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Ministerstvo financí  

III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

 A. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Vyhláškou se upravují podrobnosti plnění informační povinnosti obchodníků s cennými 

papíry a některých dalších osob činných na kapitálovém trhu (dále jen „povinné osoby“) 

podle § 129b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZPKT“).  

 

Ustanovením § 129b ZPKT je povinným osobám uložena povinnost poskytnout Garančnímu 

fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“) informaci o výši 

zákaznického majetku, za který by v případě jeho nevydání byla vyplácena náhrada 

z Garančního fondu. Navrhovanou vyhláškou se upravuje způsob a forma plnění této 

informační povinnosti vůči Garančnímu fondu.  

  

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Vyhláška je vydávána k provedení § 129b ZPKT, který ukládá Ministerstvu financí stanovit 

vyhláškou podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti. Vyhláška 

naplňuje dané zmocnění a není s ním v rozporu. 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Z právních předpisů Evropské unie ani judikatury Evropského soudního dvora nevyplývají 

žádné specifické požadavky vztahující se k oblastem upraveným návrhem prováděcího 

právního předpisu. 

 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje rozpor s právními předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie, zejména se zásadou proporcionality a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, 

nediskriminace a právní jistoty. 

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Ustanovení § 129b ZPKT, k jehož provedení je návrh vyhlášky předkládán, dostatečně 

určitým způsobem stanoví informační povinnost ohledně zákaznického majetku krytého 

pojištěním poskytovaným Garančním fondem. V současnosti však nejsou předvídaným 

podzákonným právním předpisem upraveny podrobnosti plnění této informační povinnosti.    

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBUCFR6GG)



- 4 - 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Návrh vyhlášky nepředstavuje dopady do státního rozpočtu nebo ostatních veřejných 

rozpočtů. Nepředpokládají se rovněž dopady na specifické skupiny obyvatel, kterým náleží 

vyšší míra ochrany.  

 

Z podnikatelského prostředí má návrh vyhlášky omezený dopad pouze na povinné osoby 

podléhající informační povinnosti (nebankovní obchodníci s cennými papíry, banky 

poskytující některou z hlavních investičních služeb, investiční společnosti a srovnatelné 

zahraniční osoby obhospodařovávající majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční 

nástroj, nebo provádějící úschovu nebo správu investičního nástroje pro zákazníka). Jedná se 

řádově o desítky subjektů. 

 

Plnění informační povinnosti vyvolá administrativní náklady na straně povinných osob. 

S ohledem na to, že půjde o plnění informační povinnosti pouze jednou ročně a že byla 

zvolena co nejméně zatěžující forma plnění v podobě zaslání datové zprávy, tj. bez nutnosti 

hradit náklady na tisk a poštovné, bude toto zvýšení administrativních nákladů pouze 

nepatrné.  

 

VI.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje do 

rovnosti mužů a žen, jelikož žádným způsobem, ani nepřímo svými dopady, mezi muži 

a ženami nerozlišuje. 

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Povinné 

osoby nebudou informovat Garanční fond o údajích za jednotlivé zákazníky, ale budou 

poskytovat pouze agregovaná data.  

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Navrhovaná právní úprava byla posuzována v souladu se schválenou vládní metodikou na 

hodnocení korupčních rizik (CIA – Corrupt Impact Assessment). V rámci postupu CIA 

(vč. jejich skrytých forem) zpracovatelé návrhu dospěli k závěru, že právní úprava žádným 

způsobem neusnadňuje korupční jednání a ani neznesnadňuje jeho odhalování. 

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBUCFR6GG)



- 5 - 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1  

Upravuje se předmět vyhlášky. Vyhláška konkretizuje podrobnosti, formu, způsob a strukturu 

plnění povinnosti uložené povinným osobám v ustanovení § 129b ZPKT.  

 

K § 2  

Pro účely navrhované vyhlášky se definují povinné osoby k plnění informační povinnost vůči 

Garančnímu fondu, přičemž okruh povinných osob je vymezen § 129b ZPKT. Povinnou 

osobou jsou osoby účastnící se záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem. 

 

Konkrétně je povinnou osobou obchodník s cennými papíry, banka poskytující některou 

z hlavních investičních služeb, investiční společnost a srovnatelná zahraniční osoba 

obhospodařovávající majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, nebo 

provádějící úschovu nebo správu investičního nástroje pro zákazníka. S ohledem na znění 

§ 28 odst. 1 ZPKT pak navrhované ustanovení zpřesňuje, že povinnou osobou je rovněž 

zahraniční osoba se sídlem mimo Evropskou unii, která na základě povolení ČNB poskytuje 

investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky.  

 

K § 3 

Navrhované ustanovení podrobně upravuje výpočet té části zákaznického majetku, která je 

kryta Garančním fondem a jejíž souhrnná hodnota je reportována jednou povinnou osobou za 

všechny její zákazníky. Výstupem by tak měla být částka, která odpovídá hypotetické výši 

náhrad vyplácených Garančním fondem podle § 130 odst. 9 k poslednímu pracovnímu dni 

příslušného roku.  Termín pro splnění povinnosti předložit informaci Garančnímu fondu 

vychází z ustanovení § 129b ZPKT. 

 

Povinná osoba vypočte požadovanou částku tak, že výši majetku každého zákazníka 

(tj. peněžních prostředků a investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry převzal za 

účelem poskytnutí investiční služby, a peněžních prostředků a investičních nástrojů získaných 

za tyto hodnoty pro zákazníka) násobí koeficientem 0,9 a zastropuje na úrovni odpovídající 

částce 20 tis. EUR na jednoho zákazníka.  

 

Z výpočtu je vyloučen souhrn majetku zákazníků, kteří dle § 130 odst. 4  písm. b) ZPKT 

nemají nárok na náhradu z Garančního fondu, tj. majetek územních samosprávních celků. 

Povinná osoba však nebude povinna za účelem vyloučení majetku některých zákazníků 

z výpočtu zjišťovat některé informace, které ji k okamžiku plnění informační povinnosti 

nemusí být známy (například informaci, zda je zákazník osobou blízkou osobě, která provádí 

audit povinné osoby).  

 

Údaje v cizí měně se přepočtou na koruny české dle kurzu vyhlášeného Českou národní 

bankou pro poslední den příslušného roku. Tento postup by povinná osoba měla uplatnit také 

při aplikaci limitu 20 tis. EUR. 

 

K § 4 

Informaci o výši zákaznického majetku stanovené podle § 3 navrhované vyhlášky předává 

povinná osoba Garančnímu fondu elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
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K § 5 

  

Navrhované ustanovení stanoví postup pro opravu již zaslané informace, a to z důvodu chyby, 

nebo z důvodu opravy údajů, z nichž je reportovaná informace zjištěna.   

 

K § 6  

 

S ohledem na plnění informační povinnosti poprvé v lednu 2021 se navrhuje účinnost 

navrhované vyhlášky k 1. lednu 2021. 
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