
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 8. července 2020, s termínem dodání stanovisek do 5. srpna 2020. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Připomínky jako povinná připomínková místa zaslala: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství‚ mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility. Ministerstvo spravedlnosti označilo 12 svých 

připomínek jako zásadních a Ministerstvo vnitra označilo 4 své připomínky jako zásadních. Všechny zásadní připomínky byly v dohodě s připomínkovými 

místy vypořádány a návrh je tak vládě předkládán bez rozporu. 

 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NAPOJENÁ NA eKLEP: 

Z dalších připomínkových míst napojených na eKLEP připomínky zaslali: Česká národní banka, Komora auditorů, Nejvyšší kontrolní úřad a Nejvyšší státní 

zastupitelství ČR. Česká národní banka označila 17 svých připomínek jako zásadních. Všechny zásadní připomínky byly v dohodě s připomínkovými místy 

vypořádány a návrh je tak vládě předkládán bez rozporu. 

 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

Dne 8. července 2020 byl návrh publikován na internetových stránkách Ministerstva financí ke konzultaci odborné veřejnosti s termínem dodání připomínek 

do 5. srpna 2020. Připomínky jako nepovinná připomínková místa zaslala Asociace pro kapitálový trh. Česká bankovní asociace sdělila, že nemá 

připomínky. 

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

I. Zásadní připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MSp Část první, čl. I, bod č. 3 (§ 1 odst. 1): V tomto ustanovení se 

navrhuje rozšíření definice pojmu „banka“ o vybranou skupinu 

obchodníků s cennými papíry. Tato změna obsahu pojmu „banka“ 

v zákoně č. 21/1992 Sb. nepochybně ovlivní řadu jiných právních 

předpisů, které pojem banka nebo obchodník s cennými papíry 

používají, přičemž tato nepřímá novela může vyvolat aplikační a 

Akceptováno. 

Definice banky nebude měněna. Na systémově významné OCP 

bude vztažena obdobně úprava vztahující se na banky, pokud to po 

nás vyžaduje právo EU. Domníváme se, že ve vztahu k insolvenci 

právo EU nevyžaduje, abychom na systémově významné OCP 

IX. 
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pojmové problémy v jiných právních předpisech, které jsou 

založeny na dosavadním rozdílném pojetí banky a obchodníka 

s cennými papíry. S ohledem na nepřípustné používání nepřímých 

novelizací žádáme buď vypustit navrhované rozšíření pojmu banka 

nebo provedení přímých novelizací těch dotčených právních 

předpisů, v nichž jsou používány pojmy banka nebo obchodník 

s cennými papíry a navrhovaná změna pojmu „banka“ je pro daný 

právní předpis nevyhovující. Dále žádáme doplnit důvodovou 

zprávu o analýzu dopadů navrhované změny pojmu „banka“ na 

jiné právní předpisy. V tomto ohledu dáváme ke zvážení, zda 

jednoduše nestanovit, že některá vymezená pravidla se vztahují i 

na obchodníky s cennými papíry, které poskytují investiční služby 

podle § 4 odst. 2 písm. c) a h) zákona č. 256/2004 Sb. Tím se 

dosáhne věcně stejného účinku bez toho, aniž by se od účinnosti 

novely muselo v každém právním předpise zkoumat, zda tam nové 

vymezení banky nezpůsobuje problémy. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

nahlíželi jako na banky a může na ně být i nadále nahlíženo jako na 

OCP. Změna insolvenčního zákona není v tomto ohledu nutná. 

Část pátá, bod 25 (§ 32b odst. 8 zákona o dluhopisech): 

Nesouhlasíme s vypuštěním lhůty pro nuceného správce krycích 

bloků k zaslání vyčíslení pohledávek vlastníků krytých dluhopisů v 

rozsahu, v jakém nejsou kryty krycím portfoliem (dále jen 

„vyčíslení“). Současně si dovolujeme polemizovat s vysvětlením 

uvedeným v důvodové zprávě, dle kterého je lhůta „bez 

zbytečného odkladu“ dostatečně určitá, a nerozumíme důvodům, 

pro které toto ustanovení vadí ratingovým agenturám, ani efektu na 

ratingové hodnocení. Právní úprava přihlašování pohledávek do 

insolvenčního řízení je postavena na striktně objektivní lhůtě 

stanovené v § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, která 

zásadně činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Uplynutí této lhůty 

vede ke zcela klíčovému zafixování insolvenčního fóra a je 

předpokladem postoupení do dalších fází insolvenčního řízení. 

Definitivní znalost okruhu věřitelů je nezbytným předpokladem 

pro vytvoření distribučního schématu uspokojování věřitelů. 

Prolamování lhůty k přihlášení pohledávek vede k nejistotě 

ohledně celkového objemu pohledávek uspokojovaných 

Akceptováno jinak, připomínkovým místem akceptováno. 

Upraveno po dohodě s připomínkovým místem. Změny provedeny 

zejména v § 32b odst. 8 a dále v § 31 odst. 4 písm. e), § 32 odst. 2 a 

§ 32e odst. 1 a 4. Byl vypuštěn § 32d odst. 4. Nově byl doplněn 

odstavec 8 v § 32e a vložen nový § 32f. 
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v insolvenčním řízení, procesním komplikacím a prodlužování 

insolvenčního řízení. Pokud by navíc k zaslání vyčíslení došlo 

v pozdní fázi insolvenčního řízení – například po provedeném 

částečném rozvrhu podle § 301 insolvenčního zákona – míra 

uspokojení vlastníků krytých dluhopisů by s ohledem na 

nedostatek finančních prostředků zbývajících v majetkové podstatě 

mohla být nižší než míra uspokojení řádně přihlášených věřitelů. 

Tuto skutečnost by nebylo možno přičíst na vrub insolvenčního 

správce, ani insolvenčního soudu, nýbrž pouze nuceného správce 

krycích bloků. Výše uvedené platí tím spíše, že nucený správce 

krycích bloků může se souhlasem ČNB podle § 32e odst. 1 

rozhodnout o snížení dluhů, a to zjevně i v průběhu insolvenčního 

řízení. Tím se dále zvyšuje riziko pro vlastníky krytých dluhopisů, 

kteří na vynucený haircut (pokud byl proveden před zasláním 

vyúčtování insolvenčnímu soudu) musí reagovat aktivním 

přihlášením pohledávek neuvedených ve vyčíslení. Žádáme proto o 

zachování stávajícího znění § 32b odst. 8 zákona o dluhopisech. 

Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Část šestá, čl. VII  bod 30 (§ 10aa odst. 1), bod 40 (§ 12g odst. 

1) a bod 43 (§ 12m odst. 1): Požadujeme vyjasnit, který orgán 

obchodníka s cennými papíry zřizuje výbor pro jmenování, tedy 

jmenuje jeho členy. Navrhovaný § 10aa odstavec 1 stanoví, že 

výbor pro jmenování „zřídí obchodník s cennými papíry“, na 

základě zbytkové působnosti statutárního orgánu podle § 163 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „o. z.“), by tak měl výbor pro jmenování zvolit 

řídicí orgán obchodníka s cennými papíry, ač by členy měli být 

nevýkonní členové orgánů. To však odporuje jednak znění 

vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a 

úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o obezřetnosti“), kde se 

stanoví, že se jedná o „výbory kontrolního orgánu“ (viz např. § 15 

vyhlášky o obezřetnosti), jednak obecným principům corporate 

governance, vyjádřených například v českém Kodexu správy a 

řízení společností ČR (viz bod 9. 2). Z uvedených důvodů by mělo 

Akceptováno. 

U všech výborů bude stanoveno, že jeho členy jmenuje kontrolní 

orgán. 
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být postaveno na jisto, že výbor pro jmenování je výborem 

kontrolního orgánu, tedy členové výboru by měli být voleni 

kontrolním orgánem. V problematice rozlišování kontrolního a 

vedoucího orgánu odkazujeme na následující připomínku k § 10aa 

odst. 2 a dalším. Obdobnou připomínku uplatňujeme i pro výbor 

pro rizika - § 12g odst. 1 a pro výbor pro odměňování - § 12m odst. 

1. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Část šestá, bod 30 (§ 10aa odst. 2), bod 40 (§ 12g odst. 2) a bod 

43 (§ 12m odst. 3): Přesunutí pravidel o výboru pro jmenování 

obchodníka s cennými papíry z vyhlášky o obezřetnosti není beze 

změn, jak je uvedeno v důvodové zprávě. V důsledku držení 

terminologie zákona o podnikání na kapitálovém trhu došlo 

k nahrazení pojmu „kontrolní orgán“ za „vedoucí orgán“, což je 

v obecné rovině správné, avšak v konkrétním případně vede 

k paradoxním důsledkům, především pak v odstavci 2. V bodu 12 

přílohy č. 2 vyhlášky o obezřetnosti je zřejmé, který orgán 

(kontrolní, vedoucí – řídicí) je adresátem kterých práv či 

povinností, v navrhovaném § 10aa dochází ke směšování těchto 

orgánů. Tak například není zřejmé, kterému orgánu výbor pro 

jmenování doporučuje kandidáty ke schválení, komu předkládá 

hodnocení, doporučení a zprávy apod. Ve všech těchto případech 

by se mělo jednat o kontrolní orgán, to však z textu zákona 

neplyne, neboť vedoucí orgán zahrnuje jak řídicí, tak kontrolní 

orgán. Je potřeba v textu zákona vyjasnit, vůči kterému orgánu má 

výbor pro jmenování vykonávat své povinnosti, jako tomu je ve 

vyhlášce o obezřetnosti. Je sice pravdou, že obdobně nikoli zcela 

přesná textace je obsažena v čl. 88 CRD, na druhou stranu se jedná 

o směrnici, již je třeba transponovat do českého právního řádu tak, 

aby adresáti právních norem věděli, jakým způsobem se mají 

chovat. Rozlišování orgánů v rámci pojmu „vedoucí orgán“ podle 

vnitrostátního práva zdůrazňuje i čl. 4 odst. 1 bod 36) druhý 

pododstavec MIFID II. Žádáme využívat termín „vedoucí orgán ve 

své kontrolní funkci“, jak je jako legislativní zkratka zaveden 

v navrhovaném § 12g. V této souvislosti dáváme ke zvážení, zda 

by nebylo vhodnější jej vymezit jako zákonnou definici v § 2 

Akceptováno. 

Je rozlišováno mezi řídicím a kontrolním orgánem. Byly zavedeny 

definice „řídicího orgánu“ a „kontrolního orgánu“. 
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zákona, nikoli jako legislativní zkratku. Totéž platí obdobně pro 

výbor pro rizika - § 12g odst. 2 a výbor pro odměňování - § 12m 

odst. 3. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Část šestá, bod 34 (§ 12 odst. 1), bodu 35 (§ 12ac odst. 1 a 2): 

Není zřejmé, proč předkladatel volí formulaci, podle níž 

„obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho vedoucí orgán 

zavedl, kontroloval a uplatňoval systémy správy a řízení…“. Podle 

našeho chápání by za zavedení, kontrolování a uplatňování 

systému správy a řízení měl být odpovědný řídicí orgán 

obchodníka s cennými papíry (nikoli tedy kontrolní orgán). Pokud 

by tomu tak nebylo a měl by být odpovědný i kontrolní orgán, pak 

odkazujeme na připomínku k § 10aa odst. 2 s tím, že je potřeba 

přesně vymezit, o který orgán se v rámci odkazu na vedoucí orgán 

jedná. Jestliže je však náš předpoklad správný, potom je formulace 

uvedená v první větě nadbytečná, neboť fakticky říká, že řídicí 

orgán obchodníka s cennými papíry (na základě zbytkové 

působnosti statutárního orgánu, viz § 163 o. z.) zajistí, aby řídicí 

orgán zavedl, kontroloval a uplatňoval mechanismy správy a 

řízení. Navrhujeme formulaci zjednodušit například způsobem: 

„Obchodník s cennými papíry zavede, kontroluje a uplatňuje 

systémy správy a řízení…“. Totéž platí i pro navrhovaný § 12ac 

odst. 1 a 2, kde byla použita obdobná konstrukce. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

Úprava § 12 odst. 1 byla zjednodušena dle návrhu. V § 12ac se 

rozlišuje mezi řídicím a kontrolním orgánem. 

Část šestá, bod 34 [§ 12 odst. 2 písm. a)]: Není zřejmé, co se 

rozumí tím, že „vedoucí orgán nese za obchodníka s cennými 

papíry celkově odpovědnost“. Vedoucí orgán, respektive jeho 

členové, jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, řádně 

spravovat záležitosti obchodníka s cennými papíry apod. 

Samozřejmě, pokud tuto svou povinnost poruší, mohou být 

odpovědní za náhradu škody, ručit věřitelům atd., avšak v žádném 

případě nenesou odpovědnost, natož celkovou odpovědnost, ať už 

to znamená cokoli, za existenci a fungování obchodníka s cennými 

papíry. Jsme si vědomi toho, že je pravidlo doslovně převzato z čl. 

88 odst. 1 CRD, nicméně je třeba toto pravidlo směrnice 

transponovat tak, aby bylo jasné, co se jím myslí. Požadujeme 

Akceptováno. 

Bylo upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZJQ53F)



 

 

- 6 - 

 

předmětné pravidlo vypustit, nebo přeformulovat. Navrhujeme 

zvážit, zda nepostačuje obchodněprávní odpovědnost členů 

volených orgánů. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Část šestá, bod 34 (§ 12 odst. 2 až 4): Stejně jako v případě 

navrhovaného § 10aa odst. 2 upozorňujeme na nedostatečné 

rozlišování mezi působností „vedoucích orgánů“, tedy řídicího a 

kontrolního orgánu. Z textu zákona není zřejmé, který orgán je 

odpovědný za provádění kterých funkcí, například za provádění 

účinného dohledu nad osobami ve vrcholném vedení, provádění 

kontrol či hodnocení. V podrobnostech odkazujeme na vysvětlení 

připomínky k § 10aa odst. 2 a opět upozorňujeme na povinnost 

členského státu rozlišovat řídicí a kontrolní orgánu v souladu 

s vnitrostátním právem [čl. 4 odst. 1 bod 36) druhý pododstavec 

MIFID II]. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

Je rozlišováno mezi řídicím a kontrolním orgánem. 

Část šestá, bod 40 (§ 12g odst. 1): Není nám jasné, proč členem 

výboru pro rizika může být pouze člen vedoucího orgánu, který 

nevykonává „výkonnou řídicí funkci“, zatímco v případě výboru 

pro jmenování se jedná o takového člena, který nevykonává 

„výkonnou funkci“, respektive zda je rozdíl ve vymezení osob, 

které se mohou stát členem výboru pro jmenování a výboru pro 

rizika. Máme za to, že zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

používá spojení „výkonná řídicí funkce“ pouze při definování 

„nevýkonných členů“, jinak se používá „výkonná funkce“. Žádáme 

sjednocení terminologie používané v případě výboru pro 

jmenování a výboru pro rizika, popřípadě o vysvětlení tohoto 

rozdílu v důvodové zprávě. Doporučujeme i sjednocení s výborem 

pro odměňování, kde se přímo stanoví, že člen musí být 

„nevýkonným členem“. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak, připomínkovým místem akceptováno. 

Byly zavedeny definice výkonného a nevýkonného člena a je 

jednotně používáno „výkonnou řídicí funkci“. 

Část šestá, bod 40 (§ 12g odst. 3): Není nám zřejmé, co 

předkladatel zamýšlí uvedenou formulací. Jednak se opět používá 

spojení „celková odpovědnost“, které sice vychází ze znění 

směrnice (EU) 2019/2034, nicméně v českém právním prostředí 

není zřejmé, co se rozumí „celkovou“ odpovědností. Uvedené 

pravidlo navíc možná ani není potřebné. Jestliže je povinností 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo vypuštěno. 
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obchodníka s cennými papíry (tedy na základě zbytkové 

působnosti statutárního orgánu podle § 163 o. z.) mít zásady a 

strategie v oblasti rizik (viz navrhovaný § 12ad), pak plyne 

z obecné obchodněprávní odpovědnosti členů voleného orgánu 

jejich odpovědnost za plnění zákonem stanovených povinností. 

Požadujeme přeformulovat, popřípadě vypustit, postačí-li 

obchodněprávní odpovědnost členů volených orgánů. Tuto 

připomínku označujeme za zásadní. 

Část šestá,  bod 91 [§ 119 odst. 2 písm. b)]): Žádáme o vysvětlení 

a doplnění definice pojmu „mezitímní zpráva vedení“ a „mezitímní 

konsolidovaná zpráva vedení“, respektive o informaci, zdali jsou 

tyto pojmy součástí právního řádu ČR, či zda se tak má stát až od 

účinnosti nového zákona o účetnictví. V případě, že takové 

instituty v českém právním řádu dosud neexistují, je po adresátech 

právní normy požadováno plnit, co reálně plnit nemohou, neboť 

nejsou stanoveny obsahové náležitosti těchto zpráv. Poukazujeme i 

na skutečnost, že tento pojem je v čl. 5 odst. 4 transparenční 

směrnice (ES) 2004/109 definován, zřejmě proto, že není vymezen 

účetní směrnicí (EU) 2013/34. Nezdá se však, že by byla obdoba 

tohoto ustanovení navrhována do zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu. V návaznosti na vysvětlení požadujeme doplnění 

návrhu zákona i důvodové zprávy o pravidla, jež stanoví, co se 

danými pojmy rozumí a co má být v daných zprávách uvedeno. 

V takovém případě by bylo vhodné, aby se jednalo o řádné 

zákonné ustanovení, nikoli jen o přechodné ustanovení do nabytí 

účinnosti nového zákona o účetnictví, neboť terminologie 

připravovaného zákona se může změnit. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

Akceptováno. 

Pojem „mezitímní zpráva vedení“ nebude zaveden, ustanovení bylo 

upraveno, aby tento pojem nebyl nutný. 

Část osmá, bod 2 (§ 375 odst. 4 insolvenčního zákona): Obecně 

nesouhlasíme s prolamováním lhůty k přihlašování pohledávek 

věřitelů (podrobněji viz připomínka č. 3) a uvítali bychom 

podrobnější popis důvodů, pro které toto ustanovení vadí 

ratingovým agenturám, a podrobnější popis dopadů na ratingové 

hodnocení. Současně upozorňujeme na aplikační dopady 

příslušného ustanovení, které se odvozují od osob vlastníků 

Vyhověno jinak, připomínkovým místem akceptováno. 

Upraveno po dohodě s připomínkovým místem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZJQ53F)



 

 

- 8 - 

 

krytých dluhopisů, a to nezávisle na typu přihlašované pohledávky. 

Předmětné ustanovení jinými slovy umožňuje komukoliv, kdo je 

vlastníkem krytých dluhopisů (nebo to o sobě alespoň tvrdí), 

prolomit lhůtu k přihlášení pohledávky ohledně zcela libovolného 

typu pohledávky. Nejedná se tedy pouze o pohledávky derivované 

haircutem provedeným nuceným správcem krycích bloků, které 

neuvedl ve vyčíslení, nýbrž o libovolné jiné pohledávky, typicky 

pravděpodobně pohledávky z obchodního styku, úvěru či zápůjčky. 

S výše uvedeným souvisí další skutečnost, a sice okamžik vzniku 

přihlašované pohledávky. Z logiky věci jsou věřitelé obecně 

oprávněni přihlašovat pouze ty pohledávky, které vzniknou do 

okamžiku uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek. Navrhované 

znění § 375 odst. 4 insolvenčního zákona nijak nebrání 

přihlašování později vzniklých pohledávek, které fakticky nijak 

nesouvisí s vlastnictvím krytých dluhopisů. Ve výsledku tedy výše 

uvedená úprava představuje faktický rozpor se základními 

zásadami insolvenčního řízení, konkrétně s § 5 písm. b) 

insolvenčního zákona. Zásada rovnosti věřitelů totiž stanoví, že 

věřitelé, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo 

obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti. 

Z výše uvedených důvodů nepovažujeme za legitimní umožnit 

vybraným kategoriím věřitelů neomezeným způsobem prolomit 

lhůtu k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení. Žádáme 

proto o zachování stávajícího znění § 375 odst. 4 insolvenčního 

zákona. Tuto připomínku označujeme za zásadní. 

Část desátá,  bod 6 (§ 102 odst. 2): V důvodové zprávě je bod 

chybně označen jako novelizující ustanovení § 100 odst. 2 ZISIF. 

Domníváme se, že bod je nadbytečný. Shodná formulace je 

obsažena v § 1448 odst. 3 občanského zákoníku ve vztahu ke 

svěřenským fondům a nečiní výkladové obtíže. Navrhované 

doplnění dle našeho názoru naopak může vyvolat otázky, zda se 

nevytváří určitá specifická forma správy majetku v podílovém 

fondu, tedy zda by nehrozil výklad a contrario ve vztahu ke 

svěřenským fondům. Požadujeme vysvětlení, z jakého důvodu se 

k formulaci daného ustanovení přistupuje a v případě 

Vyhověno. 

Změna nebude navrhována a novelizační bod byl vypuštěn. 
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nadbytečnosti žádáme jeho vypuštění. Tuto připomínku 

označujeme za zásadní. 

MV Obecně k návrhu zákona: 

Upozorňujeme, že při zpracování připomínek k uvedenému 

materiálu nebylo k dispozici konečné znění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o poskytovatelích služeb skupinového 

financování [označované jako nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2020/xxx], na něž je v návrhu normativního textu (např. 

v návrhu ust. § 161c a § 184 zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu) odkazováno. Z toho důvodu nebylo možné předložený 

materiál náležitě posoudit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno, bereme na vědomí. Připomínkovým místem 

akceptováno. 

Vzhledem ke krátké adaptační lhůtě bylo nezbytné adaptaci 

připravit dříve. Publikace v Úředním věstníku se očekává koncem 

října 2020. 

K čl. VII bodu 121 – k § 161c odst. 1 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu: 

Ze znaků skutkové podstaty by mělo být zřejmé, o jaké protiprávní 

jednání má jít. Protiprávní jednání by proto mělo být ve skutkové 

podstatě vyjádřeno slovním popisem. Skutkové podstaty přestupků 

by rovněž měly být upraveny v zákoně, který obsahuje zároveň 

právní povinnosti, jejichž porušení tyto skutkové podstaty 

obsahují, a nikoli v zákoně jiném. Z uvedených důvodů 

požadujeme specifikovat skutkové podstaty přestupků, zejm. 

skutkovou podstatu uvedenou pod písmenem a). 

V této souvislosti upozorňujeme, že při zpracování připomínek 

k uvedenému materiálu nebylo k dispozici znění dotčených 

ustanovení nařízení Evropského parlamentu  

a Rady o poskytovatelích služeb skupinového financování 

[označované jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2020/xxx], na něž je v návrhu normativního textu odkazováno. 

Obdobnou připomínku uplatňujeme také k § 184 odst. 1 a 2 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu, kdy zejména odst. 1 uvedeného 

ustanovení odkazuje na mnoho ustanovení výše uvedeného 

nařízení EU. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno, připomínkovým místem akceptováno. 

Jedná se o legislativní techniku, která je v zákonech upravujících 

finanční trhy běžně využívána a Legislativní radou vlády 

akceptována. Odkazovací skutkové podstaty jsou běžné i v trestním 

zákoníku. 

V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu lze takto vymezené 

skutkové podstaty najít v mnoha ustanovení, například v § 159 nebo 

161. Považujeme tedy za vhodné dodržet systém, jakým jsou 

skutkové podstaty přestupků v tomto zákoně formulovány. Pro 

úplnost odkazujeme například na novelu zákona o platebním styku, 

která je nyní v Poslanecké sněmovně jako ST 863, kdy je tato praxe 

využívána v § 235 odst. 1 písm. f) a § 235 odst. 7, přičemž novela 

byla na LRV projednávána v březnu tohoto roku.  

Kromě toho se nedomníváme, že by konkrétní vymezení každé 

jednotlivé skutkové podstaty napomohlo přehlednosti zákona. 

Každý z uvedených článků obsahuje mnoho povinností, které lze 

porušit, do zákona o podnikání na kapitálovém trhu by tam bylo 

doplněno skutečně mnoho skutkových podstat přestupků. Nadto, ani 

vymezení jednotlivých skutkových podstat by se neobešlo bez 

odkazů na články nařízení o poskytovatelích služeb skupinového 

financování. 
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K čl. XI bodu 2 – k § 18a odst. 1 písm. d) a e) a odst. 5 a 6 

zákona o doplňkovém penzijním spoření: 

Pokud jde údaje z informačního systému evidence občanských 

průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů, 

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

stykové identifikátory pro jednorázové ztotožnění fyzických osob 

tímto identifikátorem vůči základnímu registru obyvatel, přičemž 

pojem ztotožnění znamená v tomto kontextu získání agendového 

identifikátoru fyzické osoby (AIFO). V této souvislosti 

upozorňujeme, že stykové identifikátory by neměly být 

společnostmi, které tuto informací získávají, dále evidovány. Roli 

neměnitelného identifikátoru dané osoby totiž hraje již zmíněný 

AIFO. 

S ohledem na navrhovanou účinnost zákona, tedy k 1. 1. 2022, a 

budoucí znění zákona o základních registrech, poukazujeme na 

rozšíření rozsahu údajů vedených základním v registru obyvatel, 

kde budou nově vedeny údaje o rodném příjmení, pohlaví, 

příznaku omezení svéprávnosti, rodinném stavu či registrovaném 

partnerství, datu skončení platnosti identifikačních dokladů a na 

nepovinné bázi také údaje o telefonním čísle, adrese elektronické 

pošty a sériových číslech kvalifikovaných certifikátů. Tento rozsah 

údajů se jeví jako plně dostačující pro potřeby penzijních 

společností, a proto využívání údajů z dalších informačních 

systémů veřejné správy (informační systém evidence obyvatel, 

informační systém cizinců) považujeme za nadbytečné. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme § 18a odst. 1 písm. d) a e) a 

§ 18a odst. 5 a 6 z navrhovaného znění vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MF po pracovní diskuzi s MV a návazným interním uvážením 

nebude nyní navrhovat přístupy do evidence občanských průkazů a 

evidence cestovních dokladů.  

K čl. XI bodu 2 – k § 18a odst. 4 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

1. Podle § 158 odst. 8 zákona o pobytu cizinců lze z 

informačního systému cizinců poskytnout údaje, které jsou 

v něm přesně vymezeny. Upozorňujeme, že většinu údajů 

uvedených v § 18a odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním 

Akceptováno. 

Text upraven.  
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pojištění lze využít z registru obyvatel, a to kromě údaje o 

pohlaví, který bude možné z registru obyvatel získat od 

roku 2024. Vzniká zde tedy nežádoucí duplicitní využívání 

údajů. 

2. Požadujeme text navrhovaného § 18a odst. 4 upravit tak, 

aby se textace jednotlivých položek shodovala s § 158 

odst. 8 zákona o pobytu cizinců. Ministerstvo vnitra 

opakovaně řeší situace, kdy údaj vedený v jiném právním 

předpise nebylo možné z informačního systému cizinců 

poskytnout, protože text byl v jiném právním předpise širší 

nebo naopak užší než je stanoveno zákonem o pobytu 

cizinců. V této souvislosti zejména upozorňujeme na 

navrhovaný § 18a odst. 4 písm. d) až f) a h). 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NAPOJENÁ NA eKLEP: 

ČNB Obecná připomínka 

Požadujeme upravit návrh novely zákona o pojišťovnictví, 

zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních 

družstvech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona 

o investičních společnostech a investičních fondech v části 

týkající se posuzování kvalifikovaných účastí tak, aby mezi 

těmito tuzemskými úpravami nebyly rozdíly s ohledem na to, 

že na evropské úrovni je tento rámec upraven stejně. 

Konkrétně jde o kritéria pro posouzení žádosti o souhlas 

s nabytím kvalifikované účasti (zejm. možnost posuzovat 

odbornou způsobilost nabyvatele v případech, kdy bude 

vykonávat významný vliv na řízení cílové finanční instituce) a 

režim lhůt pro posuzování žádosti o následný souhlas 

s nabytím kvalifikované účasti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Pravidla pro posuzování kvalifikovaných účastí jsou na unijní 

Neakceptováno, vysvětleno, připomínkovým místem 

akceptováno. 

Nejedná se o připomínku, ale o požadavek rozšíření novelizovaných 

zákonů o sjednocenou úpravu posuzování kvalifikovaných účastí ve 

finančních institucích tak, aby mezi těmito tuzemskými úpravami 

nebyly rozdíly s ohledem na to, že na evropské úrovni je tento 

rámec upraven stejně. Tento návrh tak jde nad rámec předloženého 

návrhu. Po vzájemné dohodě nebude tato problematika řešena 

v rámci těchto připravovaných novel. Věcné řešení by mělo být 

prodiskutováno s OKOM. 
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úrovni upravena shodně pro všechny dotčené sektory finančního 

trhu a jsou k nim vydány jediné společné obecné pokyny k 

obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování 

kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01). 

V českých transpozičních předpisech však jsou neodůvodněné 

rozdíly, které jednotnou aplikaci pravidel neumožňují. 

V ZPOJ chybí možnost zamítnout žádost na základě posouzení 

všech tří vlastností žadatelových zdrojů, tedy nejen jejich 

„dostatečnosti“, ale též jejich „průhlednosti“ a „nezávadnosti“. V 

jiných sektorových předpisech taková možnost je a žádoucí je také 

v sektoru pojišťoven a zajišťoven. Z hlediska dohledu nad 

obezřetným podnikáním je klíčové, aby ČNB mohla vydat 

zamítavé rozhodnutí nejen u toho, kdo nemá „dostatečný“ objem 

prostředků, ale též u toho, kdo sice takové množství prostředků má, 

ale jejich původ není „průhledný“ a „nezávadný“ (např. byl získán 

ze zdrojů, které sice neindikují legalizaci výnosů z trestné činnosti 

nebo financování terorismu, ale jsou např. předmětem 

soukromoprávní žaloby apod.). Zamítací důvody v čl. 59 odst. 1 

písm. c) směrnice Solventnost II jsou přitom totožné jako např. 

v čl. 23 odst. 1 písm. c) CRD IV (stejně také MiFID). 

Dále se podle ZPOJ u následných souhlasů s nabytím 

kvalifikovaných účastí uplatní tentýž režim jako v řízení o 

souhlasech předchozích, tedy s fikcí souhlasu po uběhnutí lhůty 

pro vydání rozhodnutí (viz § 26 odst. 1 ve spojení s § 24 odst. 1 

ZPOJ). Podle ostatních sektorových předpisů je však tento režim 

odlišný, v řízení o následném souhlasu se fikce souhlasu neuplatní 

(viz např. § 20 odst. 7 třetí věta ZoB). Pokud jde o evropskou 

předlohu, čl. 58 odst. 5 směrnice Solventnost II je totožný s čl. 22 

odst. 6 CRD IV. U těchto ustanovení je v kontextu čl. 57 odst. 1 a 

násl. Solventnosti II, resp. čl. 22 odst. 1 a násl. CRD IV zřejmé, že 

pokrývají situace, kdy dotyčný žadatel „nejprve“ (viz SII) či „v 

předstihu“ (viz CRD IV) před nabytím musí podat žádost, tedy že 

se tato ustanovení vztahují pouze na řízení o předchozí souhlas, 

nikoli však následný souhlas. Rozdíl (tedy nevyloučení fikce u 

následného souhlasu pro pojišťovny a zajišťovny) považujeme za 
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nedůvodný a nesystematický. Absence fikce u následných souhlasů 

navíc může působit preventivně, aby žadatelé podávali žádosti včas 

(tedy před nabytím kvalifikované účasti). 

Konečně podle současného znění ZPOJ se u osob, které žádají o 

souhlas s nabytím kvalifikované účasti v pojišťovně nebo 

zajišťovně, posuzuje pouze splnění podmínky důvěryhodnosti. 

V dalších sektorech platí obecnější požadavek „pokud s ohledem 

na zajištění řádného a obezřetného vedení [instituce] nejsou 

důvodné obavy z možného vlivu na výkon jeho činnosti“, který 

odpovídá unijní úpravě – např. v čl. 24 směrnice Solventnost II jde 

o požadavek „pokud vzhledem k potřebě zajistit řádné a obezřetné 

řízení pojišťovny nebo zajišťovny nejsou [orgány dohledu] 

spokojeny s kvalifikací akcionářů nebo společníků.“ 

Předložený návrh tak nezohledňuje ani společné obecné pokyny k 

obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování 

kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01), 

které vyžadují, aby v rámci posuzování pověsti navrhovaného 

nabyvatele kvalifikované účasti byla posouzena nejen 

bezúhonnost, ale i odborná způsobilost nabyvatele, a to zejména v 

případech, kdy nabyvatel bude vykonávat významný vliv na řízení 

cílové finanční instituce (viz čl. 10.1 a 10.3 společných obecných 

pokynů). Naopak v případech finančních investorů, kteří takový 

vliv nebudou vykonávat, mohou být tyto požadavky podstatně 

zredukované (srov. čl. 10.28 společných obecných pokynů). 

Požadavek na posuzování odborné způsobilosti nabyvatele tak 

synergicky doplňuje požadavek na odbornou způsobilost osob ve 

vedení cílové pojišťovny/zajišťovny, jelikož část pro podnikání 

cílové společnosti důležitých rozhodnutí nečiní její vedoucí osoby, 

ale valná hromada, resp. společníci. I u těchto osob by proto měla 

být dostatečná kompetence k takovému rozhodování (není-li 

vyžadována technická kompetence, je v zásadě potřebná alespoň 

manažerská, viz čl. 10.28 a 10.29 společných obecných pokynů). 

Změna zákona o bankách (ZoB) 

K § 1 odst. 1 ZoB 

Akceptováno. 

Změna definice banky nebude navrhována. OCP 1. kategorie bude 

upraven obdobně jako OCP kategorie 1-. Z aktuálních analýz 
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Nesouhlasíme s tím, aby pojem banka napříč celým právním 

řádem nově zahrnoval i obchodníky s cennými papíry 1. třídy. 

Pojmu „banka“ je třeba ponechat jeho tradiční význam (osoba, 

která přijímá vklady od veřejnosti na základě bankovní 

licence). Na obchodníky s cennými papíry 1. třídy je třeba 

vztáhnout pouze ustanovení ZoB transponující pravidla pro 

úvěrové instituce podle unijního práva. 

Vztažení ustanovení jiných právních předpisů, která se dosud 

vztahují pouze na banky, i na obchodníky s cennými papíry 1. 

třídy je třeba provést přímou novelizaci a jen v těch případech, 

kde to plyne z unijního práva, nebo v případě, je-li pro to 

zvláštní věcný důvod. V případě předpisů dotýkajících se 

působnosti ČNB s rozšířením ustanovení nad rámec nutné 

transpozice nesouhlasíme. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:  

Navrhovaná změna § 1 odst. 1 ZoB rozšiřuje tradiční definici 

banky i na některé obchodníky s cennými papíry („Class I“). 

Pojem „banka“ je definovaný v ZoB nejen „pro účely tohoto 

zákona“ a používá ho celá řada českých právních předpisů, k 

jejichž nepřímé novelizaci by rozšířením pojmu „banka“ na některé 

obchodníky s cennými papíry došlo.  

V současnosti se nepředpokládá, že by v ČR byli usídleni 

obchodníci s cennými papíry 1. třídy (v EU je dnes takových 

obchodníků jen několik a zřejmě pouze z Velké Británie). Usazení, 

a to zejména formou pobočky nicméně nelze vyloučit, navíc české 

předpisy často používají pojem banka i ve smyslu zahraniční 

banka. 

