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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
V. 

 
Návrh vyhlášky o podrobnostech, formě, způsobu a struktuře plnění informačních povinností některých osob podnikajících na 
kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 13. 10. 2020 
s termínem dodání stanovisek do 27. 10. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Připomínky uplatnily: ÚV – OKOM, MV, ČNB, Asociace pro kapitálový trh 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR – 
OKOM 
(doporučující) 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Právo EU upravuje systém harmonizované minimální 
úrovně ochrany – odškodnění investorů v případě, že 
investiční podnik není schopen splnit své závazky vůči 
svým investičním klientům. Tuto věc upravuje směrnice z r. 
1997 , na jejíž postupy se předkladatel odvolává ve zvláštní 
části odůvodnění (k § 3), která však byla transponována do 
prováděného zákona o podnikání na kapitá-lovém trhu. 

Technický postup – tedy formu, způsob a strukturu plnění 
dané informační povinnosti právo EU neupravuje. 

 

 

K Odůvodnění: 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno 
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Odůvodnění předložené vyhlášky je v několika aspektech 
vnitřně rozporné. 

Týká se to již části obecné – vztahu k právu EU, bod III, viz 
výše, vztahu k platné právní úpravě a rámcové vazbě na 
směrnici 97/9/ES,  

bod IV (odůvodňuje prováděný § 129b ZPKT vymezení 
povinných osob v § 2 předloženého návrhu ?),  

 
v části zvláštní je pak zcela nejasné odůvodnění vztahující 
se k § 3: zde se uvádí hned v úvodu, že „navrhované 
ustanovení podrobně upravuje výpočet ..“ – nic takového § 
3 neupravuje, a ani by, vzhledem ke zmocnění, upravovat 
nemohl.  

Pokud jde o druhý odstavec odůvodnění k § 3, měl by být 
dle našeho názoru vypuštěn, protože popisuje věc, která je 
sice požadavkem práva EU, je ale upravena ZPKT - § 130 
odst. 9. 

Směrnice 97/9/ES nijak neupravuje otázku reportingu 
vůči systému pro odškodnění investorů. Ostatně ani § 
129b ZPKT, k jehož provedení je vyhláška navrhována, 
není transpozicí směrnice 97/9/ES. 
Odůvodnění shrnuje současný platný stav, tj. 
odůvodňuje se, že vydání vyhlášky je nezbytné 
k úpravě podrobností plnění informační povinnosti 
podle § 129b ZPKT. Vymezení povinných osob v § 2 
vyhlášky je zcela v souladu s § 129b.  
 
Ustanovení § 3 bylo doplněno na základě připomínky 
ČNB. Zmocnění v § 129b odst. 3 ZPKT ke stanovení 
podrobnosti výpočtu považujeme za dostatečné.  
 
 
Viz výše, vyhláška neprovádí směrnici 97/9/ES a 
neupravuje postup výpočtu náhrady pro účely 
kompenzace investorů, ale pouze postup výpočtu pro 
plnění informační povinnosti.  

Úřad vlády ČR – 
OKOM 
(doporučující) 

K § 3 odst. 2: 

Toto ustanovení dle našeho názoru překračuje meze 
zmocnění dané prováděným ust. § 129b ZPKT. 

Tato věc nemůže být zhojena ani odůvodněním, krom toho, 
že odůvodnění k § 3 je nejasné i vzhledem k věcem, které 
mají vazbu k právu EU a jsou prováděné rovněž zákonem. 
Žádáme předkladatele o vysvětlení a úpravu návrhu. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Vyhláška v § 3 konkretizuje postup výpočtu, který je 
v základních rysech obsažen již v § 129b ZPKT a 
nepřekračuje tak meze zmocnění.  
 
Podle § 129b ZPKT má OCP (a další povinné osoby) 
vypočítat celkovou výši zákaznického majetku, za který 
by byla poskytnuta náhrada z GFOCP. § 130 odst. 4 
vymezuje okruh osob, které nemají na náhradu 
z GFOCP nárok. U osob vyloučených z pojištění je tato 
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skutečnost vázána na jejich postavení vůči OCP v určité 
době předcházející oznámení GFOCP o neschopnosti 
OCP plnit své závazky (které v okamžiku plnění 
informační povinnosti nebude zpravidla vydáno), nebo 
na skutečnostech, které nejsou OCP známy (např. 
spáchání trestného činu vedoucí k úpadku OCP).  
Po povinných osobách nelze požadovat, aby celkovou 
výši reportovaného zákaznického majetku upravovali 
tím způsobem, že vyloučí majetek zákazníků, o kterých 
není zřejmé, kdy a zda budou vyloučení z pojištění.  
Z toho důvodu § 3 odst. 2 konkretizuje postup výpočtu 
tak, že se požaduje vyloučení pouze majetku územních 
samosprávných celků.    

