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Shrnutí závěrečné zprávy RIA  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  

Návrh vyhlášky o podrobnostech, formě, způsobu a struktuře plnění informačních povinností některých 

osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen 

„vyhláška“) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  

1. 1. 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu nové vyhlášky je, na základě zmocnění v § 199 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), stanovit podrobnosti, formu, způsob 

a strukturu plnění informační povinnosti vyplývající z ustanovení § 129b ZPKT. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Pro obchodníky s cennými papíry a další povinné subjekty představuje informační povinnost jako taková, 

tedy plynoucí z ustanovení zákona a nikoli návrhu vyhlášky, dodatečné náklady, které však nelze 

považovat za významné s ohledem na roční periodicitu vykazování. V rámci návrhu vyhlášky je stanovení 

podrobností, formy, způsobu a struktury plnění informační povinnosti zvažováno tak, aby byly náklady na 

straně dotčených subjektů minimalizovány. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Návrh vyhlášky nemá sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
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Návrh vyhlášky nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky o podrobnostech, formě, způsobu a struktuře plnění informačních povinností některých 

osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry. 

1.2. Definice problému 

Dne 1. 5. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a to zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti regulace podnikání na kapitálovém trhu, čímž byla mj. stanovena informační povinnost 

obchodníků s cennými papíry (dále jen OCP“) a některých dalších osob působících na kapitálovém trhu 

vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „GFOCP“) ohledně zákaznického majetku. 

Zároveň bylo stanoveno zmocnění pro vydání příslušné vyhlášky (jakožto prováděcího předpisu) podle 

§ 129b odst. 3 ZPKT, jež stanoví podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti 

týkající se zákaznického majetku.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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

stanoví informační povinnost ohledně zákaznického majetku krytého pojištěním poskytovaným GFOCP. 

V současnosti však nejsou předvídaným podzákonným právním předpisem upraveny podrobnosti plnění 

této informační povinnosti. Vyhláška stanoví podrobnosti, formu, způsob a strukturu pro plnění nové 

informační povinnosti, jejíž první plnění dle ZPKT nastane v lednu 2021.  

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Při hodnocení dopadů návrhu vyhlášky bylo zjištěno, že dotčenými subjekty jsou: 

Tabulka 1: Identifikace dotčených subjektů 

Subjekt Důvod Charakter dopadů 

OCP a další povinné 
subjekty 

OCP a další povinné subjekty, které se účastní 
garančního schématu zajišťovaného GFOCP, 
tj. banky poskytující některou z hlavních 
investičních služeb, investiční společnosti 
a srovnatelné zahraniční osoby obhospodařující 
majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční 

▪ Přímé negativní dopady spočívající 
v rozsahu zvýšení administrativních 
nákladů v závislosti na stanovení 
podrobností, formy, způsobu a struktury 
plnění informační povinnosti.  
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Subjekt Důvod Charakter dopadů 

nástroj, nebo provádějící úschovu nebo správu 
investičního nástroje pro zákazníka.  

 

GFOCP 
GFOCP se přímo účastní výměny informací, na 
jejímž základě bude moci efektivně řídit likviditu 
a způsob investování svých prostředků. 

▪ Přímé pozitivní dopady spočívající ve 
využití reportovaných dat v dané formě, 
způsobu a struktuře. 

▪ Přímé negativní dopady spočívající 
v rozsahu zvýšení administrativních 
nákladů spojených se zpracováním 
reportovaných dat v závislosti na 
stanovení podrobností, formy, způsobu 
a struktury plnění informační povinnosti. 

Ministerstvo 
financí 

Zpracovatel vyhlášky a subjekt odpovědný za 
přezkum účinnosti regulace. 

▪ Přímé negativní dopady spojené 
s případným nesplněním povinnosti 
vydat vyhlášku. 

▪ Přímé negativní dopady z titulu 
drobného zvýšení administrativní zátěže 
v souvislosti s přezkumem účinnosti 
regulace. 

Podle údajů GFOCP by se informační povinnost v roce 2019 týkala 46 subjektů, které se povinně účastnily 

záručního systému zabezpečovaného GFOCP. Tyto subjekty tvořilo 23 OCP, 16 bank poskytujících 

některou z hlavních investičních služeb a 7 investičních společností. 