S nepřímou novelou desítek předpisů ve výše uvedeném smyslu 

zásadně nesouhlasíme, protože: 

- nepřímé novelizace jsou obecně nepřípustné, 

- mohly by vznikat spory ohledně významu pojmu „banka“ 

v nepřímo novelizovaných předpisech, protože není zřejmé, zda se 

jedná o úmysl zákonodárce (důvodová zpráva mlčí) – viz např. 

vyplývá, že z hlediska jiných zákonů než ZoB (kde je 

transponována CRD) není potřeba na OCP 1. kategorie vztahovat 

příslušnou právní úpravu. Odkazy na ZoB budou revidovány, aby se 

odkazovalo jen na ustanovení, která jsou transpozicí CRD. OCP 1. 

kategorie bude nadále považován za OCP, nicméně k jeho povolení 

k činnosti OCP se nebude přihlížet a bude muset získat povolení k 

činnosti systémově významného obchodníka. Z aktuálních analýz 

vyplývá, že i v celém právním řádu by na něj nadále měla být 

aplikována ustanovení, která se týkají OCP a nikoli ustanovení, 

která se týkají banky. 
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předpisy o účetnictví, statistice či o oceňování, zákon o centrální 

evidenci účtů 

- u řady těchto předpisů je jejich aplikace na osoby, které 

nepřijímají vklady od veřejnosti, nežádoucí či nelogická, protože 

tato ustanovení byla původně zamýšlena jen pro banky přijímající 

vklady od veřejnosti. Jedná se např. o právní úpravu exekuce 

peněžních prostředků na účtech (občanský soudní řád) či zajištění 

(trestní řád) peněžních prostředků na účtech, daňové předpisy, 

celou řadu předpisů nařizujících držet peněžní prostředky pouze na 

(zvláštním) účtu v bance či povinnost mít bankovní záruku či jiné 

bankovní zajištění, předpisy stanovících, že vypláceno bude na 

bankovní účet (účet u OCP nebude zpravidla identifikovatelný 

IBAN), zakládání registry bonity spotřebitele podle zákona 

o ochraně spotřebitele aj., 

- rozšíření centrální evidence účtů a centrálního registrů úvěrů na 

obchodníky s cennými papíry 1. třídy by mohlo i pro ČNB 

představovat významné zvýšení nákladů, pro něž nevidíme 

dostatečný důvod. 

Problém shora vymezený nelze řešit ani doplněním uvozovací 

klauzule „pro účely tohoto zákona se bankou rozumí…“ v ZoB, 

protože by přestal být zřejmý pojem „banka“ v jiných předpisech. 

Navrhujeme proto následující znění § 1 odst. 1 ZoB: „…Bankou se 

dále pro účely § [ustanovení ZoB transponující CRR/CRD; nikoliv 

ustanovení o pojištění vkladů, opravném zúčtování bank a 

bankovním tajemství] rozumí společnost se sídlem v České 

republice, které Česká národní banka udělila oprávnění k 

poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. c) a h) 

zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, je-li zároveň 

úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) 

č. 575/2013.“ 

K § 1 odst. 1 ZoB 

Nesouhlasíme s rozšířením ustanovení, vztahujících se dosud 

na banky, v zákoně o ČNB, zákoně o oběhu bankovek a mincí a 

v zákoně o centrální evidenci účtů i na obchodníky s cennými 

Akceptováno. 

Změna definice banky nebude navrhována. OCP 1. kategorie bude 

upraven obdobně jako OCP kategorie 1-. Z aktuálních analýz 

vyplývá, že z hlediska jiných zákonů než ZoB (kde je 
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papíry 1. třídy. Pokud by šlo o důsledek nepřímé novely 

unijních předpisů, požadujeme provedení přímé novelizace 

transpozičních ustanovení českých předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

A. Zákon o ČNB 

Nesouhlasíme s tím, aby se na obchodníky s cennými papíry 1. 

třídy tento zákon vztahoval jako na „banky“, např. pokud jde o § 

24 - povinnost udržovat povinné minimální rezervy, § 27 až 29a, § 

34a - bankovní obchody, účast těchto obchodníků v centrálním 

registru úvěrů, § 38 odst. 2 a 4 ZoČNB - přidělování kódů 

platebního styku a tvorba čísel účtů, § 39 - vedení registru 

zahraničních zastoupení. ČNB nesouhlasí ani s tím, aby byly úkoly 

ČNB jakožto člena ESCB rozšířeny i na řízení peněžního oběhu, 

platebního styku a zúčtování takových osob.  

B. Zákon o oběhu bankovek a mincí 

Nesouhlasíme, aby se na obchodníky s cennými papíry 1. třídy 

tento zákon vztahoval jako na „banky“, protože obchodníci 

s cennými papíry 1. třídy neprovádějí pokladní operace tak jako 

banky. 

C. Zákon o centrální evidenci účtů 

Nesouhlasíme s tím, aby se na obchodníky s cennými papíry 1. 

třídy tento zákon vztahoval jako na „banky“.  

D. Další pochybnosti 

Máme ovšem pochyby i ohledně rozšíření aplikace řady ustanovení 

unijních právních předpisů (mimo CRR/CRD), které se vztahují na 

úvěrové instituce, i na obchodníky s cennými papíry 1. třídy, 

protože není zřejmé, zda toto rozšíření nepřímou novelizací 

(změnou definice „úvěrové instituce“) bylo skutečně úmyslem 

evropského zákonodárce. Tuto otázku je třeba konzultovat 

s Komisí či právní službou Rady (nebylo-li tak již učiněno 

v průběhu vyjednávání předpisu EU, což ale z důvodové zprávy 

neplyne). Je proto nutné ověřit, zda skutečně došlo k novelizaci 

transponována CRD) není potřeba na OCP 1. kategorie vztahovat 

příslušnou právní úpravu. 
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zejména těchto předpisů EU  

- o spotřebitelských úvěrech (možnost obchodníků s cennými 

papíry 1. třídy poskytovat spotřebitelský úvěr vč. úvěru na 

nabytí nemovitosti),  

- v oblasti platebního styku (možnost obchodníků s cennými 

papíry 1. třídy poskytovat platební služby a vydávat 

elektronické peníze bez ochrany peněžních prostředků 

zákazníků, možnost nebankovních poskytovatelů platebních 

služeb a vydavatelů elektronických peněz ukládat peněžní 

prostředky přijaté od klientů u obchodníků s cennými papíry 1. 

třídy, ale i povinnosti obchodníků s cennými papíry 1. třídy 

ohledně základních platebních účtů či používání standardů 

SEPA),  

- o účetnictví,  

- o úpadku bank, 

- o exekuci na účtech (nařízení EAPO, tj. nařízení (EU) 

č. 655/2014, v němž bylo po několikaleté diskusi v EU 

stanoveno, že se vztahuje jen na bankovní účty a nikoliv na 

účty vedené u jiných osob). 

K § 1 odst. 3 ZoB 

Požadujeme vyjasnit, zda a za jakých podmínek mohou 

obchodníci s cennými papíry 1. třídy vykonávat činnosti, 

na které by jiná osoba potřebovala povolení ČNB podle jiného 

zákona, a to formou promítnutí do ZoB, resp. dalších 

souvisejících předpisů, na které níže odkazujeme. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

1. Co se týče oprávnění obchodníka s cennými papíry 1. třídy 

poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze, 

rozumíme předloženému návrhu tak, že tyto činnosti bude moci 

vykonávat, pokud je bude mít v licenci dle ZoB, ale peněžní 

prostředky uživatelů/držitelů by v takovém případě nebyly 

chráněny ani pojištěním vkladů, ani ochranou, kterou jim přiznává 

Akceptováno. 

Změna definice banky nebude navrhována. OCP 1. kategorie bude 

upraven obdobně jako OCP kategorie 1-. Z aktuálních analýz 

vyplývá, že z hlediska jiných zákonů než ZoB (kde je 

transponována CRD) není potřeba na OCP 1. kategorie vztahovat 

příslušnou právní úpravu. 
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zákon o platebním styku, což je nepřijatelné. Navrhujeme proto 

výslovně stanovit, že takový obchodník nesmí poskytovat platební 

služby, ani vydávat elektronické peníze (popř. pouze, bude-li 

zároveň platební institucí nebo získá jiná oprávnění v této oblasti). 

Pokud předkladatel ověří v EU (viz naše připomínka k § 1 odst. 3), 

že tyto činnosti mají být obchodníkovi s cennými papíry 1. třídy 

povoleny, lze to akceptovat jen za podmínky, že bude provedena 

přímá novela zákona o platebním styku. 

2. Co se týče oprávnění obchodníka s cennými papíry 1. třídy 

poskytovat úvěry, chápeme navrhovanou úpravu tak, že je to 

zřejmě vyloučeno komplikovanou konstrukcí, kdy obchodník 

s cennými papíry 1. třídy může dělat buď činnosti podle písmene 

a), tj. přijímání vkladů a poskytování úvěrů, nebo b), tj. 

poskytování investičních služeb. Nevíme, zda toto bylo záměrem 

předkladatele. Ustanovení § 1 odst. 3 ZoB je tedy třeba upravit tak, 

aby bylo zřejmé, zda obchodník s cennými papíry 1. třídy smí 

poskytovat úvěry či nikoliv. 

Upozorňujeme také na vazbu na zákon o spotřebitelském úvěru. 

Pokud by těmto obchodníkům bylo poskytování spotřebitelských 

úvěrů povoleno, bude třeba v ZSÚ přímou novelizací stanovit, 

která ustanovení týkající se bank se týkají také těchto obchodníků. 

3. Co se týče směnárenské činnosti a administrace investičních 

fondů, tyto činnosti obchodník s cennými papíry 1. třídy bude moci 

vykonávat, pokud je bude mít uvedeny v licenci dle ZoB. Pokud je 

taková úprava věcně důvodná, je třeba v ZISIF a směnárenském 

zákoně přímou novelizací stanovit, která ustanovení týkající 

se bank se týkají také těchto obchodníků. 

4. Co se týče oprávnění obchodníka s cennými papíry 1. třídy 

poskytovat bankovní informace, upozorňujeme na nevhodnost 

použití přívlastku „bankovní“ pro informace poskytované tímto 

obchodníkem. 

Změna zákona o pojišťovnictví (ZPOJ) 

K § 90a, § 91b ZPOJ 

V § 90a a § 91b ZPOJ požadujeme zohlednit lhůtu, ve které má 

Akceptováno. 

Opraveno. 
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EIOPA rozhodnout a po jejímž uplynutí přechází oprávnění na 

orgán dohledu nad skupinou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Do návrhu novely zákona o pojišťovnictví nebyly plně 

transponovány změny provedené v čl. 231 odst. 3 a čl. 237 odst. 3 

(třetí pododstavec) směrnice Solventnost II. To znamená text: 

„Pokud EIOPA nepřijme rozhodnutí podle druhého pododstavce 

tohoto odstavce v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 

č. 1094/2010 (pozn. do jednoho měsíce), přijme konečné 

rozhodnutí orgán dohledu nad skupinou.“. 

Upravené znění by mohlo znít např. takto: „…pokud EIOPA 

nepřijme rozhodnutí do jednoho měsíce, přijme konečné rozhodnutí 

orgán dohledu nad skupinou.“ 

Změna zákona o dluhopisech (ZoD) 

K § 28 ZoD 

Požadujeme řádně provést transpozici čl. 17 směrnice (EU) 

2019/2162 tak, aby byly jasně upraveny podmínky, kdy lze 

u krytých dluhopisů prodloužit splatnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Čl. 17 směrnice (EU) 2019/2162 (CBD) vyžaduje, aby podmínky 

prodloužitelné splatnosti stanovil zákon. Podle uvedeného článku 

členské státy mohou umožnit vydávání krytých dluhopisů 

s ustanovením o prodloužitelné splatnosti s cílem omezit riziko 

nuceného prodeje krycích aktiv, jen pokud je zajištěna ochrana 

investora alespoň způsoby uvedenými v tomto článku směrnice, 

například k prodloužení splatnosti může dojít jen z objektivních 

důvodů vymezených právním předpisem, emisní podmínky musí 

upravit vždy nejzazší datum splatnosti, které nelze dále 

prodlužovat, prodloužení nesmí mít dopad na insolvenční pořadí aj. 

Předložený návrh změny zákona o dluhopisech podmínky pro 

prodloužení splatnosti neobsahuje. Předkladatel v důvodové zprávě 

Akceptováno. 

Do návrhu zákona byla doplněna transpozice čl. 17 CBD. 
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k bodu 11 v čl. V uvádí: „Proto se jeví jako nejvhodnější řešení 

institut monitora v ZoD zrušit a jeho případné ustanovení ponechat 

plně na emisních podmínkách, obdobně jako v případě struktur 

prodloužitelné splatnosti podle čl. 17 CBD (tj. soft-bullet a 

conditional pass-through). Mělo by totiž platit pravidlo, že co 

zákon nezakazuje, je dovoleno. Je ale vhodné, aby emitent při 

využití těchto dobrovolných institutů v emisních podmínkách 

přihlédl k požadavkům směrnice CBD, která bude novým tržním 

standardem v EU.“. Dobrovolné přihlédnutí však řádné transpozici 

neodpovídá a v části podmínek ani nezáleží na dobré vůli emitenta, 

pokud právní řád určitou podmínku neumožňuje splnit (viz 

zmíněné insolvenční pořadí). Pochyby o platnosti případného 

prodloužení splatnosti v situaci neúplné transpozice jsou nežádoucí 

i věcně vzhledem k pozitivům, která prodloužení splatností nabízí 

jak z pohledu finanční stability (omezení rizika rychlých prodejů 

krycích aktiv), tak z pohledu bezpečnosti jednotlivých emisi 

(snížení rizika likvidity a s tím související lepší rating). 

K § 30d odst. 3 ZoD 

Požadujeme výslovně upravit, že povolení ČNB se uděluje pro 

každý krytý blok zvlášť. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle čl. 19 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2162 členské státy mají 

vyžadovat, aby před vydáním krytých dluhopisů v rámci programu 

krytých dluhopisů bylo pro tento program získáno povolení. ČNB 

jako orgán určený pro veřejný dohled nad krytými dluhopisy by 

tudíž pro každý krytý blok měla vydat samostatné povolení. 

Předkladatel transpozici čl. 19 odst. 1 směrnice provádí v § 30d 

odst. 3 až 5 zákona o dluhopisech. Příslušné ustanovení lze číst 

i tak, že na jedno povolení ČNB může emitent vydávat i několik 

krytých bloků. Navrhujeme proto zpřesnit § 30d odst. 3, a předejít 

tak případným pochybnostem o řádnosti transpozice směrnice a 

nejistotě při vydávání povolení pro kryté bloky. 

Upravené znění by mohlo znít takto: „Emitent krytých dluhopisů 

Akceptováno. 

Formulace byla upřesněna. 
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musí mít nejpozději ke dni emise a po celou dobu vydávání krytých 

dluhopisů povolení pro krytý blok udělené Českou národní bankou. 

Povolení se uděluje pro každý krytý blok zvlášť.“ 

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) 

K § 6ab ZPKT 

Ve vazbě na povinnost obchodníků s cennými papíry požádat 

o povolení úvěrové instituce (v návrhu MF o bankovní licenci) 

požadujeme upravit důsledky situace, kdy obchodník 

licenčním procesem neprojde. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Dotčené ustanovení ukládá obchodníkovi při naplnění podmínek 

§ 6ab povinnost požádat o udělení bankovní licence, ale nikoli tuto 

licenci získat, potažmo ji získat v co nejkratším čase. Je přitom 

zřejmé, že smyslem úpravy má být (a je to uvedeno i v důvodové 

zprávě), aby dotčený obchodník disponoval bankovní licencí, a 

plnil tak všechny povinnosti, které právní úprava ukládá bankám 

(resp. dle unijní úpravy povinnosti úvěrové instituce, viz předchozí 

připomínky). K tomu však navrhovaná úprava obchodníka nijak 

nemotivuje. Dotčená úprava ani nenutí k tomu, aby takový 

obchodník žádost o udělení licence vůbec podal (nesplnění 

povinnosti dle § 6ab ZPKT není přestupkem). 

Situace, kdy obchodník splňující dispozici § 6ab ZPKT bude pouze 

„držitelem povolení OCP, který požádal o bankovní licenci“, může 

přitom být pro takového OCP výhodnější. Např. proto, že nebude 

muset disponovat ZK ve výši 0,5 mld. Kč, či proto, že nebude 

muset projít licenčním procesem či posílit svůj systém správy a 

řízení, ale přitom bude moci přesahovat prahové hranice výše aktiv 

(díky § 6ab odst. 2 ZPKT). Obchodníkovi tak stačí podat žádost 

o udělení bankovní licence, u níž je zřejmé, že nemůže u ČNB 

obstát, ať už procesně či hmotněprávně (např. i pro nezaplacení 

správního poplatku, pro neschopnost doložit licenční podmínky, 

např. na výši základního kapitálu atp.), a bude mu vyhovovat 

situace, kdy řízení o bankovní licenci bude svou pasivitou 

Akceptováno. 

§ 6b ZPKT byl upraven tak, že k výkonu činnosti systémově 

významného obchodníka je potřeba povolení. Toto povolení se 

nevyžaduje po dobu řízení o žádosti o udělení tohoto povolení, 

pokud má systémově významný obchodník již povolení k činnosti 

OCP. Půjde o přestupek podle § 162 odst. 1 písm. a) ZPKT. 
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prodlužovat. 

Úpravu je nutné doplnit, aby reálně vyžadovala získání 

odpovídající licence a neumožňovala další činnost, ledaže 

obchodník omezí svou velikost pro odpovídající prahové hodnoty. 

K nadpisu § 12ab ZPKT a všem dalším výskytům pojmu 

„systémy správy a řízení“ 

Požadujeme v návrhu zákona pojem „systém správy a řízení“ ve 

všech výskytech a tvarech, včetně nadpisů a případných 

zkrácených tvarů v odkazech (např. slova „systémy podle…“), 

používat vždy v jednotném čísle a zároveň tento pojem uvést do 

souladu s § 118 odst. 5 ZPKT, tj. používat v celém zákoně 

pojem „systém řízení a správy“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Je třeba postavit na jisto, že se jedná o (jediný) „systém řízení a 

správy“ (governance) určitého konkrétního obchodníka s cennými 

papíry, který zahrnuje dílčí součásti/prvky (governance 

arrangements) – zásady, postupy, procesy, mechanismy atd. 

Akceptováno. 

Opraveno na singulár. 

K § 12ab odst. 2 ZPKT 

Požadujeme v § 12ab odst. 2 vložit za slova „až 12m“ slova 

„zohlední obecné pokyny evropských orgánů dohledu 

vypracované na základě čl. 16 nařízení 1093/2010, 1094/2010 a 

1095/2010, v platném znění“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Považujeme za žádoucí vytvořit právní předpoklad pro plnění 

povinnosti ČNB podle čl. 16 nařízení (EU) o EBA, EIOPA a 

ESMA, podle něhož má „vyvinout veškeré úsilí“ pro uplatňování 

obecných pokynů vydaných podle daného článku nařízení. Žádné 

formální nástroje k tomu však nemá. Integrace odkazu na obecné 

pokyny do rámce pro systém správy a řízení by určité nástroje 

poskytla.  

Současně není záměrem uložit povinnost vždy obecné pokyny 

Neakceptováno, vysvětleno, připomínkovým místem 

akceptováno. 

Otázka obecných pokynů ESAs bude řešena v rámci separátního 

semináře. V současnosti nesouhlasíme s úpravou povinnosti 

zohlednění obecných pokynů ESAs na úrovni zákona. 
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dodržovat (zjevně v unijním právu nemá jít o právní předpis), a 

proto je použit volnější pojem „zohlednit“. Alternativně lze použít 

spojení „vzít v potaz“, které navrhovaná novela používá na jiném 

místě, ale máme za to, že jde v právních předpisech o spojení zcela 

ojedinělé a spíše archaické. 

K zrušenému § 16 odst. 4 ZPKT 

Požadujeme § 16 odst. 4 ZPKT upravující informační 

povinnosti obchodníků s cennými papíry nerušit a zachovat 

(případně s výjimkou informačních povinností, které budou 

nově upraveny unijními předpisy). 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Pro účely článků 36, čl. 37 odst. 3 a článku 38 a používání nařízení 

(EU) 2019/2033 mají mít podle IFD příslušné orgány dohledu 

oprávnění na zpřístupnění doplňujících informací a mohou uložit 

dodatečné nebo častější požadavky na podávání zpráv, včetně 

podávání zpráv o kapitálové a likviditní pozici.  

Řada těchto povinností je nezbytná pro výkon dohledu nad 

obchodníky s cennými papíry a také pro plnění povinností 

stanovených ČNB novelou ZPKT. 

Minimálně je třeba věcně zachovat informování:  

1) podle § 16 odst. 4 písm. a) a b) ZPKT (materiálně se jedná o 

výkaz DOCOS48 předkládaný ČNB na kvartální bázi, který 

obsahuje základní informace o dohlíženém subjektu včetně 

informací o kontaktních osobách a jejich pracovních oblastech, 

které jsou při výkonu dohledu často využívány). 

2) o finanční a ekonomické situaci na individuální a konsolidované 

bázi podle § 16 odst. 4 písm. c) a d) ZPKT [jedná se o výkazy 

obsahující zejména rozvahu a výkaz zisku nebo ztráty (dále jen 

„VZZ“) na individuální a konsolidované bázi. Výkon dohledu bez 

znalosti rozvahy a VZZ považujeme za takřka nemožný. Navíc 

mnohé z informací, které jsou obsaženy v rozvaze a VZZ, jsou 

nezbytné při kontrole správnosti výpočtu kapitálové přiměřenosti. 

Akceptováno.  

Změny § 16 ZPKT nebudou navrhovány. 
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Obdobné výkazy předkládají na čtvrtletní bázi i další subjekty 

finančního trhu jako investiční společnosti nebo platební instituce, 

i když to evropská právní úprava nevyžaduje.]. 

3) o operacích uvnitř smíšené holdingové osoby podle § 16 odst. 4 

písm. f) ZPKT [§ 155a odst. 1 písm. b) novely ZPKT stanoví, že 

ČNB dohlíží také obchody mezi obchodníkem s cennými papíry a 

smíšenou holdingovou osobou a jí ovládanými osobami. Pokud má 

ČNB dohlížet tento typ transakcí, musí o nich dostávat informace]. 

4) týkající se struktury konsolidačního celku, jehož součástí je 

obchodník s cennými papíry, a osobách do něj zahrnutých, včetně 

údajů o členech vedoucího orgánu [nyní § 16 odst. 4 písm. e) 

ZPKT] (zachování této informační povinnosti je nutné pro plnění 

požadavků § 154 a následujících novely ZPKT). 

5) o vnitřně stanoveném kapitálu podle § 16 odst. 4 písm. g) ZPKT 

(zejména s ohledem na § 137a odst. 2 novely ZPKT, podle kterého 

má ČNB provádět přezkum systému, který obchodník zavedl v 

oblasti vnitřně stanoveného kapitálu). 

Tyto informace je přitom efektivní zachovat v rámci vyhlášky na 

základě stávajícího zmocnění v § 16 odst. 4, protože vyhláška 

umožňuje stanovit obecné informační povinnosti závazně a 

transparentně a již v současnosti je úprava ve vyhlášce provázána 

s technickým řešením informačních povinností. 

K § 118 a 119 ZPKT 

V oblasti výroční a pololetní zprávy emitenta investičního 

cenného papíru přijatého na evropský regulovaný trh 

požadujeme řádnou transpozici unijní úpravy tak, aby byla 

respektována její terminologie a rozsah požadavku nebyl 

přísnější ani méně přísný, než vyžaduje unijní právo, zejména 

- nesouhlasíme s označením zprávy vedení jako výroční zprávy, 

- žádáme do výroční zprávy doplnit informaci o odměňování 

auditorů, 

- žádáme zachování výslovné úpravy postupu v případě výkazů 

emitenta ze třetí země, 

Akceptováno částečně, připomínkovým místem akceptováno. 

Viz též návrh vypořádání souvisejících doporučujících připomínek. 

1. Neakceptováno, vysvětleno, připomínkovým místem 

akceptováno. Zpráva vedení bude označována jako výroční zpráva 

až do účinnosti nového zákona o účetnictví. 

2. Neakceptováno, vysvětleno, připomínkovým místem 

akceptováno. Tyto informace jsou součástí přílohy účetní závěrky 

podle vyhlášek k zákonu o účetnictví (např. v § 54 odst. 5 písm. d) 

vyhlášky č. 501/2002 Sb. nebo v § 39c odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 

Sb.). 

3. Akceptováno. Upraveno dle stávajícího zákona. 
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- nesouhlasíme s požadavkem na ověření pololetní finanční 

zprávy auditorem a požadujeme doplnit povinnost přiložit 

zprávu auditora, pokud byla pololetní finanční zpráva 

auditována, 

- požadujeme, aby nebyla po emitentovi vyžadována mezitímní 

účetní závěrka, ale zkrácená rozvaha, zkrácená výsledovka 

a vysvětlivky podle IAS 34. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná právní úprava je v rozporu se směrnicí o 

transparentnosti (směrnice 2004/109/EU) a účetní směrnicí 

(směrnice 2013/34/EU). 

Bližší odůvodnění a návrh řešení viz v textu doporučujících 

připomínek. 

4. Akceptováno. Upraveno dle stávajícího zákona. 

5. Akceptováno částečně. Upraveno dle stávajícího zákona. 

Mezitímní účetní závěrka se vyžaduje jen u konsolidace. 

K § 128 a násl. ZPKT 

Požadujeme, aby MOCP nepodléhali povinnosti hradit 

příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, 

ale povinnému pojištění, obdobně jako IZ. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Povinnost obchodníků s cennými papíry platit příspěvek do 

Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) není nijak 

vázána na okruh poskytovaných investičních služeb, ani na 

převzetí majetku zákazníka. Koncepce systému vychází z principu 

solidarity v rámci sektoru, tj. předpokládá účast všech obchodníků 

s cennými papíry, i těch, co zákaznický majetek nedrží, ale např. 

obchodují na vlastní účet, poskytují poradenství nebo předávají 

pokyny. Tuto solidaritu považujeme za v zásadě správnou, model 

výpočtu příspěvků z objemu svěřeného zákaznického majetku se v 

minulosti neosvědčil. Není však nutné, aby šlo o solidaritu mezi 

všemi obchodníky s cennými papíry, i těmi malými, u nichž právní 

úprava držení zákaznického majetku vůbec nepřipouští. Na IZ se 

povinnost platit příspěvek do GFO nevztahuje. 

Akceptováno. 

Na MOCP byla vztažena úprava obdobně podle § 31 ZPKT a byli 

vyloučeni z povinnosti přispívat do GFOCP. 
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Diskrece k článku 3 odst. 2 MiFID II umožňuje osobám vyjmutým 

z působnosti MiFID II, ale i investičním podnikům, aby se na ně 

systém pro odškodnění investorů nevztahoval. Podmínkou tohoto 

vyloučení je, aby tyto subjekty měly pojištění odpovědnosti za 

škodu při výkonu povolání, které s přihlédnutím k velikosti, 

rizikovému profilu a právnímu statusu těchto osob zajišťuje 

rovnocennou ochranu jejich zákazníků. 

Účast MOCP v GFO považujeme vzhledem k úpravě a účelu GFO 

za nesystémovou, když úkolem GFO je dnes pouze nahradit 

zákazníkům majetek, který byl svěřen obchodníkovi s cennými 

papíry, jestliže ten ho nemohl vydat z důvodu své finanční situace. 

V případě selhání při poskytování služeb MOCP (jemuž podle 

zákona nelze svěřit majetek zákazníka) tedy GFO nehradí nic. 

Tento argument používá i důvodová zpráva k zákonu č. 204/2017 

Sb., který implementuje směrnici MiFID II, když k otázce volby 

mezi pojištěním a účastenstvím v systému pro odškodnění 

investorů IZ uvádí „Byla zvolena varianta pojištění, a to zejména s 

ohledem na to, že současné garanční schéma dle ZPKT (GFO dle § 

128 a násl.) nepočítá s osobami, které nedrží majetek zákazníka“. 

Pokud nebyla účast v GFO vyhodnocena jako vhodná v případě IZ, 

není důvod považovat za vhodnou ani účast MOCP. Pojištění 

odpovědnosti je oproti tomu efektivním nástrojem jak pro řízení 

rizik MOCP, tak i pro ochranu investorů. 

K § 192 odst. 3 ZPKT 

Požadujeme, aby postih fyzické osoby ve vedení finanční 

instituce nevylučoval postih samotné instituce. 

Tato připomínka je zásadní. 

Podle směrnice (EU) 2019/2034 (IFD) platí, že členské státy 

zajistí, aby v případě, že investiční podnik poruší vnitrostátní 

ustanovení, kterými se provádí tato směrnice, nebo poruší 

ustanovení nařízení (EU) 2019/2033, mohl příslušný orgán uložit 

správní sankce členům vedoucího orgánu a dalším fyzickým 

osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto porušení. 

Z toho plyne, že se zakládá možnost sankcionovat odpovědné 

Akceptováno jinak, připomínkovým místem akceptováno. 

Ustanovení bylo po diskusích s Ministerstvem spravedlnosti 

vypuštěno. 
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fyzické osoby působící u právnické osoby, která zákon porušila. 

Podle návrhu však hrozí vyloučení odpovědnosti právnické osoby s 

tím, že by namísto právnické osoby měla být sankcionována 

odpovědná fyzická osoba, tedy významový posun proti směrnici. 

Upravené znění by mohlo znít např. takto: „V návrhu § 192 odst. 3 

ZPKT požadujeme za slovo „zákona“ doplnit slova „vedle 

právnické osoby také“ a za slova „na příkaz“ slovo „také“.“ 

K změně zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech (ZISIF) 

K § 461 ZISIF 

Požadujeme zavést povinnost obhospodařovatele, aby 

informoval ČNB v případě, kdy skutečně zahájí veřejné 

nabízení investic v zahraničí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Jde o doplnění týkající se povinnosti oznamovat samotné zahájení 

veřejného nabízení českými obhospodařovateli mimo ČR, obdobně 

jako je tomu v § 461 odst. 3 ZISIF v případě nabízení v ČR. 

Povinnost se navrhuje pro účely dohledu přeshraničních aktivit 

českých obhospodařovatelů v zahraničí. Z pohledu ČNB jako 

orgánu dohledu se jedná o zajištění rovného přístupu k investorům 

(resp. k jejich ochraně), podpory jednotného trhu EU a ochrany 

zájmů zahraničních investorů do fondů obhospodařovaných v ČR.  

Informace o zahájení nabízení je nutná v souvislosti s kontrolou 

splnění povinnosti vypracování UCITS KIID či PRIIPs KID pro 

investory v zahraničí. Smyslem navrhované úpravy je tedy mj., aby 

měla ČNB jako příslušný orgán dohledu nad českými 

obhospodařovateli ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací 

týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a 

pojistných produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPS) 

možnost efektivně a systematicky kontrolovat, zda PRIIPS KID 

byl vypracován a zveřejněn pro investory včas a v příslušné 

Akceptováno. 

Bylo doplněno. 
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jazykové verzi. 

Legislativní řešení by mohlo vypadat např. takto: 

- odstranění textu „v České republice“ z nadpisu § 461 

ZISIF, 

- doplnění § 461 ZISIF o nový odstavec, který by zněl: 

„(5) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu oznámí České národní bance, že investice do 

tohoto fondu jsou mimo Českou republiku veřejně nabízeny. 

V oznámení uvede skutečnosti v rozsahu podle čl. 1 a přílohy I 

nařízení Komise (EU) č. 584/2010.“ 

K změně zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) 

K § 87 odst. 1 ZSÚ 

Navrhujeme doplnit do zákona v souladu s judikaturou SDEU, 

že k neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru pro porušení 

povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele přihlédne 

soud i bez návrhu. Namísto navrhovaného zrušení druhé věty v 

§ 87 odst. 1 ZSÚ proto doporučujeme, aby byla tato druhá věta 

nahrazena takto: „Soud přihlédne k neplatnosti i bez návrhu.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle důvodové zprávy úprava reaguje na rozsudek Soudního 

dvora EU ve věci C-679/18 OPR Finance. V této věci Soudní dvůr 

rozhodl zaprvé, že vnitrostátní soud musí z úřední povinnosti 

zkoumat, zda věřitel posoudil úvěruschopnost před uzavřením 

smlouvy o spotřebitelském úvěru, a zadruhé, že konstatuje-li 

vnitrostátní soud porušení této povinnosti, má povinnost vyvodit z 

toho důsledky upravené vnitrostátním právem, aniž by vyčkal 

příslušného návrhu spotřebitele. To znamená, že sankcí za 

neposouzení úvěruschopnosti spotřebitele musí být absolutní 

neplatnost. Z obecné úpravy následků neplatnosti v § 586 a § 588 

občanského zákoníku ale plyne, že absolutní neplatnost může soud 

dovodit pouze tehdy, pokud se právní jednání zjevně příčí dobrým 

mravům, anebo pokud odporuje zákonu a současně zjevně narušuje 

Akceptováno. 

Text zákona byl doplněn o větu „Soud k neplatnosti přihlédne i bez 

návrhu.“. Tohoto postupu, tedy že soudy budou posuzovat plnění 

povinnosti věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele z úřední 

povinnosti a při jejím porušení budou posuzovat možnou neplatnost 

takového jednání i bez návrhu spotřebitele, se lze dobrat již nyní na 

základě vnitrostátní judikatury (33 Cdo 2178/2018, nálezu ÚS sp. 

zn. III. ÚS 4129/18). Z důvodu zajištění větší právní jistoty adresátů 

právní normy a jednotného přístupu soudů k dané problematice se 

však jeví jako vhodné tento postup v zákoně výslovně upravit. 

Odpovídajícím způsobem bude upravena důvodová zpráva. 
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veřejný pořádek. Jinak se uplatní relativní neplatnost a soud k ní 

přihlédne jen na základě námitky. 

V návrhu MF se vypouští věta „Spotřebitel může uplatnit námitku 

neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření 

smlouvy.“. Jediným důsledkem zrušení dotčené věty ve vztahu 

k neplatnosti smlouvy by tedy bylo to, že se namísto speciální 

úpravy v § 87 odst. 1 ZSÚ použije obecná úprava námitky 

promlčení v § 586 OZ, tj. „Nenamítne-li oprávněná osoba 

neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za 

platné.“. Prakticky by tedy k žádné změně nedošlo. Aby byly 

naplněny požadavky evropského práva, musí zákon stanovit, že 

v případě neposouzení úvěruschopnosti přihlédne soud 

k neplatnosti smlouvy z úřední povinnosti, tedy i bez návrhu ve 

smyslu absolutní neplatnosti v § 588 OZ. 

K změně insolvenčního zákona (InZ) 

K Hlavě IV InZ 

Požadujeme revidovat hlavu IV InZ v návaznosti na věcné 

řešení přijaté ohledně definice banky, resp. obchodníků 

s cennými papíry 1. třídy (viz předchozí připomínky). 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

V hlavě IV InZ „Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, 

některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a 

jiných osob“ vzniká v případě obchodníků s cennými papíry 1. 

třídy konflikt mezi (a) ustanoveními, která se na tohoto OCP 

vztahují, protože je OCP, a (b) těmi ustanoveními, která se na něj 

vztahují, protože je bankou (některá tato ustanovení si protiřečí a 

není jasné, která úprava má přednost). 

K otázce nepřímé novelizace směrnice o úpadku úvěrových 

institucí dále viz výše zásadní připomínka. Bude-li ověřeno, že se 

na obchodníky s cennými papíry 1. třídy vztahuje evropská právní 

úprava úpadku úvěrových institucí, bude třeba tuto skutečnost 

v insolvenčním zákoně zohlednit jeho přímou novelizací a zároveň 

s tím novelizovat i výčet v § 112 odst. 1 zákona o mezinárodním 

Akceptováno jinak, připomínkovým místem akceptováno. 

Na základě diskusí s Ministerstvem spravedlnosti bylo dosaženo 

závěru, že se na OCP 1. kategorie má pro účely InsZ pohlížet jako 

na OCP a nikoli jako na banky. Toto je v souladu s právem EU, 

které upravuje pouze kolizní normy. 
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právu soukromém. 