Ministerstvo vnitra 
(doporučující) 

K § 4: 
Z odůvodnění návrhu vyplývá, že informaci o výši 

zákaznického majetku předává povinná osoba podle § 3 
navrhované vyhlášky Garančnímu fondu elektronicky 
prostřednictvím datové schránky. Z navrhovaného § 4 však 
lze podle našeho názoru nabýt dojmu, že se daná informace 
předává prostřednictvím datové schránky Garančního fondu, 
přičemž správně by mělo být vyjádřeno, že povinná osoba 
předává informaci prostřednictvím své datové schránky do 
datové schránky Garančního fondu. 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že podle § 19 
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona  
č. 190/2009 Sb., mají dokumenty orgánů veřejné moci 
doručované prostřednictvím datové schránky, úkony 
prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím 
datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících 
fyzických osob a právnických osob dodávané 
prostřednictvím datové schránky formu datové zprávy. 

Akceptováno 
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Z tohoto důvodu se domníváme, že není nutné 
v navrhovaném § 4 uvádět, že má informace předávaná 
prostřednictvím datové schránky formu datové zprávy. 
Rovněž není nutné uvádět, že je informace předávána 
v elektronické podobě, neboť to již vyplývá ze samotného 
způsobu předání, tj. předání prostřednictvím datové 
schránky. Postačí tedy, bude-li navrhovaný § 4 formulován 
např. takto: 
„(4) Povinná osoba předává informaci podle § 3 odst. 1 
Garančnímu fondu prostřednictvím datové schránky.“. 

Ministerstvo vnitra 
(doporučující) 

K § 1: 
 Navrhujeme po vzoru § 1 vyhlášky č. 212/2010 Sb., 
kterou je také realizováno zákonné zmocnění Ministerstva 
financí obsažené v § 199 odst. 1 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu, upravit ustanovení tak, že slova „podle § 
129b zákona č. 256/2004 Sb.,  
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“)“ budou nahrazena slovy „podle 
§ 129b zákona o podnikání na kapitálovém trhu“. Původně 
navržený způsob odkazu nepovažujeme za vhodný i z toho 
důvodu, že § 129b byl do předmětného zákona doplněn až 
jeho novelou provedenou zákonem č. 119/2020 Sb. 
 V případě akceptace této připomínky pak 
upozorňujeme na nezbytnost revize  
i dalších odkazů na vybraná ustanovení zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu, neboť dojde k odstranění legislativní 
zkratky „zákon“. 

Akceptováno 

Česká národní 
banka 
(doporučující) 

1. K bodu A. I.:  
Doporučujeme text ve druhém odstavci bodu I obecné 
části odůvodnění upřesnit tak, aby odpovídal vymezení 
předmětu úpravy v § 1 návrhu vyhlášky. 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Odůvodnění není plně v souladu s návrhem vyhlášky, kde 
v předmětu úpravy v § 1 se uvádí, že „vyhláška upravuje 
podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační 
povinnosti“, zatímco ve vysvětlení nezbytnosti navrhované 
právní úpravy v bodě I. obecné části odůvodnění je uveden 
pouze „způsob a forma“.  
 

Česká národní 
banka 
(doporučující) 

2. K bodu B:  
Doporučujeme text k § 3 ve zvláštní části odůvodnění 
upřesnit tak, aby více odpovídal obsahu § 3 vyhlášky. 
Odůvodnění: 
Text druhého odstavce odůvodnění k § 3 neodpovídá textu 
návrhu vyhlášky, který způsob výpočtu požadované částky 
neupravuje. Pokud nebude výpočet do návrhu vyhlášky 
doplněn, měl by být tento odstavec z odůvodnění vypuštěn.  
 
U třetího odstavce odůvodnění k § 3 považujeme za vhodné 
upřesnit formulaci, zejména doplnit odkaz na relevantní 
ustanovení zákona, ze kterého vyplývá, že do souhrnné výše 
majetku se zahrnuje i majetek bez nároku na náhradu 
z Garančního fondu jiný než majetek územních 
samosprávných celků, resp. proč se nezahrnuje pouze právě 
tento majetek.  
Detailněji viz též doporučení k textu § 3 vyhlášky.  
 