V rámci procesu RIA byly konzultovány následující subjekty:  

Tabulka 2: Seznam relevantních konzultovaných subjektů 

Subjekt 
konzultace 

Relevantnost příslušného subjektu 

Asociace pro 
kapitálový trh 
ČR 

Profesní sdružení působící na kapitálovém trhu, sdružující OCP a další subjekty kapitálového 
trhu. 

GFOCP Adresát reportovaných dat. 

GFOCP byl průběžně konzultován při přípravě návrhu vyhlášky (viz dále). 

Asociace pro kapitálový trh ČR bude konzultována v rámci meziresortního připomínkového řízení, kde 

bude zahrnuta jako nepovinné připomínkové místo. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je stanovení podrobností, formy, způsobu a struktury plnění informační povinnosti, 

jak předvídá ustanovení § 129b ZPKT.  

1.6. Zhodnocení rizika 

Pokud by nebyla vydána vyhláška, bylo by ohroženo plnění informační povinnosti stanovené v § 129b 

ZPKT, jejímž cílem je informování GFOCP o celkové výši krytého majetku podléhajícího náhradě podle 

§ 130 odst. 9 ZPKT. Povinné osoby by neměly informaci o tom, jakým způsobem a v jaké formě a struktuře 

mají plnit dotčenou informační povinnost, přičemž tato informační povinnost jim plyne ze zákona a tudíž 
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je platná. V důsledku toho by povinné osoby mohly přistoupit k jejímu plnění dle svého uvážení, což by 

vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně GFOCP se zpracováním informací v různé podobě, formě 

a struktuře. Rizikem by také byla absence pravidla pro přepočet hodnot vyjádřených v různých měnách.  

Pokud by z důvodu absence vyhlášky došlo k nesplnění informační povinnosti jako takové, pak by nebyl 

naplněn cíl ustanovení § 129b ZPKT zajistit GFOCP informace potřebné pro řízení likvidity a způsobu 

investování jím spravovaných prostředků určených k případné budoucí výplatě náhrad.  

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 – Nevydání vyhlášky (zachování současného stavu) 

Varianta 0 by znamenala zachování současného stavu, kdy doposud nejsou stanoveny podrobnosti pro 

plnění nové informační povinnosti stanovené zákonem. 

2.2 Varianta 1 – Vydání vyhlášky 

Varianta 1 spočívá ve vydání vyhlášky, která stanoví podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění 

informační povinnosti stanovené v § 129b ZPKT, čímž bude zajištěna možnost splnění uvedené zákonné 

povinnosti. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

V rámci varianty 0 lze náklad či negativní dopad spatřovat v tom smyslu, že povinné osoby by neměly 

informaci, jakým způsobem či v jaké formě a struktuře mají informační povinnost plnit. V důsledku toho 

by mohly přistoupit k plnění dle svého uvážení, což by vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně GFOCP 

kvůli zpracování informací v různé podobě, formě a struktuře. V krajním případě, pokud by povinné osoby 

vůbec informační povinnost z důvodu absence vyhlášky neplnily, by GFOCP nezískal informace, které 

potřebuje pro svou činnost. Zároveň by tato varianta znamenala nesplnění povinnosti Ministerstva financí 

vydat vyhlášku. 

V rámci varianty 1 se v souvislosti s novou infomační povinností pro obchodníky s cennými papíry a další 

povinné subjekty budou materializovat administrativní náklady. Jejich existence plyne již ze zákona, který 

stanovuje samotnou povinnost, nicméně jejich výše záleží na specifikaci plnění této povinnosti ve 

vyhlášce. Administrativní náklady vzniknou taktéž na straně GFOCP, jenž bude adresátem poskytovaných 

informací, přičemž vznik nákladů je opět přisuzován dopadu ustanovení zákona, jejich výši pak ovlivní 

vyhláška. Volbou varianty 1 tedy dojde nejen ke splnění povinnosti Ministerstva financí, ale také 

umožnění optimalizovat náklady nejen na plnění informační povinnosti OCP a dalších povinných subjektů, 

nýbrž i na zpracování informací na straně GFOCP vzhledem k jednotné struktuře, formě a způsobu 

předávání údajů ohledně zákaznického majetku. V konečném důsledku pak volbou varianty 1 bude účinné 

zajištění fungování nové informační povinnosti vedoucí k tomu, aby GFOCP disponoval potřebnými 

informacemi pro svou činnost, což představuje pro GFOCP přínos. 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

