční fondy, 

32017L0952 čl. 1 odst. 
1 

Článek 1 se nahrazuje tímto: 
„Článek 1 Oblast působnosti  
1. Tato směrnice se vztahuje 
na všechny daňové poplatníky 
podléhající v jednom nebo více 
členských státech dani z příjmů 
právnických osob, včetně stálých 
provozoven subjektů, které jsou 
pro daňové účely rezidenty třetí 
země, pokud se nacházejí 
v jednom nebo více členských 
státech.  

§ 17b odst. 
1 písm. c) 
úvodní 
část  

(1) Základním investičním fondem se 
pro účely tohoto zákona rozumí 
c) investiční fond a podfond akciové 

společnosti s proměnným základním 
kapitálem investičního fondu podle 
zákona upravujícího investiční 
společnosti a investiční fondy 
investující v souladu se svým 
statutem více než 90 % hodnoty 
svého majetku do 

 

32017L0952 čl. 1 odst. 
1 

Článek 1 se nahrazuje tímto: 
„Článek 1 Oblast působnosti  
1. Tato směrnice se vztahuje 
na všechny daňové poplatníky 
podléhající v jednom nebo více 
členských státech dani z příjmů 
právnických osob, včetně stálých 
provozoven subjektů, které jsou 
pro daňové účely rezidenty třetí 
země, pokud se nacházejí 
v jednom nebo více členských 
státech.  
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§ 23f písm. 
h) 

Úprava výsledku hospodaření nebo 
rozdílu mezi příjmy a výdaji v 
důsledku omezení uznatelnosti 
nadměrných výpůjčních výdajů se 
nepoužije u poplatníka daně z příjmů 
právnických osob, který je 
h) investičním fondem nebo 
podfondem akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem 
investičního fondu podle zákona o 
investičních společnostech a 
investičních fondech nebo obdobným 
zahraničním fondem, 

32016L1164 čl. 4 odst. 
7 

7. Členské státy mohou z oblasti 
působnosti odstavců 1 až 6 
vyjmout finanční podniky včetně 
těch, které jsou součástí 
konsolidované skupiny pro účely 
účetního výkaznictví. 
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Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů  
Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, 
§, odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanove
ní (čl., 
odst., 
písm., 
bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 193 
odst. 3 

(3) Rozhodnutí nebo jiný úkon soudu 
nebo správního orgánu, které se dotýká 
práv třetích osob a bylo přijato za účelem 
udržení nebo ozdravení finanční situace 
některé ze smluvních stran, popřípadě 
zákazu nebo omezení provedení určitých 
obchodů nebo převodu finančních 
prostředků některou ze smluvních 
stran27), nemá vliv na závěrečné 
vyrovnání, jestliže závěrečné vyrovnání 
bylo uzavřeno před přijetím rozhodnutí 
nebo provedením jiného úkonu. 
______________________ 
26) § 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona 
č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. 
27) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) 
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 
úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a 
o doplnění zákona České národní rady 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
zákona č. 100/2000 Sb., zákona 
č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a 
zákona č. 120/2007 Sb., § 43 odst. 1 
zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním 
připojištění se státním příspěvkem a 
o změnách některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
zákona č. 170/1999 Sb., zákona 
č. 36/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb. 

32002L004
7 

čl. 7 odst. 
1 

Členské státy zajistí, aby se 
doložka o závěrečném 
vypořádání mohla stát účinnou 
v souladu se svými podmínkami: 
a) bez ohledu na zahájení či 
pokračování likvidačního řízení 
nebo reorganizačních opatření u 
poskytovatele nebo příjemce 
zajištění; nebo 
b) bez ohledu na údajné 
postoupení, soudní či jiné 
obstavení nebo jiné naložení 
s těmito právy. 
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Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, 

ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanove
ní (čl., 
odst., 
písm., 
bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 11 odst. 
5  věta 
druhá  

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. 

32009L0065  
 
 
 

č1. 6 
odst. 3 
písm. a) 

Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy vydat správcovské 
společnosti povolení k tomu, aby 
vedle správy SKIPCP 
poskytovala tyto služby:  
a) správu jednotlivých 
investičních portfolií, včetně 
portfolií penzijních fondů, s 
prostorem pro vlastní uvážení v 
rámci pověření od investorů, 
pokud taková portfolia zahrnují 
jeden nebo více nástrojů 
vyjmenovaných v příloze I 
oddílu C směrnice 2004/39/ES, a 

   
 
 

  

  32011L006 čl. 6 odst. 
2 a 4 
písm. a) 

2. Členské státy vyžadují, aby 
žádný správce nesamosprávného 
alternativního investičního fondu 
nevykonával jiné činnosti než 
činnosti uvedené v příloze I této 
směrnice a dodatečnou správu 
SKIPCP na základě povolení 
podle směrnice 2009/65/ES. 
4. Odchylně od odstavce 2 
mohou členské státy povolit, aby 
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správce nesamosprávného 
alternativního investičního fondu 
poskytoval tyto služby:  
a) správu jednotlivých 
investičních portfolií, včetně 
portfolií penzijních fondů a 
institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění v souladu s 
čl. 19 odst. 1 směrnice 
2003/41/ES s prostorem pro 
vlastní uvážení v rámci pověření 
od investorů; 

§ 11 odst. 
6 a 7 

(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. 

32011L0061 čl. 6 odst. 
4 písm. a) 

Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy povolit, aby 
správce nesamosprávného 
alternativního investičního fondu 
poskytoval tyto služby:  
a) správu jednotlivých 
investičních portfolií, včetně 
portfolií penzijních fondů a 
institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění v souladu s 
čl. 19 odst. 1 směrnice 
2003/41/ES s prostorem pro 
vlastní uvážení v rámci pověření 
od investorů; 

  32009L0065 č1. 6 
odst. 3 
písm. a) 

Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy vydat správcovské 
společnosti povolení k tomu, aby 
vedle správy SKIPCP 
poskytovala tyto služby:  
a) správu jednotlivých 
investičních portfolií, včetně 
portfolií penzijních fondů, s 
prostorem pro vlastní uvážení v 
rámci pověření od investorů, 
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pokud taková portfolia zahrnují 
jeden nebo více nástrojů 
vyjmenovaných v příloze I 
oddílu C směrnice 2004/39/ES, a 

§ 11 odst. 
8 

(8) Při výkonu činnosti podle 
odstavců 6 a 7 dodržuje investiční 
společnost přiměřeně pravidla 
jednání se zákazníky při poskytování 
investiční služby podle § 4 odst. 2 
písm. d) zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu a je povinna 
držet dodatečný kapitál ve výši 0,02 
% z hodnoty majetku 
obhospodařovaného podle odstavců 6 
a 7. 

32009L0065  č1. 6 
odst. 4 

Ustanovení čl. 2 odst. 2 a články 
12, 13 a 19 směrnice 
2004/39/ES se použijí na 
poskytování služeb uvedených v 
odstavci 3 tohoto článku 
správcovskými společnostmi. 

  32011L0061 čl. 6 odst. 
6 

Na poskytování služeb 
uvedených v odstavci 4 tohoto 
článku správcem se použijí čl. 2 
odst. 2 a články 12, 13 a 19 
směrnice 2004/39/ES. 

§ 21 odst. 
1 

(1) Personální vybavení zdroje 
obhospodařovatele investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
musí být přiměřené povaze, rozsahu a 
složitosti jím vykonávaných činností.  

32009L0065 čl. 14 
odst. 1 
písm. c),  

Každý členský stát stanoví 
pravidla jednání, která 
správcovské společnosti 
povolené v daném členském 
státě za všech okolností 
dodržují. Tato pravidla musí 
přinejmenším provádět zásady 
stanovené v tomto odstavci. 
Uvedené zásady zajišťují, aby 
správcovská společnost  
c) měla a skutečně využívala 
prostředky a postupy, které jsou 
nezbytné pro řádný výkon 
obchodní činnosti; 

  32009L0065 čl. 30 
druhý 
pododst. 

Pro účely článků uvedených v 
prvním pododstavci se výrazem 
„správcovská společnost“ 
rozumí výraz „investiční 
společnost“. 

  32010L0043 čl. 5 odst. 
1  

Členské státy od správcovských 
společností vyžadují, aby 
zaměstnávaly osoby s takovými 
dovednostmi, vědomostmi a 
odbornými znalostmi, jaké jsou 
potřebné k plnění přidělených 
povinností. 

  32010L0043 čl. 5 odst. 
4 

Členské státy zajistí, aby 
správcovské společnosti pro 
účely odstavců 1, 2 a 3 
zohlednily povahu, rozsah a 
složitost svého předmětu 
podnikání, jakož i povahu a 
škálu služeb a činností 
poskytovaných a vykonávaných 
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při tomto podnikání. 
  32011L0061 čl. 12 

odst. 1 
první 
pododst. 
písm. c)  

Členské státy zajistí, aby správci 
vždy:  
c) měli k dispozici a skutečně 
využívali prostředky a postupy, 
které jsou nezbytné pro řádný 
výkon jejich obchodních 
činností;   

  32011L0061 čl. 18 
odst. 1 
první 
pododst. 

Členské státy vyžadují, aby 
správce vždy využíval vhodné a 
přiměřené lidské a technické 
zdroje, které jsou nezbytné pro 
řádnou správu alternativních 
investičních fondů. 

§ 38 odst. 
1 písm. s) a 
t), odstavec 
2 

(1) Administrací investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
jsou ve vztahu k tomuto fondu tyto 
činnosti: 
s) vykonávání nebo obstarávání 
činností uvedených v odstavci 2 a 
s) úschova cenných papírů a 
vedení evidence zaknihovaných 
cenných papírů vydávaných tímto 
fondem, 
t) nabízení investic do tohoto 
fondu a 
 
(2) Administrací investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
mohou popřípadě být i tyto činnosti: 
a) úschova cenných papírů a vedení 
evidence zaknihovaných cenných 
papírů vydávaných tímto fondem, 
nebo 
b) nabízení investic do tohoto fondu. 

32009L0065 příloha II 
druhá a 
třetí 
odrážka 

Funkce, které jsou součástí 
činnosti kolektivní správy 
portfolia: 
- administrativní činnosti: 
a) právní služby a účetní služby 
v rámci správy fondu; 
b) vyřizování žádostí o 
informace od zákazníků; 
c) oceňování a stanovování cen 
(včetně daňových přiznání); 
d) sledování dodržování 
právních předpisů; 
e) vedení registru podílníků; 
f) rozdělování zisku; 
g) emitování a vyplácení 
podílových jednotek; 
h) smluvní vyrovnání (včetně 
odeslání osvědčení); 
i) vedení záznamů, 
- obchodování. 

  32011L0061 čl. 6 odst. 
5 písm. c) 

Správci nesmí být podle této 
směrnice povoleno poskytovat:  
c) pouze činnosti uvedené v 
bodě 2 přílohy I nebo 
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  32011L0061 příloha I, 
odst. 2 

K dalším činnostem, které může 
správce navíc vykonávat při 
kolektivní správě alternativního 
investičního fondu, patří: 
a) administrativní úkony: 
i) právní služby a účetní služby v 
rámci správy fondu, 
ii) vyřizování žádostí o 
poskytnutí informací od 
zákazníků, 
iii) oceňování a stanovování cen 
včetně daňových přiznání, 
iv) sledování dodržování 
právních a jiných předpisů, 
v) vedení registru držitelů 
podílových jednotek/akcionářů, 
vi) rozdělování zisku, 
vii) emitování a vyplácení 
podílových jednotek a akcií, 
viii) smluvní vyrovnání (včetně 
odeslání osvědčení), 
ix) vedení záznamů; 
b) nabízení; 
c) činnosti spojené s aktivy 
alternativních investičních 
fondů, totiž služby nezbytné k 
plnění povinností správce při 
správě cizího majetku, 
hospodářskou správu, činnosti 
spojené se správou nemovitostí, 
poradenství podnikům, pokud 
jde o kapitálové struktury, 
průmyslovou strategii a 
související záležitosti, 
poradenství a služby ohledně 
spojení a koupě podniku a jiné 
služby spojené se správou 
alternativního investičního fondu 
a společností a dalších aktiv, do 
kterých tento alternativní 
investiční fond investoval.  