Netranspoziční pravidla (zejména o zjišťování pohledávek 

insolvenčním správcem z účetnictví banky) navrhujeme na 

obchodníky s cennými papíry 1. úrovně nevztahovat (režim úpadku 

obchodníků by měl být pokud možno jednotný). 

 

II. Další připomínky 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MPO K návrhu zákona obecně: Upozorňujeme, že poznámka pod 

čarou se zpravidla samostatně nenovelizuje. Navržená právní 

úprava však obsahuje několik novelizačních bodů, které takto 

poznámky pod čarou novelizují (např. novelizační body 1 a v části 

první návrhu zákona a další). Dále doporučujeme upravit návrh 

zákona tak, aby byla podtržením vyznačena pouze harmonizovaná 

ustanovení, a nikoli označení odstavců, pododstavců nebo 

interpunkčních znamének. 

Neakceptováno. 

Jedná se o výjimku z pravidla, kdy je nutno ppč novelizovat. V 

našich novelách je zvykem podtrhávat i označení odstavců, protože 

i umístění v zákoně je součástí transpozice a kopíruje se do 

notifikační tabulky. 

K návrhu zákona, k části první, čl. I, úvodní věta: 

Doporučujeme v souladu s čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády (LPV) vložit ve výčtu zákonů uvedených v úvodní větě za 

slova „a zákona č. …/2020 Sb.“ čárku. Podobně doporučujeme 

upravit též úvodní větu v části páté.“ 

Akceptováno. 

Opraveno. 

K návrhu zákona, části první, čl. I, novelizačnímu bodu 3: 

Doporučujeme zrušit v textu uvedeného novelizačního bodu slovo 

„se“. Dále doporučujeme v ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) vložit za 

slovo „úvěrů“ čárku. V případě ustanovení, v kterém je 

v pododstavci vyjádřen výčet možností, se podle čl. 42 odst. 1 LPV 

vloží mezi poslední 2 možnosti před spojku „nebo“ čárka. Konečně 

doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 4 LPV a např. ustanovením 

§ 1 odst. 3 písm. p) platného zákona použít v ustanovení § 1 odst. 1 

písm. b) při odkazu na jiný právní předpis jeho zobecněného názvu 

umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod byl vypuštěn (platí i pro bod 7). Ohledně čárky 

před „nebo“ se domníváme, že legislativní pravidla jsou v tomto 

ohledu v rozporu s pravidly českého pravopisu (a dochází ke změně 

významu ze slučovacího poměru na vylučovací). 
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Konkrétně doporučujeme v dotčeném ustanovení nahradit slova 

„zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu“ slovy 

„zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“. Podobně 

také doporučujeme upravit novelizační bod 7. 

K důvodové zprávě: Do obecné části důvodové zprávy, bodu 7. 

doporučujeme doplnit informaci o dopadu materiálu na 

podnikatelské prostředí ČR, zejména na malé a střední podniky. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla doplněna. 

MSp Část první, čl. I, bod 5 a 6 [§ 3 písm. q) a r)]: Doporučujeme 

zkontrolovat, zda nedošlo k chybě v psaní při odkazování v novém 

písm. q) na písm. a) až r). Vzhledem k tomu, že se stávající písm. 

q) zruší bez náhrady, předpokládáme, že by mělo být odkazováno 

na písm. a) až p). 

Akceptováno. 

Odkaz byl opraven. 

Část šestá, bod 43 [§ 12l odst. 1 písm. m)]: Doporučujeme 

v zákoně nepoužívat cizí slovo „malus“, které se v českém právním 

řádu nepoužívá, ale nahradit jej například slovy „právo nepřiznat 

pohyblivou část odměny“. Termín „claw-back“ by pak bylo 

vhodnější vymezit nikoli jako „zpětné vymáhání“, ale „právo 

požadovat vrácení pohyblivé části odměny“. Upozorňujeme, že 

v částech týkajících se odměňování je vhodné sjednotit 

terminologii s § 121l a násl. zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu, které jsou transpozicí směrnice (EU) 2017/828 (SHRD II), 

popřípadě se inspirovat v českém Kodexu správy a řízení 

společností ČR. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

Část šestá, bod 59 (§ 16a odst. 1): Cizí termíny by měly být 

překládány a do českého právního řádu transponovány jednotně. 

V navrhovaném odstavci 1 písm. c) se termín nařízení (EU) 

2019/2033 „proxy advisor“ překládá jako „zmocněný poradce“. 

V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu je však tento pojem již 

překládán jako „poradce pro hlasování“ (viz např. § 127l). 

Akceptováno. 

Upraveno na „poradce pro hlasování“. 

Část šestá, bod 91 [§ 118 odst. 2 písm. c)]: Doporučujeme 

vysvětlit, z jakého důvodu je v odst. 2 písm. c) použit pojem 

„zpráva vedení“, jestliže tento pojem není v předchozích 

odstavcích zmiňován a používá se pouze v navrhovaném § 119. 

Akceptováno, vysvětleno. 

Správně má být odkazováno na výroční zprávu dle ZoÚ (příp. 

konsolidovanou výroční zprávu). Ustanovení bylo opraveno. 
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Podle důvodové zprávy se zdá, že se odkazuje na „zprávu vedení“ 

ve smyslu nově připravovaného zákona o účetnictví, tedy na 

„výroční zprávu“ podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Pokud 

tomu tak je, doporučujeme termín nahradit pojmem „výroční 

zpráva“, neboť není možné odkazovat na terminologii zákona, 

který dosud nebyl přijat. 

Část šestá, bod 91 (§ 118 odst. 4): Žádáme o vysvětlení, v jakých 

případech je zpráva auditora obsahovou součástí výroční finanční 

zprávy, tedy kdy není potřeba ji podle předmětného ustanovení 

připojovat, jestliže je vyloučena aplikace § 21 odst. 5 zákona o 

účetnictví. Navrhované ustanovení § 118 odst. 2 nestanoví, že by 

zpráva auditora byla obsahovou součástí výroční finanční zprávy. 

V návaznosti na vysvětlení požadujeme přeformulování pravidla, 

popřípadě doplnění důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 

To, zda je zpráva auditora součástí výroční finanční zprávy ve 

formátu XHTML záleží na rozhodnutí auditora, příp. emitenta. 

Otázkou je i technické řešení, tj. zda je možno i zprávu auditora 

vyhotovit v XHTML. Pokud jde o výklad § 118 odst. 4, ten 

považujeme za speciální k § 21 odst. 5, tedy emitent může zprávu 

auditora připojit samostatně k VFZ nebo ji začlenit do VFZ přímo 

ve formátu XHTML (technická překážka v podobně podpisu tomu 

totiž nebrání). 

Část šestá, bod 91 [§ 119 odst. 2 písm. c)]): V odstavci 2 písm. c) 

by se mělo používat označení „mezitímní zpráva vedení“, aby byla 

textace konzistentní s odst. 2 písm. b). 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na vypuštění pojmu „mezitímní zpráva vedení“ bylo 

nahrazeno odkazem na písmeno b). 

Část desátá, čl. XII, bod 3 (§ 9 odst. 2): Doporučujeme zvážit, 

zda nesjednotit terminologii s § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a namísto „pověřený 

zmocněnec“ nepoužívat označení „zástupce“ (zástupce právnické 

osoby ve statutárním orgánu). 

Akceptováno. 

Upraveno na „zástupce“. 

Část desátá, bod 12 (§ 234 odst. 8): Požadujeme vysvětlit, 

v jakých případech se může stát, že výroční zpráva není součástí 

výroční finanční zprávy, jedná-li se o emitenta podle § 118 odst. 1 

ZPKT, který vyhotovuje výroční finanční zprávu, jestliže § 118 

odst. 2 ZPKT jasně stanoví, že součástí výroční finanční zprávy je 

výroční zpráva. Domníváme se, že věta druhá je nadbytečná a 

v závislosti na vysvětlení ji doporučujeme vypustit. 

Vysvětleno. 

Dle platného práva je nutno rozlišovat výroční zprávu dle ZoÚ, 

výroční zprávu dle ZPKT a výroční zprávu dle ZISIF. Nově bude 

výroční zpráva dle ZPKT označována jako „výroční finanční 

zpráva“ a bude obsahovat výroční zprávu dle ZoÚ. Nicméně zde se 

jedná o výroční zprávu dle ZISIF, která obsahuje informace nad 

rámec výroční zprávy dle ZoÚ. Ustanovení tedy řeší požadavky na 

výroční zprávu dle ZISIF a ty nemusí být součástí výroční finanční 
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zprávy dle ZPKT. 

Část dvanáctá, čl. XV - změna zákona o spotřebitelském úvěru: 

Doporučujeme předkladateli zvážit, zda v textu zákona výslovně 

neuvést, že porušení těchto pravidel působí absolutní neplatnost 

(např. doplněním věty: „Soud k neplatnosti přihlédne i bez 

návrhu“). Byť se domníváme, že se tohoto výsledku lze dobrat i 

postupem podle obecné právní úpravy, nebylo by na škodu tuto 

otázku pro praxi vyjasnit. Podle obecné úpravy obsažené v 

občanském zákoníku platí, že „[je-li] neplatnost právního jednání 

stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku 

neplatnosti jen tato osoba“ (§ 586). Osoba aplikující právo nemusí 

vždy správně usoudit, že na předmětnou situaci toto ustanovení 

aplikovat nelze, neboť smysl a účel pravidla přesahuje zájmy 

konkrétní osoby a že je třeba postupovat podle § 588 občanského 

zákoníku. Existuje zde tedy nikoli zanedbatelné riziko, že praxe ani 

po vypuštění výslovné zmínky relativní neplatnosti nebude 

postupovat v souladu se závěry Soudního dvora EU ve věci C-

679/18 OPR Finance. Nebude-li upraven zákonný text, měla by být 

doplněna alespoň důvodová zpráva. 

Akceptováno. 

Text zákona byl doplněn o větu „Soud k neplatnosti přihlédne i bez 

návrhu.“. Tohoto postupu, tedy že soudy budou posuzovat plnění 

povinnosti věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele z úřední 

povinnosti a při jejím porušení budou posuzovat možnou neplatnost 

takového jednání i bez návrhu spotřebitele, se lze dobrat již nyní na 

základě vnitrostátní judikatury (33 Cdo 2178/2018, nálezu ÚS sp. 

zn. III. ÚS 4129/18). Z důvodu zajištění větší právní jistoty adresátů 

právní normy a jednotného přístupu soudů k dané problematice se 

však jeví jako vhodné tento postup v zákoně výslovně upravit. 

Odpovídajícím způsobem bude upravena důvodová zpráva. 

MŠMT K materiálu: Předkládaný materiál obsahuje značné množství 

legislativně-technických chyb, a proto doporučujeme provést jeho 

kompletní legislativně-technickou i formální korekturu. Níže 

uvádíme některé příklady těchto chyb, které je třeba odstranit. 

Akceptováno, vzato na vědomí. 

K čl. I a V úvodní věty: S ohledem na čl. 55 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme v předmětných úvodních větách 

vložit čárku před slova „se mění takto“. 

Akceptováno. 

K čl. I bod 1., čl. II bod 1.: S ohledem na skutečnost, 

že nahrazovaný i nahrazující text obsahuje slovo „a“, které 

předkladatel v čl. I bodu 4, čl. III bodu 12 a Legislativní pravidla 

vlády v čl. 42 odst. 2 označují za slovo, doporučujeme slovo „text“ 

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

„nahrazují slovy“ ve smyslu čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády. 

Akceptováno. 
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K čl. I bod 3.: Upozorňujeme, že větu nelze členit na pododstavce, 

jak stanovuje čl. 54 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, a proto 

doporučujeme předmětný novelizační bod ve smyslu uvedeném 

přeformulovat. Dále upozorňujeme, že z jazykového hlediska 

by mělo být odstraněno slovo „se“ v úvodní části novelizačního 

bodu a na konci navrhovaného pododstavce a) by měla být před 

slovo „nebo“ vložena čárka, jak stanovuje čl. 42 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

K čl. I bod 6.: S ohledem na změny provedené v pododstavcích 

doporučujeme nahradit nahrazovaný text „r)“ textem „p)“, neboť 

pododstavec s označením „r)“ byl posunut na místo pododstavce 

„q)“ již čl. I bodem 5, a proto se v rámci navrhované změny 

pododstavec „r)“ v § 1 odst. 3 nevyskytuje. 

Akceptováno. 

K čl. I bod 7.: Doporučujeme předmětný novelizační bod 

přeformulovat ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních 

pravidel vlády tak, že se slova „odst. 1 se“ nahradí slovy 

„se na konci odstavce 1“. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

K čl. III bod 10. a 11., čl. IV bod 2. a 4., čl. V bod 7. a 8.: 

Obdobně, jako v naší předchozí připomínce doporučujeme 

předmětné novelizační body přeformulovat tak, aby byla použita 

slova „se na konci odstavce“. 

Akceptováno. 

K čl. V bod 6. [k § 28aa odst. 3 bod 2.]: Doporučujeme provést 

jazykovou korekturu materiálu a v navrhované legislativní zkratce 

nahradit slovo „ovládaný“ slovem „ovládaná“. 

Akceptováno jinak. 

Bylo změněno na „kontrolovaná“. 

K čl. V bod 21.: S ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. e) 

a čl. 59 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova 

„písm. c) se“ nahradit slovy „se na konci písmene c)“. 

Akceptováno. 

K čl. V bod 27.: Doporučujeme předmětný novelizační bod změnit 

ve smyslu čl. 58 odst. 6 písm. j) Legislativních pravidel vlády tak, 

že se slova „nová věta druhá“ nahradí slovem „věta“. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod je nyní formulován jinak (nahrazuje se celý 

odstavec). 

K čl. V bod 29.: Upozorňujeme, že žádný z uvedených textů nelze 

označit jako číslo, neboť označuje i písmenné označení, a proto 
Akceptováno. 
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doporučujeme tyto texty označit jako text. 

K čl. VII bod 6.: S ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. f) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „se v písmeni j)“ 

nahradit slovy „písm. j) se“. Dále také upozorňujeme, že 

v předmětném pododstavci je slovo „a“ uvedeno vícekrát, a proto 

je třeba to slovo, které předkladatel zamýšlí zrušit, lépe určit. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno jinak. 

Opraveno takto: 

V § 1 odst. 3 se na konci písmene j) slovo „a“ nahrazuje čárkou.  

K čl. VII bod 7.: Upozorňujeme, že tečka rušená předmětným 

novelizačním bodem je uvedena na konci odstavce, a proto by měl 

být novelizační bod formulován v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády tak, že se slova „odst. 3 se na konci 

písmene k) tečka“ nahradí slovy „se na konci odstavce 3“. 

Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

K čl. VII bod 15.: Doporučujeme provést obdobné změny 

předmětného novelizačního bodu, které jsme již uvedli 

k čl. VII bodu 6. 

Akceptováno. 

K čl. VII bod 21. [k § 5 odst. 1 písm. c) bod 2.]: Upozorňujeme, 

že na konci předmětného bodu by měla být před slovo „nebo“ 

vložena čárka, jak stanovuje čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

K čl. VII bod 24.: Vzhledem ke skutečnosti, že je předmětným 

novelizačním bodem vkládán nový § 6ab, měl by být tento nový 

paragraf vzhledem ke svému označení vložen až za § 6aa a nikoli 

před něj, jak navrhuje předkladatel. Zároveň nám není jasné, 

z jakého důvodu není nově vkládaný paragraf označen pouze jako 

§ 6b. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném 

a vysvětlit. 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínek – tento nový § se bude označovat jako § 

6b a má se vložit za § 6aa.  

K čl. VII bod 124.: Z formálních důvodů doporučujeme v úvodu 

předmětného novelizačního bodu nahradit text „písmenop“ slovem 

„písmeno“. 

Akceptováno. 

K čl. VII bod 129.: S ohledem na čl. 56 odst. 2 písm. f) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „zrušují“ 
Akceptováno. 
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přesunout na konec textu první věty předmětného novelizačního 

bodu obdobně, jako u předkladatelem navrženého čl. VII bodu 142. 

MV K čl. X bodu 1 – § 18a zákona o doplňkovém penzijním 

spoření: 

Ustanovení má umožnit penzijním společnostem, jakožto 

soukromoprávním uživatelům, využívat vybrané údaje ze 

základního registru obyvatel, z informačního systému evidence 

obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému 

evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence 

cestovních dokladů. Vzhledem k tomu, že informační systém 

doplňkového penzijního spoření je z důvodu poskytování  

a vracení státního příspěvku odvozen od registru pojištěnců 

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, je třeba případné 

novelizace zákona o doplňkovém penzijním spoření provázat s 

koncepčními změnami čerpání údajů z informačních systémů 

veřejné správy, které jsou zakotveny ve vládním návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací 

postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk č. 756). 

Vládní návrh zákona zrušuje dosavadní ustanovení § 17 zákona o 

doplňkovém penzijním spoření upravující čerpání vybraných údajů 

ze základního registru obyvatel a dalších informačních systémů 

veřejné správy. Navrhovaná změna je v příslušné důvodové zprávě 

(část sto třicátá šestá) komentována takto: „Pokud jde o registr 

pojištěnců, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je z 

titulu právnické osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné 

správy orgánem veřejné moci ve smyslu zákona o základních 

registrech. Přestože jí spravovaný registr pojištěnců nepodléhá 

režimu zákona o informačních systémech veřejné správy, je 

informačním systémem veřejné správy a současně agendovým 

informačním systémem ve smyslu zákona o základních registrech. 

Proto by na něj měla být aplikována ustanovení předmětného 

návrhu a aranžmá, které předmětný návrh přináší, včetně vypuštění 

čerpacích ustanovení. Prostřednictvím přechodných ustanovení 

zákona o právu na digitální služby zůstane do doby, než 

Vzato na vědomí. Vysvětleno. 

MF bude legislativní postup ST 756 sledovat. Z návrhu zákona byla 

vypuštěna ta ustanovení, která by byla duplicitní, jak MV navrhlo. 

V současném návrhu se jedná o přístup k vybraným údajům pro 

penzijní společnosti, ne pro Ministerstvo financí.  
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ohlašovatel agendy, tedy Ministerstvo financí, identifikuje nutnost 

změny rozsahu využívaných údajů ze základních registrů a dalších 

informačních systémů veřejné správy  

a iniciuje změnu registrace agendy, zachován stávající rozsah i 

podmínky přístupu. Změnu rozsahu údajů je kompetentní 

navrhnout toliko ohlašovatel agendy.“. Znovuzavedení možnosti 

čerpání údajů ze základního registru obyvatel a dalších 

informačních systémů veřejné správy považujeme s ohledem na 

plánovanou změnu dosavadní koncepce legislativního zakotvení 

právního titulu pro využívání údajů z informačních systémů 

veřejné správy za nesystémové. 

K čl. XI bodu 2 – k § 18a odst. 2 písm. f) zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

V souvislosti s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné 

moci (sněmovní tisk č. 756), si dovolujeme upozornit na jeho 

kolizní úpravu v tomto ustanovení. 

Doporučujeme v § 18a odst. 2 písm. f) v souladu s vládním 

návrhem vypustit slova „elektronicky čitelných“. 

Akceptováno. 

K čl. XI bodu 2 – k § 18a odst. 7 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

Předmětné ustanovení je duplicitní k ustanovení § 5a odst. 5 ve 

spojení s § 5 odst. 3 zákona o základních registrech, ve znění 

účinném od 1. 2. 2022. Navrhujeme ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 

K čl. XI bodu 2 – k § 18a odst. 8 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

Uvedené ustanovení je duplicitní k ustanovení § 5a odst. 1 zákona 

o základních registrech, ve znění účinném od 1. 2. 2022. 

Navrhujeme ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 

K čl. XI bodu 2 – k § 18b odst. 2 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

Akceptováno. 
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Dotčené ustanovení je kolizní s ustanovením § 5a odst. 3 zákona o 

základních registrech, ve znění vládního návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti  

s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk č. 

756). Navrhujeme ustanovení vypustit. 

K čl. XI bodu 2 – k § 18b odst. 4 a 5 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

Uvedené ustanovení je kolizní s ustanovením § 62d zákona o 

základních registrech, ve znění vládního návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů 

orgánů veřejné moci (sněmovní tisk č. 756). Navrhujeme 

ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 

K čl. XI bodu 2 – k § 18b odst. 6 zákona o doplňkovém 

penzijním spoření: 

Ustanovení je kolizní s ustanovením § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 

zákona o základních registrech, ve znění vládního návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk č. 

756). Navrhujeme ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 

K čl. XVII – k účinnosti: 

S ohledem na účinnost odkazovaných ustanovení zákona o 

základních registrech  

a vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 

(sněmovní tisk č. 756), navrhujeme účinnost v části deváté,  

tj. čl. XI bodu 2 (§ 18a a 18b zákona o doplňkovém penzijním 

spoření), sjednotit ke stejnému datu, a to k 1. 2. 2022. 

Akceptováno. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K čl. I – k úvodní větě zákona o bankách: 

Upozorňujeme na chybějící čárku před slovy „se mění takto:“. 

Akceptováno. 
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K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1 zákona o bankách: 

Navrhujeme slovo „text“ zaměnit za výraz „slova“ a následně 

pasáž „se nahrazuje textem“ zaměnit za pasáž „se nahrazují slovy“. 

Totožnou připomínku vztahujeme i k čl. II bodu 1, tj. k formulaci 

novelizačního bodu měnícího obsah poznámky pod čarou č. 1 

zákona o spořitelních a úvěrních družstvech,  

a čl. XII bodům 1 a 2, tj. k formulaci novelizačního bodu měnícího 

obsah poznámky pod čarou č. 1 a č. 2 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech. 

Akceptováno. 

K čl. I bodu 6 – k § 1 odst. 3 písm. q) zákona o bankách: 

Upozorňujeme na zmatečnost navržené změny, jestliže 

prostřednictvím novelizačního bodu č. 5 je písmeno r) bez náhrady 

rušeno, proto na něj nelze již odkazovat. 

Akceptováno. 

Odkaz upraven. 

K čl. I bodům 17 a 20 – k § 26e odst. 3 a § 26f odst. 2 větě třetí 

zákona o bankách: 

Navrhujeme předmětné novelizační body sloučit, neboť obsahují 

totožnou změnu. 

Akceptováno. 

K čl. IV – ke změně zákona o pojišťovnictví: 

V souladu s čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 

část čtvrtou zařadit až za stávající část osmou, neboť novely by 

měly být řazeny v pořadí, v jakém byly novelizované právní 

předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů. V případě akceptace 

připomínky je nezbytné provést i přečíslování dotčených částí 

návrhu. 

Akceptováno. 

K čl. V – k úvodní větě zákona o dluhopisech: 

Upozorňujeme na chybějící čárku před slovy „se mění takto:“. 

Akceptováno. 

K čl. V bodu 21 – k § 32a odst. 1 písm. c) zákona o 

dluhopisech: 

Akceptováno. 

Upřesněno, že na konci písmene c). 
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Doporučujeme v rámci textu novelizačního bodu precizovat, kde 

přesně v ustanovení má být slovo „nebo“ doplněno. 

K čl. V bodu 29 – k § 40 odst. 1 písm. a) zákona o dluhopisech: 

Domníváme se, že výraz „28a“ nelze v rámci textu novelizačního 

bodu považovat za číslo, ale správně by mělo být hovořeno o 

„textu“, doporučujeme novelizační bod přeformulovat. 

Akceptováno. 

K čl. VII bodu 9 – k § 2 odst. 1 písm. i) zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu: 

Domníváme se, že ustanovení je neúplné, proto navrhujeme za 

slovem „povolení“ doplnit slova „vykonávat činnost“. 

Akceptováno. 

Má být „k činnosti“. 

K čl. XII bodu 4 – k § 30 odst. 1 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech: 

Doporučujeme nevypouštět text „ve výši“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 6 – k § 102 odst. 2 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech: 

Podle čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme novelizační bod uvést ve znění“ „V § 102 se na konci 

odstavce 2 doplňuje věta…..“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 14 – k § 241 odst. 1 písm. v) zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech: 

V souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 

slovo „článku“ nahradit zkratkou „čl.“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 18 – k § 291 odst. 1 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech: 

Navrhujeme slovo „text“ zaměnit za výraz „slova“ a následně 

pasáž „se nahrazuje textem“ zaměnit za pasáž „se nahrazují slovy“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodům 21 a 22 – k § 302 odst. 8 a § 304a odst. 5 a 6 Akceptováno. 
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zákona o investičních společnostech a investičních fondech: 

Doporučujeme doplnit čárku za slovo „nabízeny“. 

K čl. XII bodu 29 – k § 315a odst. 1 písm. d) zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech: 

Navrhujeme zaměnit pořadí slov v písmenu d), tedy formulovat jej 

následovně: 

„d) zpřístupňování informací a dokumentů investorům ke 

kontrole….“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 29 – k § 315a odst. 1 písm. e) zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech: 

Opětovně navrhujeme zaměnit pořadí slov, tedy „slovo“ 

investorům“ posunout až za slovo „informací“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 29 – k § 315a odst. 2 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech: 

Slovo „umožňující“ navrhujeme uvést ve tvaru „umožňujícím“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 29 – k § 315a odst. 3 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech: 

Předložku „v“ před textem „§ 28 odst. 6“ navrhujeme nahradit 

předložkou „podle“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 31 – k § 331 odst. 4 zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech: 

Slova „se stal oznamovatel v rozporu“ navrhujeme nahradit slovy 

„se dostal oznamovatel do rozporu“. 

Akceptováno. 

K čl. XII bodu 34 – k § 599 odst. 1 písm. a) a § 604 odst. 1 písm. 

a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech: 

Nově vkládaná slova by měla být na počátku oddělena od 

stávajícího textu ustanovení oddělena čárkou, doporučujeme 

Akceptováno. 
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novelizační bod upravit. 

MZ K návrhu zákona o bankách 

1. K novelizačnímu bodu č. 3 

„V § 1 odst. 1 se věta druhá zní …“ doporučujeme nahradit „…se 

věta druhá nahrazuje větou …“. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

2. K novelizačnímu bodu č. 7 

„V § 2 odst. 1 se doplňuje věta..“ navrhujeme nahradit „V § 2 se na 

konci odstavce 1 doplňuje věta …“ 

Viz čl. 58 odst. 7 a 8 písm. a). 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

3. K novelizačnímu bodu č. 12 a platnému znění § 26c odst. 6  

Z textu vypadlo slovo „investiční“. 

Akceptováno. 

Děkujeme za upozornění. 

K návrhu zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

4. K platnému znění § 9b odst. 1 písm. e) 

Do novelizačních bodů se nepromítlo nově vložené slovo „, nebo“. 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky.  

K návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

5. K novelizačnímu bodu č. 27 a § 9a odst. 2 platného znění. 

Upozorňujeme na odlišný text odstavců 2. 

Akceptováno. 

Děkujeme za upozornění. 

6. K novelizačnímu bodu č. 124 

Překlep v textu. 

Akceptováno. 

OKOM Po stránce formální: 

Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 

usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění. 

Některé nedostatky týkající se výkaznictví prokazujícího 

slučitelnost návrhu s právem EU jsou uvedeny v připomínkách 

Vzato na vědomí. 
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níže. 

K rozdílové tabulce 

U § 28d odst. 1 (str. 38 RT) je ve sloupci navrhovaného právního 

předpisu - ustanovení vypsán odst. 2 namísto odst. 1. 

Akceptováno. 

Bude opraveno. 

§ 35d odst. 5 (str. 41 RT) je vykázán v RT vůči čl. 23 odst. 1 první 

pododstavec písm. a) a b) směrnice 2019/2162, ale ve sloupci 

odpovídající předpisy EU - obsah je vypsán celý tento článek. 

Požadujeme vypustit další ustanovení, jež nejsou vůči tomuto 

návrhu zde vykazována jako transpoziční. 

Akceptováno. 

Bude opraveno. 

§ 155b je v RT (str. 266) vykázán pouze vůči čl. 55 odst. 1 

směrnice 2019/2034, je v něm ale též provedena transpozice odst. 2 

a 3 tohoto článku, požadujeme do RT doplnit. 

Akceptováno. 

Bude opraveno. 

U § 605 odst. 5, § 614 odst. 1 a § 618 odst. 1 písm. p) (str. 332 – 

333 RT) postrádáme v RT, ve sloupci Odpovídající předpis EU – 

Ustanovení, články předpisů, vůči nimž má být transpozice 

vykázána. 

Akceptováno. 

Bude doplněno. 

Ke srovnávacím tabulkám: 

Je třeba revidovat ST k nařízení EU 2019/2088, např. k čl. 16/1, 

srov. část devátou předloženého návrhu (vč. odůvodnění – str. 45 

důvodové zprávy); uvedené nařízení se vztahuje jak na instituce, 

tak na „poradce“ - na zprostředkovatele pojištění nebude cit. 

nařízení vztaženo ? (srov. čl. 17/2 nařízení). 

Vysvětleno. 

Na pojišťovací zprostředkovatele se nařízení vztahuje, diskrece 

podle čl. 17/2 využita nebude. 

V zákoně o distribuci pojištění bude upraven § 1 včetně poznámky 

pod čarou odkazující na nařízení 2019/2088. Další ustanovení 

týkající se dohledu není potřeba upravovat, odkaz na přímo 

použitelné předpisy EU již obsahují (§ 94, § 104 a § 105). 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Lze odkázat na přehled předpisů EU uvedený předkladatelem 

v bodě 1 obecné části důvodové zprávy, včetně návrhu nařízení, 

Vzato na vědomí. 
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jehož legislativní proces na úrovni EU teprve probíhá (nařízení o 

crowdfundingu1), a rozsudku Soudního dvora EU C-679/18 ve věci 

OPR-Finance s.r.o. v. GK. 

Uvedený soubor předpisů souvisí s dokončením projektu Unie 

kapitálových trhů EU. EU jimi provádí revizi vlastní právní úpravy 

(např. oddělením dříve společné úpravy obezřetnostních 

požadavků na investiční podniky a dohledu nad nimi – nové 

nařízení IFR a směrnice IFD, dříve upraveno v nařízení CRR a 

směrnici CRD), prohlubuje harmonizaci o úpravu v nových 

oblastech (zejm. úprava krytých dluhopisů nebo zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic, úprava crowdfundingu), nebo 

dosavadní úpravu dále rozvádí (např. přeshraniční distribuce fondů 

kolektivního investování, další posilování pravomocí evropských 

orgánů dohledu nad finančními trhy a spolupráce a součinnosti 

národních příslušných orgánů v rámci Evropského systému 

dohledu nad finančním trhem2). 

Návrh dále zapracovává velké množství odvozené legislativy 

Evropské komise, která je v uvedených oblastech vydávána. 

Obecně: 

Vzhledem k rozsáhlosti předkládané právní úpravy a řadě 

návazností na předpisy EU obsahuje návrh některé nepřesnosti, 

které jsme se snažili alespoň demonstrativním způsobem ve 

stanovisku podchytit. Řádnou slučitelnost s právem EU dokončí 

též správná aplikace odvozené legislativy Evropské komise, kterou 

předkladatel vhodným způsobem propojuje s transpozičními 

zákonnými ustanoveními.  

V některých případech je dikce navrhovaných ustanovení obtížně 

srozumitelná – zde jsme se soustředili na to, aby dikce nebyla 

rozporná s předpisy EU, byť např. sjednocení terminologie českých 

a evropských, zejména přímo použitelných, předpisů je často 

Vzato na vědomí. 

                                            
1 návrh nového nařízení je dosud v legislativním procesu – očekává se 2. čtení v EP 
2 Evropský systém dohledu nad finančním trhem (ESFS) má 2 pilíře - kombinuje mikroobezřetnostní dohled koordinovaný evropskými orgány dohledu a 

makroobezřetnostní dohled prostřednictvím Evropské rady pro systémová rizika (ESRB). 
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nelehkým úkolem. 

K části první – novela zákona o bankách: 

K bodu 1 – poznámce pod čarou č. 1: 

Zrušovat se mají pouze slova „investičními podniky“ (spojka „a“ 

v názvu zůstává). 

Akceptováno. 

K bodu 2 – poznámce pod čarou č. 27: 

Podle poslední dohody s odborem vládní legislativy o používání 

tzv. dynamických odkazů na předpisy EU předpokládáme, že 

odkaz je třeba doplnit dodatkem „, v platném znění“. Obdobně je 

uvedeno i v zákoně o SÚD (poznámka pod čarou č. 38). 

Vysvětleno. 

V ZoB i v ZSÚD je již tento dovětek doplněn ve ST 903. 

K bodu 3 - § 1 odst. 1 písm. b): 

Předpokladem správnosti navržené dikce odkazující na CRR je 

správné použití tzv. dynamického odkazu, tedy nejspíš viz 

připomínka výše k bodu 2, nebo doplnění novelizace CRR (viz 

nařízení 2019/2033) týkající se cit. čl. 4/1/1/b CRR do navrženého 

ustanovení. 

Tato připomínka se týká i dalších míst zákona o bankách, které by 

měly být podrobeny revizi, včetně odkazů na nařízení EU č. 

1093/2010 (např. v § 26i, 26l), které bylo novelizováno novým 

nařízením o ESA´s. 

Upozorňujeme dále, že předpisy EU, které používají techniku 

dynamického odkazu, také v některých případech odkazují na 

novelizovaná ustanovení svých předpisů podobnou technikou jako 

české právní předpisy, srov. např. čl. 27/2 směrnice CBDi. 

Akceptováno. 

Změny budou ale provedeny jen u nových odkazů, není záměrem 

této novely provádět kompletní revizi platného znění ZoB. 

K části třetí – novela zákona o dohledu v oblasti kapitálového 

trhu: 

K bodu 1 – poznámce pod čarou č. 40: 

V doplněném odkazu doporučujeme vynechat slova „první 

pododstavec“. 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 

K bodu 8 - § 26 odst. 2 písm. i): 

V tomto ustanovení doporučujeme aktualizovat poznámku pod 

Akceptováno. 

Opraveno následovně:  
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čarou č. 33 odkazující na nařízení o ESA´s. XX. V poznámce pod čarou č. 33 se tečka na konci vět nahrazuje 

slovy „, v platném znění“. 

K bodu 14 - § 27: 

V ustanovení se odkazuje na jiné právní předpisy. Bylo by vhodné 

doplnit do důvodové zprávy, alespoň příkladmo, kterých právních 

předpisů by se tato speciální úprava mohla týkat, neboť z nich 

adresátům mohou vyplývat určité povinnosti. 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 

K části čtvrté – novela zákona o pojišťovnictví: 

K § 1 – není součástí návrhu: 

I v tomto ustanovení doporučujeme aktualizovat poznámky pod 

čarou. 

V poznámce pod čarou č. 1 doplnit novelizaci Solvency II o 

směrnici ESA´s, v poznámce pod čarou č. 40 doplnit dodatek „, 

v platném znění“ (má vazbu mj. na doplnění v § 90a/5). 

Akceptováno. 

K bodu 7 - § 109a nový odst. 5 písm. b): 

Odkaz na novou úpravu v Solvency II doporučujeme formulovat 

podle čl. 20a Metodických pokynů takto: “..platformy pro 

spolupráci podle čl. 152b směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES, v platném znění.“, případně “..platformy pro 

spolupráci podle čl. 152b směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/138/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/2177.“ 

Akceptováno. 

K bodu 8. - § 109aa odst. 4: 

V ustanovení se široce odkazuje na dohled stanovený právem 

Evropské unie. Bylo by vhodné doplnit do důvodové zprávy 

alespoň příkladmo, kterých ustanovení práva EU se to týká. 

Akceptováno. 