 
 
 
 
Akceptováno částečně, vysvětleno 
Po akceptaci připomínky k textu § 3 vyhlášky bylo 
upraveno jak samotné ustanovení návrhu vyhlášky, tak 
také odůvodnění k tomuto ustanovení. 
 

Postup výpočtu je v obecné rovině stanoven v § 129b 
ZPKT. Zahrnutí majetku bez nároku na náhradu 
z Garančního fondu je dáno tím, že OCP (a další 
povinné osoby) nemohou v okamžiku plnění informační 
povinnosti disponovat informacemi, kteří zákazníci by 
byli v budoucnu z pojištění vyloučeni (například 
zpravidla nebude OCP schopen určit, který ze 
zákazníků spáchá trestný čin vedoucí k jeho úpadku).  
Podle § 129b ZPKT má OCP (a další povinné osoby) 
vypočítat celkovou výši zákaznického majetku, za 
kterou by byla poskytnuta náhrada z GFOCP. 
Ustanovení § 130 odst. 4 ZPKT vymezuje okruh osob, 
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které nemají na náhradu z GFOCP nárok. U osob 
vyloučených z pojištění je tato skutečnost vázána na 
jejich postavení vůči OCP v určité době předcházející 
oznámení GFOCP o neschopnosti OCP plnit své 
závazky (které v okamžiku plnění informační 
povinnosti nebude zpravidla vydáno) nebo na 
skutečnostech, které nejsou OCP známy (např. spáchání 
trestného činu vedoucí k úpadku OCP).  
Po povinných osobách nelze požadovat, aby celkovou 
výši reportovaného zákaznického majetku upravovaly 
tím způsobem, že vyloučí majetek zákazníků, o kterých 
není zřejmé, kdy a zda budou vyloučeni z pojištění.  
Z toho důvodu § 3 odst. 2 konkretizuje postup výpočtu 
tak, že se požaduje vyloučení pouze majetku územních 
samosprávných celků.    

Česká národní 
banka 
(doporučující) 

3. Navrhujeme upravit název vyhlášky takto: 
VYHLÁŠKA 

ze dne      

o formě, způsobu a struktuře plnění informačních 
povinností některých osob podnikajících na kapitálovém 

trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými 
papíry 

Odůvodnění: 
Doporučená úprava názvu vyhlášky více odpovídá 
zmocnění v § 129b odst. 3 zákona a zároveň přispěje 
k většímu sladění s názvem vyhlášky č. 71/2011 Sb., o 
formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, 
které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu 
povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu 

Akceptováno jinak 
 
Název upraven na „VYHLÁŠKA 

ze dne      

o podrobnostech, formě, způsobu a struktuře plnění 

informačních povinností některých osob 

podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu 

fondu obchodníků s cennými papíry“ 
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systému finančního trhu. 
Česká národní 
banka 
(doporučující) 

4. K § 3: 
V textu § 3 návrhu vyhlášky doporučujeme v souladu 
s odůvodněním specifikovat způsob výpočtu informace o 
výši majetku zákazníků - např. takto: 

(1) Povinná osoba nejpozději do konce kalendářního 
měsíce následujícího po skončení kalendářního roku 
předává Garančnímu fondu informaci o souhrnné výši 
majetku zákazníků ke konci posledního pracovního dne 
příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho 
nevydání povinnou osobou poskytl náhradu, vypočtenou 
podle § 130 odst. 9 zákona tak, že sečte hodnoty majetku 
všech zákazníků podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona 
stanovené v souladu s § 130 odst. 7 a 8 a vynásobené 
koeficientem 0,9, nejvýše však do částky nepřesahující 
20 tis. EUR pro jednoho zákazníka. 
Odůvodnění: 
Způsob výpočtu výše majetku, popsaný v odůvodnění k § 3, 
vyplývá z § 130 odst. 9 zákona, ve vyhlášce není 
specifikován. Mohl by být nicméně chápán jako podrobnosti 
plnění informační povinnosti uvedené v zákonném 
zmocnění a v předmětu úpravy v § 1 návrhu vyhlášky. 
Doporučujeme proto doplnit způsob výpočtu ve vyhlášce 
(nebo specifikaci z odůvodnění k § 3 vypustit). 

Akceptováno jinak 
 
Doplnění § 3 upřesňuje způsob výpočtu. Namísto 
definice majetku zákazníka podle § 2 odst. 1 písm. o) 
ZPKT však navrhujeme odkazovat na definici uvedenou 
v § 128 odst. 12 ZPKT. 

