
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 869) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 
 
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 558 ze 

49. schůze konané dne 16. listopadu 2016 (tisk 869/1) 

K části první, čl. I: 

1. Na konci textu dosavadního bodu 2 se doplňují slova „a za větu poslední se na samostatný řádek 

doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 

o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) 

č. 648/2012.“.  

 

2. V dosavadním bodu 3 v poznámce pod čarou č. 1 na konci věty osmé se doplňují slova „a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2016/1034“. 

 

3. V dosavadním bodu 3 v poznámce pod čarou č. 2 za větu poslední na samostatné řádky doplnit 

věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 

o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a 

pojistných produktů s investiční složkou.“, „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a 

opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“ a „Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční 

hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních 

fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.“. 

 

4. Dosavadní bod 5 zní: 

„5. V § 1 na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně 

poznámek pod čarou č. 52 a 61 znějí: 

„f) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52) a 

g) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících 

financování a opětovného použití61). 

________ 
52) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. 
61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.“.“. 

 

5. V dosavadním bodu 6 slovo „e)“ nahradit slovem „f)“. 

 

6. Dosavadní bod 7 zní: 

„7. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která včetně 

poznámek pod čarou č. 53, 60 a 62 znějí: 

„h) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující trhy finančních nástrojů53), 

i) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení klíčových informací týkajících se 

strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60) 

a 

j) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující indexy, které jsou používány jako referenční 

hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti 

investičních fondů62). 
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________ 
53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014. 
60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014. 
62) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011.“.“. 

 

7. V dosavadním bodu 8 v § 2 odst. 1 písm. l) za slova „právnické osoby,“ vkládají slova „jehož 

členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni,“ a slova „; má-li právnická osoba více 

orgánů, které jsou vedoucím orgánem, považují se tyto orgány pro účely tohoto zákona za 1 vedoucí 

orgán“ se zrušují. 

 

8. V dosavadním bodu 8 v § 2 odst. 1 písm. o) se slova „nástroje, které“ nahrazují slovy „nástroje 

patřící zákazníkovi, které“ a slova „ , a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto 

hodnoty pro zákazníka“ se nahrazují slovy „tomuto zákazníkovi“. 

 

9. V dosavadním bodu 8 v § 2 odst. 1 písm. r) se slova „majetkovou hodnotu“ nahrazují slovy „věc 

v právním smyslu (dále jen „věc“). 

 

10. V dosavadním bodu 21 se na konci textu doplňují slova „a slova „majetkové 

hodnoty“ se nahrazují slovem „věci““. 

 

11. V dosavadním bodu 26 se slova „slovo „závazkům“ nahrazují slovem „dluhům““ nahrazují slovy 

„slova „majetkovým hodnotám, právům, závazkům“ nahrazují slovy „věcem, právům, dluhům““. 

 

12. Za dosavadní bod 36 se vkládá nový bod, který zní:  

„X. V § 4 odst. 3 písm. d) se slova „poskytování investičních doporučení a analýz investičních 

příležitostí nebo podobných“ nahrazují slovy „investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné 

formy“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

13. Za dosavadní bod 38 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 4 odst. 3 písm. g) se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „věci“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

14. V dosavadním bodu 42 v § 4b odst. 1 písm. d) se na konci textu bodů 2 a 3 doplňují slova 

„ , s výjimkou nefinančního subjektu, který v obchodním systému provádí obchody, jež jsou 

objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním 

financováním tohoto nefinančního subjektu nebo osob, které s ním tvoří konsolidační celek“. 

 

15. V dosavadním bodu 47 v § 6 odst. 1 v návětí písmene l) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“. 

 

16. V dosavadním bodu 55 v § 7 odst. 4 větě první se za slovo „údaje“ vkládají slova „a doklady“ a 

věta druhá se zrušuje. 

 

17. V dosavadním bodu 65 v § 10 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a na konci textu odstavce 

1 se doplňují slova „ , kteří skutečně řídí jeho činnost; jednatelé jednají jako kolektivní orgán“. 

 

18. Za dosavadní bod 65 se vkládají nové novelizační body, které znějí: 

„X. V § 10b odst. 1 se za slovo „musejí“ vkládají slova „oznámit svůj záměr a“. 

  X. V § 10b odst. 3 se za slovo „nezapočítají“ vkládají slova „podíly na základním kapitálu nebo“ a 

slova „obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské 

unie k poskytování investičních služeb,“ se nahrazují slovy „úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 
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bodu 1 nebo investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013“. 