K části páté – novela zákona o dluhopisech: 

Obecně: 

Předkladatel ve stávajícím platném znění zákona ani v tomto 

návrhu často neodkazuje v poznámkách pod čarou tak, že by 

citoval úplný název předpisů EU. V zákoně tak cituje předpisy EU 

Akceptováno. 

U odkazů na nařízení EU bude vždy doplněn odkaz na poznámku 

pod čarou, kde bude uvedeno „v platném znění“. 
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různě, někde využívá úplný název předpisu, jinde cituje v názvu 

zkráceném, někde uvádí, z jakého dne předpis je, jinde naopak ne. 

Z důvodu přehlednosti a zejména s odkazem na LPV (čl. 45, 60 a 

62) požadujeme sjednotit techniku odkazování na předpisy EU 

v tomto zákoně i předloženém návrhu s použitím celé citace 

předpisu při jeho prvním užití v textu, případně s užitím poznámky 

pod čarou, a následně již použití zkrácených názvů takto 

vykázaných předpisů dále v textu zákona. Na tuto skutečnost jsme 

již upozorňovali v předchozím návrhu novely tohoto zákona. 

K tomuto viz i další konkrétní připomínky uvedené dále ve 

stanovisku. 

K bodu 1 - § 1: 

Vložená slova doporučujeme uvést ve tvaru „zapracovává 

příslušný předpis Evropské unie..“ 

Akceptováno. 

Opraveno na singulár. 

K části páté – novela zákona o dluhopisech: 

K § 28a odst. 2 – není součástí návrhu: 

Na konci věty druhé je třeba doplnit poznámku pod čarou a v ní 

uvést plný název CRR, na které je zde (a na dalších místech 

návrhu, resp. zákona) odkazováno. 

Obdobně chybí uvedení názvů v odkazech na nařízení EU 

2017/2402 – v bodě 6 - § 28aa/3/a/3 a na nařízení EU č. 648/2012 

v § 31/2/e. Požadujeme doplnit. 

Vysvětleno. 

Odkazy na CRR a EMIR jsou řešeny již novelou v souvislosti s 

rozvojem kapitálového trhu. 

K bodu 5 - § 28a odst. 5: 

Je třeba opravit odkaz na písmena v odkazovaném § 31a/4. 

Akceptováno. 

Opraveno. 

K bodu 6 - § 28aa odst. 1 a 2 

V textu předkladatel používá pojmy „odtoky“ a „přítoky“ likvidity, 

aniž by však tento pojem byl v předpisu definován. Pokud nechce 

definice zavádět, bylo by vhodné alespoň v poznámce pod čarou 

odkázat či v důvodové zprávě uvést, o jaké přítoky a odtoky se 

jedná, pravděpodobně s odkazem na hlavu III. nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým 

se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

Akceptováno jinak. 

Nově hovoříme o příchozích platbách a o odchozích platbách. LCR 

má vlastní definici čistého odtoku likvidity, která je odlišná od 

definice v CBD. LCR navíc řeší likviditu banky jako celku, zatímco 

CBD řeší jen likviditu krytého bloku. 
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575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se 

krytí likvidity. 

K bodu 19 - § 31 odst. 7: 

V textu užívá předkladatel pojmu „finanční kolaterál“, aniž by však 

jinde v předpisu bylo vysvětleno či definováno, co tento pojem 

znamená. Doporučujeme odkázat na předpis, který tento pojem 

definuje, pravděpodobně na ust. § 5 zák. č. 408/2010 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a to buď poznámkou pod čarou, nebo alespoň 

v důvodové zprávě. 

Akceptováno částečně. 

Do DZ bude doplněn odkaz na § 5 ZFZ, kde je vymezení 

finančního kolaterálu pro celý právní řád. Případně lze zvážit 

nahrazení pojmu v zákoně slovy „předmět finančního zajištění“. 

Odkaz v ppč je možný, nicméně zpravidla na legální definice 

neodkazujeme, lze to ale zvážit. 

K bodu 28 – dohled ČNB (§ 32f a násl.): 

kde v návrhu jsou transponovány okolnosti uvedené v čl. 23/4 

CBD? – prosíme předkladatele o upřesnění, 

Vysvětleno. 

Toto plyne z obecné úpravy přestupků, konkrétně z § 37 až 40 

zákona o odpovědnosti za přestupky. 

K bodu 28 – dohled ČNB (§ 32f a násl.): 

- v § 32h odst. 1 doporučujeme k názvům orgánů EBA a 

ESMA doplnit odkazy na příslušná nařízení EU, která 

jejich zřízení stanoví, 

- v § 32h odst. 2 doporučujeme odkaz na CBD uvést 

výslovně, např. „..vyplývají ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy, ..“. 

Akceptováno. 

Bude opraveno. 

K článku VI – přechodná ustanovení bod 1: 

Předkladatel vykazuje tento bod jako transpoziční vůči čl. 30 

směrnice 2019/2162. V textu návrhu však postrádáme transpozici 

odst. 2 písm. d) tohoto článku, který je v RT také vykázán. 

Požadujeme návrh v tomto směru doplnit nebo vysvětlit. 

Akceptováno. 

Bude doplněno. 

K části šesté – novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu: 

K bodu 2 – poznámce pod čarou č. 1, větě sedmé: 

V nově vkládaných slovech je třeba za slovo „Rady“ doplnit výraz 

„(EU)“. 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínek. 

K bodu 4 - poznámce pod čarou č. 2: 

- navržená informace v první větě není podle stávajícího 

Akceptováno. 

Úvodní text poznámky pod čarou zachován, ale upraven dle 
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znění LPV v poznámce pod čarou přípustná; pokud by ale 

byla předkladatelem uhájena, doporučujeme ve větě první 

místo slov „podle poznámky“ uvést „uvedené 

v poznámce“ a místo slov „podle této poznámky“ uvést 

„uvedené v této poznámce“, 

- ve větě deváté je třeba uvést dodatek „, v platném znění“. 

připomínky.  

K bodu 11 - § 2 odst. 3: 

- v písm. a) lze vynechat název IFR, postačí uvést odkaz 

číselným kódem „2019/2033“, 

- v písm. d) doporučujeme uvést definici s provazbou na 

zákon o finančních konglomerátech, 

- v písm. k) by definice měla být provedena provazbou na 

zákon o účetnictví 

Akceptováno částečně. 

a) Ano, bude zkráceno a doplněno odkazem na ppč. 

d) + k) Na základě diskusí s ČNB by odkazem na české právo došlo 

k odklonu od práva EU, proto preferujeme zachovat. K odkazu na 

zákon o finančních konglomerátech uvedla ČNB toto: 

„Def. v IFD a CRD jsou stejné, proto je žádoucí provést shodně i 

transpozici. Odkaz na CRR zároveň pokrývá i zahraniční SFHO.“ 

K definici ovládající osoby uvedla ČNB toto: 

„Je nutné doplnit, aby se nepoužila def. v ZOK, která není v 

souladu s def. v účetní směrnicí.. Def. v MIFID, na kterou se 

odkazuje def. vIFD,  a def. v IFR jsou shodné, proto je efektivní 

definovat pomocí odkazu na IFR“. 

K části šesté – novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu: 

K bodu 22 - § 6 odst. 1 písm. d): 

Ustanovení je třeba dopracovat, provazbu s požadavky IFR je 

třeba upřesnit. Pojem „řádný výkon činnosti obchodníka“ v § 12 

je návrhem vypuštěn, IFD pojem definuje tak, že odkazuje na 

kapitál, který je vyžadován pro účely povolení, a dále na čl. 9 IFR. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

K bodu 24 - § 6ab: 

- v návětí odst. 1 doporučujeme místo slov „již získala“ 

uvést „má“ 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 

K bodu 24 - § 6ab: 

v odst. 2 není jasné, proč je odkazováno na CRR, když lze odkázat 

na činnosti podle tohoto zákona /§ 4/2/c) a h)/ - doporučujeme 

úpravu textu 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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K bodu 30 - § 10aa odst. 1: 

Ustanovení je označeno podtržením a je dopracováním dosavadní 

právní úpravy vycházející z § 12g. Tam byla uvedena kritéria 

podle CRD, tedy upřesnění požadované významnosti obchodníka s 

odkazem na jeho velikost, vnitřní organizaci, povahu, rozsah a 

složitost činností – nyní uvedený odkaz na nový § 12l/6/a odkazuje 

toliko na kritérium výše aktiv. Vykazovaný požadavek MiFID, 

resp. CRD se tak nezdá být zcela naplněn. Požadujeme vyjasnit. 

Vysvětleno. 

Dosavadní transpozice nebyla zcela přesná, kdy zákon používal 

vágní kritéria, která byla následně upřesněna ve vyhlášce ČNB, 

avšak bez provazby na právo EU. Nově IFD stanovuje jasná kritéria 

pro výbor pro odměňování a výbor pro jmenování (viz § 12g a 

12m). Není důvod, aby výbor pro jmenování měl jiná kritéria než 

ostatní výbory, proto byla provedena interpretace směrnice v tom 

smyslu, že kritéria pro výbory mají být stejná. Domníváme se, že 

tato interpretace je v souladu s právem EU (stejně jako je v souladu 

s právem EU stávající vyhláška). Viz k tomu důvodovou zprávu: 

„Podle § 15 odst. 5 vyhlášky o obezřetnosti dnes platí, že „pro 

účely zřizování výborů pro jmenování, pro rizika a pro odměňování 

se považuje postavení povinné osoby za významné, pokud podíl 

povinné osoby na celkové bilanční sumě všech povinných osob na 

daném trhu dosahuje nebo přesahuje 5 %“. I nově se navrhuje, aby 

kritérium významnosti bylo pro povinnost zřízení výborů upraveno 

jednotně. Výbor pro rizika musí podle § 12g ZPKT zřídit jen OCP, 

který splňuje kritéria podle § 12l odst. 6 písm. a) ZPKT (a současně 

musí jít podle § 12aa ZPKT o OCP „Class 2“), tj. aktiva v hodnotě 

přesahující 100 mil. EUR. Toto kritérium platí i pro zřízení výboru 

pro odměňování podle § 12m ZPKT. Je tedy otázkou, zda by se toto 

kritérium nemělo uplatnit i ve vztahu k výboru pro jmenování, 

ačkoli v tomto případě nejde o transpozici směrnice IFD, ale o 

transpozici směrnice MiFID II. Právo EU ale ve vztahu k výboru 

pro jmenování nestanovuje žádná vodítka pro určení kritéria 

významnosti. Je ale vhodnější je stanovit absolutní částkou než 

relativní sumou navíc odvozenou od velikosti jiných subjektů, resp. 

celkové velikosti relevantního trhu.“. 

K bodu 35 - § 12aa odst. 1: 

Ve větě druhé je třeba opravit odkaz – správně má být odkázáno na 

§ 12ad. 

Akceptováno. 

Opraveno. 

K bodu 40 - § 12h odst. 3: 

Místo slova „osob“ je třeba uvést „osoby“. 

Akceptováno. 

Upraveno na singulár. 
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K bodu 42 - § 12j odst. 3: 

Doporučujeme vypustit slovo „vhodná“ v úvodu věty, pro 

nadbytečnost. 

Akceptováno. 

Opraveno. 

K bodu 43 - § 12l odst. 1: 

- v písm. h) místo slova „zohledňující“ uvést „zohledňuje“ 

(jde pravděpodobně o nepřesnost v českém překladu IFD – 

srov. jiné jazykové verze) 

Akceptováno. 

Opraveno. 

K bodům 65 a 66 - § 21 a 22: 

Doporučujeme přehodit pořadí vkládaných ustanovení, aby bylo 

odkazováno nejprve na věci upravované nařízeními v přenesené 

pravomoci EK a poté na věci upravované prováděcími nařízeními 

EK. Týká se i jiných míst návrhu (např. § 69, 73e, 134e). 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky (§ 21, 22, 69, 134e). 

K bodu 79 - § 50f odst. 4: 

Odkaz na nařízení EK 2017/588 je třeba doplnit dodatkem „, 

v platném znění“ (na nařízení je odkazováno poprvé). 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 

  

K bodu 85 - § 73b odst. 5: 

Odkaz na cit. ust. nařízení EK 2017/565 je třeba doplnit dodatkem 

„, v platném znění“ (ust. čl. 78 bylo novelizováno). 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 

K bodu 90 – nová část osmá (crowdfunding): 

K této části návrhu se vyjádříme v další fázi legislativního procesu, 

po přijetí příslušného nařízení EU. To se týká i dalších 

souvisejících částí návrhu, včetně návrhu § 161c. 

Akceptováno; vzato na vědomí. 

K bodům 91 a 93 - § 118: 

- v odst. 3 poznámce pod čarou č. 67 opravit číselný kód 

nařízení EK, místo „2019/825“ má být správně 

„2019/815“, 

- v odst. 5 písm. d) doporučujeme za slovo „parametrů“ 

vložit slovo „systémů“ 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 
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K bodu 103 - § 135 odst. 1 písm. i): 

Z dikce ustanovení není jasné, zda odkaz na MiFIR se vztahuje 

k povolování daných osob, nebo k jejich vymezení. Ustanovení 

doporučujeme dopracovat. ZPKT nadále uvedené osoby 

nevymezuje, pokud je záměrem odkázat takto na jejich vymezení 

v MiFIR, doporučujeme za uvedení každé této osoby doplnit odkaz 

na příslušné ustanovení předpisu EU, které ji vymezuje (v případě 

schváleného mechanismu pro hlášení obchodů to je čl. 2/1/36 

MiFIR, ve znění nař. ESA´s review, v případě schváleného 

systému pro uveřejňování informací to je čl. 2/1/34 tamtéž); 

okolnost, kdy povolení těmto osobám udělí ČNB, vychází z úpravy 

v čl. 2/3 tamtéž. 

Vysvětleno. 

Přestože nepovažujeme vymezení těchto osob v ZPKT za nutné 

(vzhledem k tomu, že tak činí přímo použitelný předpis EU – 

nařízení MIFIR), doplníme DZ. Záměrem ustanovení je pouze 

konstatovat, že ČNB dohlíží osoby - poskytovatele služeb hlášení 

údajů, kterým udělila povolení. 

K bodu 106 –  

- v § 135a odst. 1 písm. d) je třeba opravit název ESRB – 

místo slova „výboru“ uvést „rady“, 

- § 135b v odst. 1 obdobně připomínce výše k bodu 103 

neupravuje jasně, za jakých podmínek ČNB uděluje 

obchodníkovi „povolení“ používat interní modely – tuto 

věc upravuje CRR, IFR na tom nic nemění, pouze v čl. 22 

na přísl. část CRR odkazuje a doplňuje nově požadavky na 

průběžný přezkum takto uděleného svolení; věc 

„dokresluje“ odst. 2 v § 135b, který je sice (tzv. otrockým) 

přepsáním čl. 27/4 IFD, přičemž je pochybné, zda takový 

způsob „transpozice“ je nezbytný, vhodný a zda vůbec 

splňuje požadavky na tvorbu normativního zákonného 

ustanovení; doporučujeme dikci ustanovení upravit (min. 

opravit překlepy a redukovat text, který nemá pro ZPKT 

normativní význam) 

- odkazy v § 135c jsou zmatečné, je třeba opravit, resp. 

vysvětlit 

K § 135a odst. 1 písm. d) – Akceptováno. Opraveno dle 

připomínky. 

K § 135b odst. 1 – Akceptováno. Odstavec 2 byl vypuštěn a 

přesunut do důvodové zprávy. Směrnice neupravuje, jak má být 

příslušný orgán vyzván. Ustanovení řeší jen pravidelný přezkum, 

nikoli pravidla pro povolování interních modelů, ty se řídí CRR, na 

které odkazuje čl. 22 IFR. 

K § 135c – Akceptováno. Opraveno. 

K bodu 112 - § 136 odst. 5 písm. a) bod 2.: 

Doporučujeme opravit výraz „publikací“ – jde o nevhodný český 

překlad směrnice (IFD – čl. 44/b), srov. např. angl.. verzi – „..to 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky. 

(„ 2. využíval specifická místa a nosiče, zejména své internetové 
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use specific media and locations, in particular the investment 

firms’ websites, for publications other than the financial 

statements“). 

stránky, k uveřejnění jiných informací, než jsou účetní závěrky, a“.) 

 

K bodu 114 – 

v § 137a odst. 5 má být na začátku věty uvedeno nejspíš 

„Upřesnění způsobu měření rizik a prvků rizik ..“, i zde 

předpokládáme, že jde o nepřesnost v českém překladu směrnice 

(IFD – čl. 40/6 první pododstavec, srov. např. angl.. verzi – „..to 

specify how the risks and elements of risks referred to in 

paragraph 2 are to be measured..“), doporučujeme opravit. 

Akceptováno.  

Opraveno dle připomínky. 

K bodu 114 – 

- v § 137a odst. 4 používá návrh termíny, které nejsou 

v ZPKT definovány (např. pojem „kapitál tier 1“ ad., týká 

se i § 136/2/i), 

- v § 137b odst. 2 větě první doplnit čárku za prvním užitím 

slova „papíry“ (věta vložená). 

K § 137a odst. 4 – Akceptováno. Ačkoli IFD tyto pojmy 

nedefinuje, lze předpokládat, že se mají použít definice v čl. 9 IFR. 

Proto byly v § 12l odst. 1 písm. j) bodě 3 zavedeny legislativní 

zkratky takto: 

3. dalších nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 podle části 

druhé hlavy I kapitoly 4 nařízení (EU) č. 575/2013 (dále 

jen „vedlejší kapitál tier 1“)_ nebo nástrojů kapitálu 

tier 2 podle části druhé hlavy I kapitoly 3 nařízení (EU) 

č. 575/2013 (dále jen „kapitál tier 2“) nebo jiných 

nástrojů, které lze plně přeměnit na nástroje zahrnované 

do kmenového kapitálu tier 1 podle části druhé hlavy I 

kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen 

„kmenový kapitál tier 1“) nebo odepsat, a které 

odpovídajícím způsobem odráží úvěrovou kvalitu 

obchodníka s cennými papíry při jeho trvání, nebo 

  

K § 137b odst. 2 - Akceptováno. Opraveno dle připomínky. 

K bodu 116 - § 149gb: 

v odst. 2 je třeba doplnit název CRD, na jejíž ustanovení je zde 

odkazováno. 

Akceptováno. 

Bude upraveno dle dohody o odkazech na předpisy EU. Při odkazu 

na konkrétní článek se u nařízení EU bude psát číslo v OJ a odkaz 

na ppč. Stejně se bude postupovat i u směrnic. 
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K bodu 116 - § 149gb: 

- v odst. 1 opravit překlep – místo slova „upravující“ má být 

„upravujícího“ 

Akceptováno.  

Opraveno dle připomínky. 

K bodu 118 - § 149m odst. 2: 

Je třeba doplnit označení orgánu „..Agentuře Evropské unie pro 

spolupráci energetických regulačních orgánů59) ..“ a v poznámce 

pod čarou č. 59 opravit odkaz – tam uvedené nařízení bylo 

nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura 

Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů 

(přepracované znění). 

Akceptováno.  

Opraveno dle připomínky. 

K bodu 124 - § 164 odst. 1 písm. m): 

Je vymezení skutkové podstaty dostatečně určité? Pokud bude mít 

obchodník tato opatření ověřena, ale nepředal zprávu (podle § 

12e/3) ČNB, to přestupkem nebude ? Prosíme o vysvětlení. 

Obdobná úprava je v § 165/2/l – bod 130. 

Vysvětleno. 

Zprávu předává auditor, nikoli OCP. Pokud auditor svou povinnost 

nesplní, lze uložit kárné opatření podle § 25 zákona o auditorech, 

přičemž ČNB může zahájit kárné řízení podle § 26 zákona o 

auditorech. 

K bodům 137 a 140 - § 173 odst. 3 a § 184 odst. 3: 

V těchto ustanoveních je rozdílně formulována podmínka v písm. 

b) – dikci doporučujeme sjednotit (pokud jde o dodatek „získaného 

spácháním tohoto přestupku“) a máme dotaz k dalšímu dodatku 

užitému v § 184/3/b, totiž „a to i v případě, že tato částka převyšuje 

částku stanovenou v písm. a)“ – dodatek považujeme za 

nadbytečný, dle našeho porozumění věci i ustanovení § 173/3/b) 

stanoví totéž, tento dodatek považujeme za nadbytečný. 

Ustanovení jsou označena podtržením, žádáme předkladatele o 

vysvětlení. 

K § 173 odst. 3 - Akceptováno.  

Opraveno dle připomínky. 

Ad § 184 odst. 3 - vysvětleno. 

Dodatek považujeme za nezbytný, neboť slouží jako podmínka pro 

to, kdy může být uložena sankce podle tohoto písmene.  

Nově bude toto ustanovení znít následovně: 

(3) Za přestupek odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 

a) 13 750 000 Kč, 

b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle 

její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní 

závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmeni a), 

nebo 

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 

spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného 

prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou 
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v písmenech a) a b). 

K bodu 144 - § 198a odst. 1 písm. a): 

Proti změně nenamítáme, ale máme za to, že podle ustálených 

legislativních zvyklostí při implementaci práva EU jsou termínem 

„právní předpisy“ označovány vnitrostátní zákony a vyhlášky, 

zatímco pro právní akty EU je užíván termín „předpisy Evropské 

unie“, nebo např. „přímo použitelné předpisy Evropské unie“. 

Vysvětleno. 

Směrnice IFD nepožaduje, aby ČNB uveřejňovala i právní předpisy 

EU (může tak ale učinit dobrovolně): 

znění právních a správních předpisů a administrativních a 

obecných pokynů přijatých v jejich členském státě podle této 

směrnice; 

K části deváté – novela zákona o doplňkovém penzijním 

spoření: 

K bodu 1 - § 1 odst. 1: 

Žádáme předkladatele o vyjádření, jak se projevuje adaptace 

tohoto zákona na doplněné nařízení EU, zejména, kde je stanovena 

povinnost penzijním fondům uveřejňovat příslušné informace, 

kompetence ČNB dohlížet povinnosti z tohoto nařízení ad. 

Provazbu na adaptované nařízení EU 2019/2088 pouhým 

doplněním odkazu v rámci § 1 nelze považovat za dostatečnou. 

Dále žádáme předkladatele o vyjádření, jakým legislativním 

postupem bude reagováno na přímo použitelné nařízení o 

celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)3. Podle 

dřívějšího vyjádření předkladatele měla být adaptace na tento 

předpis EU provedena nyní předkládaným návrhem4. 

Vysvětleno.  

Povinnosti jsou stanoveny přímo nařízením. Dále jsou právě za 

v připomínce zmiňovaným účelem upraveny § 141 a 142. 

Domníváme se, že ohledně PEPP mohlo dojít k nedorozumění. 

Adaptace na nařízení o PEPP bude provedena samostatným 

právním předpisem. 

K části desáté – novela zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech: 

K bodu 1 – poznámka pod čarou č. 1: 

Doplněk věty druhé doporučujeme uvést ve tvaru „2011/61/EU, 

2013/14/EU, 2014/91/EU, (EU) 2019/1160 a (EU) 2019/2162 a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402.“ 

Doplněk věty páté doporučujeme uvést ve tvaru „směrnic 

Vyhověno. 

                                            
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) – gestorem tohoto předpisu EU je 

MF. 
4 srov. vypořádání MPŘ k materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, vládní č.j. 633/20-OVA (příloha X – str. 52 a 

6-7). 
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Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU, 2014/65/EU, (EU) 

2016/2341 a (EU) 2019/1160 a nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/2402.“ 

K bodu 2 – poznámka pod čarou č. 2: 

Není nutné citovat předpisy EU ve znění oprav. 

Naposled doplněné nařízení 2019/2088 je však třeba uvést 

s dodatkem „, v platném znění“ (nařízení bylo novelizováno 

nařízením 2020/852). 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky.   

K bodu 8 - § 220 odst. 1 písm. m) a n): 

Jelikož citované nařízení bylo novelizováno, dáváme do úvahy, zda 

neupřesnit citaci dodatkem na novelizující nařízení, zejména i 

proto, že novelizující nařízení (k čl. 11) dále odkazuje na 

odvozenou legislativu Evropské komise, kterou by statuty fondu 

kolektivního investování také měly zohledňovat. Žádáme 

předkladatele o vyjádření a případnou úpravu návrhu. 

Vysvětleno. 

§ 220 nakonec úpravu čl. 11 obsahovat nebude. Čl. 11 bude 

transponován pouze v § 234. 

K bodu 22 - § 304a: 

v odst. 1 písm. b): dále není zřejmá lhůta 30 dní, směrnice CBDFii 

stanoví tuto lhůtu jako 30 dní pracovních5 – žádáme 

předkladatele o vysvětlení, případně úpravu návrhu; týká se i 

dalších míst této části návrhu (§ 314a/1/b ad.) 

Vyhověno. 

V návrhu bude doplněno, že se jedná o pracovní dny. 

K bodu 22 - § 304a: 

- v odst. 1 písm. b) doporučujeme sjednotit dikci odkazující 

na zákaz „poplatků, nákladů nebo srážek“, s dikcí § 314a 

odst. 1 písm. b) (bod 28) odkazující ve stejném smyslu na 

„úplaty“– důvod rozdílné dikce není zřejmý 

- v odst. 9 doporučujeme odkaz na jednotlivá ustanovení 

předpisů EU uvést ve tvaru „podle čl. 21 odst. 2, čl. 97 

odst. 3 a čl. 108 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/65/ES“, resp. „podle čl. 21 odst. 2 a čl. 97 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES“, a „podle čl. 

K první připomínce: Akceptováno a upraveno dle připomínky: 

„bez jakýchkoliv srážek, přirážek, poplatků či obdobných úplat pro 

tyto investory“. 

Ke druhé připomínce: Vysvětleno. Právní předpisy jsou uváděny 

v souladu se ZISIF.  

 

                                            
5 srov. čl. 93a/1/a směrnice UCITS, ve znění směrnice CBDF, resp. čl. 32a/1/a směrnice AIFMD, ve znění směrnice CBDF 
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5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1156“; poznámky pod čarou není třeba uvádět, 

předpisy jsou citovány v tzv. referenčním odkazu v rámci § 

1. 

K bodu 23 - § 306 odst. 3: 

Je třeba opravit nesprávně uvedené odkazy na ustanovení 

ZPKT. Týká se to i § 315a odst. 3 – bod 29. 

Vyhověno. 

Opraveno. 

K bodu 25 - § 312 odst. 2 písm. i): 

I zde je třeba opravit nesprávný odkaz (§ 115a ?). 

Vyhověno. 

Opraveno. 

K bodu 26 - § 314 odst. 2: 

I v tomto případě stanoví směrnice CBDFiii tuto lhůtu v pracovních 

dnech – jak je stanoveno obdobně např. v § 304a/5 této části 

návrhu; doporučujeme upravit v souladu se směrnicí6. Týká se 

obdobně i § 329 odst. 6 (bod 30)7 a § 331 odst. 3 (bod 31)8 této 

části návrhu. 

Vyhověno. 

V návrhu bude doplněno, že se jedná o pracovní dny. 

K bodu 28 - § 314a odst. 8: 

Obdobně připomínce uvedené výše k bodu 22 - § 304a/9 

doporučujeme i zde upravit odkazy na jednotlivé předpisy EU (je 

odkazováno na jejich jednotlivá ustanovení), označením jejich 

zkrácených názvů (jde o směrnici AIFMD a nařízení 2019/1156). 

Vysvětleno 

Jedná se o směrnici UCITS, která je citována v souladu se ZISIF. 

Nařízení je citováno správně.  

K bodu 31 - § 331 odst. 4: 

Ustanovení žádáme přeformulovat, pokud jde o dikci provazeb 

s předpisy EU, doporučujeme se inspirovat v obdobném ustanovení 

§ 302 odst. 9. 

Vyhověno. 

Bude opraveno. 

K bodu 34 - § 599 odst. 1 písm. a) a § 604 odst. 1 písm. a): 

Doplnění nových skutkových podstat odkazy na nařízení EU 

2019/2088 bylo provedeno způsobem neodpovídajícím dikci 

tohoto ustanovení – i nově doplňovaná ustanovení nařízení EU 

Vyhověno. 

Bude opraveno. 

                                            
6 srov. čl. 32/7 druhý pododstavec směrnice AIFMD, ve znění směrnice CBDF 
7 srov. čl. 33/6 druhý pododstavec směrnice AIFMD, ve znění směrnice CBDF 
8 srov. čl. 17/8 první pododstavec směrnice UCITS, ve znění směrnice CBDF 
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2019/2088 již byla novelizována – dikci těchto ustanovení písm. 

a) je tedy třeba podrobit revizi a odkazy uvádět jednotně. Týká 

se obdobně § 614 a 618 – bodu 37. Doporučujeme konzultovat 

odbor vládní legislativy našeho Úřadu. 

K části jedenácté – novela zákona o ozdravných postupech a 

řešení krize na finančním trhu: 

K § 1 – poznámky pod čarou č. 1 a 2 (není součástí návrhu): 

V poznámce pod čarou č. 1 je třeba novelizovat odkaz na směrnici 

BRRD, o novelu IFD. 

V poznámce pod čarou č. 2 doporučujeme novelizovat odkaz na 

CRR, doplněním dodatku „, v platném znění“ a uvést zde i nařízení 

IFR. 

K ppč 1 - Akceptováno. Bude doplněno. 

K ppč 2 - Vysvětleno. Tento dovětek obsahuje již ST 904. Odkaz 

na IFR považujeme za nadbytečný. 

K bodu 1 - § 2 odst. 1 písm. b): 

V nahrazovaných slovech doporučujeme vypustit slova „ze dne 27. 

listopadu 2019“ a „a o změně nařízení .. č. 806/2014“ a za slovo 

„podniky“ doplnit poznámku pod čarou, ve které bude uveden plný 

název IFR (tedy byl by uveden zde místo u § 127a/3, jak je 

navrhováno), případně uvést poznámku pod čarou č. 2, bude-li IFR 

uvedeno v poznámce pod čarou č. 2, viz připomínka výše. 

Akceptováno. 

Název IFR byl zkrácen a ppč byla přesunuta. 

K bodu 4 - § 127a odst. 3, poznámka pod čarou č. x: 

Poznámku pod čarou v tomto ustanovení neuvádět, viz výše. 

Akceptováno. 

Ppč byla přesunuta. 

K části dvanácté – novela zákona o spotřebitelském úvěru: 

V této části návrhu je reagováno na rozsudek Soudního dvora EU 

C-679/18 ve věci OPR-Finance s.r.o. v. GK (k 2 předběžným 

otázkám podaným OS v Ostravě). V tomto rozsudku Soudní dvůr 

prováděl výklad čl. 8 a 23 směrnice 2008/48/ES o smlouvách o 

spotřebitelském úvěru, přičemž byla posuzována i úprava relativní 

neplatnosti úvěrové smlouvy v tříleté promlčecí lhůtě.  

Soudní dvůr došel k závěru, že taková úprava není slučitelná 

s právem EU9. 

Akceptováno. 

Text zákona bude doplněn o větu „Soud k neplatnosti přihlédne i 

bez návrhu.“. 

Tohoto postupu, tedy že soudy budou posuzovat plnění povinnosti 

věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele z úřední povinnosti a 

při jejím porušení budou posuzovat možnou neplatnost takového 

jednání i bez návrhu spotřebitele, se lze dobrat již nyní na základě 

vnitrostátní judikatury (33 Cdo 2178/2018, nálezu ÚS sp. zn. III. 

ÚS 4129/18). Z důvodu zajištění větší právní jistoty adresátů právní 

                                            
9 plné znění rozsudku v CELEX pod kódem 62018CJ0679 
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Návrhem se tedy správně vypouští věta druhá v § 87 odst. 1, 

otázkou však může dále být, zda není třeba právní úpravu dále 

dopracovat, když rozsudek také pojednává o dalších 

pochybnostech českého soudu vznesených v rámci jím položených 

předběžných otázek – srov. body 14 a 15 cit. rozsudku SD EU10. 

SD EU v rozsudku totiž upozorňuje, že v jeho ustálené judikatuře 

je opakovaně připomínána povinnost vnitrostátních soudů 

členských států zkoumat z úřední povinnosti porušení některých 

ustanovení unijního spotřebitelského práva (bod 18 cit. rozsudku) a 

že „spotřebitele by nebylo možné efektivně chránit, pokud by 

vnitrostátní soud nebyl povinen zkoumat z úřední povinnosti, 

jakmile k tomu má k dispozici nezbytné právní a skutkové 

okolnosti, zda byla splněna povinnost věřitele stanovená v článku 8 

této směrnice“ (bod 23 tamtéž), nebo dále, že „účinná ochrana 

spotřebitele vyžaduje, aby v situaci, kdy věřitel uplatní svůj nárok z 

úvěrové smlouvy vůči spotřebiteli, vnitrostátní soud z úřední 

povinnosti posoudil, zda věřitel dodržel povinnost stanovenou v 

článku 8 směrnice 2008/48, a konstatuje-li porušení této 

povinnosti, vyvodil z toho důsledky upravené vnitrostátním 

právem, aniž by vyčkal příslušného návrhu spotřebitele, s tou 

výhradou, že musí být dodržena zásada kontradiktornosti“ (bod 34 

tamtéž). 

Doporučujeme proto konzultovat ČNB nebo Ministerstvo 

spravedlnosti, kterým gesčně přísluší oblasti ochrany spotřebitele, 

resp. obecné právní úpravy právních jednání, zda řádná 

transpozice cit. ustanovení směrnice 2008/48/ES, vzhledem 

k uvedené praxi českých soudů, nevyžaduje další legislativní 

úpravu. 

normy a jednotného přístupu soudů k dané problematice se však 

jeví jako vhodné tento postup v zákoně výslovně upravit. 

Odpovídajícím způsobem bude upravena důvodová zpráva. 

  

                                            
10 „Předkládající soud v této souvislosti zaprvé uvádí, že podle ustálené české právní praxe i doktríny vnitrostátní soud nesmí sankci relativní neplatnosti vyplývající z § 87 

odst. 1 zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru uplatnit z úřední povinnosti. Zadruhé podle předkládajícího soudu existuje jen nepatrný počet případů, kdy spotřebitelé, 

kteří ve většině sporů ze spotřebitelského úvěru nejsou zastoupeni advokátem, vznesou námitku neplatnosti smlouvy z důvodu, že věřitel opomněl posoudit jejich 

úvěruschopnost.“ (bod 14 rozsudku) „Předkládající soud si dále klade otázku, zda by konformní výklad vnitrostátního práva ve světle směrnice 2008/48, tj. že by byl 

vnitrostátní soud povinen sankci stanovenou v § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru uplatnit z úřední povinnosti, nevedl k výkladu contra legem.“ (bod 

15 rozsudku) 
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K části třinácté – novela zákona o distribuci pojištění a 

zajištění: 

K případnému vztažení nařízení EU 2019/2088 o transparenci 

v oblasti udržitelnosti na zprostředkovatele pojištění v oblasti 

pojistných produktů s investiční složkou viz dotaz v úvodu tohoto 

stanoviska, ke ST k cit. nařízení. Prosíme o vyjádření. 

Vysvětleno. 

Na pojišťovací zprostředkovatele se nařízení vztahuje, s výjimkou 

zprostředkovatelů uvedených v čl. 17/1 nařízení. Bude upraven § 1 

zákona a v poznámce pod čarou se uvede název nařízení 2018/2088. 

Jiná ustanovení zákona týkající se dohledu není potřeba upravovat, 

odkazy na přímo použitelné předpisy EU již obsahují (§ 94, § 104 a 

§ 105). 

K § 1 - poznámka pod čarou č. 1 (není součástí návrhu): 

Doporučujeme aktualizovat odkaz na směrnici 2016/97 dodatkem 

„, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2019/1935.“ 

Vysvětleno. 

Úprava poznámky pod čarou se nám nejeví jako vhodná. Poznámky 

pod čarou se samostatně nenovelizují. 