§ 39 odst. 
5 věta 
druhá 

Vykonává-li obhospodařovatel 
investičního fondu nebo zahraničního 
investičního fondu činnost podle § 38 
odst. 2 písm. b) 1 písm. t) bez povolení 
podle odstavce 4, musí tuto činnost 
vykonávat s odbornou péčí a dodržovat 
přitom obdobně pravidla jednání 
obchodníka s cennými papíry se 
zákazníky týkající se poskytování 
investiční služby přijímání a předávání 
pokynů týkajících se investičních 
nástrojů. 

32011L0061 
 
 

 

čl. 5 odst. 
1 a  

5. Členské státy zajistí, aby každý 
alternativní investiční fond 
spravovaný podle této směrnice 
měl jednoho správce, který bude 
odpovědný za zajištění 
dodržování této směrnice. 
Správcem musí být buď:  
a) správce nesamosprávného 
alternativního investičního fondu 
jako právnická osoba jmenovaná 
alternativním investičním 
fondem nebo jeho jménem a 
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která je na základě tohoto 
jmenování odpovědná za správu 
alternativního investičního fondu 
(dále jen „správce 
nesamosprávného alternativního 
investičního fondu“), nebo 
b) samosprávný alternativní 
investiční fond s povolením 
správce, umožňuje-li právní 
forma alternativního 
investičního fondu samosprávu a 
rozhodne-li se řídící orgán 
alternativního investičního fondu 
nejmenovat správce 
nesamosprávného alternativního 
investičního fondu. 

  32011L0061 
 

příloha I Při správě alternativního 
investičního fondu správce 
vykonává alespoň tyto činnosti 
spojené se správou investic: 
a) správu portfolií; 
b) řízení rizik. 
K dalším činnostem, které může 
správce navíc vykonávat při 
kolektivní správě alternativního 
investičního fondu, patří: 
a) administrativní úkony: 
i) právní služby a účetní služby v 
rámci správy fondu, 
ii) vyřizování žádostí o 
poskytnutí informací od 
zákazníků, 
iii) oceňování a stanovování cen 
včetně daňových přiznání, 
iv) sledování dodržování 
právních a jiných předpisů, 
v) vedení registru držitelů 
podílových jednotek/akcionářů, 
vi) rozdělování zisku, 
vii) emitování a vyplácení 
podílových jednotek a akcií, 
viii) smluvní vyrovnání (včetně 
odeslání osvědčení), 
ix) vedení záznamů; 
b) nabízení; 
c) činnosti spojené s aktivy 
alternativních investičních 
fondů, totiž služby nezbytné k 
plnění povinností správce při 
správě cizího majetku, 
hospodářskou správu, činnosti 
spojené se správou nemovitostí, 
poradenství podnikům, pokud 
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jde o kapitálové struktury, 
průmyslovou strategii a 
související záležitosti, 
poradenství a služby ohledně 
spojení a koupě podniku a jiné 
služby spojené se správou 
alternativního investičního fondu 
a společností a dalších aktiv, do 
kterých tento alternativní 
investiční fond investoval. 

§ 48 odst. 
1 

(1) Personální vybavení zdroje 
administrátora investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
musí být přiměřené povaze, rozsahu a 
složitosti rozsahu jím vykonávaných 
činností. 

32009L0065 čl. 14 
odst. 1 
písm. c) 

Každý členský stát stanoví 
pravidla jednání, která 
správcovské společnosti 
povolené v daném členském 
státě za všech okolností 
dodržují. Tato pravidla musí 
přinejmenším provádět zásady 
stanovené v tomto odstavci. 
Uvedené zásady zajišťují, aby 
správcovská společnost  
c) měla a skutečně využívala 
prostředky a postupy, které jsou 
nezbytné pro řádný výkon 
obchodní činnosti; 

  32009L0065 čl. 30 
druhý 
pododst. 

Pro účely článků uvedených v 
prvním pododstavci se výrazem 
„správcovská společnost“ 
rozumí výraz „investiční 
společnost“. 

  32010L0043 čl. 5 odst. 
1  

Členské státy od správcovských 
společností vyžadují, aby 
zaměstnávaly osoby s takovými 
dovednostmi, vědomostmi a 
odbornými znalostmi, jaké jsou 
potřebné k plnění přidělených 
povinností. 

  32010L0043 čl. 5 odst. 
4 

Členské státy zajistí, aby 
správcovské společnosti pro 
účely odstavců 1, 2 a 3 
zohlednily povahu, rozsah a 
složitost svého předmětu 
podnikání, jakož i povahu a 
škálu služeb a činností 
poskytovaných a vykonávaných 
při tomto podnikání. 

  32011L0061 čl. 12 
odst. 1 
první 
pododst. 
písm. c) 

Členské státy zajistí, aby správci 
vždy:  
c) měli k dispozici a skutečně 
využívali prostředky a postupy, 
které jsou nezbytné pro řádný 
výkon jejich obchodních 
činností;    

  32011L0061 čl. 18 
odst. 1 

Členské státy vyžadují, aby 
správce vždy využíval vhodné a 
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první 
pododst. 

přiměřené lidské a technické 
zdroje, které jsou nezbytné pro 
řádnou správu alternativních 
investičních fondů. 

§ 71 odst. 
1 písm. b) 

(1) V rámci činnosti depozitáře 
depozitář fondu kolektivního 
investování 
b) má v úschově investiční nástroje 
a ostatní majetek fondu kolektivního 
investování, jehož, jejichž povaha to 
umožňuje, a 

32011L0061 čl. 21 
odst. 8 

Aktiva alternativního 
investičního fondu nebo správce, 
který jedná jménem 
alternativního investičního 
fondu, musí být dána depozitáři 
do úschovy takto:  
a) finanční nástroje, které lze dát 
do úschovy:  
i) depozitář přijme do úschovy 
veškeré finanční nástroje, které 
lze zapsat na účet finančních 
nástrojů vedený v evidenci 
depozitáře, a veškeré finanční 
nástroje, které lze depozitáři 
fyzicky předat,  
ii) pro tyto účely depozitář 
zajistí, aby všechny finanční 
nástroje, které lze zapsat na účet 
finančních nástrojů vedený v 
evidenci depozitáře, byly v jeho 
evidenci zapsány na oddělených 
účtech v souladu článkem 16 
směrnice 2006/73/ES, které jsou 
vedeny na jméno alternativního 
investičního fondu, případně na 
jméno správce, jenž jedná 
jménem alternativního 
investičního fondu, aby bylo v 
souladu s příslušnými právními 
předpisy vždy zřejmé, že patří 
danému alternativnímu 
investičnímu fondu;  
b) ostatní aktiva:  
i) depozitář ověří, že tato aktiva 
vlastní alternativní investiční 
fond nebo správce, který jedná 
jménem alternativního 
investičního fondu, a vede v 
evidenci ta aktiva, u nichž je 
prokázáno, že jsou ve vlastnictví 
alternativního investičního 
fondu, případně správce, který 
jedná jménem alternativního 
investičního fondu,  
ii) vlastnictví alternativního 
investičního fondu nebo správce, 
který jedná jménem 
alternativního investičního 
fondu, se posuzuje na základě 
informací či dokumentů 
předložených alternativním 
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investičním fondem nebo 
správcem a na základě 
dostupných vnějších podkladů,  
iii) depozitář musí tuto evidenci 
průběžně aktualizovat. 

  32014L0091 čl. 1 bod 
4  - čl. 22 
směrnice 
2009/65/
ES  

Článek 22 se nahrazuje tímto: 
„Článek 22 
1. Investiční společnost, jakož i 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, zajistí, že v souladu s 
touto kapitolou bude jmenován 
pouze jeden depozitář. 
2. Jmenování depozitáře musí 
být doloženo písemnou 
smlouvou. 
Tato smlouva upravuje mimo 
jiné předávání informací 
nezbytných k tomu, aby mohl 
depozitář plnit své úkoly ve 
vztahu k SKIPCP, ke kterému 
byl jmenován depozitářem, 
stanovené touto směrnicí a s 
dalšími příslušnými právními a 
správními předpisy. 
3. Depozitář: 
a) zajišťuje, aby byly prodej, 
emise, odkup, vyplácení a 
zrušení podílových jednotek 
SKIPCP prováděny v souladu s 
příslušným vnitrostátním 
právem a statutem fondu nebo 
zakládacími dokumenty; 
b) zajišťuje, aby hodnota 
podílových jednotek SKIPCP 
byla vypočítávána v souladu s 
příslušným vnitrostátním 
právem a se statutem fondu nebo 
zakládacími dokumenty; 
c) plní pokyny správcovské 
společnosti nebo investiční 
společnosti, pokud nejsou v 
rozporu s příslušným 
vnitrostátním právem nebo se 
statutem fondu či zakládacími 
dokumenty; 
d) zajišťuje, aby u operací s 
aktivy SKIPCP byla protiplnění 
pro SKIPCP poskytována v 
obvyklých lhůtách; 
e) zajišťuje, aby byly příjmy 
SKIPCP využity v souladu s 
příslušným vnitrostátním 
právem a se statutem fondu nebo 
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zakládacími dokumenty. 
4. Depozitář zajišťuje, aby byly 
řádně sledovány peněžní toky 
SKIPCP, a zejména to, aby 
všechny platby učiněné 
investory nebo jejich jménem při 
upisování podílových jednotek 
SKIPCP byly doručeny a aby 
veškeré peněžní prostředky 
SKIPCP byly vloženy na 
peněžní účty, které: 
a) jsou vedeny na jméno 
SKIPCP nebo na jméno 
správcovské společnosti, která 
jménem SKIPCP jedná, nebo na 
jméno depozitáře, který jménem 
SKIPCP jedná; 
b) jsou vedeny u subjektu 
uvedeného v čl. 18 odst. 1 písm. 
a), b) a c) směrnice Komise 
2006/73/ES (22) a 
c) jsou vedeny v souladu se 
zásadami stanovenými v článku 
16 směrnice 2006/73/ES. 
Pokud jsou peněžní účty zřízeny 
na jméno depozitáře, který jedná 
jménem SKIPCP, nesmí být na 
tyto účty vkládány žádné 
peněžní prostředky subjektu 
uvedeného v prvním 
pododstavci písm. b) ani žádné 
vlastní peněžní prostředky 
depozitáře. 
5. Aktiva SKIPCP musí být dána 
depozitáři do úschovy takto: 
a) v případě finančních nástrojů, 
které lze mít v opatrování, 
depozitář: 
i) má v opatrování veškeré 
finanční nástroje, které lze 
zapsat na účet finančních 
nástrojů vedený v evidenci 
depozitáře, a veškeré finanční 
nástroje, které lze depozitáři 
fyzicky předat; 
ii) zajistí, aby všechny finanční 
nástroje, které lze zapsat na účet 
finančních nástrojů vedený v 
evidenci depozitáře, byly v 
souladu se zásadami 
stanovenými v článku 16 
směrnice 2006/73/ES v jeho 
evidenci zapsány na oddělených 
účtech, které jsou vedeny na 
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jméno SKIPCP, nebo na jméno 
správcovské společnosti, jež 
jedná jménem SKIPCP, aby bylo 
v souladu s příslušnými 
právními předpisy zřejmé, že 
nástroje patří neustále danému 
SKIPCP; 
b) v případě ostatních aktiv 
depozitář: 
i) ověří, že tato aktiva vlastní 
SKIPCP nebo správcovská 
společnost, která jedná jménem 
SKIPCP, tak, že na základě 
informací či dokumentů 
předložených SKIPCP nebo 
správcovskou společností a na 
základě dostupných vnějších 
podkladů posoudí, zda SKIPCP 
nebo správcovská společnost, 
která jedná jménem SKIPCP, je 
vlastníkem aktiv; 
ii) vede v evidenci ta aktiva, u 
nichž je prokázáno, že jsou ve 
vlastnictví SKIPCP, nebo 
správcovské společnosti, která 
jedná jménem SKIPCP, a 
průběžně tuto evidenci 
aktualizuje. 
6. Depozitář pravidelně 
poskytuje správcovské 
společnosti či investiční 
společnosti úplný přehled všech 
aktiv SKIPCP. 
7. Aktiva, která má depozitář v 
opatrování, nesmějí být tímto 
depozitářem ani žádnou třetí 
osobou, která byla výkonem 
opatrování pověřena, 
znovuužívána na vlastní účet. 
Znovuužitím se rozumí jakákoli 
transakce s aktivy, jež jsou v 
opatrování, mimo jiné převod, 
zastavení, prodej a zapůjčení. 
Aktiva, která má depozitář v 
opatrování, mohou být 
znovuužita pouze pokud: 
a) je jejich znovuužití provedeno 
na účet SKIPCP; 
b) depozitář plní pokyny 
správcovské společnosti jménem 
SKIPCP; 
c) se znovuužití uskutečňuje ve 
prospěch SKIPCP a v zájmu 
podílníků a 
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d) je transakce kryta vysoce 
kvalitním a likvidním 
kolaterálem, který SKIPCP 
obdržel na základě dohody o 
zpětném převodu finančního 
kolaterálu po splnění závazku, 
při kterém dochází k převodu 
vlastnického práva k finančnímu 
kolaterálu. 
Tržní hodnota kolaterálu musí 
být vždy přinejmenším rovna 
tržní hodnotě znovuužitých aktiv 
zvýšené o přirážku. 
8. Členské státy zajistí, aby v 
případě, že u depozitáře nebo 
kterékoli třetí osoby nacházející 
se v Unii, která byla pověřena 
opatrováním aktiv SKIPCP, 
dojde k platební neschopnosti, 
nebyla aktiva SKIPCP, jež jsou 
v jejich opatrování, k dispozici 
pro účely rozdělení věřitelům 
daného depozitáře nebo dané 
třetí osoby nebo pro účely jejich 
zpeněžení ve prospěch těchto 
věřitelů. 
_________________ 
(22) Směrnice Komise 
2006/73/ES ze dne 10. srpna 
2006, kterou se provádí 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES, 
pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o 
vymezení pojmů pro účely 
zmíněné směrnice (Úř. věst. L 
241, 2.9.2006, s. 26).“ 