V rámci varianty 1 byly posuzovány dílčí varianty týkající se formy a způsobu plnění informační povinnosti, 

přičemž byly identifikovány tři varianty řešení: 
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A) V listinné podobě 

B) Elektronicky datovou zprávou prostřednictvím datové schránky 

C) Elektronicky datovou zprávou prostřednictvím elektronické pošty s uznávaným elektronickým 

podpisem 

Varianta A představuje nejvyšší administrativní zátěž pro všechny dotčené subjekty, tj. GFOCP i povinné 

osoby, jichž se týká informační povinnost podle § 129b ZPKT. Zároveň je spojena s finančními náklady 

v řádu desítek korun (tisk, poštovné za doporučenou zásilku – z důvodu průkaznosti splnění informační 

povinnosti) na straně povinných osob i GFOCP (zpracování analogových dokumentů a jejich archivace). 

Dále v současnosti, kdy je preferována elektronizace výměny informací i komunikace obecně, lze tento 

způsob komunikace považovat za poněkud zastaralý. Tato varianta se tak jeví jako ne příliš vhodná. 

Varianta B zohledňuje skutečnost, že všechny dotčené subjekty, tj. GFOCP a povinné osoby, jichž se týká 

informační povinnost podle § 129b ZPKT, jsou právnickými osobami zapsanými do obchodního rejstříku, 

a disponují tak datovými schránkami. Zároveň mají zaručen přístup a bezplatné použití informačního 

systému datových schránek (dále jen „ISDS“), přičemž ISDS garantuje dostupnost a funkčnost 

informačního systému, bezpečnost a integritu i doručení předávaných zpráv. Tento způsob doručování tak 

nevyžaduje dodatečné náklady na straně žádného subjektu informační povinnosti. Využívání datových 

schránek v komunikaci je standardní činností, a mohou je tak povinné osoby využít i pro plnění nové 

informační povinnosti vůči GFOCP. Zároveň je jednoznačná průkaznost splnění informační povinnosti. 

Varianta C zvažuje jiný způsob elektronické komunikace mezi GFOCP a povinnými osobami k plnění nové 

informační povinnosti, kterou však nelze považovat za zcela standardní při existenci datových schránek. 

U této varianty lze předpokládat dodatečné náklady u povinných osob na zajištění dostupnosti 

a funkčnosti elektronické pošty s uznávaným elektronickým podpisem. Tato varianta také může vyvolat 

zvýšené administrativní náklady pro GFOCP zejména v souvislosti s ověřováním náležitostí či platnosti 

zaručeného elektronického podpisu odesílatele. Tato varianta také neřeší otázku průkaznost splnění 

informační povinnosti. 

Vyhodnocení dílčích řešení varianty 1: 

Varianta A představuje oproti variantě B zejména finanční zátěž pro povinné osoby (tisk a poštovné) či 

vyšší administrativní zátěž pro GFOCP (zpracování a archivace).  

Varianta C představuje oproti variantě B zvýšené náklady u povinných osob z hlediska zajištění řádné 

komunikace prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem a vyšší 

administrativní zátěž pro GFOCP (ověřování, zajištění průkaznosti doručení např. potvrzováním přijetí) 

V rámci vyhodnocení všech variant se jako nejvhodnější řešení jeví využití datových stránek, tj. varianta B, 

neboť se jedná o nejméně nákladné řešení využívající existující standardní prostředek pro komunikaci, 

jenž dotčené subjekty běžně používají, a současně zajišťující průkaznost splnění informační povinnosti 

povinnými osobami.  

Konzultace: 

V rámci konzultace byl osloven GFOCP ohledně formy a způsobu plnění informační povinnosti, přičemž 

jako nejvhodnější variantu označil variantu B. 

Asociace pro kapitálový trh ČR bude oslovena v rámci meziresortního připomínkového řízení. 