Podle LPV se v textu poznámky pod čarou uvádí název předpisu 

EU tak, jak je uveden v Úředním věstníku. Stejně tak to platí pro 

novely těchto předpisů. Vzhledem k tomu, že daná směrnice je 

novelizována nařízením, není zcela jasné, zda by mělo být toto 

nařízení uvedeno ve výčtu předpisů, které zapracovávají příslušné 

předpisy EU (tzn. směrnice) do českého právního řádu. 

Pokud bychom k této úpravě přistoupili, bylo by nutné/vhodné pak 

tuto poznámku pod čarou novelizovat každých pět let, resp. 

každých pět let se podle směrnice přezkoumávají částky pro 

pojištění odpovědnosti za škodu a pro finanční kapacitu 

zprostředkovatelů pojištění a při změně evropského indexu 

spotřebitelských cen se upraví. 

K bodu 2 - § 54 odst. 3 písm. a): 

Doporučujeme upřesnit odkaz na „přímo použitelný předpis EU“, 

např. takto: „..nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie 

provádějící směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 

jinak“ 

Vysvětleno. 

Uvedené nařízení směrnici 2016/97 neprovádí, ale přímo ji mění. 

Navrhovaná úprava odkazu se tedy nejeví vzhledem k obsahu 

tohoto nařízení jako vhodná. Současně novelizované znění § 54 

kopíruje obdobnou stávající úpravu v § 13. 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

Doporučujeme dále opravit i níže uvedené překlepy: 

V části páté – novela zákona o dluhopisech: 

- v § 28aa/3/a/2.: v označení legislativní zkratky „ovládaná 

osoba“ 

Akceptováno. 

Opraveno. 
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V části šesté – novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu: 

- v § 2/3/g: za slovo „nařízení“ doplnit slova „Evropského 

parlamentu a Rady“ 

- v § 6ab: „podle čl. 4 odst. 1 bodu 1“ 

- v § 6ab/1: interpunkce (vložená věta s částkami 

odkazujícími na EUR) 

- v § 12h/1: „podle čl. 51 prvního odstavce písm. c) ..“ 

- v § 12l/1: „na dobu tří až pěti let“ 

- v § 16b/1/a: interpunkce (věta vložená) 

- v § 134e/6/a): „..o pozicích podávaných investičními 

podniky ..“ 

- v § 136/2: opravit překlepy v návětí v příloze IV – platné 

znění 

- v § 149g/7: interpunkce (vložit čárku za číslovku „3“) 

- v § 152/1 písm. b)-d): vazba na návětí v přísl. gramatickém 

tvaru 

- v § 152/3 písm. b) a c): dtto výše 

- v § 152/4: vypustit nadbytečné slovo „věc“ 

- v § 155: místo slova „mít“ slovo „měl“ 

- v § 164/1 a § 165/2/l – místo slova „ověřenou“ slovo 

„ověřenu“ 

Ad 1 Akceptováno. Opraveno. 

Ad 2: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 3: Neakceptováno. Není zřejmé, kam má být čárka vložena. 

Ad 4: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 5: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 6: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 7: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 8: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 9: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 10: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 11: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 12: Akceptováno. Opraveno (týká se jen vyznačení změn). 

Ad 13: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 14: Akceptováno. Opraveno. 

K části desáté – novela zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech: 

- v § 30/1: v nahrazovaných slovech vypadla na začátku 

slova „ve výši“ 

- v § 220/1/m) a n): před výrazem „2019/2088“ neuvádět 

písmeno „č.“; týká se i dalších míst v ZISIF (!) 

- v § 302/2,7,8, § 304a/5,6 a § 314a/4,5: interpunkce (vložit 

čárku za slovo „nabízeny“) 

- v § 306/1 písm. a): „provádění pokynů týkajících se ..v 

souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech ..“ 

 

Ad 1 Akceptováno. Opraveno. 

Ad 2 (§ 220/1/m) a n): Vysvětleno. Výraz „č.“ před číslem nařízení, 

je v souladu se ZISIFem. 

Ad 3 (§ 302/2,7,8, § 304a/5,6 a § 314a/4,5): Akceptováno. 

Ad 4: Akceptováno. 

Ad 5: Akceptováno. 

Ad 6: Akceptováno. 

Ad 7: Akceptováno. 
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- v § 306/1 písm. b): interpunkce (vložit čárku za slovo 

„prováděny“) 

- v § 306/1 písm. e): „..informací investorům týkajících se 

..“ 

- v § 306/2: „..způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

- v § 315a: totéž, co uvedeno zde k § 306 

Ad 8: Akceptováno.  

K části jedenácté – novela zákona o ozdravných postupech a řešení 

krize na finančním trhu: 

- v § 23/2/a: před výrazem „2019/2033“ neuvádět písmeno 

„č.“; týká se i dalších míst v ZOPRK 

- v § 128b/4/b/1., § 129a/1/a/1., § 129a/1b/1., § 131/1/a/1. a 

§ 131/1/b/1.: výraz „nařízení (EU) 2019/2033“ nahradit 

výrazem „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/2033“ 

Ad 1: Akceptováno. Opraveno. 

Ad 2: Akceptováno. Opraveno. 

 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA NAPOJENÁ NA eKLEP: 

ČNB Obecné připomínky 

Doporučujeme upravit formulaci odkazů na nařízení EU. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že odkazy na články nařízení EU, obsažené 

zejména v novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nejsou 

formulovány normativně, srov. odkaz na slovo „vymezuje“, viz § 2 

odst. 7, § 3 odst. 7, § 10a odst. 3, § 10b odst. 5, § 12a odst. 6, 

§ 12ad odst. 6, § 12d odst. 8, § 15a odst. 6, § 15c odst. 6, § 15 odst. 

7, § 15g odst. 5, § 15h odst. 4, § 15l odst. 7 a 8, § 16a odst. 4, § 17 

odst. 8, § 17c odst. 3, § 17f odst. 3, § 21 odst. 6 a 10 a další ZPKT. 

Máme za to, že jde o obdobu dřívějších odkazů 

na podrobnější právní úpravu v prováděcích vyhláškách. Ač 

Legislativní pravidla vlády (LPV) na tuto situaci (odkazy na články 

nařízení, které něco podrobněji upravují) výslovně nepamatují, 

máme za to, že by bylo vhodnější slovo „vymezuje“ nebo od něho 

odvozené jazykové tvary nahradit slovem „upravuje“ a od něho 

Akceptováno. 

Opraveno na „upravují“. 
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odvozenými tvary. V opačném případě jsou tato zmíněná 

ustanovení nenormativní a pouze informativní a nemají v právním 

předpisu místo. S ohledem na mimořádnou složitost a 

nepřehlednost právní úpravy však zachování odkazů na přímo 

použitelné předpisy považujeme za vhodné, proto je doporučujeme 

pouze upravit. 

Doporučujeme upravit formulaci odkazů na jiná ustanovení 

téhož předpisu. 

Odůvodnění: 

Doporučujeme tam, kde je to vhodné a neposouvá smysl, odkazy 

na jiná ustanovení téhož předpisu uvádět ve tvaru „podle § xyz“, 

případně „podle odstavce xyz“ atd. V tomto smyslu doporučujeme 

revidovat odkazy např. na „obchodníka, který je členem 

clearingového systému ve smyslu čl. 4 odst. 1“ [viz § 5a odst. 1 

písm. b) ZPKT], nebo na „střety zájmů vymezené v § 11a“ (viz § 

12a odst. 3), „kritéria stanovená“ (§ 12ab odst. 2 ZPKT) nebo 

„požadavky stanovených v § 12ba a § 12bb“ (§ 12f ZPKT). Tato 

nejednotnost je dána již ve stávajících zákonech, nicméně při 

novele by již měla být nově navrhovaná ustanovení, resp. odkazy 

použity v souladu s Legislativními pravidly vlády a jednotně, 

nikoli jako např. v § 119 odst. 1 písm. a), kde je odkaz na 

„emitenta podle“, na rozdíl od § 119c, který odkazuje na „emitenta 

uvedeného v“. Podobně je ke zvážení revize odkazů na postupy 

„podle odstavce xyz“ (což je správně, např. v § 90a odst. 5 ZPOJ) a 

odkazů na určitý úkon „v souladu s čl. xyz“, viz např. § 109a odst. 

5 ZPOJ, doporučujeme tedy revidovat a tam, kde je to vhodné, 

nahradit slovem „podle“. 

Podobně odkazy na „použití“ jiných ustanovení jsou užívány 

nejednotně. Na místo obratu podle Legislativních pravidel vlády 

(tj. něco se „použije“, nebo „nepoužije“) je odkazováno např. na to, 

že se určitá pravidla „vztahují na obchodníka s cennými papíry“ 

(např. § 5a odst. 1 ZPKT), nebo se uvádí, že se na uvedené nástroje 

„vztahuje příslušná retenční politika“ (viz § 12l odst. 4 ZPKT) 

apod. 

Akceptováno. 

Sjednoceno na „podle“ a „použije“. 
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Doporučujeme revidovat odkazy na částky v EUR. 

Odůvodnění: 

Například ZPKT dosud odkazoval na částky uvedené v EUR takto 

„odpovídající 1 000 000 EUR“, popř. „odpovídající částce alespoň 

20 000 000 EUR“, srov. např. § 2a odst. 2 ZPKT a definice 

kvalifikovaného investora, § 8a ZPKT a požadavky na počáteční 

kapitál, § 9aj ZPKT a požadavky na kombinovanou kapitálovou 

rezervu. Nově však novela představuje jinou legislativní techniku, 

a to odkaz na částku v EUR a vedle přepočet v Kč (srov. např. 

§ 8a, § 12l odst. 6 ZPKT). V takovém případě ale podle našeho 

názoru je slovo „odpovídající“ nadbytečné, když je vedle částky 

v EUR uvedena totožná částka přepočtená v Kč nebo pravidlo o 

přepočtu mezi EUR a Kč. Slovo „odpovídající“ je nutné zachovat 

jen tam, kde absentuje přepočet na Kč (srov. § 118 ZPKT). 

Současně je nejasné, jakou z uvedených hodnot použít, pokud se 

přepočet podle relevantního kurzu liší. Toto je nutné uvést alespoň 

v důvodové zprávě, ale spíše předpokládáme nutnost úpravy textu 

v zákoně. 

Akceptováno jinak. 

Nově budou uváděny jen částky v eurech, což odpovídá 

požadavkům směrnic. 

Doporučujeme uvádět odkaz na eura v souladu s pravidly 

českého jazyka. 

Odůvodnění: 

Správné spojení je „odpovídající 1 000 000 eur“, když euro se 

skloňuje jako město. Zkratka „EUR“ představuje ISO kód 

odpovídající v případě české měny „CZK“. Právní předpisy ale 

tradičně neuvádějí požadavek (např. na počáteční kapitál) 1 000 

000 CZK. Samozřejmě je žádoucí zachovat použití 

v novelizovaných právních předpisech jednotně, do budoucna však 

je třeba používat tento formát, případně zvážit sjednocení ve 

správném tvaru už ve stávajících zákonech. V této souvislosti 

upozorňujeme, že stávající odkazy na měnu EUR například 

v ZPKT, ale dalších zákonech jsou v uvedeném smyslu nesprávné. 

Neakceptováno. 

Viz čl. 40 odst. 3 LPV, kde se vyžaduje „Kč“ a „EUR“. 

Doporučujme revidovat a upravit odkazy na pojmy 

„pracovník“ vs. „zaměstnanec“. 

Akceptováno. 

Sjednoceno na „pracovníky“ s výjimkou zastoupení zaměstnanců v 
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Odůvodnění:  

Je nezbytné používat konsistentně terminologii „pracovník“ vs. 

„zaměstnanec“, jinak není jasné, na koho mají pravidla dopadnout. 

Není zřejmé, zda jde ze strany předkladatele o promyšlené 

rozlišování (s dílčími chybami v použití), nebo o nekonsistenci 

terminologie. Srovnej § 12j odst. 1 ZPKT, který stanoví povinnosti 

pro jednotlivé kategorie pracovníků, ale také pro zaměstnance 

s určitou výší odměny a pracovníky, kteří podstupují rizika, dále 

však tentýž § 12j v odstavci 1 písm. j) odkazuje na mzdy a 

zaměstnance. Lze dále uvést § 12k, který odkazuje na pracovníky, 

kterým je vyplácena pohyblivá odměna, přičemž jde pořád 

o pohyblivou odměnu [upravenou také v § 12j odst. 1 písm. j) 

ZPKT, ale právě jen pro zaměstnance, takže není jasné, zda jde v § 

12k o lex specialis nebo chybnou terminologii]. V ustanovení 12l 

se odkazuje na pohyblivé odměny vyplácené kategoriím 

„pracovníků podle § 12j odst. 1“, přestože toto ustanovení upravuje 

jak pracovníky, tak zaměstnance, ale § 12j odst. 1 písm. j) stanoví 

povinnost zpracovat zásady pro výplatu pevné a pohyblivé složky 

odměny jen „zaměstnancům“. 

korporátních orgánech. 

Doporučujeme revidovat použití a vymezení pojmu „ovládání“. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme na použití pojmu „ovládání“, kdy tentýž pojem je 

užitý pro jinak definovanou kontrolu. „Ovládání“, resp. „ovládající 

osoba“ a „ovládaná osoba“ je odlišně vymezeno v ZPKT a ZoD od 

zákona o obchodních korporacích (ZOK), a to odkazem na úpravu 

v čl. 4 nařízení (EU) 2019/2033, viz § 2 odst. 3 ZPKT, resp. na 

úpravu v CRR, viz § 28aa odst. 3 ZoD. Nicméně uvedená nařízení 

vymezují tyto pojmy odlišně od zákona o obchodních korporacích, 

přestože dochází k značnému překryvu. Výsledkem je to, že v § 

118 odst. 6 písm. i) ZPKT k obsahu výroční zprávy došlo zřejmě 

k významovému posunu, když se zde neodkazuje na ovládání 

podle zákona o obchodních korporacích, ale pouze na ovládání, a 

to s ohledem na doplnění § 2 odst. 3 a odkaz na ovládající a 

ovládanou osobu podle nařízení. Doporučujeme řešit tak, že se 

v definici pojmů užije jiná terminologie, tj. např. „kontrola“, 

Akceptováno. 

Opraveno na „kontrolující“ a „kontrolované“. Upozorňujeme však, 

že pojem „ovládání“ („kontrola“) není v ZPKT vymezen. V § 118 

doplněn odkaz na ZOK. 
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„kontrolující osoba“ a „kontrolovaná osoba“, nebo tam, kde je 

nutné odkazovat na ovládání podle zákona o obchodních 

korporacích, když to bude připadat v úvahu na méně místech, 

doplnit „ovládání podle zákona o obchodních korporacích“, aby 

nedocházelo k významovým posunům nebo pochybnostem [úprava 

výroční zprávy kotované společnosti nemá mnoho společného 

s nařízením (EU) 2019/2033, ledaže je kotovaná společnost 

obchodníkem s cennými papíry]. V důsledku toho, že ZPKT a ZoD 

zavádějí odlišné definice oproti ZOK, dochází k tomu, že pojem 

ovládání, resp. ovládající a ovládaná osoba je napříč právním 

řádem používán různě, tj. má jiný význam. 

Obecná připomínka k externímu ověřování 

Navrhujeme začlenit do předloženého návrhu zákona účelnou 

mezisektorovou harmonizaci pravidel upravujících nezávislé 

externí ověřování vybraných skutečností u osob působících na 

finančním trhu v dohledové působnosti ČNB. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k rozsahu předpisů, kterých se novelizace týká, 

považujeme předložený návrh zákona za mimořádně vhodný nosič 

pro uskutečnění dalšího kroku při postupné realizaci dlouhodobého 

společného záměru MF i ČNB účelně sjednocovat v sektorových 

předpisech pro finanční trh právní úpravu vybraných oblastí, 

konkrétně pravidel upravujících nezávislé externí ověřování 

vybraných skutečností u osob v dohledové působnosti ČNB.  

Ohledně vhodnosti realizovat výše uvedený podnět bylo již dříve 

dosaženo, v rámci společných jednání ředitelů dotčených odborů 

MF i ČNB, plné shody. V návaznosti na to připravila ČNB 

konkrétní návrh řešení a tento návrh byl již v roce 2019 postoupen 

všem do společných jednání zapojeným ředitelům odborů 

Ministerstva financí ČR. K tomuto podrobnému návrhu 

konkrétního řešení považujeme za účelné dodat, že byl zpracován 

na základě široké vnitrobankovní diskuse a přihlíží jak 

k dlouhodobým poznatkům z dohledové praxe ČNB, tak také 

k aktuálnímu vývoji evropských směrnic a nařízení s vazbou na 

Neakceptováno, vysvětleno.  

Nejedná se o připomínku, ale o požadavek rozšíření novelizovaných 

zákonů o sjednocenou úpravu externího ověřování auditorem. Tento 

návrh jde nad rámec předloženého návrhu. 
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externí nezávislá ověřování. 

Tato změna by přinesla významné zpřehlednění právní úpravy a 

dílčí snížení zátěže regulovaných osob, což se jeví jako vysoce 

žádoucí i vzhledem k zavádění jiných nových právních povinností 

pro osoby dohlížené ČNB i externí ověřovatele.  

Podstatou připomínky je samo dosažení konzistentní úpravy. 

Legislativní návrh, který tomu odpovídá, zaslala ČNB MF 

opakovaně již v minulosti a vzhledem k rozsahu jej znovu 

nepřikládá. 

K změně zákona o bankách 

K § 1 odst. 3 písm. q) ZoB 

Doporučujeme odkaz na písm. r) v § 1 odst. 3 písm. q) ZoB 

zkontrolovat a revidovat. 

Odůvodnění: 

V novelizačním textu je uveden odkaz na písm. r), jež však nikde 

uvedeno není. 

Akceptováno. 

Opraveno. 

K § 2 ZoB 

Navrhujeme vypustit nově doplňované pravidlo, podle kterého 

úvěrová instituce nesmí bez odpovídajícího povolení 

poskytovat investiční služby, a to pro duplicitu s obecnými 

pravidly v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. 

Odůvodnění: 

Zákaz poskytování investičních služeb bez odpovídajícího 

oprávnění již stanoví § 4a ZPKT (jehož novelizace se, zcela 

správně, nenavrhuje). 

Akceptováno. 

Vypuštěno. 

K změně zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (ZDKT) 

K § 3 písm. a) ZDKT 

Doporučujeme v § 3 písm. a) za odkaz na poznámku pod čarou 

č. 44 doplnit čárku. 

Odůvodnění: 

Čl. 45 odst. 5 LPV, kde se stanoví, že odkaz na poznámku pod 

Akceptováno. 

Odkaz na ppč 1a byl vypuštěn novelou č. 37/2012 Sb. Čárka má být 

psána dle čl. 45 odst. 6 LPV za odkaz na ppč. 
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čarou se umístí za část ustanovení, kterých se poznámka pod čarou 

týká, před případnou čárku, pokud za příslušnou částí ustanovení 

následuje. V tomto případě čárka za ustanovením § 3 písm. a) 

chybí. 

K § 3 písm. a) ZDKT 

Doporučujeme do § 3 písm. a) přidat odkaz na zákon o 

dluhopisech, tj. zahrnout oblast dluhopisů (v mezích, kde 

vykonává ČNB dohled) mezi předpisy, které se řídí obecnou 

úpravou dohledu v oblasti kapitálového trhu. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že dluhopisy jsou nepochybně oblast kapitálového 

trhu a nově je v této oblasti výrazně posílena role dohledu ČNB, 

proto je na místě zákon o dluhopisech uvést do předpisů 

v dohledové působnosti ČNB na kapitálovém trhu. Současně nejde 

z hlediska emitentů dluhopisů o „podnikání na kapitálovém trhu“ a 

úprava dluhopisů je mimo ZPKT, proto nelze dovodit podřazení 

emitentů dluhopisů dnešní obecné části vymezení. V důsledku této 

změny také ČNB získá možnost ad hoc informací od emitentů 

krytých dluhopisů, aniž by bylo nutné toto doplňovat do zákona o 

dluhopisech. 

Akceptováno. 

Na zákon o dluhopisech se již odkazuje v poznámce pod čarou č. 1. 

Bude doplněno i do výčtu. 

K § 9b ZDKT 

Doporučujeme rozdělit přestupky dohlížených subjektů na 

straně jedné a zaměstnanců a spolupracovníků ČNB na straně 

druhé do dvou samostatných ustanovení. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  

Takové přestupky by měly shodnou skutkovou podstatu i shodnou 

horní hranici výše sankce, tedy k rozdělení nevidíme důvod. 

Doplníme v tomto smyslu však důvodovou zprávu.  

K změně zákona o pojišťovnictví 

K § 90a odst. 2 ZPOJ 

Doporučujeme nahradit slova „včetně Evropského orgánu 

dohledu“ slovy „a Evropskému orgánu dohledu“.  

Odůvodnění: 

Evropský orgán dohledu nemusí být členem kolegia, nicméně se 

Akceptováno. 
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usiluje, aby také v tomto případě byla informace zaslána. 

K § 109a ZPOJ 

V § 109a odst. 5 písm. b) ZPOJ doporučujeme nahradit slovo 

„průběžně“ slovem „včas“. 

Odůvodnění: 

Přesné znění nového čl. 152b odst. 4 směrnice Solventnost II zní: 

„Aniž je dotčen článek 35 nařízení (EU) č. 1094/2010, příslušné 

orgány dohledu včas poskytnou na žádost orgánu EIOPA veškeré 

nezbytné informace, které umožní řádné fungování platformy pro 

spolupráci.“. ČNB tudíž nemá povinnost průběžně komunikovat 

s EIOPA. 

Akceptováno. 

K § 109a ZPOJ 

Doporučujeme doplnit § 109a odst. 5 ZPOJ o nové písm. c) 

takto: „c) informuje a žádá Evropský orgán dohledu o zřízení 

platformy pro spolupráci podle právního předpisu Evropské unie 

upravujícího výměnu informací mezi orgány dohledu v 

souvislosti s přeshraniční činností pojišťoven a zajišťoven.“. 

Odůvodnění: 

Jde o sladění ZPOJ s novelou směrnice Solventnost II, neboť dle 

novely směrnice Solventnost II může ČNB požádat EIOPA o 

zřízení platformy pro spolupráci podle právního předpisu Evropské 

unie upravujícího výměnu informací mezi orgány dohledu v 

souvislosti s přeshraniční činností pojišťoven a zajišťoven. 

Akceptováno. 

Z hlediska srozumitelnosti je vhodnější formulace „žádá a 

informuje“. 

K § 109aa ZPOJ 

Doporučujeme zvážit nahrazení slov „na základě volného 

pohybu služeb nebo svobody usazování“ slovy „na základě 

svobody dočasně poskytovat služby nebo na základě práva 

zřizovat pobočky“, resp. sladit tyto formulace v textu zákona. 

Odůvodnění: 

V novele zákona o pojišťovnictví je žádoucí reflektovat 

terminologii, která vyplývá ze stávajících definičních a 

následujících ustanovení zákona o pojišťovnictví [§ 3 odst. 1 písm. 

Akceptováno. 
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r) a s), § 4, § 20, § 22 atp.]. Alternativně lze upravit formulace na 

jiných místech, s cílem dosáhnout konzistence textu (s tím, že 

zákon – v případě trvalé činnosti na území ČR – zřízení pobočky 

vyžaduje, tj. „právo zřizovat pobočky“ je v tomto kontextu 

nepřesná formulace). 

K § 109aa ZPOJ 

Doporučujeme revidovat transpozici čl. 152a Solvency II do § 

109aa ZPOJ, aby nebyla přísnější, než směrnice požaduje. 

Odůvodnění: 

V § 109aa odst. 2 ZPOJ: „Česká národní banka jako orgán 

dohledu hostitelského členského státu oznámí příslušnému orgánu 

dohledu domovského členského státu, že má vážné a důvodné 

obavy ohledně ochrany spotřebitelů.” Nový čl. 152a směrnice 

Solventnost II zní: „Orgán dohledu hostitelského členského státu 

může rovněž [may also] oznámit orgánu dohledu příslušného 

domovského členského státu, že má vážné a důvodné obavy 

ohledně ochrany spotřebitelů.“. Odchýlení se od textu směrnice při 

transpozici do zákona není ze strany MF nijak zdůvodněno a ani 

věcně pro tento odklon není opodstatnění. 

Akceptováno. 

K změně zákona o dluhopisech 

K nadpisu § 28c ZoD 

Doporučujeme nadpis § 28c ZoD nahradit takto: „Další 

pravidla pro kryté dluhopisy“. 

Odůvodnění: 

Nadpis po doplnění neodpovídá právní úpravě v tomto ustanovení, 

když pravidla pro označení krytého dluhopisu nejsou totéž co 

pravidla pro krycí portfolio. 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na doplnění pravidel pro označení krytých dluhopisů 

budou na konci nadpisu doplněna slova „a pravidla pro označení 

krytých dluhopisů“. Primární ale zůstává i nadále povinnost 

dodržovat pravidla skladby krycího portfolia. 

K § 30d odst. 4 ZoD 

Doporučujeme do § 30d odst. 4 doplnit nové písmeno e), které 

zní: „e) emisní podmínky jsou v souladu s požadavky tohoto 

zákona.“ 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 
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Doporučujeme doplnit, že podmínkou pro udělení povolení pro 

krytý blok je i ověření, že jsou splněny požadavky na samotné 

kryté dluhopisy, tedy že emisní podmínky odpovídají požadavkům 

zákona. V souladu s čl. 19 směrnice (EU) 2019/2162 se v § 30d 

odst. 4 stanovují podmínky pro udělení povolení pro kryté bloky. 

Podmínky cílí na adekvátní řídicí a kontrolní systém emitenta. Je 

vhodné, aby podmínkou pro udělení povolení pro krytý blok bylo i 

ověření, že jsou splněny požadavky na samotné kryté dluhopisy. 

Navrhujeme proto do § 30 odst. 4 doplnit podmínku, aby emisní 

podmínky byly v souladu s požadavky podle zákona o dluhopisech. 

K § 32 odst. 1 ZoD 

Doporučujeme nahradit odkaz na § 32 odst. 8 uvedený v § 32e 

odst. 1 odkazem na § 32b odst. 8. 

Odůvodnění: 

Jde o legislativně technickou připomínku. 

Akceptováno. 

K změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

K § 1 odst. 3 písm. n) ZPKT 

Doporučujeme v § 1 odst. 3 písm. n) odstranit v závěru 

ustanovení „pro podniky“. 

Odůvodnění: 

Předmětné odstranění doporučujeme s ohledem na zachování 

konzistentnosti v rámci ZPKT, kdy v dalších novelizovaných 

ustanoveních je navrhována jen textace „přímo použitelný předpis 

Evropské unie upravující evropské poskytovatele služeb 

skupinového financování“. 

Akceptováno. 

K § 4b odst. 1 písm. n) ZPKT 

Doporučujeme v § 4b odst. 1 písm. n) odkázat na nařízení o 

skupinovém financování (crowdfundingu) následovně: 

„nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/xxx 

o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování 

pro podniky a o změně nařízení (EU) č. 2017/1129 a směrnice 

2019/1937“. 

Akceptováno jinak. 

Bude citováno jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2020/xxx70). Po publikaci v OJ (očekává se konec října 2020) bude 

doplněno číslo předpisu. 
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Odůvodnění: 

Uvedenou změnu odkazu na nařízení o crowdfundingu 

doporučujeme s ohledem na zachování konzistentnosti v rámci 

ZPKT, kdy stávající textace odkazu (tj. „přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího poskytovatele služeb 

skupinového financování“) je obsažena pouze v ustanoveních 

neodkazujících na konkrétní článek nařízení o crowdfundingu, a 

s ohledem na čl. 68 odst. 2 a čl. 61 odst. 3 LPV, kde se stanoví, že 

úplná citace přímo použitelného předpisu EU se použije mj. při 

první citaci v textu právního předpisu. 

K § 5 odst. 2 a 3 ZPKT 

Doporučujeme revizi odkazů na § 12b. 

Odůvodnění: 

§ 12b byl novelou bez náhrady zrušen. 

Akceptováno. 

K § 5 odst. 3 ZPKT 

Doporučujeme text přeformulovat ve smyslu: „Na obchodníka 

s cennými papíry, který je.........., a který dodržuje .........., a který 

se pro účely pro účely § 25....... považuje za banku, se § 8a ....... 

nepoužijí.“. 

Odůvodnění: 

Návrh směřuje k zpřehlednění textu. 

Neakceptováno. 

Smyslem je vztáhnout na tohoto OCP ustanovení zákona o bankách 

(obdobně podle § 33 ZISIF). 

K § 6 ZPKT 

V platném znění měněných ustanovení zákonů podle návrhu 

zákona (dokument pz_ALBSBRBHEJ95.doc) chybí v § 6 

ZPKT odst. 4., který však není novelou zrušen. Doporučujeme 

doplnit. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. 

Akceptováno. 

Opraveno dle připomínky.  

K § 6 odst. 1 písm. d) ZPKT  

Doporučujeme vkládanou závorku upravit takto „podle 

nařízení…“, tedy že jde o kapitál podle nařízení 2019/2033. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky a vloženo za slovo „výši“. 
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Odůvodnění: 

Není jasný smysl doplňované závorky, nemá normativní význam a 

jako taková je nadbytečná. Věcně je přitom zřejmé, že záměrem 

mělo být upřesnit vymezení kapitálu. 

K § 6ab ZPKT 

Navrhujeme věcně provázat § 6ab ZPKT s novou definicí 

banky v ZoB, pokud jde o vyjádření prahových hodnot 

v různých měnách. 

Odůvodnění: 

Jako problematické vnímáme, že zatímco ZoB banku definuje 

odkazem na CRR jako obchodníka, který dosáhne některé 

z prahových hodnot vyjádřené pouze v EUR, ZPKT v § 6ab 

povinnost obchodníka požádat o bankovní licenci váže alternativně 

na naplnění prahové hodnoty vyjádřené v EUR nebo v CZK. 

Pokud bude § 6ab ZPKT takto naformulován, aniž by byla 

upravena definice banky v ZoB, může dojít k situaci, kdy 

obchodník, který dosáhne prahové hodnoty v CZK, řádně požádá o 

udělení bankovní licence a tuto získá. Takový obchodník pak může 

stále dosahovat prahových hodnot aktiv vyjádřených v CZK, 

nicméně kvůli kurzovým posunům (rozdílům) nebude dosahovat 

prahových hodnot vyjádřených v EUR. Ve smyslu definice 

uvedené v ZoB tak přestane být bankou [protože přestane být 

úvěrovou institucí definovanou v čl. 4 odst. 1 písm. b) CRR], bude 

však držitelem bankovní licence. 

Akceptováno jinak. 

Částky budou nově uváděny jen v eurech. 

K § 7 odst. 6 ZPKT 

Doporučujeme slova „Podrobnosti náležitosti“ nahradit slovy 

„Náležitosti“. 

Odůvodnění: 

Jde o přesnější legislativní vyjádření odkazu na příslušný unijní 

předpis. 

Akceptováno. 

K § 9a odst. 2 ZPKT 

Doporučujeme uvést takto: „(2) Systémy, strategie a postupy 

Akceptováno jinak. 

Upraveno věcně dle připomínky, částečně spojeno s odstavcem 1.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZJQ53F)



 

 

- 74 - 

 

podle odstavce 1 musí být odpovídající a přiměřené povaze, 

rozsahu a složitosti činností dotčeného obchodníka s cennými 

papíry, obchodník s cennými papíry je pravidelně přezkoumává. . 

Systémy, strategie a postupy se pravidelně interně přezkoumávají. 

Odůvodnění: 

Je nutné uvést, kdo je adresátem povinnosti, dále není 

specifikováno o jaké systémy, strategie a postupy má jít. 

S ohledem na délku legislativního textu navrhujeme znovu 

neuvádět a povinnosti upravit v jedné větě. 

K § 10 ZPKT ve vazbě na § 6 odst. 3 ZPKT (nad rámec novely) 

Doporučujeme doplnit do § 10 ZPKT odkaz na čl. 4 nařízení 

EU 2017/194311. 

Odůvodnění: 

Podle ustanovení § 6 odst. 3 ZPKT je obchodník s cennými papíry 

povinen trvale dodržovat požadavky podle § 6 odst. 1 téhož 

zákona, jejichž splnění je nutné pro udělení povolení k činnosti 

obchodníka s cennými papíry. Mezi tyto podmínky patří také 

požadavky na členy vedoucího orgánu podle § 10 ZPKT. ČNB je 

z dohledové praxe známo, že obchodníci s cennými papíry se často 

domnívají, že požadavky Nařízení jsou relevantní pouze v procesu 

licencování. Je žádoucí je navrženou formou na trvalou aplikaci 

požadavků upozornit. 

Akceptováno jinak. 

Upraveno v § 10a. 

K § 10a ZPKT 

1. Doporučujeme upravit nadpis takto: „Oznamování změn 

ve složení vedoucího orgánu“.  

Odůvodnění: 

Legislativně technická úprava, podle doporučení nadpis bude lépe 

odpovídat prováděcímu nařízení Komise (EU) 2017/1945. 

2. Upozorňujeme, že dochází k překryvu § 10a s úpravou 

v nařízení Komise (EU) 2017/1945, ale text zákona není 

Akceptováno. 

Upraveno. 

                                            
11 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde 

o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků. 
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s nařízením v souladu. 

Odůvodnění: 

Podle nařízení platí, že pokud v důvodných případech není možné 

oznámení podat před tím, než změna nabude účinku, musí být 

podáno do deseti pracovních dnů po změně, toto zákon 

nezohledňuje, když stanovuje povinnost oznámit bez zbytečného 

odkladu. 

K § 10aa odst. 1 ZPKT, § 12g odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme zrušit slovo „žádnou“ pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

K § 10aa odst. 2 písm. a) ZPKT 

Doporučujeme zrušit slovo „uvolněná“. 

Odůvodnění: 

Kandidát může být ještě na neuvolněnou pozici, resp. valná 

hromada bude schvalovat kandidáta k datu v budoucnosti. 

Akceptováno. 

K § 11a odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme zrušit slovo „včetně“. 

Odůvodnění: 

Nelze ztotožňovat střet zájmů obchodníka s cennými papíry a 

řídících pracovníků obchodníka s cennými papíry. 

Akceptováno. 

Domníváme se však, že zájmy na straně OCP zahrnují i zájmy jeho 

pracovníků. Pro klienta není relevantní, zda je zájem zaměstnance 

OCP jeho osobním zájmem nebo zájmem OCP jako právnické 

osoby. 

K nadpisu § 12aa ZPKT 

Doporučujeme zvážit tento nadpis: „Zvláštní pravidla pro 

malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a 

skupinové struktury“. 

Odůvodnění: 

V novele navrhovaný nadpis („Působnost § 12ab až 12ad, § 12g, 

12h, § 12j až 12m a § 16b“) je neintuitivní a není patrné, co vlastně 

ustanovení upravuje. 

Neakceptováno. 

Ustanovení upravuje to, co stanovuje jeho nadpis. Naopak 

navrhovaný nadpis je v zásadě nic neříkající. 

K § 12aa odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme revidovat odkaz na § 12d ZPKT v §12aa ZPKT. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Opraveno na § 12ad. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZJQ53F)



 

 

- 76 - 

 

Ustanovení § 12aa dle našeho názoru chybně odkazuje na 

povinnosti podle § 12d odst. 1 písm. a), c) a d), zejména proto, že § 

12d odst. 1 neobsahuje písm. a), c) ani d). 

K § 12aa odst. 4 ZPKT 

Doporučujeme přeformulovat takto: „(4) Pokud Česká národní 

banka povolila postup podle čl. 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, obchodník s cennými papíry 

plní požadavky podle § 12ab až § 12ad, § 12g, § 12h, § 12j až § 

12m a § 16b na individuálním základě.“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení je nevhodně formulováno, viz slova „použije-li se čl. 8 

nařízení“. 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

(4) Obchodník s cennými papíry plní požadavky podle § 12ab až 

12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m a § 16b na individuálním základě, 

pokud Česká národní banka povolila postup podle čl. 8 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203368). 