§ 83 odst. 
1 věta 
první 

 Fond kvalifikovaných investorů musí 
mít alespoň jednoho depozitáře; fond 
kvalifikovaných investorů, který 
obhospodařuje obhospodařovatel 
oprávněný přesáhnout rozhodný limit, 
však může mít pouze jednoho 
depozitáře a fond kvalifikovaných 
investorů podle § 96 písm. a) a b) 
nemusí mít depozitáře.  

32011L0061 čl. 21 
odst. 1 

Správce zajistí, aby byl pro 
každý alternativní investiční 
fond, který spravuje, jmenován 
jeden depozitář v souladu s tímto 
článkem. 

§ 196 § 196 
(1) Majetek a dluhy investičního 
fondu z investiční činnosti se oceňují 
reálnou hodnotou podle 
mezinárodních účetních standardů 
upravených právem Evropské unie10) 
s tím, že 

32009L0065 čl. 85 Pravidla pro oceňování aktiv a 
pravidla pro výpočet prodejní 
nebo emisní ceny a ceny odkupu 
nebo vyplacení podílových 
jednotek SKIPCP stanoví 
příslušné vnitrostátní právní 
předpisy, statut fondu nebo 
zakládací dokumenty investiční 
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a) pro určení reálné hodnoty 
dluhopisu nebo obdobného cenného 
papíru nebo zaknihovaného cenného 
papíru představujícího právo 
na splacení dlužné částky je možné 
použít průměrnou cenu mezi nejlepší 
závaznou nabídkou a poptávkou 
(středová cena) a 
b) pro určení reálné hodnoty akcie 
nebo obdobného cenného papíru nebo 
zaknihovaného cenného papíru 
představujícího podíl na obchodní 
společnosti nebo jiné právnické osobě 
je možné použít hodnotu, která je 
vyhlášena na evropském regulovaném 
trhu nebo na zahraničním trhu 
obdobném regulovanému trhu a která 
je vyhlášena k okamžiku 
ne pozdějšímu, než je okamžik 
ocenění a nejvíce se blížícímu 
okamžiku ocenění. 
 
(2) Česká národní banka stanoví 
vyhláškou postupy pro určení reálné 
hodnoty majetku a dluhů investičního 
fondu v rozsahu stanoveném 
odstavcem 1. 
____________________ 
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. 

 
§ 196 

Majetek a dluhy investičního fondu 
z investiční činnosti se oceňují 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. 

společnosti. 

  32010L0043 čl. 8 odst. 
3 

Členské státy od správcovských 
společností vyžadují, aby 
vytvořily vhodné postupy 
zajišťující řádné a přesné 
oceňování aktiv a pasiv SKIPCP 
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v souladu s použitelnými 
pravidly uvedenými v článku 85 
směrnice 2009/65/ES. 

  32010L0043 čl. 22 
odst. 3  

Aniž jsou dotčeny požadavky 
vnitrostátního práva, členské 
státy od správcovských 
společností vyžadují, aby za 
účelem splnění povinnosti jednat 
v nejlepším zájmu podílníků 
zajistily, aby pro jimi 
spravované SKIPCP byly 
používány spravedlivé, správné 
a transparentní cenové modely a 
systémy oceňování. Správcovské 
společnosti musí být schopny 
doložit, že portfolia SKIPCP 
byla správně oceněna. 

  32011L0061 čl. 19 
odst. 1 až 
3  

1. Správce zajistí, aby pro každý 
jím spravovaný alternativní 
investiční fond byly zavedeny 
vhodné a konzistentní postupy 
řádného a nezávislého ocenění 
aktiv alternativního investičního 
fondu v souladu s tímto 
článkem, s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a se statutem nebo zakládacími 
dokumenty alternativního 
investičního fondu. 
2. Pravidla oceňování aktiv a 
výpočet čisté hodnoty aktiv na 
podílovou jednotku nebo akcii 
alternativního investičního fondu 
stanoví právo země, v níž je 
alternativní investiční fond 
usazen, nebo statut nebo 
zakládací dokumenty 
alternativního investičního 
fondu. 
3. Správce rovněž zajistí výpočet 
čisté hodnoty aktiv na podílovou 
jednotku nebo akcii 
alternativního investičního fondu 
a zpřístupnění této hodnoty 
investorům v souladu s tímto 
článkem, příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a statutem nebo zakládacími 
dokumenty alternativního 
investičního fondu.  
Postupy oceňování musí zajistit 
oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou 
jednotku nebo akcii alespoň 
jednou ročně. 
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V případě otevřeného 
alternativního investičního fondu 
se tato ocenění a tyto výpočty 
provádějí rovněž v intervalech 
odpovídajících povaze aktiv 
držených alternativním 
investičním fondem a četnosti 
jeho emisí a odkupu podílových 
jednotek nebo akcií. 
V případě uzavřeného 
alternativního investičního fondu 
se tato ocenění a tyto výpočty 
provádějí rovněž v případě 
navýšení nebo snížení kapitálu 
příslušným alternativním 
investičním fondem. 
Investoři jsou o těchto oceněních 
a výpočtech informováni 
způsobem uvedeným ve statutu 
nebo zakládacích dokumentech 
příslušného alternativního 
investičního fondu. 

§ 315 odst. 
1 

(1) Investice do speciálního fondu, 
do fondu kvalifikovaných investorů 
nebo do srovnatelného zahraničního 
investičního fondu, jehož domovským 
státem je členský stát, který 
obhospodařuje obhospodařovatel 
se sídlem v jiném členském státě 
oprávněný přesáhnout rozhodný limit, 
lze v České republice nabízet osobám 
uvedeným v § 2a odst. 1 nebo 2 
zákona upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu a osobám, které 
jsou podle zákona upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu 
považovány ve vztahu k investicím 
do daného fondu za zákazníka, který 
je profesionálním zákazníkem, 
ode dne, kdy obhospodařovatel tohoto 
fondu obdrží sdělení orgánu dohledu 
jiného členského státu, ve kterém má 
sídlo, srovnatelné se sdělením České 
národní banky podle § 313 odst. 3. 
Česká národní banka zapíše 
zahraniční investiční fond do seznamu 
podle § 597 písm. e) d) 
bez zbytečného odkladu poté, kdy 
obdrží od orgánu dohledu jiného 
členského státu dokumenty 
srovnatelné s dokumenty podle § 313 
odst. 2. 

32011L0061 čl. 6 odst. 
8 věta 
druhá 

Investiční podniky však mohou 
v souvislosti s alternativními 
investičními fondy nabízet 
přímo či nepřímo podílové 
jednotky či akcie alternativních 
investičních fondů investorům v 
Unii nebo je u takových 
investorů umísťovat, pouze 
pokud tyto podílové jednotky 
nebo akcie mohou být nabízeny 
v souladu s touto směrnicí. 

  32011L0061 čl. 32 
odst. 4 
první 

Správce smí zahájit nabízení 
alternativního investičního fondu 
v hostitelském členském státě 
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pododst. 
věta 
druhá  

ode dne, kdy byl informován o 
tomto předání. 

§ 316 odst. 
2 úvodní 
část 

Česká národní banka zapíše 
zahraniční investiční fond uvedený 
v odstavci 1 do seznamu podle § 597 
písm. d) nebo e) na žádost jeho 
obhospodařovatele do 20 pracovních 
dnů, jestliže 

32011L0061 čl. 42 
odst. 1 
první 
pododst.  

Aniž jsou dotčeny články 37, 39 
a 40, mohou členské státy 
dovolit mimounijním správcům, 
aby nabízeli profesionálním 
investorům výhradně na jejich 
území podílové jednotky nebo 
akcie alternativních investičních 
fondů, které spravují, pokud 
dodržují alespoň následující 
pravidla: 
a) mimounijní správce dodržuje 
články 22, 23 a 24 s ohledem na 
každý alternativní investiční 
fond, který nabízí podle tohoto 
článku, a články 26 až 30, pokud 
alternativní investiční fond, 
který nabízí podle tohoto článku, 
spadá do oblasti působnosti čl. 
26 odst. 1. Za příslušné orgány a 
investory alternativních 
investičních fondů uvedené v 
těchto článcích se považují 
příslušné orgány a investoři 
alternativních investičních fondů 
členských států, v nichž je 
alternativní investiční fond 
nabízen; 
b) byly za účelem dohledu nad 
systémovým rizikem a v souladu 
s mezinárodními standardy 
uzavřeny náležité dohody o 
spolupráci mezi příslušnými 
členských států, v nichž jsou 
alternativní investiční fondy 
nabízeny, případně příslušnými 
orgány dotčeného unijního 
alternativního investičního 
fondu, a orgány dohledu třetí 
země, v níž je mimounijní 
správce usazen, a podle 
okolností orgány dohledu třetí 
země, v níž je mimounijní 
alternativní investiční fond 
usazen, zajišťující alespoň 
účinnou výměnu informací, 
která příslušným orgánům 
dotčených členských států 
umožní plnit jejich povinnosti 
podle této směrnice; 
c) třetí země, v níž je 
mimounijní správce nebo 
mimounijní alternativní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBT2EGDX4)



- 21 - 
 

investiční fond usazen, není 
uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní 
peněz a financování terorismu. 

§ 318 odst. 
1 

(1) Investice do zahraničního 
investičního fondu, jehož domovským 
státem není členský stát, který 
obhospodařuje investiční společnost 
oprávněná přesáhnout rozhodný limit, 
lze pouze v České republice nabízet 
ode dne, kdy je tento fond zapsaný 
v seznamu vedeném Českou národní 
bankou podle § 597 písm. d) nebo e). 
 

32011L0061 čl. 36 
odst. 1 

Aniž je dotčen článek 35, mohou 
členské státy umožnit 
povolenému unijnímu správci 
nabízet profesionálním 
investorům pouze na jejich 
území podílové jednotky nebo 
akcie mimounijních 
alternativních investičních 
fondů, které spravuje, a unijních 
podřízených alternativních 
investičních fondů, které 
nesplňují podmínky stanovené v 
čl. 31 odst. 1 druhém 
pododstavci, a to pod 
podmínkou, že: 
a) správce splňuje všechny 
požadavky stanovené touto 
směrnicí s výjimkou článku 21. 
Tito správci však musí zajistit 
jmenování jednoho nebo více 
subjektů, které budou plnit 
povinnosti uvedené v čl. 21 odst. 
7, 8 a 9. Tyto činnosti nesmí 
vykonávat správce. Správce 
poskytne příslušným orgánům 
dohledu informace o totožnosti 
subjektů, které za plnění 
povinností uvedených v čl. 21 
odst. 7, 8 a 9 odpovídají; 
b) byly za účelem dohledu nad 
systémovým rizikem a v souladu 
s mezinárodními standardy 
uzavřeny náležité dohody o 
spolupráci mezi příslušnými 
orgány domovského členského 
státu správce a orgány dohledu 
třetí země, v níž je mimounijní 
alternativní investiční fond 
usazen, zajišťující účinnou 
výměnu informací, která 
příslušným orgánům 
domovského členského státu 
správce umožní plnit jejich 
povinnosti podle této směrnice; 
c) třetí země, v níž je 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, není 
uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
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vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní 
peněz a financování terorismu. 