 X. V § 10d odst. 1 větě první se za slova „dne přijetí“ vkládá slovo „úplné“ a slovo „a“ se nahrazuje 

slovy „ ; pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků 

žádosti. Česká národní banka zároveň s potvrzením o přijetí úplné žádosti podle věty první“ a slovo 

„jej“ se nahrazuje slovem „žadatele“. 

 X. V § 10d odst. 2 větě první se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „úplné“. 

 X. V § 10d odst. 3 větě první se slova „podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí-li jinými 

vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení žádosti“, slova „k odstranění nedostatků žádosti, 

popřípadě“ se zrušují a slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zrušují.“. 

 Následující novelizační body přečíslovat. 

 

19. Za dosavadní bod 68 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 10d odst. 5 se doplňuje věta druhá, která zní: „Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže 

nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 6 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou 

dostatečné pro posouzení žádosti.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

20. Dosavadní bod 70 zní: 

„70. V § 10d odst. 6 písm. b) se za slovo „jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím kvalifikované 

účasti“, slova „vedoucí osoby“ se nahrazují slovy „členy vedoucího orgánu nebo osoby ve vrcholném 

vedení“ a slova „odst. 2“ se zrušují.“. 

 

21. Za dosavadní bod 70 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 10d odst. 6 písm. c) se na začátku textu vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“ a za slovo 

„nezávadnost“ se vkládá slovo „jeho“ a slovo „žadatele“ se zrušuje.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

22. V dosavadním bodu 88 v § 12i se odstavec 2 zrušuje, odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 2 a 3 

a v dosavadních odstavcích 3 a 4 se slova „a 2“ zrušují.  

 

23. V dosavadním bodu 88 § 12j odstavec 7 nově zní: 

„(7) Obchodník s cennými papíry neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém 

doporučení společníkům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky 

celkové odměny a jeho odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší 

poměr není v rozporu s jeho povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.“. 

 

24. V dosavadním bodu 88 v § 12j se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Obchodník s cennými papíry může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny 

uplatnit diskontní sazbu až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým 

vlivem za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve 

za 5 let.“. 

 

25. V dosavadním bodu 92 v § 14a odst. 2 se slova „jakož i osoby, jejichž příkazy se tito pracovníci 

a vázaní zástupci řídí“ nahrazují slovy „nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní“. 

 

26. V dosavadním bodu 93 v § 14h písm. f) se za slovo „hodnocení“ vkládají slova „a minimální 

standard“ a v § 14h na konci textu písmene h) se doplňují slova „a způsob jednání a složení komise 

podle § 14f odst. 3“.  
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27. Dosavadní bod 97 zní: 

„97. V § 15 odst. 3 se slovo „ , nabídnout“ zrušuje, slova „poplatek, odměnu“ se nahrazují slovy 

„úplatu nebo jinou peněžitou“, za slova „(dále jen „pobídka“),“ se vkládají slova „včetně výzkumu,“ 

a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo povinnosti podle § 12a odst. 1 písm. h)“.“. 

 

 

28. V dosavadním bodu 99 v § 15 odst. 5 se za slovo „nesmí“ vkládá slovo „si“ a slova „přijmout ani 

si ponechat pobídku. To“ se nahrazují slovy „ponechat pobídku ve formě úplaty nebo jiné peněžité 

výhody ani nesmí přijmout pobídku ve formě nepeněžité výhody; to“.  

 

29. Za dosavadní bod 100 se vkládá nový bod, který zní:  

„X. V § 15 odstavec 7 zní: 

„(7) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za 

pobídku podle odstavce 3 věty první, 

b) podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby 

podle odstavce 4 písm. a), 

c) způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby podle 

odstavce 4 písm. a), 

d) podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody 

na zákazníka podle odstavce 5 a podle § 15e odst. 2, 

e) podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách podle § 15e odst. 1 a 2, 

f) podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu podle odstavce 5 věty 

za středníkem.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

30. V dosavadním bodu 106 na konci textu nadpisu § 15c se doplňuje slovo „zákazníkovi“, v § 15c 

odst. 2 se slova „investičním cílům tohoto zákazníka, a to i s ohledem na cílový trh určený“ nahrazují 

slovy „potřebám cílového trhu, do něhož zákazník patří, určenému“, v § 15c se odstavec 3 zrušuje 

a následující odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5a v § 15c dosavadním odstavci 4 větě 

druhé se slova „investičním cílům tohoto zákazníka“ nahrazují slovy „potřebám cílového trhu 

určeného podle § 12ba odst. 3 písm. a), do něhož zákazník patří“.  