K § 12g odst. 4 ZPKT 

1. Doporučujeme slova „Vedoucí orgán“ nahradit slovy 

„Členové vedoucího orgánu“. 

Odůvodnění: 

Pokud se dále definuje vedoucí orgán ve své kontrolní funkci, 

nedává smysl u monistického systému se správní radou, když by 

oním vedoucím orgánem ve své kontrolní funkci byli pouze 

nevýkonní členové statutárního orgánu, resp. správní rady, nikoli 

správní rada jako celek.  

2. Doporučujeme dále v návaznosti na toto doporučení také 

upravit právo na informace pro členy výboru pro rizika. 

Odůvodnění: 

Dikce o členech lépe navazuje také na odstavec 2, kde se hovoří 

o povinnostech členů výboru pro rizika. Pokud bude odkaz na 

výbor pro rizika a ne členy, pak by právo měl výbor jako celek, 

nikoli členové výboru. 

Akceptováno. 

Přesunuto do § 12ac a upraveno takto: 

(4) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby členové kontrolního 

orgánu měli přístup k informacím o rizicích, jimž je nebo může 

být obchodník s cennými papíry vystaven. 

K § 12l odst. 1 písm. j) ZPKT 

Doporučujeme na místo „akcií“ hovořit o „akciích nebo jiných 

účastnických cenných papírech“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Zobecněno na účastnické cenné papíry, aby byly zahrnuty i 

kmenové listy: 

1. účastnických cenných papírů nebo, v závislosti na právní 
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Považujeme za rozumné, aby nebyly pokryty jen akcie, ale např. v 

případě obchodníka s cennými papíry ve formě s.r.o. také kmenové 

listy. Kmenový list podle ZOK není totéž, co vlastnický podíl. 

Také odkazujeme na zatímní listy, viz § 285 ZOK. 

struktuře daného obchodníka s cennými papíry, rovnocenných 

vlastnických podílů, 

2. nástrojů spojených s účastnickými cennými papíry nebo, v 

závislosti na právní struktuře daného obchodníka s cennými 

papíry, rovnocenných nepeněžních nástrojů, 

K § 12m odst. 1 ZPKT 

1. Doporučujeme § 12m odst. 1 upravit takto: „(1) Obchodník 

s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l odst. 6 písm. 

a), zřídí výbor pro odměňování; povinnost se považuje za 

splněnou, pokud je výbor pro odměňování zřízen na úrovni 

skupiny.“. 

Odůvodnění: 

Jde o doslovnou transpozici, nikoli však smysluplnou, když věta 

druhá předloženého návrhu není normativní a není zřejmý vztah k 

větě první. 

Akceptováno. 

K § 12m odst. 3 ZPKT 

Upozorňujeme, že není zřejmé, proč požadavek na to, aby 

členové výboru pro odměňování byli nevýkonnými členy, je 

formulován odlišně od obdobného požadavku na členy výboru 

pro jmenování a výboru pro rizika, viz § 10aa odst. 1 ZPKT, § 

12g odst. 1 ZPKT. 

Akceptováno. 

Formulace byly sjednoceny. § 12m odst. 1 zní nově takto: 

(1) Obchodník s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l 

odst. 6 písm. a), zřídí výbor pro odměňování z členů kontrolního 

orgánu; povinnost se považuje za splněnou, pokud je výbor pro 

odměňování zřízen na úrovni skupiny. Jestliže je zákonem 

stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, 

členem výboru pro odměňování je alespoň jeden zástupce 

zaměstnanců. Členy výboru pro odměňování jmenuje kontrolní 

orgán. 

K § 12m odst. 5 ZPKT 

V § 12m odst. 5 doporučujeme nahradit slova „jeden nebo více 

zástupců zaměstnanců“ slovy „alespoň jeden zástupce 

zaměstnanců“. 

Akceptováno. 

K § 12ab odst. 2 ZPKT 

V § 12ab odst. 2 doporučujeme uvést, že „Při zavádění systémů 

podle odstavce 1 se zohlední kritéria stanovená v § 12ab odst. 3, 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

(2) Při zavádění systému podle odstavce 1 se zohlední kritéria 
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12ac až 12ad, § 12g, 12h a § 12j až 12m.“. 

Odůvodnění: 

V ustanovení § 12ab odst. 2 je nyní uvedeno, že „Při zavádění 

systémů podle odstavce 1 se zohlední kritéria stanovená v § 12ab 

až 12ad, § 12g, 12h a § 12j až 12m.“ Tzn. § 12ab hovoří o tom, že 

zaváděný systém má zohlednit kritéria stanovená ve stejném 

ustanovení. Do oblasti „kritérií“ směřuje pouze odstavec 3: 

„Systémy podle odstavce 1 musí být vhodné a přiměřené povaze, 

rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a 

činnostmi obchodníka s cennými papíry.“. 

podle odstavce 3 a podle § 12ac, 12ad, 12g, 12h a § 12j až 12m. 

K § 12ad odst. 2 ZPKT 

Doporučujeme vhodným způsobem vyjasnit pojem „závazky 

vůči dávkově definovaným penzijním programům“. 

Odůvodnění: 

Podrobnosti má obsahovat nařízení EK, ale v českých podmínkách 

není zřejmé, na jaký institut tento pojem míří. 

Akceptováno částeně. 

Jde o tradiční terminologii v oblasti penzijních systémů, kdy se 

jedná buď o penzijní schémata typu defined benefit (DB) nebo 

defined contribution (DC). Doplněno do důvodové zprávy. 

K § 15c odst. 5 ZPKT 

Upozorňujeme na nesrovnalost v § 15c odst. 5 ZPKT, kdy tento 

odstavec odkazuje sám na sebe. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. Podle kontextu § 15c ZPKT se 

lze domnívat, že zde měl být obsažen odkaz na odst. 2 stejného 

ustanovení, nikoli odst. 5. 

Akceptováno. 

Změna v platném znění provedena. Odkaz má směřovat na odstavec 

4. 

K § 15g odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme doplnění § 15g odst. 1 ZPKT tak, aby bylo 

zřejmé, že poskytnutou službou je i samotné držení 

investičních nástrojů zákazníka (tj. služba úschova a správa 

investičních nástrojů), a to i v případě, že za ně v daném 

čtvrtletí nebyl zákazníkovi vyúčtován žádný poplatek. 

Odůvodnění: 

Současné znění ustanovení § 15g ani jiného ustanovení ZPKT 

neposkytuje jasnou oporu pro uložení povinnosti obchodníkovi 

Neakceptováno. 

Na čl. 63 nařízení EK odkazuje nový odstavec 5. I úschova a správa 

(custody) je investiční službou, a to i tehdy, pokud za ni není 

účtován žádný poplatek. Obdobně není pochyb, že osoba, které je 

tato služba poskytována je zákazníkem. 
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s cennými papíry, který má v držení investiční nástroje nebo 

peněžní prostředky zákazníků, zasílat alespoň jednou čtvrtletně 

každému zákazníkovi, jehož investiční nástroje či peněžní 

prostředky má v držení, výpis těchto investičních nástrojů nebo 

peněžních prostředků na trvalém nosiči dat, jak mu ukládá čl. 63 

nařízení 2017/565, a to v případě, kdy v daném období nebyl na 

příslušném účtu zákazníka zaznamenán žádný pohyb. Jedná se o 

situaci, kdy obchodník s cennými papíry sice má v držení 

investiční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníka, jak 

předpokládá čl. 63 nařízení, avšak v daném čtvrtletí neposkytl 

zákazníkovi ve vztahu k nim žádnou službu, jak předpokládá 

ustanovení § 15g odst. 1 ZPKT. 

K § 15l odst. 7 a 8 

Doporučujeme revidovat normativní text. 

Odůvodnění: 

V § 15l zákona vyvolávají formulace nově zahrnutých odst. 7 a 8 

dojem, že se jedná o nezávazná doporučení, ne právní povinnosti. 

Řešení k diskusi je nahradit v odst. 7 slovo „lze“ např. obratem „je 

třeba“ a v odst. 8 slovo „může“ např. slovy „by měl“. 

Akceptováno. 

K § 16 odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme revizi § 16 odst. 1 ZPKT takovým způsobem, 

aby bylo zřejmé, že součástí ověření účetní závěrky auditorem 

je i ověření údaje o výši základu pro výpočet příspěvku do 

Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. 

Odůvodnění: 

Podle zkušeností ČNB auditoři neověřují, zda obchodník 

s cennými papíry do základu pro výpočet příspěvku zahrnul 

všechny výnosy, které byl na základě § 129 odst. 1 zákona 

o podnikání na kapitálovém trhu povinen zahrnout, což může 

zkreslovat příjmy GFO a popírá smysl, pro který byla položka 

původně zvolena jako jednoduše ověřitelná a auditory 

kontrolovaná základna pro výpočet příspěvku. 

Neakceptováno. 

Nelze souhlasit, aby byl rozsah povinného auditu (ověření ÚZ) 

rozšiřován nad rámec § 2 písm. a) zákona o auditorech. V rámci 

povinného auditu se auditor vyjadřuje, zda podává věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a 

příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní 

závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, pokud 

takové ověření vyžaduje jiný právní předpis nebo přímo použitelný 

předpis Evropské unie. Jakékoliv rozšiřování či vyzdvihování 

určitých oblastí při provádění povinného auditu nad ty ostatní je 

neakceptovatelné a jde proti všem zásadám aplikační praxe. Pokud 

má být tato oblast ověřována, navrhujeme diskutovat v rámci 

společného projektu MF a ČNB týkající se harmonizace požadavků 

na ověřování na finančním trhu, zda je nezbytné upravit zvláštním 

pravidlem o ověření této skutečnosti, avšak nikoliv v rámci 
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povinného auditu. 

K §16 odst. 6 ZPKT 

Doporučujeme odstranit odkaz na odst. 4. v §16 odst. 6 ZPKT. 

Odůvodnění: 

Odstavec 4 byl novelou zrušen. 

Neakceptováno. 

Změny v § 16 ZPKT již nejsou navrhovány s ohledem na zásadní 

připomínku ČNB. 

K § 16a ZPKT  

1. Doporučujme slovo „nesplňuje“ nahradit slovem „splňuje“. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. 

2. Doporučujeme upřesnit, že pravidla pro rozhodování valné 

hromady platí, i pokud jde o analogická rozhodování mimo 

valnou hromadu (např. per rollam). 

Odůvodnění: 

Není stanovena povinnost ve vztahu k hlasování, které probíhá 

mimo valnou hromadu, viz § 16a odst. 1 písm. b) ZPKT. Může jít 

o jiný orgán v případě zahraničního práva nebo hlasování per 

rollam apod. Srov. v té souvislosti např. odkaz na „valnou hromadu 

emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů“ 

v § 118 odst. 5 písm. g) ZPKT. 

V § 16a odst. 1 písm. b) ZPKT by se mělo odkazovat na „pokyny 

k hlasování o záležitostech týkajících se společností, jejich akcie 

jsou drženy podle odstavce 2“, neboť jde o to, že se nebude 

hlasovat o společnostech, ale o záležitostech, které mají souvislost 

s těmito společnostmi a byly předloženy valné hromadě, případně 

společníkům. 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

(1) Obchodník s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l 

odst. 6 písm. a), uveřejní podle čl. 46 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/203368) tyto informace za 

bezprostředně předcházející účetní období: 

a) podíl hlasovacích práv spojených s akciemi, které obchodník 

s cennými papíry přímo nebo nepřímo drží, v členění podle 

členského státu Evropské unie a odvětví, 

b) úplný popis hlasování na valných hromadách nebo obdobných 

shromážděních vlastníků cenných papírů společností, jejichž akcie 

jsou drženy podle odstavce 3, vysvětlení hlasování a podíl návrhů 

předložených vedoucím orgánem společnosti, jež obchodník 

s cennými papíry schválil, 

c) vysvětlení využívání poradců pro hlasování, 

d) pokyny k hlasování o záležitostech týkajících se společností, 

jejichž akcie jsou drženy podle odstavce 2. 

K § 16b odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme za slovo „informace“ doplnit text „za 

bezprostředně předcházející účetní období“. 

Odůvodnění: 

Upřesnění normativního textu. 

Akceptováno. 

Viz výše. 

K § 19 odst. 5 ZPKT Akceptováno. 
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Doporučujeme zvážit důvodnost a případně revidovat paušální 

omezení fúze obchodníka s cennými papíry v § 19 odst. 5 větě 

první ZPKT. 

Odůvodnění: 

Věta první § 19 odst. 5 ZPKT umožňuje provádět fúze pouze 

s jiným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v ČR. Není 

zřejmý důvod tohoto omezení, navíc by v rámci EU mohlo být 

v rozporu se svobodou usazování. Obdobný zákaz se nevyskytuje 

ani v sektoru bank, pojišťoven či investičních společností. I při 

vypuštění paušálního omezení v § 19 odst. 5 věta první ZPKT by 

navíc fúze nadále podléhala povolení ČNB podle § 19 odst. 1 

ZPKT. 

Jde o připomínku nad rámec novely, ale lze ji akceptovat. 

K § 29 odst. 1 ZPKT 

Doporučujeme zvážit zavedení zkratky „velký nebo propojený 

obchodník s cennými papíry“, za vhodnější považujeme uvést 

„jiný než malý a nepropojený“. 

Odůvodnění: 

Směrnice (EU) 2019/2034 pojem „velký nebo propojený investiční 

podnik“ nepoužívá. Označování obchodníků s cennými papíry za 

velké nebo propojené považujeme za nadbytečné, jde o jinde 

nepoužívaný a nedefinovaný pojem. Navrhujeme používat „jiný 

než malý a nepropojený obchodník s cennými papíry“. 

Neakceptováno. 

Do MPŘ byla zaslána verze se zavedenou legislativní zkratkou v 

§ 9a odst. 1. Nově půjde o definované pojmy. I s ohledem na OCP 

Class 1 je vhodnější tento pojem. IFD a IFR toto vymezují odkazem 

na čl. 12 IFR. Nově doplněny tyto definice: 

v) malým a nepropojeným obchodníkem s cennými papíry 

obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky podle čl. 12 

odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/203368), 

w) velkým nebo propojeným obchodníkem s cennými papíry 

obchodník s cennými papíry, který nesplňuje podmínky podle čl. 

12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/203368), 

Není jasné, k jakému ustanovení připomínka směřuje, protože § 29 

ZPKT není novelizován. 

K § 32 odst. 2 ZPKT 

1. Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby podle § 12d 

ZPKT by bylo vhodné začlenit i do § 32 odst. 2 ZPKT tak, aby 

se na IZ použila obdobně stejná pravidla. 

Odůvodnění: 

IZ pověřují jinou osobu výkonem významné provozní činnosti 

Akceptováno. 

Doplněn odkaz na § 12d, který platí i pro MOCP. Původní odkaz 

opraven na § 12ad. 
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(např. výkon činnosti compliance prostřednictvím externího 

partnera, design a správa aplikací pro výkon zprostředkovatelské 

činnosti, zabezpečení dat apod.) a rizika s tím spojená jsou plně 

analogická rizikům obchodníků s cennými papíry, kteří vykonávají 

obdobnou činnost (zejména kategorie MOCP). Proto je žádoucí, 

aby se na IZ tato pravidla uplatnila, a to včetně odkazu na čl. 30 a 

31 nařízení (EU) 2017/565. 

2. Doporučujeme prověřit správnost odkazu na § 12d odst. 1 

písm. a), c) a d), neboť § 12d odst. 1 se nečlení do písmen. 

Odůvodnění: 

Obdobně jako v připomínce k § 12aa. Jde o legislativně technickou 

připomínku. Nevylučujeme, že tento legislativní odkaz má mířit k 

§ 12ab odst. 1 ZPKT. Dodáváme, že v návaznosti na tyto úpravy 

odkazů v návrhu zákona bude třeba odpovídajícím způsobem 

upravit i další části připomínkovaného textu, zejména pak části 

„Důvodová zpráva“ a „Platné znění s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění“. 

K § 73e odst. 7 ZPKT 

Doporučujeme upřesnit odkaz na prováděcí nařízení Komise 

(EU) 2016/824. 

Odůvodnění: 

Připomínkované ustanovení v souvislosti s organizovaným 

obchodním systémem odkazuje na čl. 1 až 9 prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2016/824. Podle tohoto nařízení se však čl. 3 až 5 

týkají mnohostranného obchodního systému, nikoliv 

organizovaného obchodního systému. 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

(7) Určení obsahu a formátu popisu podle odstavce 4 upravují čl. 

1, 2 a čl. 6 až 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/824. 

K osmé části ZPKT (tj. § 90h a násl. ZPKT) 

Doporučujeme změnit název části osmé na „NĚKTERÁ 

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ“ ze stávajícího názvu 

„NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE 

POSKYTOVATELE SLUŽEB SKUPINOVÉHO 

FINANCOVÁNÍ“. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

Předmětnou změnu názvu doporučujeme s ohledem na skutečnost, 

že nový § 90i, který pod část osmou spadá, se týká „vlastníka 

projektu“, nikoliv poskytovatele služeb skupinového financování. 

K § 90i a § 90j ZPKT 

Doporučujeme v § 90i a § 90j odkázat na nařízení o 

skupinovém financování (crowdfundingu) následovně: 

„nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/xxx“. 

Odůvodnění: 

Uvedenou změnu odkazu na nařízení (tj. použití zkrácené citace) 

doporučujeme s ohledem na čl. 68 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 LPV, kde 

se stanoví, že zkrácená citace přímo použitelného předpisu EU se 

použije mj. při druhé a další citaci v textu právního předpisu. 

Akceptováno. 

Rovněž doplněno odkazem na ppč 70. 

K § 118 ZPKT 

Požadujeme vyřešit odměňování, principy odměňování a akcie 

a opce v držení vedoucích osob v případě emitentů uvedených 

v § 118 odst. 1 písm. b) a c) ZPKT. 

Odůvodnění: 

Co se týče odměňování, principů odměňování a akcií a opcí v 

držení osob s řídící pravomocí emitenta [nynější § 118 odst. 4 

písm. f), g) a h) ZPKT, v novele zrušeno] – díky směrnici 

o právech akcionářů (2017/828/EU) je tato věc pro akciové 

emitenty řešena v samostatné zprávě, otázkou však zůstává, jak se 

bude problematika řešit u emitentů dluhopisů. 

Neakceptováno. 

Z transparenční směrnice taková povinnost neplyne. Jde 

pravděpodobně úpravu plynoucí z doporučení Evropské komise, 

nicméně navrhujeme na tato doporučení odkázat jen v důvodové 

zprávě a neupravovat je normativně v zákoně. 

K § 118 odst. 2 písm. b) ZPKT 

Upozorňujeme, že do českého právního řádu není 

implementován celý čl. 19 účetní směrnice (směrnice 

2013/34/EU). 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že v § 21 odst. 2 ZoÚ, který implementuje zprávu 

vedení podle účetní směrnice, nejsou implementovány některé 

požadavky. Není implementován požadavek čl. 19 odst. 2 písm. e) 

Neakceptováno. 

Domníváme se, že čl. 19 odst. 2 písm. e) účetní směrnice je 

transponován v § 21 odst. 4 zákona o účetnictví. 
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účetní směrnice. 

K § 118 odst. 2 písm. c) ZPKT a § 119 odst. 2 písm. c) ZPKT 

Požadujeme v ZPKT ponechat požadavek na to, aby zpráva 

vedení a mezitímní (pololetní) zpráva vedení obsahovaly věrný 

přehled vývoje a výsledků emitenta a postavení emitenta a 

jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s 

popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí. 

Odůvodnění: 

Požadavek vyplývá z čl. 19 odst. 1 účetní směrnice. Doporučujeme 

ponechat tak, jak je v současné době upraven § 118 odst. 4 a § 119 

odst. 1 ZPKT. Nelze odkázat na obecný požadavek na informace 

obsažené ve výroční zprávě tak, jak je uvedeno v § 21 odst. 1 

zákona o účetnictví, jelikož ten se nevztahuje na všechny emitenty 

dle § 118 ZPKT. Zasazujeme se především o snadnější 

vymahatelnost požadavků na kvalitu výroční zprávy a pololetní 

zprávy. Pouhé odkazování na prohlášení odpovědných osob o 

kvalitě těchto zpráv by mohlo být neúčinné. 

Neakceptováno. 

Naším cílem je minimalistická a co nejpřesnější transpozice 

transparenční směrnice. Cílem není revidovat zákon o účetnictví. 

Prohlášení odpovědných osob a ověření výroční zprávy auditorem 

považujeme za postačující. Není jasné, na jaké emitenty se zákon o 

účetnictví nevztahuje. Pokud se řídí zahraničním právem, měli by 

vyhotovit výroční zprávu (resp. zprávu vedení) v souladu se svým 

právem, kde bude i transpozice čl. 19 účetní směrnice. 

K § 118 odst. 2 a 5 ZPKT 

Požadujeme do § 118 odst. 2 ZPKT řádně transponovat čl. 4 

odst. 2 směrnice o transparentnosti a zavést do právního 

předpisu „zprávu vedení“ (management report), která je také 

součástí výroční finanční zprávy. V § 118 odst. 2 písmeno b) 

proto navrhujeme nové znění takto „b) zprávu vedení nebo 

konsolidovanou zprávu vedení, má-li emitent povinnost 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, přičemž zpráva vedení 

nebo konsolidovaná zpráva vedení obsahuje informace podle § 

21 odst. 1, 2 a 4 zákona o účetnictví; má-li emitent povinnost 

uveřejňovat informace podle § 32f zákona o účetnictví, uvede ve 

zprávě vedení namísto informací podle § 21 odst. 2 písm. e) 

zákona o účetnictví informace podle § 32g odst. 1, 2, 4 a 5 zákona 

o účetnictví.“ 

V návaznosti na uvedený návrh k § 118 odst. 2 písm. b) ZPKT 

navrhujeme v návětí § 118 odst. 5 ZPKT slova „výroční zprávy 

nebo konsolidované výroční zprávy emitenta“ nahradit slovy 

Neakceptováno. 

Není ambicí zákona revidovat obecnou úpravu zákona o účetnictví. 

Z tohoto hlediska je navržené řešení nevhodné, protože by kótovaný 

emitent musel kromě zprávy vedení vyhotovit i výroční zprávu. V 

návaznosti na nový zákon o účetnictví se očekává úprava 

terminologie, nicméně v tuto chvíli není vhodná ani možná. 

Nařízení EU bude muset být interpretováno tak, že výroční zpráva 

podle českého práva je zprávou vedení podle evropského práva. To 

by mělo být možné dovodit eurokonformním výkladem. Dle 

aktuální terminologie bude nutno rozlišovat mezi výroční finanční 

zprávou a výroční zprávou, nicméně z čistě lingvistického hlediska 

nelze dovodit, že by šlo o příbuzné pojmy (zpráva vs finanční 

zpráva). Viz též důvodovou zprávu rozeslanou do meziresortního 

připomínkového řízení: 

Zejména se pojem „výroční zpráva“ (a pololetní zpráva) nahrazuje 

pojmem „výroční finanční zpráva“ (a pololetní finanční zpráva). 

Pojem „výroční zpráva“ dle zákona o účetnictví má být 
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„zprávy vedení nebo konsolidované zprávy vedení“. 

Odůvodnění: 

Považujeme za nevhodné, aby pojem „výroční zpráva“ nově 

představoval dvě různé množiny informací (je zaváděn název 

subkapitoly zaměnitelný s názvem celé výroční finanční zprávy, 

tudíž se snižuje srozumitelnost výroční finanční zprávy), což by 

bylo důsledkem předloženého návrhu § 118 odst. 2 písm. b). 

Považujeme za potřebné zavést do národního právního předpisu 

pojem „zpráva vedení“ (management report), který je uveden jak 

ve směrnici o transparentnosti (srov. čl. 4 odst. 2 směrnice č. 

2004/109/EU), tak v účetní směrnici, avšak dosud není v ČR do 

právního předpisu transponován. Důležitost zavedení tohoto pojmu 

nabývá na významu zejména s ohledem na skutečnost, že přímo 

účinný předpis EU stanovuje, v jakém elektronickém formátu má 

být zpráva vedení vyhotovena. Dále upozorňujeme, že návrh neřeší 

situaci emitentů ze třetích zemí, na které se § 118 ZPKT rovněž 

vztahuje, terminologicky neodpovídá požadavkům na pololetní 

finanční zprávy [§ 119 odst. 2 písm. b) ZPKT] a není provázán s 

prohlášením v navrhovaném § 118 odst. 2 písm. c) ZPKT. 

ekvivalentem pojmu „zpráva vedení“, který má být zaveden novým 

zákonem o účetnictví. Současně je potřeba vyloučit aplikaci § 21 

odst. 5 zákona o účetnictví, protože účetní závěrka nemá být 

součástí zprávy vedení. Pokud zpráva auditora není součástí 

výroční finanční zprávy, uveřejní se současně s ní. 

[Komentář odd. 7304: 

Navrhované řešení má do jisté míry smysl, pouze za předpokladu, 

že sestavením VFZ by byly naplněny požadavky ZoÚ resp. zákona 

o veřejných rejstřících na výroční zprávu (zveřejnění v rejstříku), 

což by se dalo upravit fikcí, i v tomto případě předpokládáme 

nutnost změny ZoA tak, aby se „ověřovala“ VFZ namísto VZ. Jen 

pro zajímavost, termín „management report“ v čl. 4 odst. 2 

směrnice o transparentnosti existoval dříve než termín „zpráva 

vedení“ ve směrnice 2013/34/EU, přičemž byl ekvivalentem 

termínu výroční zprávy, který se používal v případě předchozích 

právních úpravách účetnictví na úrovni EU. Celá diskuse je tak 

spíše o preferenci terminologii než o samotném obsahu, přičemž s 

konečnou platností se tato problematika vyřeší v rámci KNÚL. Dle 

našeho názoru, pokud se nastaví, že jde o jeden dokument 

vypracovaný v XHTML, budou jen jednotlivé dokumenty částmi 

celku např. s nadpisy kapitol, v takovém případě nebude klíčové, 

jak se jednotlivé kapitoly budou nazývat…] 

K § 118 odst. 3 ZPKT 

1. Věta první tohoto ustanovení je přechodné ustanovení a 

patří jako taková do přechodných ustanovení.  

2. Slovo „zabezpečí“ navrhujeme nahradit slovem „zajistí“, 

když jde o jazykově příhodnější vyjádření. 

Odůvodnění: 

Legislativně technické připomínky. 

1. Neakceptováno. 

Nejedná se o přechodné ustanovení, ale o převzetí stávající 

formulace. Stanovuje se počátek běhu lhůty, nikoli její konec, proto 

nejde z povahy o přechodné ustanovení. 

2. Akceptováno. 

K § 118 odst. 4 písm. k) ZPKT 

Požadujeme do navrhovaného § 118 ZPKT doplnit ustanovení 

obdobné aktuálnímu § 118 odst. 4 písm. k) ZPKT, tedy 

informaci o odměňování auditorů. 

Neakceptováno. 

Informace je obsažena v prováděcích právních předpisech 

upravujících účetnictví, např. v § 54 odst. 5 písm. d) vyhlášky č. 

501/2002 Sb. nebo v § 39c odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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Odůvodnění: 

Chybí informace o odměňování auditorů [současný § 118 odst. 4 

písm. k) ZPKT]. Požadavek vyplývá z čl. 18 odst. 1 bodu b) účetní 

směrnice (směrnice č. 2013/34/EU) - v zákoně o účetnictví není 

implementován a zde se navrhuje zrušení. 

K § 118 odst. 5 písm. a) ZPKT 

Doporučujeme doplnit ustanovení obdobné současnému § 118 

odst. 6 ZPKT (informace o naplňování kodexu řízení a správy 

společnosti). 

Odůvodnění: 

Chybí původní ustanovení § 118 odst. 6 ZPKT, toto navržené znění 

§ 118 odst. 5 písm. a) ho nenahrazuje. Tento bod se dostal do 

ZPKT zákonem č. 148/2016 Sb. a vycházel z doporučení Komise 

2014/208/EU. 

Neakceptováno. 

Jak bylo uvedeno výše u odměňování, je cílem provést 

minimalistickou a přesnou transpozici transparenční směrnice. Z 

tohoto hlediska není záměrem normativně upravovat doporučení 

Evropské komise, na ty bude odkázáno v důvodové zprávě. 

Odstavce 5 a 6 považujeme z hlediska zprávy o corporate 

goverenance za postačující. Obecně ve vztahu ke kodexům 

corporate governance respektujeme pravidlo comply or explain. 

Pokud se emitent dobrovolně řídí doporučením EK, je to pro něj 

výhoda, toto by ale nemělo být vynucováno.  

K § 118 odst. 5 písm. h) ZPKT 

1. Doporučujeme slova „statutární orgán, dozorčí radu, správní 

radu“ nahradit slovy „vedoucí orgán“. 

2. Dále upozorňujeme, že podle novely ZOK (viz zákon č. 

33/2020 Sb.) je správní rada nově statutárním orgánem 

společnosti. 

3. Odkazujeme také na jinou dikci v § 118 odst. 6 písm. g) 

ZPKT. 

Akceptováno. 

V odstavcích 5 až 7 upraveno na „vedoucí orgán“. 

K § 118 odst. 6 písm. b) ZPKT 

Navrhujeme změnit „celexový“ odkaz na směrnici 2004/25/EU. 

Odůvodnění: 

Ustanovení je implementací čl. 10 odst. 1 písm. b) směrnice 

2004/25/EU, nikoliv čl. 10 odst. 1 písm. a), jak se uvádí. 

Akceptováno. 

K § 118 odst. 6 písm. h) ZPKT 

Doporučujeme zrušit slova „nebo správní rady“, 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Upraveno na „vedoucí orgán“. 
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S účinností od 1. 1. 2021 je správní rada statutárním orgánem, viz 

§ 456 odst. 1, ve znění zákona č. 33/2020 Sb. 

K § 118 odst. 7 ZPKT 

Požadujeme zachovat výslovnou úpravu postupu emitenta ze 

třetí země, který není povinen postupovat podle zákona 

upravujícího účetnictví a ani obdobným předpisům v jiné 

členské zemi EU (v současnosti viz aktuální platné znění § 118 

odst. 7 ZPKT). 

Odůvodnění: 

V návrhu chybí povinnost emitenta, který není povinen postupovat 

podle zákona o účetnictví v aktuálně platném znění (tedy jedná se 

subjekt ze třetí země), tedy vypracovat výroční zprávu tak, aby 

obsahovala informace rovnocenné informacím, které obsahuje 

výroční zpráva podle zákona o účetnictví. Absentuje tedy 

návaznost na to, jak se v případech zde uvedených bude 

postupovat. Tato pravidla jsou přitom transpoziční, viz čl. 23 

směrnice o transparentnosti (směrnice 2004/109/EU). 

Akceptováno. 

K § 119 odst. 2 písm. a) ZPKT 

Požadujeme zrušit požadavek na ověření pololetní finanční 

zprávy auditorem a současně doplnit povinnost přiložit zprávu 

auditora, pokud byla pololetní finanční zpráva auditována. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s tím, aby musela být pololetní finanční zpráva 

ověřena auditorem. Je to v rozporu s požadavky směrnice o 

transparentnosti (čl. 5 odst. 5 směrnice 2004/109/EU). Naopak 

v návrhu zákona chybí uvedení povinnosti, že pokud byla pololetní 

finanční zpráva auditována nebo přezkoumána, přiloží se rovněž 

zpráva auditora v plném znění – viz opět čl. 5 odst. 5 směrnice o 

transparentnosti. 

Akceptováno. 

K § 119 odst. 2 písm. b) ZPKT 

1. Navrhujeme nerozlišovat mezi zprávou vedení a 

konsolidovanou zprávou vedení. 

1. Akceptováno. 

V § 118 se rozlišuje mezi výroční zprávou a konsolidovanou 

výroční zprávou. 
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Odůvodnění: 

Výroční zpráva rovněž nerozlišuje mezi zprávou vedení a 

konsolidovanou zprávou vedení, tudíž uvádět zde rozlišení je 

nekonzistentní s jinými ustanoveními ZPKT. Navíc v dalším § 119 

odst. 2 písm. c) ZPKT se to také nerozděluje. 

2. Doporučujeme ponechat informaci pro srovnatelné období 

podle současného znění § 119 odst. 2 písm. b) ZPKT. 

3. Požadujeme upravit normativní text takovým způsobem, 

aby nebyla po emitentovi vyžadována mezitímní účetní 

závěrka, ale zkrácená rozvaha, zkrácená výsledovka 

a vysvětlivky podle IAS 34. 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení § 119 odst. 2 písm. b) ZPKT je v rozporu s 

požadavky čl. 5 odst. 3 směrnice o transparentnosti (směrnice 

2004/109/EU). Podle tohoto ustanovení nemusí být vyžadována 

mezitímní účetní závěrka v rozsahu IAS 34 odst. 8, a postačí 

zkrácená rozvaha, zkrácená výsledovka a vysvětlivky (podle IAS 

34). Mezitímní účetní závěrka v rozsahu IAS 34 odst. 8 platí pouze 

v případě konsolidované mezitímní účetní závěrky. 

2. Neakceptováno. 

Není zřejmé, z čeho by plynula tato povinnost. 

3. Akceptováno. 

K § 122a odst. 3 a 122c odst. 2 ZPKT 

Doporučujeme upřesnit transpozici směrnice o 

transparentnosti v oblasti výjimek z oznamování hlasovacích 

práv. 

Odůvodnění: 

Novela neřeší možné výkladové problémy v ZPKT týkající se 

výjimek pro tvůrce trhu (§ 122c odst. 2) a pro obchodní knihu 

(trading book) (§ 122a odst. 3) – čl. 9 (5) a 9 (6) směrnice o 

transparentnosti uvádí u těchto výjimek jednoznačně hranici 5 %, 

zatímco ZPKT odkazuje na hranice podle § 122 odst. 1 věty první 

ZPKT – není zřejmé, na jaký podíl na hlasovacích právech se 

odkazuje, když § 122 odst. 1 věta první jich upravuje celou řadu až 

do výše 75 %. Když dovodíme, že se tím myslí jen první hranice 

dle výše základního kapitálu emitenta, tak vzhledem k národní 

Akceptováno. 

Doplněny tyto novelizační body: 

97. V § 122a odst. 3 písm. b) se slova „podle § 122 odst. 1 věty 

první“ nahrazují slovy „na hlasovacích právech ve výši 5 %“. 

CELEX: 32004L0109 

98. V § 122c odst. 2 písm. b) se slova „uvedené v § 122 odst. 1 větě 

první“ nahrazují textem „5 %“ a slova „tyto hranice“ se nahrazují 

slovy „tuto hranici“. 

CELEX: 32004L0109 
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volbě podstatně nižších prahů oznamovací povinnosti oproti 

směrnici o transparentnosti může být v konečném důsledku 

tuzemská úprava znevýhodňující (příliš „úzká“ výjimka jen kolem 

1 %/3 % místo 5 % s potenciálně negativním dopadem na likviditu 

tuzemských akciových emisí). 

K § 122 odst. 2 písm. i) ZPKT 

Doporučujeme doplněný text doplnit do nového odstavce 2, 

tam upravit pravidla pro výpočet hlasovacích práv a ostatní 

odstavce 3 až 9 přečíslovat na odstavce 4 až 10. Alternativně 

upravit do odstavce 9 a doplňovaný odstavec 9 označit jako 

odstavec 10, když odstavec 9 upravuje metody výpočtu 

hlasovacích práv podle odstavce 2 písm. i) ZPKT. 