  32011L0061 čl. 36 
odst. 2 

Členské státy mohou přijmout 
přísnější pravidla, týkající se 
správců nabízejících podílové 
jednotky nebo akcie 
mimounijních alternativních 
investičních fondů investorům 
na jejich území pro účely tohoto 
článku. 

§ 319 odst. 
1  

(1) Investice do zahraničního 
investičního fondu, jehož domovským 
státem není členský stát, který 
obhospodařuje obhospodařovatel 
oprávněný přesáhnout rozhodný limit 
se sídlem v jiném členském státě, lze 
pouze v České republice nabízet ode 
dne, kdy je tento fond zapsaný 
v seznamu vedeném Českou národní 
bankou podle § 597 písm. d) nebo e). 

32011L0061 čl. 36 
odst. 1  

Aniž je dotčen článek 35, mohou 
členské státy umožnit 
povolenému unijnímu správci 
nabízet profesionálním 
investorům pouze na jejich 
území podílové jednotky nebo 
akcie mimounijních 
alternativních investičních 
fondů, které spravuje, a unijních 
podřízených alternativních 
investičních fondů, které 
nesplňují podmínky stanovené v 
čl. 31 odst. 1 druhém 
pododstavci, a to pod 
podmínkou, že: 
a) správce splňuje všechny 
požadavky stanovené touto 
směrnicí s výjimkou článku 21. 
Tito správci však musí zajistit 
jmenování jednoho nebo více 
subjektů, které budou plnit 
povinnosti uvedené v čl. 21 odst. 
7, 8 a 9. Tyto činnosti nesmí 
vykonávat správce. Správce 
poskytne příslušným orgánům 
dohledu informace o totožnosti 
subjektů, které za plnění 
povinností uvedených v čl. 21 
odst. 7, 8 a 9 odpovídají; 
b) byly za účelem dohledu nad 
systémovým rizikem a v souladu 
s mezinárodními standardy 
uzavřeny náležité dohody o 
spolupráci mezi příslušnými 
orgány domovského členského 
státu správce a orgány dohledu 
třetí země, v níž je mimounijní 
alternativní investiční fond 
usazen, zajišťující účinnou 
výměnu informací, která 
příslušným orgánům 
domovského členského státu 
správce umožní plnit jejich 
povinnosti podle této směrnice; 
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c) třetí země, v níž je 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, není 
uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní 
peněz a financování terorismu. 

  32011L0061 čl. 36 
odst. 2 

Členské státy mohou přijmout 
přísnější pravidla, týkající se 
správců nabízejících podílové 
jednotky nebo akcie 
mimounijních alternativních 
investičních fondů investorům 
na jejich území pro účely tohoto 
článku. 

§ 320 odst. 
1 

(1) Investice do zahraničního 
investičního fondu, jehož domovským 
státem není členský stát, který 
obhospodařuje investiční společnost 
oprávněná přesáhnout rozhodný limit, 
lze v České republice nabízet ode dne, 
kdy je tento fond zapsaný v seznamu 
vedeném Českou národní bankou 
podle § 597 písm. d) nebo e).  

32011L0061 čl. 35 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby směl 
povolený unijní správce nabízet 
profesionálním investorům v 
Unii podílové jednotky nebo 
akcie mimounijních 
alternativních investičních 
fondů, které spravuje, jakož i 
unijního podřízeného 
alternativního investičního 
fondu, který nesplňuje 
podmínky uvedené v čl. 31 odst. 
1 druhém pododstavci, jakmile 
jsou splněny podmínky 
stanovené v tomto článku. 

  32011L0061 čl. 35 
odst. 2 
první 
pododst. 

Správci musí splňovat všechny 
požadavky stanovené touto 
směrnicí s výjimkou kapitoly VI. 
Dále musí být splněny tyto 
podmínky: 
a) jsou uzavřeny náležité dohody 
o spolupráci mezi příslušnými 
orgány domovského členského 
státu správce a orgány dohledu 
třetí země, v níž je mimounijní 
alternativní investiční fond 
usazen, zajišťující s ohledem na 
čl. 50 odst. 4 alespoň účinnou 
výměnu informací, která 
příslušným orgánům umožní 
plnit jejich povinnosti podle této 
směrnice; 
b) třetí země, v níž je 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, není 
uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní 
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peněz a financování terorismu; 
c) třetí země, v níž je 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, 
podepsala s domovským 
členským státem povoleného 
správce a s každým dalším 
členským státem, v němž mají 
být podílové jednotky nebo 
akcie mimounijního 
alternativního investičního fondu 
nabízeny, dohodu, která je plně 
v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 26 
vzorové úmluvy OECD o daních 
z příjmu a majetku a zajišťuje 
účinnou výměnu informací v 
oblasti daní, včetně případných 
mnohostranných daňových 
dohod. 

  32011L0061 čl. 35 
odst. 3 

V případě, že správce hodlá 
nabízet podílové jednotky nebo 
akcie mimounijních 
alternativních investičních fondů 
ve svém domovském členském 
státě, předloží tento správce 
příslušným orgánům svého 
domovského členského státu 
oznámení o každém 
mimounijním alternativním 
investičním fondu, který hodlá 
nabízet. 
Toto oznámení musí obsahovat 
dokumenty a informace 
stanovené v příloze III. 

  32011L0061 čl. 35 
odst. 4 
první 
pododst. 

Příslušné orgány domovského 
členského státu správce sdělí 
tomuto správci nejpozději do 20 
pracovních dnů od obdržení 
oznámení se všemi nezbytnými 
dokumenty podle odstavce 3, 
zda může na jeho území zahájit 
nabízení alternativního 
investičního fondu určeného v 
oznámení podle odstavce 3. 
Příslušné orgány domovského 
členského státu správce zakáží 
správci nabízet alternativní 
investiční fond pouze v případě, 
že správa alternativního 
investičního fondu prováděná 
tímto správcem není nebo 
nebude v souladu s touto 
směrnicí nebo že správce jinak 
nedodržuje nebo nebude 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBT2EGDX4)



- 25 - 
 

dodržovat tuto směrnici. Je-li 
přijato kladné rozhodnutí, může 
správce zahájit nabízení 
alternativního investičního fondu 
ve svém domovském členském 
státě ode dne, kdy byl o tomto 
rozhodnutí informován 
příslušnými orgány. 

  32011L0061 čl. 35 
odst. 7 
první 
pododst. 

Bezprostředně po předání 
oznámení se všemi dokumenty 
informují příslušné orgány 
domovského členského státu 
správce tohoto správce o jeho 
předání. Správce smí zahájit 
nabízení alternativního 
investičního fondu v dotčeném 
hostitelském členském státě ode 
dne, kdy byl o tomto předání 
informován příslušnými orgány. 

  32011L0061 čl. 35 
odst. 9 

Členské státy zajistí, aby 
oznámení správce uvedené v 
odstavci 5 a prohlášení uvedené 
v odstavci 6 byly vyhotovovány 
v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí. 
Členské státy zajistí, aby jejich 
příslušné orgány umožnily 
předávání a uchovávání 
dokumentů uvedených v 
odstavci 6 v elektronické 
podobě. 

  32011L0061 čl. 35 
odst. 10 

V případě podstatné změny 
kterékoli z informací 
poskytovaných podle odstavce 3 
nebo podle odstavce 5 oznámí 
správce tuto změnu písemně 
příslušným orgánům svého 
domovského členského státu 
nejpozději jeden měsíc před 
jejím provedením, jedná-li se o 
změnu plánovanou, nebo 
okamžitě poté, co došlo k 
neplánované změně. 
Pokud by v důsledku plánované 
změny správa alternativního 
investičního fondu prováděná 
tímto správcem přestala být v 
souladu s touto směrnicí nebo 
pokud by v jejím důsledku již 
správce jinak nedodržoval tuto 
směrnici, oznámí příslušné 
orgány domovského členského 
státu správce tomuto správci bez 
zbytečného prodlení, že takovou 
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změnu nesmí provést. 
Je-li plánovaná změna 
provedena bez ohledu na první a 
druhý pododst. nebo dojde-li k 
neplánované změně, v jejímž 
důsledku by správa 
alternativního investičního fondu 
prováděná tímto správcem 
přestala být v souladu s touto 
směrnicí nebo v jejímž důsledku 
by již správce jinak nedodržoval 
tuto směrnici, přijmou příslušné 
orgány domovského členského 
státu správce veškerá náležitá 
opatření podle článku 46, včetně 
výslovného zákazu nabízení 
tohoto alternativního 
investičního fondu, je-li to 
nezbytné. 
Pokud jsou změny přijatelné, 
protože se nedotýkají souladu 
správy alternativního 
investičního fondu prováděné 
dotyčným správcem s touto 
směrnicí nebo jiného dodržování 
této směrnice správcem, 
informují o tom příslušné orgány 
domovského členského státu 
správce bezodkladně orgán pro 
cenné papíry a trhy, pokud se 
tyto změny týkají ukončení 
nabízení určitého alternativního 
investičního fondu nebo 
nabízení dalšího alternativního 
investičního fondu, a podle 
okolností informují o těchto 
změnách příslušné orgány 
hostitelských členských států 
správce. 

§ 322 odst. 
3 a 4 

(3) Investice podle odstavce 1 lze 
v České republice veřejně nabízet ode 
dne, kdy je tento fond zapsaný 
v seznamu vedeném Českou národní 
bankou podle § 597 písm. d) nebo e). 
(4) Česká národní banka zapíše 
zahraniční investiční fond uvedený 
v odstavci 1 do seznamu podle § 597 
písm. d) nebo e) na žádost jeho 
obhospodařovatele do 20 pracovních 
dnů, jestliže jsou obdobně splněny 
podmínky podle § 318 odst. 2 
písm. b), § 319 odst. 2 písm. a), § 320 
odst. 2 písm. b) a c) a odstavce 2 
písm. b). 

32011L0061 čl. 43 
odst. 1  

Aniž jsou dotčeny jiné nástroje 
práva Unie, mohou členské státy 
správcům povolit, aby podílové 
jednotky nebo akcie 
alternativních investičních 
fondů, které spravují v souladu s 
touto směrnicí, nabízeli 
neprofesionálním investorům na 
jejich území bez ohledu na to, 
zda jsou tyto alternativní 
investiční fondy nabízeny 
vnitrostátně či přeshraničně nebo 
zda jsou unijní či mimounijní. 
V těchto případech mohou 
členské státy stanovit pro 
správce nebo pro alternativní 
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investiční fondy přísnější 
požadavky než ty, které se 
vztahují na alternativní 
investiční fondy nabízené na 
jejich území v souladu s touto 
směrnicí profesionálním 
investorům. Členské státy však 
nemohou stanovit přísnější nebo 
dodatečné požadavky pro unijní 
alternativní investiční fondy, jež 
jsou usazeny v jiném členském 
státě a nabízeny přeshraničně, 
než pro alternativní investiční 
fondy nabízené pouze 
vnitrostátně. 

§ 324 odst. 
1 a 2 

(1) Investice do zahraničního 
investičního fondu, jehož domovským 
státem není členský stát, který 
obhospodařuje obhospodařovatel 
přesahující rozhodný limit se sídlem 
ve státě, který není členským státem, 
lze pouze v České republice nabízet 
ode dne, kdy je tento fond zapsaný 
v seznamu vedeném Českou národní 
bankou podle § 597 písm. d) nebo e). 
(2) Česká národní banka zapíše 
zahraniční investiční fond uvedený 
v odstavci 1 do seznamu podle § 597 
písm. d) nebo e) na žádost jeho 
obhospodařovatele do 20 pracovních 
dnů, jestliže 

32011L0061 čl. 42 
odst. 1 
první 
pododst. 