Vyhodnocení variant: 
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Pro OCP a další povinné subjekty se v rámci varianty 1 v souvislosti s novou infomační povinností 

materializují administrativní náklady, jejichž existence však plyne již ze zákona, který stanovuje samotnou 

povinnost. Při zvolení plnění informační povinnosti prostřednictvím datové schránky, kterou všechny 

povinné subjekty již v současnosti disponují, však budou vzniklé náklady jak na straně povinných subjektů, 

tak na straně GFOCP minimalizovány. Současně tyto náklady nelze považovat za významné s ohledem na 

roční periodicitu vykazování. Ve variantě 0 by pravděpodobně docházelo ke vzniku nepřiměřených 

nákladů na straně GFOCP kvůli zpracování informací obdržených v nejednotné podobě, formě a struktuře. 

Nestanovení jasných pravidel informační povinnosti ve variantě 0 nelze považovat za přínos ani pro 

povinné subjekty.  

Z hlediska přínosu varianty 1 v podobě účinného zajištění fungování nové informační povinnosti vedoucí 

k tomu, aby GFOCP disponoval potřebnými informacemi pro svou činnost po jejich co nejméně 

nákladném zpracování, lze obtížně kvantifikovat jeho výši, nicméně vzhledem k tomu, že vyvolané náklady 

související s informační povinností ze strany povinných subjektů budou ve variantě 1 minimalizovány, lze 

konstatovat, že přínosy řešení převažují nad jeho náklady.  

4. Výběr nejvhodnějšího řešení 

Nulovou variantu spočívající v zachování stávajícího právního stavu nelze považovat za žádoucí, neboť by 

nebyly stanoveny podrobnosti pro plnění nové informační povinnosti stanovené zákonem (§ 129b ZPKT), 

což by vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně GFOCP kvůli zpracování informací v různé podobě, 

formě a struktuře a v krajním případě k možnému neplnění informační povinnost z důvodu absence 

vyhlášky, čímž by GFOCP nezískal informace, které potřebuje pro svou činnost. Varianta 1 tento 

nedostatek odstraňuje a umožňuje GFOCP na základě jednotně reportovaných dat efektivně řídit svou 

likviditu a způsob investování svých prostředků. Z těchto důvodů se navrhuje k implementaci varianta 1, 

na základě které bude zajištěno řádné provedení platného znění ZPKT. V rámci této varianty pak byla 

zvolena dílčí varianta B – plnění informační povinnosti elektronicky datovou zprávou prostřednictvím 

datových schránek, a to vzhledem k její nejnižší nákladovosti z uvažovaných variant řešení a současně 

zajištění potřebné průkaznosti splnění informační povinnosti.  

5. Implementace doporučené varianty 

Doporučená varianta bude do právního řádu ČR implementována novou vyhláškou o plnění informační 

povinnosti vůči GFOCP. 

6. Přezkum účinnosti regulace  

Přezkum účinnosti a vhodnosti nové úpravy, dle Metodiky přezkumu účinnosti právních předpisů (ex-post 

RIA), bude proveden Ministerstvem financí jako ústředním orgánem státní správy pro finanční trh formou 

vytvoření Zprávy o přezkumu, a to 5 let od doby nabytí účinnosti navrhované regulace a bude analyzovat 

vhodnost zvolené regulace. Zpráva se bude opírat o sběr dat a poznatky nabyté při činnosti GFOCP 

a připomínky dalších dotčených subjektů, zejména pokud jde o praktické dopady regulace. Při přezkumu 

účinnosti bude Ministerstvo financí úzce spolupracovat s GFOCP.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Vydání vyhlášky vyplynulo z novelizace ZPKT a stanovení nové informační povinnosti vůči GFOCP. 
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Problematika byla proto diskutována s GFOCP jako adresátem reportovaných dat. Se zástupci 

regulovaných subjektů – obchodníky s cennými papíry a některými dalšími osobami působícími na 

kapitálovém trhu (Asociace pro kapitálový trh v ČR) bude konzultována v rámci meziresortního 

připomínkového řízení. Nad rámec relevantních subjektů byla vyhláška v rámci přípravy konzultována 

s Českou národní bankou jakožto orgánem dohledu nad finančním trhem. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Dušan Hradil 

ředitel odboru Finanční trhy I  

e-mail: Dusan.Hradil@mfcr.cz; tel. +420 257 042 572 

Mgr. Ing. Tomáš Müller 

oddělení Finanční stabilita a dohled, odbor Finanční trhy I 

e-mail: Tomas.Muller@mfcr.cz; tel. +420 257 042 406 
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