Odůvodnění: 

Doplněný text je nepřehledný a písmeno i) obsahuje více středníků. 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

(9) Počet hlasovacích práv podle odstavce 2 písm. i) se vypočítá s 

ohledem na celkovou jmenovitou hodnotu akcií, které jsou 

podkladovou hodnotou daného investičního nástroje, kromě 

případů, kdy investiční nástroj umožňuje výlučně vypořádání v 

hotovosti, a to tak, že se počet hlasovacích práv vypočítá 

na základě zohlednění hodnoty delta vynásobením jmenovité 

hodnoty podkladových akcií hodnotou delta tohoto nástroje. Za 

tímto účelem držitel provede souhrn veškerých investičních 

nástrojů vztahujících se k témuž podkladovému emitentovi a 

oznámí je. Při výpočtu hlasovacích práv se vezmou v úvahu pouze 

dlouhé pozice. Dlouhé pozice se vzájemně nezapočítávají s 

krátkými pozicemi vztahujícími se k témuž podkladovému 

emitentovi. 

(10) Metody výpočtu počtu hlasovacích práv podle odstavce 9 v 

případě investičních nástrojů vztahujících se ke koši akcií nebo k 

indexu a metody stanovení hodnoty delta za účelem výpočtu 

hlasovacích práv týkajících se investičních nástrojů, které 

umožňují výlučně vypořádání v hotovosti podle odstavce 9, 

upravují čl. 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/761, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické 

normy týkající se významných účastí. 

K § 122c odst. 5 ZPKT 

Doporučujeme upravit odkaz v § 122c odst. 5 ZPKT. 

Odůvodnění: 

V nově vloženém § 122c odst. 5 ZPKT se nepřesně odkazuje na 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo doplněno i do § 122a a v § 122c upraveno takto: 

X. V § 122a se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Metody výpočtu prahové hodnoty podle odstavce 3 upravují 
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odst. 4 téhož ustanovení (ten se týká výluky pro centrální banky) 

místo na § 122a odst. 3 ZPKT, v němž je zapracována tzv. trading 

book exemption podle čl. 9 (6) směrnice o transparentnosti. 

čl. 2, 3 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/761.“. 

CELEX: 32015R0761 

X. V § 122c se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Metody výpočtu prahové hodnoty podle odstavce 2 upravují 

čl. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761.“. 

CELEX: 32015R0761 

K § 135a odst. 3 ZPKT 

Doporučujeme zrušit slovo „případně“. 

Odůvodnění: 

Pokud je dána systémová důležitost, je povinna k ní Česká národní 

banka přihlédnout pro ten případ, nikoli, že je na České národní 

bance, přihlédne-li k systémové důležitosti, i když je dána. Tedy 

jde o to, že pokud je dána systémová důležitost, musí k ní být 

přihlédnuto vždy. 

Akceptováno. 

K § 137b odst. 2 ZPKT 

Doporučujeme zrušit slovo „případné“. 

Odůvodnění: 

Závěrem přezkumu může být, že výše kapitálu je v pořádku, 

nicméně závěr stran kapitálu má Česká národní banka nějaký mít, 

pokud již kapitál přezkoumává. 

Akceptováno. 

K § 137c odst. 1 písm. b) ZPKT 

Není zřejmé, co znamenají „správní opatření“, doporučujeme 

vyjasnit v textu zákona nebo v důvodové zprávě. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé zda se jedná o doslovný překlad „administrative 

measures“, které má činit sám obchodník s cennými papíry nebo 

jde o „nápravná opatření“ uložená orgánem dohledu. 

Akceptováno. 

Upraveno na „opatření k nápravě a jiná opatření. 

K § 152 odst. 1 písm. a) ZPKT 

Doporučujeme nahradit odkaz na „struktury správy a řízení 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZJQ53F)



 

 

- 91 - 

 

včetně“ slovy „systém správy a řízení, včetně“, 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 12 upravuje systém správy a řízení, nikoli strukturu. 

K jednotnému číslu odkazujeme na obecnou připomínku. 

K § 152 odst. 3 písm. a) ZPKT 

Doporučujeme proto nahradit slova „ve složení akcionářů“ 

slovy „ve složení společníků“. 

Odůvodnění: 

V případě, že obchodník s cennými papíry není akcionářem, 

pravidlo na něj nedopadne, když se upravuje jen „změna ve složení 

akcionářů“. 

Akceptováno. 

K § 153 odst. 1 písm. b) ZPKT 

Navrhujeme, aby v případě dohlídky zahraničního orgánu 

dohledu na území ČR ČNB pouze „neumožňovala“ provedení 

této dohlídky (bez bližšího upřesnění jak), ale aby se na takové 

dohlídce podílela. 

Odůvodnění: 

Rozumíme, že původní návrh je doslovná transpozice, ale 

odporující ústavnímu pořádku a prakticky nerealizovatelná, když 

není jasné, jak by orgán jiného členského státu na území ČR 

prováděl ověření, např. v jakém procesním režimu by ověření 

prováděl (podle správního řádu, či jiného právního předpisu 

platného na území jiného členského státu, tj. např. dle 

francouzského práva v ČR, k tíži osob usazených v ČR), v jakém 

jazyce apod. Je nutné, aby orgán jiného členského státu takové 

ověření prováděl pouze ve spolupráci s Českou národní bankou, a 

tím se mj. uplatnily české procesní předpisy. 

Upravené znění by mohlo znít např. takto: „V návrhu § 153 odst. 1 

písm. b) se za slovo „ověření“ doplňují slova „ve spolupráci 

s ní“.“. 

Akceptováno. 

Doplněno „ve spolupráci s ní“. 

K § 155 ZPKT 

Doporučujeme nahradit slovo „mít“ slovem „měl“. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

Jazyková chyba. 

K § 166 ZPKT 

Doporučujeme v § 166 ZPKT zavést přestupek odpovídající 

povinnosti IZ být pojištěn pro případ povinnosti nahradit 

zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností 

IZ podle § 31 ZPKT. 

Odůvodnění: 

V ustanovení § 31 ZPKT je dána IZ povinnost být pojištěn pro 

případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou 

porušením některé z povinností IZ. V přestupcích IZ v § 166 ZPKT 

toto porušení uvedené povinnosti není kryto analogickým 

přestupkem IZ (a to již od počátku této povinnosti). Doporučujeme 

tento přestupek IZ doplnit, neboť povinnost pojištění IZ 

považujeme za důležitý prvek ochrany zejména neprofesionálních 

zákazníků IZ a plnění povinnosti IZ se pojistit v uvedeném smyslu 

se nedá bez náležité sankce ze strany ČNB vynucovat. 

Akceptováno. 

K § 173 odst. 3 a § 184 odst. 3 ZPKT 

Doporučujeme revidovat sankční ustanovení. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jak postupovat, lze-li horní hranici sankce určit podle 

vícero písmen, např. v případě novelizovaného § 172 odst. 6 ZPKT 

se na tuto eventualitu pamatuje. V případě § 173 odst. 3 ZPKT není 

zřejmé, která možnost má dostat přednost, zda postupovat podle 

písmene a), b) nebo c), bude-li možné zjistit výši neoprávněného 

prospěchu. Chybí priorita. V případě podle § 184 odst. 3 ZPKT je 

zřejmá přednost písmene b) před a), ale není jasné, zda ukládat 

podle písm. b), či c). 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

§ 173: (3) Za přestupek investiční holdingové osoby, smíšené 

finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby podle 

odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do 

a) 10 000 000 Kč, 

b) výše 10 % celkového ročního obratu této osoby podle její 

poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, 

přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmeni a), nebo 

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 

spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného 

prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v 

písmenech a) a b). 

§ 184: (3) Za přestupek odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 

a) 13 750 000 Kč, 
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b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle 

její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní 

závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmeni a), 

nebo 

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 

spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného 

prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou 

v písmenech a) a b). 

K § 184 odst. 3 ZPKT 

Doporučujeme v § 184 odst. 3 v úvodní větě odstranit 

„právnické osoby“. Úvodní věta tedy bude znít: „Za přestupek 

podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do…“. 

Odůvodnění: 

Předmětné odstranění doporučujeme s ohledem zachování 

konzistentnosti v rámci ostatních ustanovení ZPKT 

pojednávajících o přestupcích (tzn., je-li již v nadpisu ustanovení 

uvedeno, že se jedná o přestupky právnických osob, stejně tak 

v předchozích odstavcích, je již nadbytečné to specifikovat v textu 

odstavce takového ustanovení). 

Akceptováno. 

K § 184 odst. 3 písm. b) ZPKT 

Navrhujeme vzájemně zaměnit písm. b) a c) a na konec 

poslední věty písm. c) [nyní písm. b)] doplnit „nebo b)“. 

Ustanovení § 184 odst. 3 písm. c) ZPKT bude tedy nově znít: 

„c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 

spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného 

prospěchu zjistit, a to i v případě, že tato částka převyšuje částku 

stanovenou v písm. a) nebo b).“. 

Odůvodnění: 

Uvedené doplnění navrhujeme s ohledem na znění čl. 39 odst. 2 

písm. d) nařízení o skupinovém financování, kde se stanoví, že 

pokutu ve výši dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 

spácháním přestupku lze uložit i v případě, že je tato částka vyšší 

než korunový ekvivalent 500 000 EUR [tj. písm. a) ZPKT] nebo 

Akceptováno. 
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vyšší než 5 % celkového ročního obratu právnické osoby [tj. písm. 

b) ZPKT]. 

Změna zákona o správních poplatcích (ZSP) 

K položce 66 bod 9 písm. a) (ZSP) 

Doporučujeme zvýšit správní poplatky za některé úkony, které 

jsou předmětem novely, více, než navrhuje MF, zejména u 

poplatku za schválení prospektu (na alespoň 25 000 Kč). 

Odůvodnění: 

Námi navrhované výše poplatků (uplatněné v rámci přípravy 

návrhu změny předpisů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu) 

vs. návrh obsažený v této novele uvádíme v tabulce níže: 

Typ schvalovaného 

dokumentu 

výše poplatku v Kč 

dosavadní Návrh ČNB  návrh MF 

prospekt (včetně 

základního) 

10 000 25 000 15 000 

dodatek prospektu 5 000 5 000 5 000 

registrační dokument 

(včetně univerzálního) 

není výslovně 

upraveno  

20 000 10 000 

popis cenného papíru 

spolu se shrnutím 

není výslovně 

upraveno  

10 000 5 000 

unijní prospekt pro růst nový dokument 20 000 10 000 

zjednodušený prospekt 

pro sekundární 

nový dokument 20 000 10 000 

 

Zamýšlené navýšení poplatku za schválení prospektu považujeme 

za příliš nízké (z 10 000 Kč na 15 000 Kč). Dáváme MF ČR ke 

zvážení, zda poplatky nezvýšit – i po výši navržené ČNB zůstávají 

jedny z nejnižších v EU. 

Neakceptováno. 

Domníváme se, že zvýšení o 150 % je příliš vysoké a celková výše 

poplatku by byla v relacích České republiky příliš vysoká. 
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K položce 66 bod 9 písm. c) 

Doporučujeme nahradit slovo „zúžení“ slovy „neuvedení 

informací“. 

Odůvodnění: 

„Neuvedení informací“ vychází z čl. 18 nařízení o prospektu 

(2017/1129/EU). Současné znění je terminologicky zastaralé. 

Akceptováno. 

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční 

zákon  

K § 388a, § 388b a § 388c InZ 

Doporučujeme vyjasnit povinnosti obhospodařovatele ve 

vztahu k úpadku podílového fondu a úpadku podfondu akciové 

společnosti s proměnným základním kapitálem ve fázi před 

zahájením insolvenčního řízení.  

Odůvodnění: 

V rámci stávající, nedávno přijaté úpravy v praxi vznikají otázky, 

jaké je postavení obhospodařovatele před zahájením insolvenčního 

řízení. V první řadě jde o otázku, zda se vztahuje na 

obhospodařovatele povinnost zkoumat, zda hrozí úpadek 

podílového fondu či podfondu akciové společnosti s proměnným 

základním kapitálem podle § 98 odst. 1 a § 98 odst. 2 InsZ. 

Ustanovení § 388b odst. 1 a § 388c odst. 1 InsZ sice uvádí, že 

obhospodařovatel jedná jako účastník (insolvenčního) řízení, není 

však zřejmé jeho postavení před zahájením takového řízení. 

Navazující otázkou je aktivní legitimace k podání případného 

insolvenčního návrhu na podílový fond či podfond akciové 

společnosti s proměnným základním kapitálem, kterým se teprve 

insolvenční řízení zahajuje (§ 97 odst. 1 InsZ). Dále by bylo 

vhodné s ohledem na dikci § 98 odst. 1 InsZ současně vyjasnit, zda 

může být dlužníkem i podílový fond či podfond akciové 

společnosti s proměnným základním kapitálem (s čímž souvisí 

např. otázka místní příslušnosti soudu). 

K další diskusi. 

Změna zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech  

Akceptováno. 

Doplněn tento novelizační bod: 
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Obecná doporučující připomínka (nad rámec návrhu) 

Doporučujeme v ZISIF nahradit chybné odkazy na § 596 písm. 

f) odkazem na písm. e).  

Odůvodnění: 

V rámci nedávné novely ZISIF č. 119/2020 Sb. byla zrušena 

povinnost ČNB k vedení seznamu administrátorů se sídlem v cizím 

státě a z tohoto důvodu došlo k přečíslování seznamů vedených 

ČNB podle § 596 ZISIF. Seznam osob dle § 15 ZISIF je nově 

veden podle § 596 písm. e) ZISIF. Tato změna však však důsledně 

nebyla promítnuta, například v § 2a písm. b), § 15, § 480 odst. 2 a 

odst. 3, § 513 odst. 1 písm a) a odst. 2, § 598 odst. 2 ZISIF atd., 

kde zůstalo, že ČNB vede seznam osob podle § 15 pod písm. f). 

3. V § 2a závěrečné části ustanovení, § 15 odst. 1, § 480 odst. 2 a 

3, § 513 odst. 1 až 3, § 598 odst. 2 a v § 637 odst. 2 se text „f)“ 

nahrazuje textem „e)“. 

K § 297a ZISIF 

Doporučujeme zvážit rozdělení do vět. 

Odůvodnění: 

Ustanovení je značně nepřehledné. Pokud by nebylo akceptováno 

rozdělení, alespoň navrhujeme před slova „které v žádném případě 

nepředstavuje nabídku ani umístnění potenciálnímu investorovi“ 

doplnit spojku „a“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo rozděleno do dvou odstavců takto: 

§ 297a 

Předběžné nabízení investic 

(1) Předběžným nabízením investic do investičního fondu nebo do 

zahraničního investičního fondu je poskytování informací nebo 

sdělení, přímo či nepřímo, o investičních strategiích nebo o 

představách o investicích ze strany obhospodařovatele nebo jeho 

jménem s cílem prověřit zájem o speciální fond nebo o fond 

kvalifikovaných investorů nebo o jejich podfond nebo o 

srovnatelný zahraniční investiční fond nebo zařízení, jehož 

domovským státem je členský stát Evropské unie a tento fond 

nebyl dosud založen, nebo který je založen.  

(2) O předběžné nabízení investic do investičního fondu nebo do 

zahraničního investičního fondu se nejedná, pokud představuje 

nabídku nebo umístění potenciálnímu investorovi s cílem 

investovat do podílů daného speciálního fondu nebo fondu 

kvalifikovaných investorů či jejich podfondu nebo do 

srovnatelného zahraničního investičního fondu, pokud pro jeho 

nabízení dosud nebyla předložena.  

K § 297b odst. 2 písm. a) ZISIF Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZJQ53F)



 

 

- 97 - 

 

Doporučujeme revidovat slova „podílů nebo akcií“. 

Odůvodnění: 

Akcie také představuje podíl na společnosti, takže jde o duplicitu, a 

naopak v případě podílového fondu, je otázkou, zda se neupisují 

spíše podílové listy než stricto sensu podíly. 

Upraveno takto: 

a) nepředstavuje nabídku ani výzvu k upisování podílů na 

investičním fondu a  

K § 297c ZISIF 

Doporučujeme upravit § 297 odst. 3, aby byl lépe srozumitelný, 

např. takto: „Na žádost orgánu dohledu členského státu Česká 

národní banka nebo orgán dohledu domovského státu v případě 

zahraničního investičního fondu sdělí další informace týkající se 

předběžného nabízení na území jejich členského státu.“ 

Odůvodnění: 

Formulační vyjasnění. 

Akceptováno jinak. 

Upraveno takto: 

(4) Na žádost orgánu dohledu jiného členského státu, v němž 

obhospodařovatel vykonává nebo vykonával předběžné nabízení 

investic, sdělí Česká národní banka další informace týkající se 

předběžného nabízení investic na území tohoto jiného členského 

státu. 

K § 304a ZISIF 

1. Doporučujeme v souvislosti s oznámením neupravovat zánik 

platnosti oznámení, ale zánik účinků oznámení. 

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru je platnost vlastností právní normy, ne 

oznámení. Oznámení proto nepozbyde svoji platnost, ale přestane 

vyvolávat pouze účinky.  

Odpovídající formulace by zněla  

- v odst. 1 „Účinky oznámení podle § 302 odst. 1 

zanikají“. 

- v odst. 3 „Ode dne zániku účinků oznámení 

podle odstavce 1 písm. d) ukončí dotčený standardní 

fond veškeré nabízení nebo umisťování svých investic, 

na které se vztahuje toto oznámení, v dotčeném 

členském státě.“. 

2. Doporučujeme revidovat odkazy na „oznámení“ a odkazovat 

jednotně na „oznámení podle § 302 odst. 1“. 

Odůvodnění: 

V ustanovení je odkazováno na dvě oznámení v různých tvarech a 

1. Akceptováno. 

2. Akceptováno. 

Upraveno takto: 

„§ 304a 

(1) Účinky oznámení podle § 302 odst. 1 zanikají doručením 

písemného oznámení obhospodařovatele standardního fondu 

České národní bance o zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 

1 vůči jinému členskému státu, které obsahuje údaje o splnění 

těchto podmínek: 

a) po dobu nejméně 30 pracovních dnů byla zveřejněna jednotná 

nabídka na odkup všech cenných papírů nebo zaknihovaných 

cenných papírů vydávaných tímto standardním fondem určená 

přímo nebo nepřímo všem vlastníkům těchto cenných papírů nebo 

zaknihovaných cenných papírů se sídlem nebo bydlištěm v 

dotčeném členském státě, a to bez jakýchkoliv srážek, přirážek 

nebo úplat, 

b) úmysl zrušit opatření zavedená za účelem veřejného nabízení 

investic do tohoto standardního fondu v dotčeném členském státě 

byl zveřejněn alespoň elektronicky ve veřejném sdělovacím 
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není jasné, na jaké z dvou oznámení, které připadají v úvahu. Podle 

odstavce 1 platnost oznámení podle § 302 odst. 1 zaniká, 

doručením písemného oznámení […] o zániku tohoto oznámení“, 

přičemž spíše než o „toto oznámení“ jde právě o oznámení podle § 

302 odst. 1, které „zaniká“. Podobný problém je v odstavci 1 písm. 

d), kde se hovoří o zániku tohoto oznámení, opět ale půjde o 

oznámení podle § 302 odst. 1. Dále se na totéž oznámení, která 

zaniká, tedy oznámení podle § 302 odst. 1, odkazuje odstavce 3 ve 

tvaru „tohoto oznámení podle odstavce 1 písm. d)“ a odstavec 9 

na „oznámení podle odstavce 1“. Nicméně odstavce 4, 5 a 6 

odkazují také na oznámení, ale tentokrát zřejmě nikoli na oznámení 

podle § 302, ale na „oznámení o zániku“, tj. oznámení podle 

odstavce 1 o zániku oznámení podle § 302. 

prostředku, který je běžně používán pro veřejné nabízení investic 

do standardních fondů nebo zahraničních investičních fondů 

srovnatelných se standardním fondem v dotčeném členském státě 

a který je vhodný pro typického investora investujícího do 

takovýchto fondů, a 

c) veškeré závazky ze smluv, které umožňují veřejné nabízení 

investic do tohoto standardního fondu v daném členském státě, 

budou nejpozději ke dni zániku účinků oznámení podle § 302 

odst. 1 ukončeny nebo změněny tak, aby toto veřejné nabízení již 

nebylo po tomto dni možné. 

(2) Informace zveřejněné podle odstavce 1 písm. a) a b) musí 

obsahovat popis důsledků pro vlastníky cenných papírů nebo 

zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto standardním 

fondem, pokud nepřijmou nabídku na odkup, a musí být 

zveřejněny v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v 

jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu 

dotčeného členského státu. 

(3) Česká národní banka ověří, zda má oznámení podle odstavce 1 

předepsané náležitosti a netrpí vadami. Česká národní banka do 

15 pracovních dní ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 

1, které má předepsané náležitosti a netrpí vadami, odešle toto 

oznámení orgánu dohledu dotčeného členského státu a 

evropskému orgánu dohledu. Česká národní banka sdělí 

obhospodařovateli dotčeného standardního fondu bez zbytečného 

odkladu, že oznámení podle odstavce 1 odeslala podle věty druhé. 

(4) Po zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 nesmí být 

investice do dotčeného standardního fondu v dotčeném členském 

státě veřejně nabízeny. 

(5) Po zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 musí být 

vlastníkům cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů 

vydávaných dotčeným standardním fondem, kteří mají sídlo nebo 

bydliště v dotčeném členském státě, poskytnuty aktuální 

dokumenty podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) a údaje podle § 304 

odst. 1 písm. e) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku 

v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v jazyce, ve 
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kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu dotčeného 

členského státu. 

(6) Dokumenty a údaje podle odstavce 5 musí být zaslány i České 

národní bance. Česká národní banka zašle tyto dokumenty a 

údaje orgánu dohledu dotčeného členského státu.“. 

CELEX: 32019L1160 

K § 306 ZISIF 

Doporučujeme formulačně upravit znění odst. 1 písm. d). 

Místo navrhovaného „zpřístupňování investorům informací a 

dokumentů ke kontrole a k získání kopií, za obdobných 

podmínek, podle § 307“ doporučujeme formulaci 

„zpřístupňování informací a dokumentů investorům ke kontrole 

a k získání kopií, za obdobných podmínek, jako podle § 307“. 

Odůvodnění: 

Jde o úpravu s ohledem zvyklosti českého jazyka. 

Akceptováno. 

K § 314 ZISIF 

Doporučujeme zvážit, zda je správně implementován čl. 32 

odst. 7 AIFMD. 

Odůvodnění: 

Podle našeho názoru by se o udělení souhlasu s každou podstatnou 

změnou ve skutečnostech uvedených v oznámení dle § 312 ZISIF 

(tj. notifikace přeshraničního nabízení AIF dle čl. 32 AIFMD) 

nemělo vést správní řízení. Aktualizace a změny v notifikačních 

dokumentech by měly v souladu s čl. 32 odst. 7 AIFMD probíhat 

jen formou oznámení, tzn. obdobně jako u UCITS fondů. Vedení 

takového správního řízení nedává smysl, když obecně např. ani 

změny statutů speciálních fondů či fondů kvalifikovaných 

investorů nejsou předmětem schvalování ze strany ČNB v rámci 

správního řízení. 

Pokud směrnice skutečně vyžaduje formální schvalování, máme za 

to, že správní řízení stačí vést v případě nesouhlasu s určitou 

změnou. 

Akceptováno. 

§ 314 bude upraven obdobně podle § 331. 
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K § 314a ZISIF 

1. Doporučujeme nahradit v odst. 1 slovo „Platnost“ slovem 

„Účinky“. 

2. Doporučujeme revidovat odkazy na „oznámení“ a odkazovat 

jednotně na „oznámení podle § 312 odst. 1“. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k § 304a ZISIF. 

1. Akceptováno. 

2. Akceptováno. 

Upraveno obdobně podle § 304. 

K § 331 ZISIF 

1. Doporučujeme opravit formulaci „v důsledku takové změny 

se stal oznamovatel v rozporu s [UCITS].” a odkaz na směrnici 

UCITS nahradit za odkaz na transpoziční předpis ukládající 

povinnosti oznamovateli, tedy ZISIF, případně obdobný 

předpis zahraniční. 

2. Doporučujeme upravit postup, jakým se povoluje či 

nepovoluje změna v předpokladech notifikovaných v rámci 

notifikace pobočky tak, aby se správní rozhodnutí vydávalo jen 

v případě, že změny nelze schválit. 

Odůvodnění: 

Formulace „v důsledku takové změny se stal oznamovatel v 

rozporu” je nesrozumitelná, pokud věta dále nepokračuje. Zřejmě 

má jít o to, že změna v základních představuje porušení 

relevantních předpisů. Relevantním předpisem přitom není 

směrnice EU, která ukládá povinnosti členským státům a 

oznamovatel sám se nemůže dostat do rozporu s takovými 

povinnostmi. 

Dále považujeme za nutné upravit procesní aspekty postupu ČNB 

podle navrhovaného § 331 odst. 3, protože stávající znění 

předpokládá (a) že vždy je nutno změnu povolit, tedy vydat 

rozhodnutí o jejím povolení, což je neúčelné a zbytečně nákladné a 

(b) že do 15 dnů ČNB informuje žadatele o tom, že změnu 

nepovolila, ale do kdy by měla o nepovolení rozhodnout, zákon 

neupravuje. Uplatní se tedy pořádková lhůta 30 dnů podle 

správního řádu (která má ovšem jinou povahu než lhůta v čl. 17 

1. Akceptováno. 

Bude upraveno obdobně jako pro AIFMD podle § 329 odst. 6 (resp. 

§ 331 odst. 4). 

2. Akceptováno. 

Bude upraveno s tím, že dnešní § 331 odst. 3 a 4 ZISIF bude 

nahrazeny vhodnějším zněním, protože lhůta 2 měsíců se vyžaduje 

podle UCITS (čl. 17 odst. 3) i podle AIFMD (čl. 33 odst. 4) jen u 

prvotní notifikace. U oznámení změn by měla platit nová lhůta 15 

dní. Navíc § 331 odst. 3 by měl znít spíše jako odstavec 4 a nikoli 

jako § 329 odst. 5 (co do podmínek, které mají být splněny). 
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UCITS, kterou nelze prodlužovat). 

K § 361 ZISIF 

1. Doporučujeme doplnit v § 361 odst. 2 písm. a) na konec věty 

slova: „podle § 541.“. 

2. Doporučujme zrušit § 361 odst. 2 písm. b). 

Odůvodnění: 

Považujeme za rozumné upravit neúplnou úpravu zrušování 

investičních fondů s právní osobností s likvidací. V současné 

podobě ZISIF v § 361 odst. 2 obsahuje zrušení investičního fondu s 

likvidací ze zákona (ex lege), a to i v případě, že zaniklo oprávnění 

obhospodařovatele obhospodařovat tento fond. V písm. a), kde je 

uvedena podmínka, že Česká národní banka nerozhodla o převodu 

obhospodařování tohoto fondu na jiného obhospodařovatele, chybí 

navázání tohoto rozhodnutí včetně lhůty 3 měsíců na zánik 

oprávnění k obhospodařování daného investičního fondu. 

Navrhujeme proto tuto skutečnost výslovně doplnit, avšak pouze z 

důvodů výslovně upravených v § 541 odst. 1 ZISIF. 

Dále navrhujeme, aby v § 361 byla zrušena podmínka uvedená v 

odst. 2 písm. b), kdy zrušení fondu s právní osobností s likvidací 

platí jen pro akciovou společnost s proměnným základním 

kapitálem, nebo komanditní společnost na investiční listy. Pro toto 

omezení nespatřujeme rozumný důvod, tedy tento případ zrušení 

investičního fondu s likvidací by měl platit na základě rovného 

přístupu pro všechny investiční fondy s právní osobností bez 

ohledu na jejich právní formu. 

Akceptováno.  

K § 361 ZISIF 

Doporučujeme do § 361 doplnit nový odst. 3, který zní: „(3) 

Investiční fond uvedený v § 9 odst. 1 se dále zrušuje s likvidací a 

jeho likvidátora jmenuje Česká národní banka, jestliže nemá déle 

než 3 měsíce obhospodařovatele oprávněného k obhospodařování 

tohoto investičního fondu.“. 

Odůvodnění: 

Případem, kdy zaniklo oprávnění obhospodařovatele 

Akceptováno. 
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obhospodařovat investiční fond, by mělo být i jeho odvolání 

valnou hromadou investičního fondu nebo rezignací 

obhospodařovatele. Návrh nového odstavce navazuje na výše 

uvedenou úpravu odst. 2, s tím, že je zde potřeba řešit zejména 

situace, kdy nesamosprávný investiční fond s právní osobností 

nemá obhospodařovatele a valná hromada delší dobu nezvolí 

nového. Uvedený problém považujeme z relevantní i s ohledem na 

navrhovanou změnu v § 9 odst. 2 ZISIF, kdy má být 

obhospodařovatelem osoba, která je jako individuální statutární 

orgán investičního fondu zapsána v obchodním rejstříku. 

Z pohledu systematiky ZISIF a logiky věci zřejmě není vhodné 

upravit v § 541 změnu obhospodařovatele v případě, kdy fond 

obhospodařovatele nemá. Formálně se tedy nejedná o změnu a 

ČNB by neměla rozhodovat o jeho nástupci, ale měl by být zvolen 

dobrovolně. Případy uvedené v § 541 jsou svou povahou 

opatřeními při problémech na straně obhospodařovatele, nikoli na 

straně investičního fondu. Proto navrhujeme tento případ zrušení 

fondu upravit samostatně, např. v § 361 odst. 3, s tím, že se fond 

zruší, pokud do 3 měsíců nedojde ke jmenování nového 

statutárního orgánu/obhospodařovatele. ČNB tedy v tomto případě 

nebude v uvedené lhůtě rozhodovat o změně obhospodařovatele. 

Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 

finančním trhu (ZOPRK) 

K § 23 odst. 2 ZOPRK 

Doporučujeme za spojení „minimálního požadavku nebo 

vnitřního minimálního požadavku“ vložit slova „podle § 127a“. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. 

Neakceptováno. 

ZOPRK ve znění novely ST 904 uvádí slovní spojení „minimálním 

požadavku nebo o vnitřním minimálním požadavku“ již v § 17 odst. 

5 (a v dalších výskytech) bez odkazu na § 127a. 

K § 64 odst. 4, 125 odst. 2, 129 odst. 1, 137 odst. 1 písm. d) a 

přílohám č. 3 a 4 ZOPRK 

Doporučujeme zvážit nutnost provedení transpozičních úprav i 

v dalších ustanoveních ZOPRK. 

Odůvodnění: 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 

§ 64 odst. 4: 

„(4) Poté, kdy Česká národní banka učiní oznámení podle odstavce 

1, posoudí po konzultaci s orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a) a 

b), zda by opatření včasného zásahu podle § 37, opatření k nápravě 
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V příslušných ustanoveních a přílohách ZOPRK jsou obsaženy 

odkazy na čl. 92 CRR. V souladu s ostatními změnami ZOPRK 

doporučujeme zvážit potřebu transpozice nového čl. 45 odst. 3 

BRRD, podle kterého: „...Pokud jde o požadavky na kapitál na 

individuálním základě investičních podniků uvedených v čl. 2 odst. 

1 bodě 3 této směrnice, které nejsou investičními podniky 

uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo 5 nařízení (EU) 2019/2033, jsou 

v souladu s čl. 65 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2033 v této směrnici 

odkazy na článek 92 nařízení (EU) č. 575/2013 chápány takto: | a) 

| odkazy na čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud 

jde o požadavek na celkový kapitálový poměr, v této směrnici se 

považují za odkazy na čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033; | b) | 

odkazy na čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o 

celkový objem rizikové expozice, v této směrnici se považují za 

odkazy na příslušný požadavek podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 

2019/2033 vynásobený koeficientem 12,5....“. 

podle jiného právního předpisu6), rozhodnutí podle jiného právního 

předpisu6) o uložení povinnosti udržovat kapitál nad minimální 

úroveň požadavku na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, rozhodnutí o uložení 

povinnosti podle zákona upravujícího podnikání na 

kapitálovém trhu udržovat kapitál nad minimální úroveň 

požadavku na kapitál podle čl. 11 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 nebo převod prostředků nebo 

kapitálu od ovládající osoby, provedené samostatně nebo společně s 

jiným opatřením, v přiměřené době odvrátilo její selhání. Poté, kdy 

Česká národní banka učiní oznámení podle odstavce 2, provede po 

konzultaci s orgány uvedenými v odstavci 2 písm. a) a b) posouzení 

podle věty první obdobně. 

(ST 904)“  

§ 125 odst. 6: 

„(6) Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033x) a na 

kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, se celkový objem rizikové 

expozice podle odstavce 2 písm. a) určí jako součin požadavku 

na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/2033 a koeficientu 12,5. 

_____________ 

x) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze 

dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na 

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

575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014, v platném znění. 

CELEX: 32019L2034 (čl. 63 bod 2 - čl. 45 nový odst. 3 BRRD)“ 

§ 129 odst. 1: 

V § 129 odst. 1 je upraven MREL stanovený na konsolidovaném 

základě, zatímco nový článek 45 odst. 3 BRRD upravuje odkaz na 

kapitálové požadavky na individuálním základě. 

§ 137 odst. 1 písm. e): 

e) pravomoc uložit povinnost udržovat kapitál nad rámec 
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požadavku podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/2033, jedná-li se o instituci, která je osobou 

podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/2033 a na kterou se nevztahují požadavky 

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

CELEX: 32019L2034 (čl. 63 bod 2 - čl. 45 nový odst. 3 BRRD)“ 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g). 

Příloha 3: 

OCP, na které se nevtahuje CRR a CRD nebudou povinny udržovat 

kombinovanou kapitálovou rezervu. Úprava M-MDA se na ně tak 

neuplatní. Ze stejného důvodu navrhujeme vypustit úpravu § 23 a § 

26a ZOPRK (bod 2 a 3 čl. XIV). 

Příloha 4:  

Na konci přílohy 4 se doplňuje věta 

„Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033x) a na kterou se 

nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013, se celkový objem rizikové expozice určí jako 

součin požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 a koeficientu 

12,5. 

CELEX: 32019L2034 (čl. 63 bod 2 - čl. 45 nový odst. 3 BRRD)“ 

K § 132a odst. 6 ZOPRK 

Doporučujeme ustanovení formulovat takto: „(6) Česká 

národní banka nepožádá podle odstavce 5 o urovnání sporu 

ohledně vnitřního minimálního požadavku člena skupiny 

podléhající řešení krize, který je institucí, která je osobou podle 

čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/2033 a na kterou se nevztahují požadavky nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, splňuje-li 

vnitřní minimální požadavek určený dotčeným orgánem 

příslušným k řešení krize podmínky podle § 131 a neliší se od 

minimálního požadavku o více než 2 % součinu požadavku na 

Akceptováno. 

Opraveno slovo „instituci“ na „institucí“. 
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kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/2033 a koeficientu 12,5.“. 

Odůvodnění: 

Oprava legislativně technické chyby. 

K Čl. XVII (účinnost) 

1. Doporučujeme stanovit účinnost ustanovení, kterými se 

transponuje směrnice (EU) 2019/2034, v souladu se směrnicí na 

26. června 2021 (nikoliv 1. července 2021). 

Odůvodnění: 

Podle čl. 67 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2034 členské státy mají 

přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu 

s touto směrnicí do 26. června 2021, přičemž tyto předpisy mají 

být použity ode dne 26. června 2021. Podle návrhu zákona je však 

účinnost transpozičních ustanovení stanovena na 1. července 2021. 

Tím dochází k nesouladu s účinností přímo účinného předpisu 

nařízení (EU) 2019/2033. Důsledkem by bylo, že Česká národní 

banka by k 30. červnu 2021 měla dohlížet obchodníky s cennými 

papíry ještě podle rámce CRD/CRR, nikoliv podle nového rámce 

IFD/IFR. 