Aniž jsou dotčeny články 37, 39 
a 40, mohou členské státy 
dovolit mimounijním správcům, 
aby nabízeli profesionálním 
investorům výhradně na jejich 
území podílové jednotky nebo 
akcie alternativních investičních 
fondů, které spravují, pokud 
dodržují alespoň následující 
pravidla: 
a) mimounijní správce dodržuje 
články 22, 23 a 24 s ohledem na 
každý alternativní investiční 
fond, který nabízí podle tohoto 
článku, a články 26 až 30, pokud 
alternativní investiční fond, 
který nabízí podle tohoto článku, 
spadá do oblasti působnosti čl. 
26 odst. 1. Za příslušné orgány a 
investory alternativních 
investičních fondů uvedené v 
těchto článcích se považují 
příslušné orgány a investoři 
alternativních investičních fondů 
členských států, v nichž je 
alternativní investiční fond 
nabízen; 
b) byly za účelem dohledu nad 
systémovým rizikem a v souladu 
s mezinárodními standardy 
uzavřeny náležité dohody o 
spolupráci mezi příslušnými 
členských států, v nichž jsou 
alternativní investiční fondy 
nabízeny, případně příslušnými 
orgány dotčeného unijního 
alternativního investičního 
fondu, a orgány dohledu třetí 
země, v níž je mimounijní 
správce usazen, a podle 
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okolností orgány dohledu třetí 
země, v níž je mimounijní 
alternativní investiční fond 
usazen, zajišťující alespoň 
účinnou výměnu informací, 
která příslušným orgánům 
dotčených členských států 
umožní plnit jejich povinnosti 
podle této směrnice; 
c) třetí země, v níž je 
mimounijní správce nebo 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, není 
uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní 
peněz a financování terorismu. 

§ 325 odst. 
1 a 2 

(1) Investice do zahraničního 
investičního fondu, jehož domovským 
státem není členský stát, který 
obhospodařuje zahraniční osoba 
s povolením podle § 481, lze v České 
republice nabízet ode dne, kdy je 
tento fond zapsaný v seznamu 
vedeném Českou národní bankou 
podle § 597 písm. d) nebo e).  
(2) Česká národní banka zapíše 
zahraniční investiční fond uvedený 
v odstavci 1 do seznamu podle § 597 
písm. d) nebo e) na žádost jeho 
obhospodařovatele do 20 pracovních 
dnů, jestliže jsou obdobně splněny 
podmínky podle § 318 odst. 2 
písm. a) a b) a § 320 odst. 2 písm. b) a 
c). 

32011L0061 čl. 40 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby mohl 
řádně povolený mimounijní 
správce nabízet podílové 
jednotky nebo akcie jím 
spravovaného mimounijního 
alternativního investičního fondu 
profesionálním investorům v 
Unii s pasem, jakmile jsou 
splněny podmínky stanovené v 
tomto článku. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 2 
první 
pododst. 

Kromě požadavků stanovených 
touto směrnicí pro unijní 
správce, musí být u 
mimounijních správců splněny i 
tyto podmínky: 
a) jsou uzavřeny náležité dohody 
o spolupráci mezi příslušnými 
orgány referenčního členského 
státu a orgánem dohledu třetí 
země, v níž je mimounijní 
alternativní investiční fond 
usazen, zajišťující alespoň 
účinnou výměnu informací, 
která příslušným orgánům 
umožní plnit jejich povinnosti 
podle této směrnice; 
b) třetí země, v níž je 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, není 
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uvedena na seznamu 
nespolupracujících zemí a území 
vypracovaném Finančním 
akčním výborem proti praní 
peněz a financování terorismu; 
c) třetí země, v níž je 
mimounijní alternativní 
investiční fond usazen, 
podepsala s referenčním 
členským státem a s každým 
dalším členským státem, v němž 
mají být podílové jednotky nebo 
akcie mimounijního 
alternativního investičního fondu 
nabízeny, dohodu, která je zcela 
v souladu se zásadami 
stanovenými v článku 26 
vzorové úmluvy OECD o daních 
z příjmu a majetku a zajišťuje 
účinnou výměnu informací v 
oblasti daní včetně 
mnohostranných daňových 
dohod. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 
odst. 3  

Správce předloží příslušným 
orgánům svého referenčního 
členského státu oznámení o 
každém mimounijním 
alternativním investičním fondu, 
který hodlá nabízet ve svém 
referenčním členském státě. 
Toto oznámení musí obsahovat 
dokumenty a informace 
stanovené v příloze III. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 4 
první 
pododst.,  

Příslušné orgány referenčního 
členského státu správce sdělí 
tomuto správci nejpozději do 20 
pracovních dnů ode dne, kdy 
oznámení se všemi nezbytnými 
dokumenty podle odstavce 3 
obdržely, zda může zahájit 
nabízení alternativního 
investičního fondu určeného v 
oznámení podle odstavce 3 na 
území tohoto členského státu. 
Příslušné orgány referenčního 
členského státu správce mohou 
zakázat správci nabízet 
alternativní investiční fond 
pouze v případě, že správa 
alternativního investičního fondu 
prováděná tímto správcem není 
nebo nebude v souladu s touto 
směrnicí nebo že správce jinak 
nedodržuje či nebude dodržovat 
tuto směrnici. V případě 
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kladného rozhodnutí může 
správce zahájit nabízení 
alternativního investičního fondu 
ve svém referenčním členském 
státě ode dne oznámení tohoto 
rozhodnutí příslušnými orgány. 
Příslušné orgány referenčního 
členského státu správce rovněž 
informují orgán pro cenné papíry 
a trhy o tom, že správce může 
začít nabízet podílové jednotky 
nebo akcie alternativního 
investičního fondu v 
referenčním členském státě 
správce. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 
odst. 5 

Pokud správce hodlá nabízet 
podílové jednotky nebo akcie 
mimounijního alternativního 
investičního fondu i v jiných 
členských státech, než je jeho 
referenční členský stát, předloží 
příslušným orgánům svého 
referenčního členského státu 
oznámení o každém 
mimounijním alternativním 
investičním fondu, který hodlá 
nabízet. 
Toto oznámení musí obsahovat 
dokumenty a informace 
stanovené v příloze IV. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 6  

Příslušné orgány referenčního 
členského státu předají 
oznámení se všemi nezbytnými 
dokumenty podle odstavce 5 
příslušným orgánům členských 
států, v nichž mají být podílové 
jednotky nebo akcie 
alternativního investičního fondu 
nabízeny, a to nejpozději do 20 
pracovních dnů ode dne, kdy 
oznámení obdržely. K tomuto 
předání dojde pouze tehdy, 
pokud správa alternativního 
investičního fondu prováděná 
tímto správcem je a bude v 
souladu s touto směrnicí a pokud 
správce i jinak dodržuje tuto 
směrnici. 
Příslušné orgány referenčního 
členského státu správce k 
oznámení přiloží prohlášení o 
tom, že dotyčnému správci bylo 
uděleno povolení spravovat 
alternativní investiční fond s 
danou investiční strategií. 
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  32011L0061 čl. 40 
odst. 7 
první 
pododst.  

Příslušné orgány referenčního 
členského státu správce rovněž 
informují orgán pro cenné papíry 
a trhy, že správce může začít 
nabízet podílové jednotky nebo 
akcie alternativního investičního 
fondu v hostitelských členských 
státech správce. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 8  

Opatření uvedená v příloze IV 
písm. h) se řídí právními 
předpisy a podléhají dohledu 
hostitelských členských států 
správce, pokud tyto členské státy 
nejsou referenčním členským 
státem. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 9 

Členské státy zajistí, aby 
oznámení správce uvedené v 
odstavci 5 a prohlášení uvedené 
v odstavci 6 byly vyhotovovány 
v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí. 
Členské státy zajistí, aby jejich 
příslušné orgány umožnily 
předávání a uchovávání 
dokumentů uvedených v 
odstavci 6 v elektronické 
podobě. 

  32011L0061 čl. 40 
odst. 10 

V případě podstatné změny 
kterékoli z informací 
poskytovaných podle odstavce 3 
nebo podle odstavce 5 oznámí 
správce tuto změnu písemně 
příslušným orgánům svého 
referenčního členského státu 
nejpozději jeden měsíc před 
jejím provedením, jedná-li se o 
změnu plánovanou, nebo 
okamžitě poté, co došlo k 
neplánované změně. 
Pokud by v důsledku provedení 
plánované změny správa 
alternativního investičního fondu 
prováděná tímto správcem 
přestala být v souladu s touto 
směrnicí nebo by v jejím 
důsledku již správce jinak 
nedodržoval tuto směrnici, 
příslušné orgány referenčního 
členského státu správce oznámí 
správci bez zbytečného prodlení, 
že změnu nesmí provést. 
Je-li plánovaná změna 
provedena bez ohledu na první a 
druhý pododst., nebo dojde-li k 
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neplánované změně, v jejímž 
důsledku správa alternativního 
investičního fondu prováděná 
tímto správcem přestane být v 
souladu s touto směrnicí nebo v 
jejímž důsledku již správce jinak 
nedodržuje tuto směrnici, 
přijmou příslušné orgány 
referenčního členského státu 
správce veškerá náležitá opatření 
podle článku 46, včetně 
výslovného zákazu nabízení 
tohoto alternativního 
investičního fondu, je-li to 
nezbytné. 
Pokud jsou změny přijatelné, 
protože se nedotýkají souladu 
správy daného alternativního 
investičního fondu prováděné 
správcem s touto směrnicí nebo 
jiného dodržování této směrnice 
správcem, informují o tom 
příslušné orgány referenčního 
členského státu bezodkladně 
orgán pro cenné papíry a trhy, 
pokud se změny týkají ukončení 
nabízení určitých alternativních 
investičních fondů nebo nabízení 
dalších alternativních 
investičních fondů, a podle 
okolností informují o těchto 
změnách příslušné orgány 
hostitelských členských států 
správce. 

  32011L0061 čl. 43 
odst. 1 

Aniž jsou dotčeny jiné nástroje 
práva Unie, mohou členské státy 
správcům povolit, aby podílové 
jednotky nebo akcie 
alternativních investičních 
fondů, které spravují v souladu s 
touto směrnicí, nabízeli 
neprofesionálním investorům na 
jejich území bez ohledu na to, 
zda jsou tyto alternativní 
investiční fondy nabízeny 
vnitrostátně či přeshraničně nebo 
zda jsou unijní či mimounijní. 
V těchto případech mohou 
členské státy stanovit pro 
správce nebo pro alternativní 
investiční fondy přísnější 
požadavky než ty, které se 
vztahují na alternativní 
investiční fondy nabízené na 
jejich území v souladu s touto 
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směrnicí profesionálním 
investorům. Členské státy však 
nemohou stanovit přísnější nebo 
dodatečné požadavky pro unijní 
alternativní investiční fondy, jež 
jsou usazeny v jiném členském 
státě a nabízeny přeshraničně, 
než pro alternativní investiční 
fondy nabízené pouze 
vnitrostátně. 

  32011L0061 čl. 66 
odst. 3 

Bez ohledu na odstavec 2 použijí 
členské státy právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 35 a 37 až 41 v 
souladu s aktem v přenesené 
pravomoci přijatým Komisí 
podle čl. 67 odst. 6 a ode dne v 
něm uvedeného. 

  32011L0061 čl. 67 
odst. 6 

V souladu s článkem 56 a za 
podmínek stanovených v 
článcích 57 a 58 přijme Komise 
akt v přenesené pravomoci do tří 
měsíců od přijetí kladné rady a 
stanoviska orgánu pro cenné 
papíry a trhy a vezme přitom v 
úvahu kritéria uvedená v 
odstavci 2 a cíle této směrnice, 
jako například vnitřní trh, 
ochranu investorů a účinné 
sledování systémového rizika, a 
stanoví datum použitelnosti 
pravidel stanovených v článku 
35 a v článcích 37 až 41 ve 
všech členských státech. 
Pokud je proti aktu v přenesené 
pravomoci uvedeném v prvním 
pododstavci tohoto odstavce 
vyslovena námitka v souladu s 
článkem 58, Komise znovu 
přijme akt v přenesené 
pravomoci, na jehož základě se 
pravidla stanovená v článku 35 a 
článcích 37 až 41 stávají 
použitelnými ve všech členských 
státech, v souladu s článkem 56 
a za podmínek stanovených v 
článcích 57 a 58 později v 
okamžiku, který se jí bude zdát 
vhodný, a vezme přitom v úvahu 
kritéria uvedená v odstavci 2 a 
cíle této směrnice, jako 
například vnitřní trh, ochranu 
investorů a účinné sledování 
systémového rizika. 