Česká národní 
banka 
(doporučující) 

5. K § 5: 
V textu § 5 návrhu vyhlášky dáváme ke zvážení 
formulační sladění s vyhláškou č. 71/2011 Sb. a zejména 
doplnění možnosti Garančního fondu požadovat 
opravené údaje.  

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Na základě vyhovění připomínky AKAT byl upraven 
proces zasílání opravené informace tak, že opravené 
informace by měly být zasílány GFOCP pouze dvakrát 
ročně.  
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Konkrétně navrhujeme upravit text např. takto: 

§ 5 
Opravy a změny v předložených informacích 

 
(1)  Pokud povinná osoba zjistí, že informace podle § 3 odst. 
1 poskytnutá Garančnímu fondu je nesprávná, nebo došlo-li 
ke změně v údajích, na jejichž základě je stanovena výše 
majetku zákazníků podle § 3 odst. 1, poskytne Garančnímu 
fondu bez zbytečného odkladu opravenou informaci 
způsobem stanoveným v § 4.  

(2)  Pokud Garanční fond zjistí, že poskytnutá informace 
podle § 3 odst. 1 je nesprávná, poskytne povinná osoba 
Garančnímu fondu na jeho výzvu opravené údaje bez 
zbytečného odkladu způsobem stanoveným v § 4.  

Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava by přispěla k formulačnímu sladění 
s vyhláškou č. 71/2011 Sb. a umožnila by Garančnímu 
fondu iniciovat opravu informace v případě, že zjistí její 
nesprávnost.  

 
GFCOP není schopen posuzovat správnost zasílaných 
informací a není proto ani schopen iniciovat opravu 
zaslaných informací.  

Asociace pro 
kapitálový trh 
(doporučující) 

Chápeme, že úprava termínů je daná přímo zákonem, ale 
dovolujeme si upozornit na skutečnost, že termín předání 
informací  „do konce kalendářního měsíce následujícího po 
skončení kalendářního roku“ je dle našeho názoru nereálný 
v tom směru, že do konce ledna nebudou data správná, 
účetní závěrky nebudou zpracovány v konečné verzi. 
Vzhledem k tomu, že u jednotlivých zákazníků/klientů 
budou probíhat audity od 1.1. a termín jejich dokončení 
může být až do 30.4. může se stát, že informace předané do 
konce ledna nebudou konečné. 

Akceptováno jinak 
S ohledem na zákonem stanovený termín v § 129b 
ZPKT nelze stanovit vyhláškou jiný termín pro splnění 
informační povinnosti.  
Navrhujeme však zohlednit dokončování auditu 
v úpravě lhůty pro zaslání opravené informace.  
 
Ustanovení § 5 je upraveno následovně:  
 
§ 5 
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 Je-li po předání informace podle § 3 odst. 1 zjištěna 
povinnou osobou chyba nebo došlo-li ke změně 
v údajích, na jejichž základě je stanovena výše majetku 
zákazníků podle § 3 odst. 1, předá povinná osoba 
Garančnímu fondu bez zbytečného odkladu do konce 
příslušného kalendářního pololetí souhrnně 
opravenou informaci způsobem stanoveným v § 4. 

Asociace pro 
kapitálový trh 
(doporučující) 

V připravované vyhlášce je sice §5 – Opravy a změny 
v předložených informacích, ale pokud se jedná o povinnou 
osobu - investiční společnost, která má cca 80 - 100 
zákazníků a audity budou od 1.1. do 30.4. končit průběžně, 
průběžně se také mohou měnit data u jednotlivých 
zákazníků a datovou schránkou tak můžou předávat 
informace Garančnímu fondu nespočetněkrát, pokud dodrží 
ustanovení §5 „bez zbytečného odkladu“. Toto nám 
připadá jako velká časová zátěž na všech stranách. 

Akceptováno 
Ustanovení § 5 je upraveno následovně:  
§ 5 
Je-li po předání informace podle § 3 odst. 1 zjištěna 
povinnou osobou chyba nebo došlo-li ke změně 
v údajích, na jejichž základě je stanovena výše majetku 
zákazníků podle § 3 odst. 1, předá povinná osoba 
Garančnímu fondu bez zbytečného odkladu do konce 
příslušného kalendářního pololetí souhrnně 
opravenou informaci způsobem stanoveným v § 4. 

 
V Praze dne 4. listopadu 2020 
 
Vypracoval: Mgr. Martin Novák       Podpis: …………………………… 
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