2. Doporučujeme zvážit změnu nabytí účinnosti v čl. XVII 

písm. b) z 31. prosince 2021 na 1. ledna 2022. 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke změně nařízení (EU) č. 600/2014 se podle čl. 54a(1) 

„Všechny pravomoci a povinnosti související s činnostmi v oblasti 

dohledu a vymáhání práva ve vztahu k poskytovatelům služeb 

hlášení údajů … přenesou na orgán ESMA ke dni 1. ledna 

2022,…“ a podle čl. 7 nařízení 2018/2175 se „Články 4 a 5 … 

použijí ode dne 1. ledna 2022“, máme za to, že navrhované 

ustanovení týkající se účinnosti, není v adekvátním znění, neboť by 

mělo ve svém důsledku následek v „diskontinuitě“ náležité právní 

úpravy (výhradně) pro den 31. 12. 2021, kdy by již nebyla účinná 

národní právní úprava a evropská právní úprava by nebyla účinná 

ještě. Vzhledem k výše uvedenému tedy doporučujeme zvážit 

1. Akceptováno. 

2. Neakceptováno. 

Důvodem takto stanovené účinnosti je zamezit nutnosti přečíslování 

částí, a to zejména s ohledem na novelu související s rozvojem 

kapitálového trhu (ST 993) a vložení nové části, která upravuje účet 

dlouhodobých investic a má nabýt účinnosti 1. ledna 2022, proto je 

vhodné příslušnou část zrušit den předem. Vypuštění části o 

poskytovatelích služeb hlášení údajů je kompenzováno vložením 

části o crowdfundingu, čímž bude k 1.1.2022 zachováno číslování 

zejména ve vztahu k části třinácté, za kterou se vkládá nová část 

upravující účet dlouhodobých investic. 
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změnu nabytí účinnosti v čl. XVII návrhu písm. b). 

Důvodová zpráva 

Obecná připomínka: 

Doporučujeme odstranit nedostatky důvodové zprávy. 

Odůvodnění: 

Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu, když ta je v některých 

pasážích nedostatečná. V té souvislosti odkazujeme zejména na 

zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, 

když důvodová zpráva neobsahuje zdůvodnění změn § 23, § 26 

(viz níže). Obdobně k novelizačním bodům 2 až 7 (§ 127a odst. 3, 

poznámka pod čarou, § 128b odst. 4, § 129a odst. 1, § 129c odst. 3, 

§ 131 odst. 1, § 132a odst. 6 a § 23 a § 26a), kde je zdůvodnění 

uvedených změn je nedostatečné a je otázkou, zda vůbec odpovídá 

realitě. Odkaz na CELEX: 32019L2034 (čl. 63 bod 2 - čl. 45 nový 

odst. 3 BRRD), uvedený u všech těchto ustanovení je zcela 

nedostatečný, neboť z nového čl. 45 odst. 3 BRRD text obsažený 

ve výše uvedených ustanoveních zákona nevyplývá; je třeba jej 

proto doplnit o další ustanovení předpisů EU, která jsou 

transponována. Pro inspiraci odkazujeme na odůvodnění změn v 

novele ZPKT. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Zvláštní část, k části první, čl. I, k bodům 3 a 4. 

Doporučujeme revizi textu důvodové zprávy v části první, čl. I, 

k bodům 3 a 4. 

Odůvodnění: 

V důvodové zprávě k tomuto ustanovení, kde se uvádí „…Nicméně 

bude mít možnost tyto činnosti vykonávat, pokud je bude mít 

povoleny v bankovní licenci, pak bude ale fakticky bankou podle § 

1 odst. 1 písm. a) ZoB (pokud nebude mít povolenu jen jednu z 

činností, tj. jen přijímání vkladů od veřejnosti nebo jen 

poskytování úvěrů).“. Banka podle dosavadní právní úpravy alias 

banka podle navrhovaného § 1 odst. 1 písm. a) nesmí přijímat 

vklady, pokud zároveň i neposkytuje úvěry, což je v souladu s 

definicí úvěrové instituce v CRR/D. „Class I OCP“ nesmí dle 

Akceptováno jinak. 

Novelizační body budou vypuštěny. 
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současné ani dle navrhované právní úpravy přijímat vklady od 

veřejnosti. „Class I OCP“ nesmí dle navrhované právní úpravy 

poskytovat úvěry [může dělat činnosti podle písmene a) „tj. 

přijímání vkladů a poskytování úvěrů“ nebo b) tj. poskytování 

investičních služeb], což nevíme, zda je skutečně záměrem. 

Zvláštní část, k části šesté, čl. VII K bodu 109 [§ 136 odst. 1 

písm. m)]: 

Doporučujeme následující změnu odkazu v textu důvodové 

zprávy: „ČNB může uložit poskytovateli služeb skupinového 

financování v případě porušení ZPKT, rozhodnutí vydaného 

podle tohoto ZPKT nebo nařízení EU některé z opatření 

vyjmenovaných v čl. 39 odst. 2 písm. a) až c) nařízení o 

skupinovém financování.“ 

Odůvodnění: 

Uvedenou změnu odkazu na nařízení doporučujeme s ohledem na 

stávající chybný odkaz na neexistující ustanovení (tj. čl. 36a odst. 2 

písm. a) až ba)). 

Akceptováno. 

Odkazy opraveny. Zavedená zkratka je „nařízení o crowdfundingu“. 

Zvláštní část, k části desáté, čl. XII k bodu 29 (nový § 315a): 

V druhé větě za čárkou, slovo „investiční“ nahradit slovem 

„investičních“. 

Odůvodnění: 

Písařská chyba. 

Akceptováno. 

Zvláštní část, k části jedenácté, čl. XIV, k bodu 1 [(§ 2 odst. 1 

písm. b)] 

Doporučujeme formulovat takto: „V definici instituce se s 

ohledem na přijetí IFR vymezuje OCP odkazem na nařízení 

IFR. Institucí je OCP, který má povinnost mít počáteční 

kapitál podle čl. 9 odst. 1 IFD nejméně 750 tis. EUR.“ 

Odůvodnění: 

Čl. 9 IFD stanoví v jednotlivých odstavcích různé požadavky na 

počáteční kapitál. S ohledem na upravené znění čl. 2 odst. 1 bod 3 

BRRD, podle něhož: „investičním podnikem“ investiční podnik ve 

Akceptováno. 

Odkaz na IFR byl upřesněn. 
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smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/2033 (*12), který podléhá požadavku na 

počáteční kapitál stanovenému v čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/2034“, doporučujeme doplnit odkaz 

přímo na čl. 9 odst. 1 IFD. 

Zvláštní část, k části jedenácté, čl. XIV, k bodům 2 – 7 

Doporučujeme řádně odůvodnit změny v § 23 odst. 2 a § 26a 

odst. 1 ZOPRK (novelizační body 2 a 3) a stávající odůvodnění 

k bodům 2 – 7 doporučujeme změnit na odůvodnění k bodům 4 

– 9. 

Odůvodnění: 

Věcně důvodová zpráva k bodům 2 - 7 upozorňuje pouze na změny 

celkového objemu rizikové expozice určitého OCP, avšak v 

některých případech se nejedná o změnu celkového objemu 

rizikové expozice, ale o změnu odkazu na kapitálové požadavky 

nově podle IFR (úprava § 23 odst. 2, § 26a odst. 1, § 128b odst. 4, 

§ 129a odst. 1 a § 131 odst. 1 ZOPRK). V tomto ohledu 

doporučujeme tedy změnu textu důvodové zprávy. 

Akceptováno. 

Budou navrženy následující body důvodové zprávy: 

K bodům 2, 3, 5, 6 a 8 

S ohledem na přijetí IFR dochází ke změnám výpočtu požadavků 

na kapitál promítnutým v předmětných ustanoveních doplněním 

odkazu na nařízení IFR. 

K bodům 4, 7 a 9 

S ohledem na přijetí IFR se celkový objem rizikové expozice OCP, 

jehož počáteční kapitál je alespoň 750 tis. EUR, ale který není 

systémově významný (nespadá do tzv. „Class 1“ a neplní 

kapitálové požadavky podle CRR), určí jako součin požadavku na 

kapitál podle čl. 11 odst. 1 IFR a koeficientu 12,5. 

Komora 

auditorů 

Ustanovení § 118 odst. 2 a 3 

Upozorňujeme, že požadavky zákona č. 563 /1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

účetnictví), se vztahují na ověření výroční zprávy (dále jen „VZ“), 

nikoli na ověření výroční finanční zprávy dle zákona (dále jen 

„VFZ“). Navrhované znění novely zákona povede k tomu, že část 

VFZ (zejména část dle § 118 odst. 5 a 6 zákona) již nebude 

ověřena auditorem, protože se nově nebude jednat o součást VZ. 

To je, dle našeho názoru, v rozporu s čl. 20 odst. 3 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. 

Domníváme se také, že z dle návrhu znění ustanovení § 118 odst. 2 

zákona nově nebudou součástí výroční finanční zprávy ani zpráva 

Vysvětleno. 

V návaznosti na nařízení ESEF (2019/825) se upravuje 

terminologie zákona tak, aby odpovídala terminologii práva EU. 

Proto se zavádí pojem výroční finanční zpráva, kdy se tato zpráva 

skládá s účetní závěrky, zprávy vedení a prohlášení. Zpráva 

auditora nemusí být součástí výroční finanční zprávy, ale musí být 

zveřejněna společně s ní. S ohledem na aktuální terminologii 

zákona o účetnictví se namísto „zpráva vedení“ hovoří o „výroční 

zprávě“ s tím, že tato terminologie bude upravena v návaznosti na 

přijetí nového zákona o účetnictví. Nicméně zákon o účetnictví 

požaduje, aby účetní závěrka byla součástí výroční zprávy (resp. 

zprávy vedení), což není v souladu s požadavky práva EU. Ve 

vztahu k výroční finanční zprávě by toto znamenalo, že by účetní 

závěrka byla uvedena dvakrát, jednou samostatně a jednou jako 

součást výroční zprávy. Proto se vylučuje aplikace § 29 odst. 5 

ZoÚ. Povinnost uveřejnit výroční zprávu ve Sbírce listin bude 
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auditora a další zprávy podle jiných právních předpisů, např. 

zpráva o vztazích, protože písm. 2) tohoto odstavce je z obsahu 

výroční finanční zprávy vylučuje a samostatně uvedeny nejsou. 

Nejsme si jisti, zda to byl skutečný záměr zákonodárce a takto 

navrhovaná úprava poskytne uživatelům všechny potřebné 

informace. 

S VZ je podle zákona o účetnictví také spojena povinnost jejího 

zveřejnění a podle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů, se do sbírky listin vedené obchodním 

rejstříkem ukládá VZ a nikoli VFZ. Pokud bude navrhované znění 

novely zákona zachováno, pak budou uživatelům účetních závěrek 

chybět veřejně přístupné důležité informace o účetních jednotkách, 

což je v rozporu s principy transparentnosti, a povede to k horšímu 

stavu, než jaký doposud je. Domníváme se rovněž, že existence 

dvojích zpráv (VZ a VFZ) bude pro uživatele matoucí. 

Zároveň bychom chtěli upozornit, že požadovaná povinnost 

uveřejnění VFZ podle § 118 odst. 3 poslední věta, by v ČR měla 

být naplněna prostřednictvím zveřejnění ve Sbírce listin 

obchodního rejstříku a tím tak byl zachován jednotný postup pro 

všechny dotčené účetní jednotky. Domníváme se také, že při 

zachování tohoto postupu, není nezbytné stanovit 10letou lhůtu. 

V navrhované novele zákona chybí požadavek, aby emitent 

vyhotovil VFZ zároveň s VZ. Auditor, který je při své práci vázán 

právními i profesním předpisy, při ověření účetní závěrky musí mít 

k dispozici veškeré informace, které budou zveřejněny společně 

s účetní závěrkou. Auditor ve své zprávě také popisuje, jaké 

doprovázející informace ověřil. Není možné, aby existovaly dva 

různé dokumenty (VZ a VFZ) obsahující ověřovanou účetní 

závěrku, které se budou lišit rozsahem dodatečných informací. To 

by pak vyžadovalo dvě různé zprávy auditora, které není k jedné 

účetní závěrce možné v souladu s regulací auditorské profese 

vydat. 

Na základě výše uvedeného doporučujeme, aby: 

- navrhovaná úprava vedla k vydání pouze jedné výroční 

splněna uveřejněním výroční finanční zprávy, která v sobě výroční 

zprávu zahrnuje (pokud nebude zpráva auditora součástí výroční 

finanční zprávy, musí být zveřejněna současně s ní). Výroční 

finanční zprávu do Sbírky listin zakládá Česká národní banka. 

Emitent zasílá VFZ České národní bance a ta ji bezodkladně 

zveřejní v OAM (z tohoto důvodu je nutná lhůta 10 let) a zašle do 

Sbírky listin (kde bude zveřejněna se zpožděním, které není pro 

účastníky kapitálového trhu akceptovatelné). Součástí výroční 

zprávy (zprávy vedení) bude i nadále zpráva o vztazích (podle § 84 

ZOK) či zpráva o řízení a správě společnosti (podle ZPKT) - tyto 

zprávy tak budou i součástí výroční finanční zprávy. Protože je 

výroční zpráva součástí výroční finanční zprávy, je logické, že musí 

být vyhotoveny současně. Obdobně bude součástí výroční finanční 

zprávy i účetní závěrka. Auditor ověřuje celou výroční finanční 

zprávu. Platí opačné pravidlo, tedy že výroční zpráva je součástí 

výroční finanční zprávy (nikoli obráceně). Bude navržena tato 

změna zákona o auditorech: 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o auditorech 

Čl. XI 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů 

(zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 

zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 

Sb., zákona č. 334/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona 

č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 367/2019 

Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 20 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova „, nebo § 

20ba“. 

2. V § 20b se na konci písmene a) doplňují slova „nebo přímo 

použitelným předpisem Evropské unie“. 

3. Za § 20b se vkládá nový § 20ba, který včetně nadpisu zní: 

„§ 20ba 
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zprávy, nikoli dvou; například tak, že VFZ by byla 

součástí VZ, 

- zrevidovat požadavky na obsah výroční finanční zprávy, 

aby nedošlo k vyloučení pro uživatele důležitých 

dokumentů, např. zprávy auditora, zprávy o vztazích 

(například tak, že VFZ by byla součástí VZ). 

- do § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 

pozdějších předpisů, byl doplněn požadavek, že zpráva 

auditora obsahuje i vyjádření auditora ke splnění 

požadavků ESEF, 

- byla dořešena možnost a způsob zveřejnění nově 

požadovaného formátu výroční zprávy ve sbírce listin 

vedené obchodním rejstříkem 

Požadavky na ověření výroční finanční zprávy emitenta, který 

vyhotovuje výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický 

formát pro podávání zpráv 

(1) Na ověření výroční finanční zprávy emitenta, který vyhotovuje 

výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro 

podávání zpráv, se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona 

upravující ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy; 

požadavky na ověření výroční zprávy a konsolidované výroční 

zprávy tím nejsou dotčeny. 

(2) Ověřuje-li auditor výroční finanční zprávu emitenta, který 

vyhotovuje výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický 

formát pro podávání zpráv, auditor se také vyjádří, zda použité 

značkování je v souladu s právními předpisy nebo přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie.“. 

Ustanovení § 118 odst. 5 zákona 

…(5) Součástí výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy 

emitenta podle odstavce 1 2 písm. b) je také výkaz o řízení a správě 

společnosti, který obsahuje …. 

Zdůvodnění 

V případě ustanovení § 118 odst. 5 zákona navrhuje doplnit odkaz 

na část výroční zprávy vyhotovované emitentem podle zákona o 

účetnictví. Důvodem návrhu této změny je požadavek na ověření 

těchto údajů auditorem (podrobněji také připomínka č. 1). Výroční 

finanční zpráva jako celek auditorskému ověření nepodléhá. Tento 

problém lze nejlépe vyřešit tak, že VFZ se stane součástí VZ. 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

Součástí výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy podle 

odstavce 2 písm. b) emitenta podle odstavce 1 (...) 

Tuto povinnost mají všichni kótovaní emitenti. 

Ustanovení § 118 odst. 6 zákona 

…(6) Výkaz o řízení a správě emitenta podle odstavce 1 písm. a) 

obsahuje také číselné údaje a informace o …. 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že úvodní věta neobsahuje správný odkaz na 

Akceptováno. 

Upraveno takto: 

Výkaz o řízení a správě podle odstavce 5 emitenta podle odstavce 1 

písm. a) (...) 

Tuto povinnost mají jen kótovaní emitenti akcií. 
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odstavec § 118. V ustanovení § 118 odst. 1 zákona není výkaz o 

řízení a správě emitenta vůbec řešen. Z navrhovaného znění tak 

není zřejmé, zda je tento výkaz součástí VFZ a jaké jeho části 

podle odstavce 2 bude patřit. Členění podle odstavce 2 je 

významné pro určení, zda tyto informace bude ověřovat auditor 

(viz připomínka č. 1). Navrhujeme proto odkaz do odstavce 2 

ustanovení § 118 doplnit, příp. vytvořit v tomto odstavci vlastní 

část. Tato připomínka pozbyde relevance, pokud dojde k úpravě, 

kdy se VFZ stane součástí VZ. 

NKÚ K čl. VII bodu 24. - § 6ab zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu 

Podle tohoto novelizačního bodu se za § 6a vkládá nový § 

6ab. Nově vkládaný paragraf doporučujeme správně označit 

jako § 6b. 

Akceptováno. 

K čl. VII bodu 119. - § 152 odst. 1 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu 

Uvozovací část věty nenavazuje na výčet pod jednotlivými 

písmeny. Za slovo „zejména“ proto doporučujeme vložit 

např. slova „informace, které se týkají“. 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulka strana 46, článek 20 odst. 3 písm. b) 

Směrnice (částečně transponováno v ustanovení § 14 odst. 

2 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 

kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů) 

Úprava EU zavádí pro dohledové orgány členských států 

povinnost zveřejnění sankce nebo jiného opatření uloženého 

na základě čl. 18 Směrnice anonymně v případě, že by 

zveřejnění ohrozilo probíhající trestní vyšetřování nebo 

stabilitu finančních trhů. Navrhovaná úprava pozměňuje tuto 

podmínku na probíhající trestní a správní řízení. Tato 

extenze nemá podle našeho názoru oporu ve výše uvedeném 

ustanovení Směrnice. Ačkoliv lze logicky pochopit snahu 

české úpravy o ochranu některých vnitrostátních procesů, 

Neakceptováno. 

Zmíněné ustanovení je transpozicí celé řady předpisů, kdy 

např. čl. 29 směrnice 2004/109/EU hovoří o probíhajícím 

úředním vyšetřování (ongoing official investigation). 

Obdobně čl. 34 nařízení EU 596/2014 hovoří o probíhajícím 

vyšetřování (ongoing investigation), stejně jako čl. 71 

směrnice 2014/65/EU nebo čl. 99b směrnice 2009/65/EU. 

Bereme ale připomínku na vědomí, kdy je nutno brát v potaz, 

že jiné směrnice a nařízení takto explicitní nejsou, např. čl. 36 

nařízení EU 1060/2009 (nehovoří ani o trestním řízení) a čl. 

68 směrnice 2013/36/EU hovoří jen o trestním řízení 

(obdobně čl. 20 směrnice 2019/2034. Tato nejednotnost 

právní úpravy EU je na úrovni českého zákona obtížně 
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doporučujeme sjednotit stav s úpravou EU a nahradit termín 

„probíhající trestní nebo správní řízení“ termínem 

„probíhající vyšetřování v trestním řízení“. 

řešitelná, nicméně předpokládáme, že Česká národní banka 

bude aplikovat eurokonformní výklad. Pokud by případně 

hrozil infringement, budeme toto připraveni řešit, aktuálně 

však považujeme platné právo za vyhovující a ani Úřad vlády 

(odbor kompatibility) v tomto ohledu nic nenamítal, když se 

úprava přijímala zákonem č. 148/2016 Sb. 

Srovnávací tabulka strana 47, článek 22 odst. 1 první 

pododstavec Směrnice (částečně transponováno 

v ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 

zákonů) 

Směrnice stanoví povinnost pro dohledové orgány členských 

států nastavit mechanismus tzv. whistleblowingu. Ustanovení 

Směrnice hovoří o nutnosti zavést mechanismus umožňující 

okamžité oznámení hrozících nebo skutečných porušení 

vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato Směrnice. 

Navrhovaná úprava určuje zavést účinný mechanismus 

hlášení, který umožňuje oznámení porušení, definici jeho 

rychlosti však pojem „okamžité“ neobsahuje. Ve svém 

důsledku by tento rozdíl mohl znamenat posun ve výkladu 

daného ustanovení nežádoucím směrem. Rychlost tohoto 

oznamování hraje zásadní roli pro možnost učinit efektivní 

opatření příslušného orgánu dohledu (viz finanční spekulace 

atp.). Doporučujeme vložit do uvedeného ustanovení termín 

„okamžité“ a doplnit text navrhované úpravy ve smyslu 

komunitárního práva s ohledem na to, že smysl zavedení výše 

uvedeného mechanismu, zejména vzhledem k možným 

negativním dopadům, spočívá mimo jiné v jeho rychlosti. 

Neakceptováno. 

Ochrana oznamovatelům náleží při jakémkoli oznámení. 

Stanovení lhůty „okamžité“ navíc není jasné, protože není 

jasný počátek běhu lhůty. Zavedení systému pro hlášení 

umožňuje okamžité hlášení i hlášení pozdější. 

NSZ K části páté, čl. V 

Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nevyhověno, vysvětleno. 

Při přípravě novely ZoDluh č. 307/2018 Sb. bylo navrhováno 

zavedení legislativní zkratky „věc v právním smyslu (dále jen 

„věc“), obdobně jako je tomu již nyní v ZPKT a ZISIF. Nicméně na 
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K bodům 14 až 19 (§ 31): 

V uvedeném ustanovení se upřesňují tzv. způsobilá krycí aktiva, 

která lze zapsat do rejstříku krycích aktiv. Přestože nejde přímo o 

normativní text, navrhujeme v zájmu přesnosti a srozumitelnosti 

upravit nadpis uvedeného ustanovení zákona tak, aby neobsahoval 

zavádějící formulaci „...a související věci“. Ze stávající formulace 

„Způsobilá krycí aktiva a související věci“ není na první pohled 

zřejmé, zda jde o věc v právním smyslu či jde významově spíše o 

související otázky a nadpis tak může být do značné míry 

zavádějící. 

Pouze na doplnění upozorňujeme na písařskou chybu v důvodové 

zprávě k bodu 28 (nový díl 3, nové § 32f až 32i), kde měla být 

zřejmě formulace, že za nesplnění některých povinností právní 

úprava umožňuje uložit sankci za přestupek. 

základě připomínky doc. Boháče v rámci pracovní komise LRV k 

finančnímu právu bylo toto upraveno jen na „věc“, protože takto to 

používají již daňové předpisy: 

17. Bod 78 - § 30a: slova „v právním smyslu (dále jen „věc“)“ 

nahradit slovem „podle“. 

Nicméně ZoDluh používá pojem „věc“ ve smyslu NOZ, tedy „věc v 

právním smyslu“. Cituji z důvodové zprávy k uvedené novele: 

§ 28a odst. 1 ZoDluh již používá pojmy, které jsou definovány až 

dále, jako je „krycí aktiva“, „krycí portfolio“ a „dluhů z krytých 

dluhopisů, k jejichž zajištění toto krycí portfolio slouží“. Rovněž 

například majetková hodnota (věc v právním smyslu - viz § 489 

NOZ: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné 

od osoby a slouží potřebě lidí.“), která přestane splňovat požadavky 

§ 31 odst. 1 nebo 2 ZoDluh, přestane být krycím aktivem, i když 

bude zapsána v rejstříku krycích aktiv (její hodnota tak bude pro 

účely těchto testů rovna nule); nicméně toto nemá za následek, že 

by tato majetková hodnota přestala být součástí krytí (krycího 

portfolia) ani že je nutno ji z rejstříku krycích aktiv vymazat (§ 30b 

odst. 2 ZoDluh). 

§ 31 ZoDluh již dnes (a na tom se nic nemění) rozlišuje mezi 

krycími aktivy (§ 30a ZoDluh), což jsou způsobilá krycí aktiva 

zapsaná v rejstříku krycích aktiv. Kromě toho ale ke krytí slouží i 

související věci v právním smyslu (dříve „majetková hodnota“, 

např. v ZISIF a NVIT - viz novelu NVIT č. 133/2017 Sb.), tj. věci, 

které se do rejstříku krycích aktiv nezapisují (a tedy nejsou krycími 

aktivy). Obdobně je konstruován § 31a - „související dluhy“. V 

rámci nového zákona o účetnictví (aktuálně je diskutován věcný 

záměr v komisích LRV) se budou vést diskuse ohledně účetního 

pojmosloví (aktiva a závazky) vs terminologie civilního práva 

(majetek a dluhy, kdy „závazek“ je něco zcela jiného). 

Cituji z DZ k NV č. 133/2017 Sb.: 

Některé změny, které návrh provádí, mají legislativně technickou 

povahu. Většinou se jedná o nahrazení sousloví „majetková 

hodnota“ slovem „věc“ (ve smyslu „věc v právním smyslu“). 
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Důvodem této změny je zejména to, že se jedná o synonyma. V době 

přijetí ZISIF nebyl ještě nový občanský zákoník účinný, a nebylo tak 

možno se plně spolehnout na jeho terminologii (byť se o to ZISIF v 

mnoha případech snažil). Dalším důvodem je aktuálně 

připravovaný nový zákon o oceňování, který má pro slova 

„hodnota“ a „cena“ zvláštní využití a použití slov „majetková 

hodnota“ by tak mohlo být matoucí. To ostatně prokazuje i samotný 

občanský zákoník, který slov „majetková hodnota“ používá 

nekonsistentně - někdy ve významu „věc jako hodnota“ a jindy ve 

významu „hodnota věci“. Navrhuje se proto pro příště v předpisech 

finančních trhu slov „majetková hodnota“ nepoužívat, a místo toto 

hovořit o „věcech“. Obdobně k tomuto tématu přistupuje i novela 

zákona o dluhopisech, předložená do vlády začátkem listopadu 

2016. Podobně je ve vztahu k zákonu o podnikání na kapitálovém 

trhu (zák. č. 256/2004 Sb.) a zákonu o investičních společnostech a 

investičních fondech (zák. č. 240/2013 Sb.) postaven i pozměňovací 

návrh ke Sněmovnímu tisku 869. 

Důvodovou zprávu není potřeba upravovat, hovoří se tam o 

sankcích v množném čísle. 

K části šesté, čl. VII 

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, ve znění pozdějších předpisů 

K bodu 11 (§ 2 nový odstavec 3) a k bodu 12 (§ 2 nový odstavec 7 

a zrušení stávajícího odstavce 6, po přečíslování 7): 

V uvedených ustanoveních jsou doplněny definice ze směrnice IFD 

a jsou zde obsaženy odkazy na některé články nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/65/EU. Ačkoliv legislativně technicky je využito odkazů 

s deklarovaným cílem usnadnit adresátům normy orientaci v 

právních předpisech v oblasti kapitálového trhu, dáváme 

na zváženou, zda by vysvětlení pojmů přímo v novelizovaném 

právním předpisu pro přehlednost právní úpravy, tedy pro dosažení 

stanoveného cíle, nebylo vhodnější. 

Neakceptováno. 

Nařízení EU jsou přímo závazné a není záměrem předkladatele je 

kopírovat do českého zákona, a to i s ohledem na to, že používají 

terminologii práva EU a nikoli českého práva. 
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K bodu 119 (hlava II): 

V této části návrhu zákona se objevuje větší množství jazykových 

nepřesností způsobených transpozicí evropské legislativy. 

Považujeme za nezbytné, aby zejména tyto pasáže návrhu zákona 

prošly pečlivou jazykovou korekturou. Upozorňujeme na některé 

konkrétní nedostatky a navrhujeme následující formulace: 

 § 150 odst. 3: ... nebo dohledu nad dodržováním ... 

 § 151 odst. 2 písm. b): koordinaci žádostí o informace, ...  

 § 152 odst. 2 písm. b): postupů získávání informací od 

evropských obchodníků s cennými papíry, kteří jsou 

součástí skupiny obchodníka s cennými papíry, a postupů 

ověřování... 

 § 152 odst. 2 písm. c): informaci o nepříznivém vývoji ... 

 § 152 odst. 2 písm. d): informaci o veškerých 

významných sankcích a mimořádných opatřeních ... 

 § 152 odst. 2 písm. e): informaci o uložení ... 

 § 152 odst. 3 písm. b): významných sankcích uložených 

obchodníkovi ... nebo ohledně jiných mimořádných 

opatřeních a, 

 § 152 odst. 3 písm. c): specifických kapitálových 

požadavků ... 

 § 155: ... a měl dostatek odborných znalostí, ... 

Akceptováno částečně. 

1. Opraveno. 

2. Opraveno. 

3. Již takto obsaženo v původním návrhu § 152 odst. 1. 

4. Neopraveno, v návětí doplněno „týkající se“, čili větná vazba 

vyhovuje. 

5. Neopraveno, v návětí doplněno „týkající se“, čili větná vazba 

vyhovuje. 

6. Neopraveno, v návětí doplněno „týkající se“, čili větná vazba 

vyhovuje. 

7. Opraveno na „sankcí“, jinak větná vazba vyhovuje. 

8. Opraveno. 

9. Opraveno. 

K bodu 137 (§ 173): 

Podle důvodové zprávy se jedná o úpravu přestupků a sankcí za ně 

pro investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové 

osoby a smíšené holdingové osoby, přičemž povinnost stanovit pro 

uvedené osoby pokuty jako procenta z obratu a dvojnásobku 

neoprávněného prospěchu vyplývá z čl. 18 odst. 2 a čl. 54 směrnice 

IFD. Uvedeným osobám lze podle navrhovaného ustanovení uložit 

pokutu limitovanou částkou 10 000 000 Kč (a), výší 10 % 

celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho 

poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky 

Akceptováno. 

§ 173 opraven dle připomínky. Změny v § 165 a 166 nejsou touto 

novelou navrhovány. 
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(b), nebo výší dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit (c). Není však stanoveno 

dostatečné (vyčerpávající) pravidlo, kterým z uvedených limitů se 

v jednotlivých konkrétních případech při ukládání pokuty řídit, a to 

například na rozdíl od ustanovení § 172 odst. 5, 6 zákona č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, v němž jsou obsaženy limity pokut 

ukládaných emitentům investičních nástrojů včetně komplexních 

pravidel pro jejich uložení. Právě zde by bylo možné nalézt 

inspiraci při novelizaci právní úpravy přestupkové agendy ve 

vztahu k investičním holdingovým osobám, smíšeným finančním 

holdingovým osobám a smíšeným holdingovým osobám, jejíž 

doplnění považujeme za nezbytné. Je však třeba konstatovat, že 

obdobné nedostatky se ve vztahu k přestupkům zahraničních osob 

a investičních zprostředkovatelů dají nalézt i v § 165 odst. 5, 6 a v 

§ 166 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 

trhu, ve znění pozdějších předpisů, jejichž novelizace není 

předpokládána, avšak jejichž změnou by bezpochyby mohlo dojít 

ke sjednocení právní úpravy. Uvedené nedostatky částečně 

novelizované právní úpravy by mohly vést k právní nejistotě, jakož 

i k nejistotě, tápání či libovůli České národní banky při ukládání 

pokut. 

K bodu 140 (§ 184): 

V tomto ustanovení jsou upraveny přestupky právnických osob 

spočívající v porušení nařízení Evropské unie o poskytovatelích 

služeb skupinového financování. Nedostatek navrhované právní 

úpravy opět spatřujeme v nepřesném stanovení pravidel pro 

ukládání pokut v § 184 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a 

navrhujeme, aby došlo k doplnění pravidel po vzoru § 172 odst. 5 

téhož zákona. 

Akceptováno. 

Nově bude toto ustanovení znít následovně: 

(3) Za přestupek odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 

a) 13 750 000 Kč, 

b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle 

její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní 

závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmeni a), 

nebo 

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 

spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného 

prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou 

v písmenech a) a b). 
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NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA: 

 

Resort Připomínky Komentář 

AKAT K § 220 ZISIF ODST. 1) a 4) 

(1) Statut fondu kolektivního investování obsahuje 

a) údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora a 

depozitáře fondu kolektivního investování, případně údaje nutné k 

identifikaci promotéra, byl-li ustaven, 

b) údaje nutné k identifikaci fondu kolektivního investování, 

c) investiční strategii, včetně investičních limitů, 

d) rizikový profil fondu kolektivního investování, 

e) údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování, 

f) zásady pro hospodaření fondu kolektivního investování, 

g) údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech fondu kolektivního 

investování, 

h) údaje týkající se podílových listů nebo akcií vydávaných fondem 

kolektivního investování, 

i) údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z 

majetku fondu kolektivního investování, 

j) údaje o zásadách odměňování, a to alespoň odkazem na internetové 

stránky, 

k) údaje o možnosti pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, 

kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního 

fondu nebo zahraničního investičního fondu, a v případě, že dojde k 

pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje 

obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního 

fondu, údaje o pověřeném, a 

l) další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení 

investice, včetně informací podle čl. 14 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2365., 

m) údaje týkající se rizik udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení 

Akceptováno. 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2088 ze dne 27. 

listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s 

udržitelností v odvětví finančních služeb a 

n) údaje týkající se prosazování environmentálních nebo 

sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2088. 

CELEX: 32019R2088 [čl. 6 odst. 1 a 3 písm. a) a čl. 11 odst. 1, 2 

písm. g) a odst. 3] 

Komentář AKAT: Proč je třeba uvádět tyto údaje do statutu, jestliže 

dle čl. 11 odst. 2 cit. nařízení se mají uveřejňovat ve výroční zprávě? 

Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku se zveřejní takto: 

a) správci alternativních investičních fondů uvádějí tyto informace ve 

výroční zprávě podle článku 22 směrnice 2011/61/EU; 

g) správcovské společnosti SKIPCP uvádějí tyto informace ve výroční 

zprávě podle článku 69 směrnice 2009/65/ES 

(2) Vylučuje-li povaha některého údaje jeho uvedení ve statutu, 

uvede se údaj, který svým obsahem požadovanému údaji nejblíže 

odpovídá. 

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky k obsahu a 

struktuře statutu fondu kolektivního investování v rozsahu odstavce 

1. 

(4) Nejsou-li rizika týkající se udržitelnosti relevantní, musí údaje 

podle odstavce 1 písm. n) obsahovat vysvětlení důvodů pro 

takový závěr. 

Komentář AKAT: Rizika udržitelnosti upravuje odst. 1 písm. m), 

nikoli n). 

CELEX: 32019R2088 [čl. 6 odst. 1 a 3 písm. a) a čl. 11 odst. 1, 2 

písm. g) a odst. 3] 

K § 297b ZISIF 

(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 České republice 

Akceptováno. 
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oprávněný přesáhnout rozhodný limit, lze v České republice 

předběžně nabízet, pokud informace sdělené potenciálním 

investorům 

a) nejsou dostatečné k tomu, aby investorům umožnily zavázat se 

k nabytí podílů konkrétního investičního fondu, 

Komentář AKAT: Nemělo by to znít „nabytí podílů na konkrétním 

investičním fondu“? 

ČBA K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

implementací právních předpisů EU týkajících se unie kapitálových 

trhů, nevznesli námi oslovení zástupci členských bank žádné 

připomínky. 

Vzato na vědomí. 

 

                                            
i směrnice EP a R (EU) 2019/2162 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy 
ii směrnice EP a R (EU) 2019/1160, kterou se mění směrnice MiFID a AIFMD, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování 
iii směrnice EP a R (EU) 2019/1160, kterou se mění směrnice MiFID a AIFMD, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování 
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