§ 325 odst. (4) Investice podle odstavce 3 lze 32011L0061 čl. 43 Aniž jsou dotčeny jiné nástroje 
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4 v České republice veřejně nabízet 
ode dne, kdy je tento fond zapsaný 
v seznamu vedeném Českou národní 
bankou podle § 597 písm. d) nebo e). 

odst. 1 práva Unie, mohou členské státy 
správcům povolit, aby podílové 
jednotky nebo akcie 
alternativních investičních 
fondů, které spravují v souladu s 
touto směrnicí, nabízeli 
neprofesionálním investorům na 
jejich území bez ohledu na to, 
zda jsou tyto alternativní 
investiční fondy nabízeny 
vnitrostátně či přeshraničně nebo 
zda jsou unijní či mimounijní. 
V těchto případech mohou 
členské státy stanovit pro 
správce nebo pro alternativní 
investiční fondy přísnější 
požadavky než ty, které se 
vztahují na alternativní 
investiční fondy nabízené na 
jejich území v souladu s touto 
směrnicí profesionálním 
investorům. Členské státy však 
nemohou stanovit přísnější nebo 
dodatečné požadavky pro unijní 
alternativní investiční fondy, jež 
jsou usazeny v jiném členském 
státě a nabízeny přeshraničně, 
než pro alternativní investiční 
fondy nabízené pouze 
vnitrostátně. 

§ 479 odst. 
1 písm. f) 

(1) Česká národní banka udělí 
povolení k činnosti investiční 
společnosti na žádost akciové 
společnosti nebo na žádost 
zakladatele nebo zakladatelů akciové 
společnosti přede dnem jejího zápisu 
do obchodního rejstříku, jestliže 
f) základní kapitál je splacen, 
počáteční kapitál včetně základního 
kapitálu má průhledný a nezávadný 
původ a nevznikají důvodné obavy, 
že nebude mít společnost průhledný a 
nezávadný původ kapitálu, a to 
ve výši, která umožňuje řádné 
obhospodařování investičních fondů 
nebo zahraničních investičních fondů, 
které hodlá obhospodařovat, a který 
bude umístěn v souladu s pravidly 
pro umístění kapitálu (§ 32), 
f) počáteční kapitál 
společnosti v minimální výši podle § 
29 má průhledný a nezávadný 
původ, je umístěn v souladu s 
pravidly pro umístění kapitálu 
podle § 32 a společnost má nebo 

32009L0065 čl. 7 odst. 
1 první 
pododst. 
písm. a)  

Aniž jsou dotčeny ostatní obecně 
závazné podmínky stanovené 
vnitrostátním právem, vydají 
příslušné orgány správcovské 
společnosti povolení, pouze 
pokud jsou splněny tyto 
podmínky: 
a) správcovská společnost má 
počáteční kapitál alespoň ve výši 
125 000 EUR, přičemž se 
zohledňují následující 
skutečnosti: 
i) jestliže hodnota portfolií 
správcovské společnosti 
přesahuje 250 000 000 EUR, 
musí správcovská společnost 
zajistit dodatkový kapitál, který 
se rovná 0,02 % částky, o niž 
hodnota portfolií správcovské 
společnosti přesahuje částku 250 
000 000 EUR; požadovaná 
celková výše počátečního 
kapitálu a dodatkového kapitálu 
však nesmí přesáhnout 10 000 
000 EUR, 
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bude mít nejpozději ke dni zahájení 
činnosti kapitál ve výši stanovené 
podle § 30 a 31, která umožňuje 
řádné obhospodařování 
investičních fondů nebo 
zahraničních investičních fondů, 
 

ii) pro účely tohoto odstavce se 
za portfolia správcovské 
společnosti považují tato 
portfolia: 
— podílové fondy spravované 
správcovskou společností včetně 
portfolií, jejichž správou 
pověřila třetí osobu, avšak s 
výjimkou portfolií, která na 
základě pověření třetí osoby 
spravuje sama,  
— investiční společnosti, pro 
které je správcovská společnost 
ustanovenou správcovskou 
společností,  
— jiné subjekty kolektivního 
investování spravované 
správcovskou společností včetně 
portfolií, jejichž správou 
pověřila třetí osobu, avšak s 
výjimkou portfolií, která na 
základě pověření třetí osoby 
spravuje sama, 
iii) bez ohledu na výši těchto 
požadavků nesmí být kapitál 
správcovské společnosti nikdy 
nižší, než jak je stanoveno v 
článku 21 směrnice 2006/49/ES; 
 

  32011L0061 čl. 8 odst. 
1 první 
pododst. 
písm. b) 

Příslušné orgány domovského 
členského státu správce neudělí 
povolení, pokud:  
b) správce nemá dostatečný 
počáteční kapitál a kapitál v 
souladu s článkem 9;  

  32011L0061 čl. 9 odst. 
1 až 8 a 
10 

(1) Členské státy vyžadují, aby 
správce, který je samosprávným 
alternativním investičním 
fondem, měl počáteční kapitál 
alespoň ve výši 300 000 EUR. 
(2) Pokud je správce jmenován 
jako správce nesamosprávného 
alternativního investičního 
fondu, musí mít správce 
počáteční kapitál alespoň ve výši 
125 000 EUR. 
(3) Jestliže hodnota portfolií 
alternativních investičních fondů 
spravovaných správcem 
přesáhne 250 milionů EUR, 
zajistí správce dodatečný kapitál. 
Výše tohoto dodatečného 
kapitálu se rovná 0,02 % částky, 
o niž hodnota portfolií správce 
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přesahuje částku 250 milionů 
EUR, avšak požadovaný součet 
počátečního kapitálu a 
dodatečného kapitálu nesmějí 
přesáhnout 10 milionů EUR. 
(4) Pro účely odstavce 3 se za 
portfolia správce považují 
alternativní investiční fondy, 
které správce spravuje, včetně 
alternativních investičních 
fondů, u nichž správce pověřil 
plněním svých úkolů jinou 
osobu podle článku 20, avšak s 
výjimkou portfolií alternativních 
investičních fondů, která správce 
spravuje na základě pověření. 
(5) Bez ohledu na odstavec 3 
nesmí kapitál správce nikdy 
klesnout pod částku stanovenou 
v článku 21 směrnice 
2006/49/ES. 
(6) Členské státy mohou 
správcům dovolit, že nemusí 
zajistit až 50 % dodatečného 
kapitálu podle odstavce 3, pokud 
mají k dispozici záruku ve stejné 
výši poskytnutou úvěrovou 
institucí nebo pojišťovnou se 
sídlem v členském státě nebo ve 
třetí zemi, v níž podléhá 
obezřetnostním pravidlům, jež 
příslušné orgány považují za 
rovnocenná pravidlům 
stanoveným právními předpisy 
Unie. 
(7) Aby byla pokryta rizika 
spojená s profesní odpovědností 
vyplývající z činnosti, kterou 
může správce provozovat v 
souladu s touto směrnicí, jsou 
samosprávné alternativní 
investiční fondy i správci 
nesamosprávných alternativních 
investičních fondů povinni:  
a) mít dodatečný kapitál v 
odpovídající výši, aby bylo 
zajištěno krytí rizik spojených s 
profesní odpovědností, nebo  
b) mít sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu 
povolání, které je úměrné 
rizikům, jež má krýt. 
(8) Kapitál, včetně dodatečného 
kapitálu podle odst. 7 písm. a), 
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musí být investován do 
likvidních aktiv nebo do aktiv 
snadno směnitelných na 
hotovost a nesmí zahrnovat 
spekulativní pozice. 
(10) S výjimkou odstavců 7 a 8 
a aktů v přenesené pravomoci 
přijatých podle odstavce 9, se 
tento článek nevztahuje na 
správce, kteří jsou rovněž 
správcovské společnosti 
SKIPCP. 

§ 483 odst. 
1 

(1) Česká národní banka rozhodne 
o žádosti o povolení podle § 479, 480 
nebo § 481 až 482 do 3 měsíců 
ode dne podání žádosti, která má 
předepsané náležitosti a ani netrpí 
jinými vadami; je-li to z hlediska 
náležitého posouzení žádosti 
nezbytné, prodlužuje se tato lhůta 
o 3 měsíce. 

32011L0061  čl. 8 odst. 
5 první 
pododst.  

Příslušné orgány domovského 
členského státu správce písemně 
informují žadatele do tří měsíců 
od podání úplné žádosti, zda 
povolení bylo či nebylo uděleno. 
Příslušné orgány mohou tuto 
lhůtu prodloužit až o další tři 
měsíce, pokud to považují za 
nezbytné vzhledem ke zvláštním 
okolnostem případu, přičemž 
správce o tomto rozhodnutí 
předem informují. 

§ 597 
písm. d) a 
e) 

Česká národní banka vede dále 
seznamy 
d) zahraničních investičních fondů, 
do nichž mohou být investice veřejně 
nabízeny v České republice, nejde-li 
o případ podle písmene e), a 
e) zahraničních investičních fondů 
srovnatelných se speciálním fondem 
nebo s fondem kvalifikovaných 
investorů, jejichž obhospodařovatel je 
oprávněn přesáhnout rozhodný limit a 
do nichž mají být investice v České 
republice podle záměru nabízeny 
pouze jinak než veřejně. 
 

32011L0061 čl. 4 odst. 
1 písm. j) 
bod ii) 

Pro účely této směrnice se 
rozumí:  
 „usazeným“  
ii) v případě alternativního 
investičního fondu „povolený 
nebo registrovaný v“ nebo není-
li alternativní investiční fond 
povolený nebo registrovaný v 
dané zemi „se sídlem v“, 

§ 599 odst. 
1 písm. h) 

(1) Obhospodařovatel investičního 
fondu nebo zahraničního investičního 
fondu se dopustí přestupku tím, že 
h) nezajistí, aby jeho personální 
vybavení splňovalo zdroje splňovaly 
požadavky plynoucí z § 21, 

32011L0061 čl. 48 
odst. 1  

Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání opatření a sankce 
za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Aniž jsou 
dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských 
států ukládat trestní sankce, 
zajistí členské státy v souladu se 
svým vnitrostátním právem, aby 
mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní 
sankce odpovědným osobám za 
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nedodržení předpisů přijatých k 
provedení této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující. 

§ 604 odst. 
1 písm. h) 

(1) Administrátor investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
se dopustí přestupku tím, že 
h) nezajistí, aby jeho personální 
vybavení splňovalo zdroje splňovaly 
požadavky plynoucí z § 48, 

32011L0061 čl. 48 
odst. 1 

Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání opatření a sankce 
za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Aniž jsou 
dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských 
států ukládat trestní sankce, 
zajistí členské státy v souladu se 
svým vnitrostátním právem, aby 
mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní 
sankce odpovědným osobám za 
nedodržení předpisů přijatých k 
provedení této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující. 

§ 604 odst. 
1 písm. m) 

(1) Administrátor investičního fondu 
nebo zahraničního investičního fondu 
se dopustí přestupku tím, že 
m) neoznámí České národní bance 
některý z údajů nebo některou 
ze skutečností podle § 456, 457, § 459 
odst. 2, § 460 odst. 2, § 467 odst. 2 
věty druhé, § 467 odst. 3 nebo 6, 
§ 469 nebo § 475 odst. 2, nebo 

32014L0091 čl. 1 bod 
17 - čl. 
99a 
směrnice 
2009/65/
ES  

Vkládají se nové články, které 
znějí: 
„Článek 99a 
Členské státy zajistí, aby v jejich 
právních a správních předpisech 
provádějících tuto směrnici byly 
sankce, zejména pokud 
a) činnosti SKIPCP jsou 
vykonávány bez uděleného 
povolení, což znamená porušení 
článku 5; 
b) správcovská společnost 
vykonává svou činnost bez 
předchozího udělení povolení, 
což znamená porušení článku 6; 
c) investiční společnost 
vykonává svou činnost bez 
předchozího povolení, což 
znamená porušení článku 27; 
d) dojde k přímému či 
nepřímému nabytí kvalifikované 
účasti ve správcovské 
společnosti nebo nabyvatel 
kvalifikovanou účast ve 
správcovské společnosti dále 
zvýší tak, že jeho podíl na 
hlasovacích právech nebo 
kapitálový podíl dosáhne či 
přesáhne 20 %, 30 % nebo 50 % 
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anebo se správcovská společnost 
stane jeho dceřiným podnikem 
(dále jen „navrhované nabytí“), 
aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány 
správcovské společnosti, ve 
které zamýšlí kvalifikovanou 
účast nabýt nebo zvýšit, což 
znamená porušení čl. 11 odst. 1; 
e) dojde k přímému nebo 
nepřímému zcizení 
kvalifikované účasti ve 
správcovské společnosti nebo 
snížení kvalifikované účasti tak, 
že poměr hlasovacích práv nebo 
kapitálový podíl poklesne pod 
20 %, 30 % anebo 50 % anebo 
tak, že správcovská společnost 
přestane být dceřiným 
podnikem, aniž by o tom byly 
písemně informovány příslušné 
orgány, což znamená porušení 
čl. 11 odst. 1; 
f) správcovská společnost 
získala povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo 
pomocí jakýchkoli jiných 
protiprávních prostředků, což 
znamená porušení čl. 7 odst. 5 
písm. b); 
g) investiční společnost získala 
povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo 
pomocí jakýchkoli jiných 
protiprávních prostředků, což 
znamená porušení čl. 29 odst. 4 
písm. b); 
h) správcovská společnost, když 
se dozvěděla o nabytí či zcizení 
účasti na svém kapitálu, které 
způsobuje nárůst nebo pokles 
účasti nad nebo pod některou z 
prahových hodnot uvedených v 
čl. 11 odst. 1 směrnice 
2014/65/EU, neinformuje 
příslušné orgány o tomto nabytí 
či zcizení, což znamená porušení 
čl. 11 odst. 1 této směrnice; 
i) správcovská společnost 
neinformuje alespoň jednou 
ročně příslušný orgán o 
totožnosti akcionářů a členů s 
kvalifikovanou účastí a o 
velikosti těchto účastí, což 
znamená porušení čl. 11 odst. 1; 
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j) správcovská společnost 
nedodržuje postupy a opatření, 
které jí ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící čl. 12 odst. 
1 písm. a); 
k) správcovská společnost neplní 
požadavky týkající se její 
struktury a organizace, které jí 
ukládají vnitrostátní předpisy 
provádějící čl. 12 odst. 1 písm. 
b); 
l) investiční společnost 
nedodržuje postupy a opatření, 
které jí ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící článek 31; 
m) správcovská společnost nebo 
investiční společnost při 
pověření třetích osob svými 
úkoly neplní požadavky, které jí 
ukládají vnitrostátní předpisy 
provádějící články 13 a 30; 
n) správcovská společnost nebo 
investiční společnost nedodržuje 
pravidla jednání, která jsou jí 
uložena v souladu s 
vnitrostátními předpisy 
provádějícími články 14 a 30; 
o) depozitář neplní své úkoly, 
které mu ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící čl. 22 odst. 
3 až 7; 
p) investiční společnost nebo 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, opakovaně neplní 
povinnosti týkající se investiční 
politiky SKIPCP stanovené 
vnitrostátními předpisy 
provádějícími kapitolu VII; 
q) správcovská společnost nebo 
investiční společnost neuplatňuje 
postup pro řízení rizik a postupy 
pro přesný a nezávislý odhad 
hodnoty OTC derivátů 
stanovené vnitrostátními 
předpisy provádějícími čl. 51 
odst. 1; 
r) investiční společnost nebo 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, opakovaně neplní 
povinnosti týkající se 
poskytování informací 
investorům, které jí ukládají 
vnitrostátní předpisy provádějící 
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články 68 až 82; 
s) správcovská společnost nebo 
investiční společnost, jež uvádí 
podílové jednotky SKIPCP, 
který spravuje, na trh v jiném 
než domovském členském státu 
SKIPCP, nesplní oznamovací 
povinnost stanovenou v čl. 93 
odst. 1. 

§ 611 odst. 
5 a 6 

(5) Právnická osoba, která má 
povolení České národní banky 
k činnosti podle § 479, 480, 481 
nebo § 482, se dopustí přestupku 
tím, že neoznámí České národní 
bance změnu podle § 467 odst. 1 
věty první. 
(6) Zahraniční osoba s povolením 
podle § 481 se dopustí přestupku 
tím, že neoznámí České národní 
bance skutečnost podle § 467 odst. 1 
věty druhé. 
 

32011L0061 čl. 48 
odst. 1 

Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání opatření a sankce 
za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Aniž jsou 
dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských 
států ukládat trestní sankce, 
zajistí členské státy v souladu se 
svým vnitrostátním právem, aby 
mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní 
sankce odpovědným osobám za 
nedodržení předpisů přijatých k 
provedení této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující. 

  32011L0061 čl. 10 
odst. 1 

Členské státy vyžadují, aby 
správci sdělili příslušným 
orgánům svých domovských 
členských států veškeré 
podstatné změny podmínek pro 
udělení původního povolení, 
zejména podstatné změny 
informací poskytnutých v 
souladu s článkem 7, a to před 
provedením těchto změn. 

§ 611 odst.  
7 a 8 

(5) (7) Za přestupek podle odstavců 1 
až 4 6 lze uložit pokutu do 
a) 150 000 000 Kč, 
b) výše 10 % celkového ročního 
obratu právnické osoby podle její 
poslední řádné účetní závěrky nebo 
konsolidované účetní závěrky, 
přesahuje-li takto určená výše pokuty 
částku 150 000 000 Kč, nebo 
c) výše dvojnásobku neoprávněného 
prospěchu získaného spácháním 
tohoto přestupku, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit a 
přesahuje-li takto určená výše pokuty 
částku 150 000 000 Kč.  

32014L0091 čl. 1 bod 
16 - čl. 99 
směrnice 
2009/65/
ES  

Článek 99 se nahrazuje tímto: 
„Článek 99 
1. Aniž jsou dotčeny dohledové 
pravomoci příslušných orgánů 
podle článku 98 a právo 
členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví 
členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní 
opatření ukládané společnostem 
a osobám v případě porušení 
vnitrostátních předpisů, kterými 
se provádí tato směrnice, a 
přijmou veškerá nezbytná 
opatření pro zajištění toho, aby 
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(6) (8) Za přestupek podle odstavce 1, 
2, 3 nebo 4, 4, 5 nebo 6 lze namísto 
pokuty nebo spolu s pokutou nařídit 
uveřejnění informace o tom, jaká je 
povaha protiprávního jednání a která 
osoba takto jednala. 

byla uvedená pravidla 
uplatňována. 
Pokud se členské státy 
rozhodnou, že nestanoví pravidla 
pro správní sankce za porušení 
předpisů, na něž se vztahuje 
vnitrostátní trestní právo, sdělí 
Komisi příslušná trestněprávní 
ustanovení. 
Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 
Do 18. března 2016 oznámí 
členské státy Komisi a orgánu 
ESMA právní a správní 
předpisy, jimiž se provádí tento 
článek, včetně veškerých 
relevantních trestněprávních 
předpisů. Dále Komisi a orgánu 
ESMA bez zbytečného odkladu 
oznámí jakékoli následné změny 
těchto předpisů. 
2. Pokud se členské státy v 
souladu s odstavcem 1 rozhodly, 
že stanoví trestní sankce pro 
případ porušení ustanovení, na 
něž se v uvedeném odstavci 
odkazuje, zajistí, aby byla k 
dispozici vhodná opatření, 
jejichž prostřednictvím budou 
mít příslušné orgány veškeré 
nezbytné pravomoci k tomu, aby 
se spolupracovaly s justičními 
orgány v rámci jejich jurisdikce 
a mohly od nich získat příslušné 
informace týkající se trestního 
vyšetřování či řízením, které 
bylo zahájeno z důvodu 
možného porušení této směrnice, 
a tyto informace dále poskytly 
ostatním příslušným orgánům a 
orgánu ESMA v zájmu naplnění 
závazku vzájemné spolupráce a 
spolupráce s orgánem ESMA 
pro účely této směrnice. 
Příslušné orgány mohou též 
spolupracovat s příslušnými 
orgány jiných členských států v 
zájmu snazšího vymáhání 
peněžitých sankcí. 
3. V rámci celkového přezkumu 
fungování této směrnice Komise 
nejpozději do 18. září 2017 
přezkoumá uplatňování 
správních a trestních sankcí, a 
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zejména potřebu další 
harmonizace správních sankcí za 
porušení požadavků stanovených 
touto směrnicí. 
4. Příslušný orgán může 
odmítnout vyhovět žádosti o 
informace či žádosti o spolupráci 
při vyšetřování pouze za těchto 
výjimečných okolností, totiž 
pokud: 
a) by sdělení relevantních 
informací mohlo nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost dožádaného 
členského státu, zejména co se 
týče boje proti terorismu a jiným 
závažným trestným činům; 
b) vyhovění žádosti 
pravděpodobně nepříznivě 
ovlivní vlastní vyšetřování, 
vymáhání práva či případně 
trestní vyšetřování; 
c) v souvislosti se stejnými činy 
a proti stejným osobám bylo již 
zahájeno soudní řízení před 
orgány dožádaného členského 
státu; nebo 
d) v dožádaném členském státě 
byl již vydán pravomocný 
rozsudek ve vztahu k těmto 
osobám za stejné činy. 
5. Členské státy zajistí, aby v 
případech, kdy SKIPCP, 
správcovským společnostem, 
investičním společnostem nebo 
depozitářům vznikají povinnosti, 
mohly být v případě porušení 
vnitrostátních předpisů, kterými 
se provádí tato směrnice, 
uloženy v souladu s 
vnitrostátním právem správní 
sankce nebo jiná správní 
opatření členům vedoucího 
orgánu a jiným fyzickým 
osobám odpovědným za 
porušení předpisů podle 
vnitrostátního práva. 
6. Členské státy v souladu s 
vnitrostátním právem zajistí, aby 
ve všech případech uvedených v 
odstavci 1 správní sankce a jiná 
správní opatření, jež mohou být 
uloženy, zahrnovaly alespoň: 
a) veřejné prohlášení uvádějící 
odpovědnou osobu a povahu 
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porušení předpisů; 
b) příkaz požadující, aby 
odpovědná osoba jednání 
ukončila a aby takové jednání 
neopakovala; 
c) v případě správcovské 
společnosti nebo SKIPCP, 
pozastavení platnosti nebo 
odnětí povolení SKIPC nebo 
správcovské společnosti; 
d) dočasný nebo v případě 
opakovaného závažného 
porušení předpisů trvalý zákaz 
výkonu vedoucí funkce ve 
správcovské společnosti či 
investiční společnosti nebo 
jiných takových společnostech 
uložený členovi vedoucího 
orgánu těchto společností nebo 
jiné fyzické osobě, která nese 
odpovědnost; 
e) v případě právnické osoby 
maximální správní peněžitou 
sankci ve výši nejméně 5 000 
000 EUR nebo v členských 
státech, jejichž měnou není euro, 
v odpovídající hodnotě ve 
vnitrostátní měně ke dni 17. září 
2014 nebo 10 % jejího 
celkového ročního obratu podle 
poslední dostupné účetní 
závěrky schválené vedoucím 
orgánem; je-li právnická osoba 
mateřským podnikem nebo 
dceřiným podnikem mateřského 
podniku, který je povinen 
sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU (25), je příslušným 
celkovým ročním obratem 
celkový roční obrat nebo 
odpovídající druh příjmů podle 
příslušných ustanovení unijního 
práva v oblasti účetnictví 
vyplývající z poslední dostupné 
konsolidované účetní závěrky 
schválené vedoucím orgánem 
vrcholného mateřského podniku; 
f) v případě fyzické osoby 
maximální správní peněžitou 
sankci ve výši nejméně 5 000 
000 EUR nebo v členských 
státech, jejichž měnou není euro, 
v odpovídající hodnotě ve 
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vnitrostátní měně ke dni 17. září 
2014; nebo 
g) coby alternativa k písmenům 
e) a f) maximální správní 
peněžitou sankci ve výši 
nejméně dvojnásobku 
prospěchu, který byl porušením 
předpisů získán, pokud lze tento 
prospěch stanovit, a to i v 
případě, že tato částka převyšuje 
maximální částky stanovené v 
písmenech e) a f). 
7. Členské státy mohou v 
souladu s vnitrostátním právem 
zmocnit příslušné orgány k 
ukládání dalších druhů sankcí 
vedle těch, které jsou uvedeny v 
odstavci 6, nebo k ukládání 
peněžitých sankcí převyšujících 
částky uvedené v odst. 6 písm. 
e), f) a g). 
_________________ 
(25) Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/34/EU 
ze dne 26. června 2013 o ročních 
účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních 
závěrkách a souvisejících 
zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES a o zrušení směrnic 
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 
19).“ 

  32011L0061 čl. 48 
odst. 1 

Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání opatření a sankce 
za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Aniž jsou 
dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských 
států ukládat trestní sankce, 
zajistí členské státy v souladu se 
svým vnitrostátním právem, aby 
mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní 
sankce odpovědným osobám za 
nedodržení předpisů přijatých k 
provedení této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující. 
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§ 614 odst. 
1 písm. b) 

(1) Právnická nebo podnikající 
fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že 
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají 
některou skutečnost v souvislosti 
se žádostí o rozhodnutí, jmenování, 
udělení povolení, udělení souhlasu, 
povolení k označení, zápis 
do seznamu, změnu údajů zapsaných 
v seznamech nebo odnětí povolení 
podle tohoto zákona, 

32011L0061 čl. 48 
odst. 1 

Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání opatření a sankce 
za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Aniž jsou 
dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských 
států ukládat trestní sankce, 
zajistí členské státy v souladu se 
svým vnitrostátním právem, aby 
mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní 
sankce odpovědným osobám za 
nedodržení předpisů přijatých k 
provedení této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující. 

  32014L0091 čl. 1 bod 
17 - čl. 
99a 
směrnice 
2009/65/
ES  

Vkládají se nové články, které 
znějí: 
„Článek 99a 
Členské státy zajistí, aby v jejich 
právních a správních předpisech 
provádějících tuto směrnici byly 
sankce, zejména pokud 
a) činnosti SKIPCP jsou 
vykonávány bez uděleného 
povolení, což znamená porušení 
článku 5; 
b) správcovská společnost 
vykonává svou činnost bez 
předchozího udělení povolení, 
což znamená porušení článku 6; 
c) investiční společnost 
vykonává svou činnost bez 
předchozího povolení, což 
znamená porušení článku 27; 
d) dojde k přímému či 
nepřímému nabytí kvalifikované 
účasti ve správcovské 
společnosti nebo nabyvatel 
kvalifikovanou účast ve 
správcovské společnosti dále 
zvýší tak, že jeho podíl na 
hlasovacích právech nebo 
kapitálový podíl dosáhne či 
přesáhne 20 %, 30 % nebo 50 % 
anebo se správcovská společnost 
stane jeho dceřiným podnikem 
(dále jen „navrhované nabytí“), 
aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány 
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správcovské společnosti, ve 
které zamýšlí kvalifikovanou 
účast nabýt nebo zvýšit, což 
znamená porušení čl. 11 odst. 1; 
e) dojde k přímému nebo 
nepřímému zcizení 
kvalifikované účasti ve 
správcovské společnosti nebo 
snížení kvalifikované účasti tak, 
že poměr hlasovacích práv nebo 
kapitálový podíl poklesne pod 
20 %, 30 % anebo 50 % anebo 
tak, že správcovská společnost 
přestane být dceřiným 
podnikem, aniž by o tom byly 
písemně informovány příslušné 
orgány, což znamená porušení 
čl. 11 odst. 1; 
f) správcovská společnost 
získala povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo 
pomocí jakýchkoli jiných 
protiprávních prostředků, což 
znamená porušení čl. 7 odst. 5 
písm. b); 
g) investiční společnost získala 
povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo 
pomocí jakýchkoli jiných 
protiprávních prostředků, což 
znamená porušení čl. 29 odst. 4 
písm. b); 
h) správcovská společnost, když 
se dozvěděla o nabytí či zcizení 
účasti na svém kapitálu, které 
způsobuje nárůst nebo pokles 
účasti nad nebo pod některou z 
prahových hodnot uvedených v 
čl. 11 odst. 1 směrnice 
2014/65/EU, neinformuje 
příslušné orgány o tomto nabytí 
či zcizení, což znamená porušení 
čl. 11 odst. 1 této směrnice; 
i) správcovská společnost 
neinformuje alespoň jednou 
ročně příslušný orgán o 
totožnosti akcionářů a členů s 
kvalifikovanou účastí a o 
velikosti těchto účastí, což 
znamená porušení čl. 11 odst. 1; 
j) správcovská společnost 
nedodržuje postupy a opatření, 
které jí ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící čl. 12 odst. 
1 písm. a); 
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k) správcovská společnost neplní 
požadavky týkající se její 
struktury a organizace, které jí 
ukládají vnitrostátní předpisy 
provádějící čl. 12 odst. 1 písm. 
b); 
l) investiční společnost 
nedodržuje postupy a opatření, 
které jí ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící článek 31; 
m) správcovská společnost nebo 
investiční společnost při 
pověření třetích osob svými 
úkoly neplní požadavky, které jí 
ukládají vnitrostátní předpisy 
provádějící články 13 a 30; 
n) správcovská společnost nebo 
investiční společnost nedodržuje 
pravidla jednání, která jsou jí 
uložena v souladu s 
vnitrostátními předpisy 
provádějícími články 14 a 30; 
o) depozitář neplní své úkoly, 
které mu ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící čl. 22 odst. 
3 až 7; 
p) investiční společnost nebo 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, opakovaně neplní 
povinnosti týkající se investiční 
politiky SKIPCP stanovené 
vnitrostátními předpisy 
provádějícími kapitolu VII; 
q) správcovská společnost nebo 
investiční společnost neuplatňuje 
postup pro řízení rizik a postupy 
pro přesný a nezávislý odhad 
hodnoty OTC derivátů 
stanovené vnitrostátními 
předpisy provádějícími čl. 51 
odst. 1; 
r) investiční společnost nebo 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, opakovaně neplní 
povinnosti týkající se 
poskytování informací 
investorům, které jí ukládají 
vnitrostátní předpisy provádějící 
články 68 až 82; 
s) správcovská společnost nebo 
investiční společnost, jež uvádí 
podílové jednotky SKIPCP, 
který spravuje, na trh v jiném 
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než domovském členském státu 
SKIPCP, nesplní oznamovací 
povinnost stanovenou v čl. 93 
odst. 1. 

§ 618 odst. 
1 písm. b) 

(1) Fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají 
některou skutečnost v souvislosti 
se žádostí o rozhodnutí, jmenování, 
udělení povolení, udělení souhlasu, 
povolení k označení, zápis 
do seznamu, změnu údajů zapsaných 
v seznamech, vyjádření nebo odnětí 
povolení podle tohoto zákona, 

32011L0061 čl. 48 
odst. 1 

Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání opatření a sankce 
za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této 
směrnice a přijmou všechna 
nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Aniž jsou 
dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských 
států ukládat trestní sankce, 
zajistí členské státy v souladu se 
svým vnitrostátním právem, aby 
mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní 
sankce odpovědným osobám za 
nedodržení předpisů přijatých k 
provedení této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující. 

  32014L0091 čl. 1 bod 
17 - čl. 
99a 
směrnice 
2009/65/
ES  

Vkládají se nové články, které 
znějí: 
„Článek 99a 
Členské státy zajistí, aby v jejich 
právních a správních předpisech 
provádějících tuto směrnici byly 
sankce, zejména pokud 
a) činnosti SKIPCP jsou 
vykonávány bez uděleného 
povolení, což znamená porušení 
článku 5; 
b) správcovská společnost 
vykonává svou činnost bez 
předchozího udělení povolení, 
což znamená porušení článku 6; 
c) investiční společnost 
vykonává svou činnost bez 
předchozího povolení, což 
znamená porušení článku 27; 
d) dojde k přímému či 
nepřímému nabytí kvalifikované 
účasti ve správcovské 
společnosti nebo nabyvatel 
kvalifikovanou účast ve 
správcovské společnosti dále 
zvýší tak, že jeho podíl na 
hlasovacích právech nebo 
kapitálový podíl dosáhne či 
přesáhne 20 %, 30 % nebo 50 % 
anebo se správcovská společnost 
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stane jeho dceřiným podnikem 
(dále jen „navrhované nabytí“), 
aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány 
správcovské společnosti, ve 
které zamýšlí kvalifikovanou 
účast nabýt nebo zvýšit, což 
znamená porušení čl. 11 odst. 1; 
e) dojde k přímému nebo 
nepřímému zcizení 
kvalifikované účasti ve 
správcovské společnosti nebo 
snížení kvalifikované účasti tak, 
že poměr hlasovacích práv nebo 
kapitálový podíl poklesne pod 
20 %, 30 % anebo 50 % anebo 
tak, že správcovská společnost 
přestane být dceřiným 
podnikem, aniž by o tom byly 
písemně informovány příslušné 
orgány, což znamená porušení 
čl. 11 odst. 1; 
f) správcovská společnost 
získala povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo 
pomocí jakýchkoli jiných 
protiprávních prostředků, což 
znamená porušení čl. 7 odst. 5 
písm. b); 
g) investiční společnost získala 
povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo 
pomocí jakýchkoli jiných 
protiprávních prostředků, což 
znamená porušení čl. 29 odst. 4 
písm. b); 
h) správcovská společnost, když 
se dozvěděla o nabytí či zcizení 
účasti na svém kapitálu, které 
způsobuje nárůst nebo pokles 
účasti nad nebo pod některou z 
prahových hodnot uvedených v 
čl. 11 odst. 1 směrnice 
2014/65/EU, neinformuje 
příslušné orgány o tomto nabytí 
či zcizení, což znamená porušení 
čl. 11 odst. 1 této směrnice; 
i) správcovská společnost 
neinformuje alespoň jednou 
ročně příslušný orgán o 
totožnosti akcionářů a členů s 
kvalifikovanou účastí a o 
velikosti těchto účastí, což 
znamená porušení čl. 11 odst. 1; 
j) správcovská společnost 
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nedodržuje postupy a opatření, 
které jí ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící čl. 12 odst. 
1 písm. a); 
k) správcovská společnost neplní 
požadavky týkající se její 
struktury a organizace, které jí 
ukládají vnitrostátní předpisy 
provádějící čl. 12 odst. 1 písm. 
b); 
l) investiční společnost 
nedodržuje postupy a opatření, 
které jí ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící článek 31; 
m) správcovská společnost nebo 
investiční společnost při 
pověření třetích osob svými 
úkoly neplní požadavky, které jí 
ukládají vnitrostátní předpisy 
provádějící články 13 a 30; 
n) správcovská společnost nebo 
investiční společnost nedodržuje 
pravidla jednání, která jsou jí 
uložena v souladu s 
vnitrostátními předpisy 
provádějícími články 14 a 30; 
o) depozitář neplní své úkoly, 
které mu ukládají vnitrostátní 
předpisy provádějící čl. 22 odst. 
3 až 7; 
p) investiční společnost nebo 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, opakovaně neplní 
povinnosti týkající se investiční 
politiky SKIPCP stanovené 
vnitrostátními předpisy 
provádějícími kapitolu VII; 
q) správcovská společnost nebo 
investiční společnost neuplatňuje 
postup pro řízení rizik a postupy 
pro přesný a nezávislý odhad 
hodnoty OTC derivátů 
stanovené vnitrostátními 
předpisy provádějícími čl. 51 
odst. 1; 
r) investiční společnost nebo 
správcovská společnost pro 
každý podílový fond, který 
spravuje, opakovaně neplní 
povinnosti týkající se 
poskytování informací 
investorům, které jí ukládají 
vnitrostátní předpisy provádějící 
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články 68 až 82; 
s) správcovská společnost nebo 
investiční společnost, jež uvádí 
podílové jednotky SKIPCP, 
který spravuje, na trh v jiném 
než domovském členském státu 
SKIPCP, nesplní oznamovací 
povinnost stanovenou v čl. 93 
odst. 1. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32002L0047 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/47/ES 

ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění 

32009L0065 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/65/ES 
ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(přepracované znění) 

32010L0043 Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, 
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, 
střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah 
smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností 

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

32014L0065 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU 
ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a 
o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034 

32014L0091 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/91/EU 
ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 
2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde 
o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (Text 
s významem pro EHP) 

32016L1164 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 
2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání 
se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na 
fungování vnitřního trhu 

32017L0952 Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, 
kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde 
o hybridní nesoulady s třetími zeměmi 
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