 

31. V dosavadním bodu 114 v § 15e odst. 2 dr za slovo „pobídky“ vkládají slova „ve formě úplaty“. 

 

32. V dosavadním bodu 178 v § 28a odst. 1 návětí písmene o) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“. 

 

33. V dosavadním bodu 179 v § 32 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , s výjimkou § 10 

odst. 4 písm. c) a § 10 odst. 5 a 6, které se nepoužijí“. 

 

34. V dosavadním bodu 179 v § 32 odst. 2 větě druhé se slova „ , s výjimkou § 12a odst. 1 písm. n) a 

p), použije obdobně“ nahrazují slovy „použije obdobně, s výjimkou § 12a odst. 1 písm. d) bodu 3, 

písm. l), n) a p), které se nepoužijí“. 

 

35. V dosavadním bodu 179 v § 32 na konci textu odstavce 2 se doplňuje věta „Ve vztahu k § 12a 

odst. 1 písm. c) zohledňuje investiční zprostředkovatel operační riziko; ostatní rizika zohledňuje jen 

tehdy, mají-li významný dopad na jeho činnost.“. 

 

36. V dosavadním bodu 179 v § 32 odstavci 6 se slova „ , zejména plní obdobně povinnosti stanovené 

v § 15 odst. 3 až 7, § 15a a 15c až 15k“ zrušují a za větu druhou se vkládá nová věta třetí „Pro 

investičního zprostředkovatele se použijí obdobně ustanovení hlavy II, dílu 3 oddílu 5 upravující 

jednání se zákazníky, s výjimkou § 15 odst. 1 a 2, § 15b a § 15l až 15r.“. 
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37. V dosavadním bodu 179 v § 32k se písmene c) zrušuje a dosavadní písmena d) až g) se označují 

jako písmena c) až f). 

 

38. V dosavadním bodu 182 v § 38 odst. 1 návětí písmene m) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“. 

 

39. V dosavadním bodu 263 se slova „a čl. 20“ zrušují. 

 

40. Za dosavadní bod 263 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 122c odst. 1 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

41. Za dosavadní bod 270 se vkládají nové novelizační body, které znějí: 

„X. V § 130 na konci odstavce 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) účastník sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nebo 

společník společnosti podle § 2719 občanského zákoníku, o němž nebylo před vydáním 

rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo oznámením podle odstavce 1 písm. a) 

obchodníkovi s cennými papíry prokazatelným způsobem sděleno, že je účastníkem sdružení 

nebo společníkem společnosti.“. 

X. V § 132 odst. 1 se slovo „zákazníkům“ nahrazuje slovy „zákazníkovi, a to včetně výnosů z majetku 

zákazníka“. 

X. V § 132 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dokud není majetek zákazníka zákazníkovi vydán, 

jedná insolvenční správce ve vztahu k majetku zákazníka s péčí řádného hospodáře.“. 

X. V § 132 odstavec 2 zní: 

„(2) Jestliže investiční nástroje, které jsou vzájemně zastupitelné, nepostačují k uspokojení 

všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydá se každému zákazníkovi takový počet 

investičních nástrojů, který lze vydat, aniž by musel být investiční nástroj dělen. Investiční nástroje, 

které nelze vydat zákazníkům podle předchozí věty, insolvenční správce zpeněží a každému 

zákazníkovi vydá takový podíl na získaných peněžních prostředcích, který odpovídá rozsahu, v jakém 

nebyl zákazník uspokojen podle věty první.“. 

X. V § 132 odst. 3 se věta první zrušuje. 

X. V § 133 odst. 1 se za slovo „která“ vkládají slova „má povolení orgánu dohledu jiného členského 

státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a“ a slova „a je účastníkem záručního systému 

osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo“ se zrušují. 

X. V § 133 odst. 2 větě první se za slovo „osoba“ vkládají slova „se sídlem nebo skutečným sídlem 

ve státě, který není členským státem Evropské unie“ a slova „a není účastníkem záručního systému 

osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo“ se zrušují. 

X. V § 133 se odstavec 3 zrušuje.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

42. Za dosavadní bod 274 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní: 

„x) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61).“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

43. V dosavadním bodu 275 v § 135 odst. 1 písm. a) se slova „(§ 5)“ zrušují, v písm. b) se slova 

„[§ 10, § 28a odst. 1 písm. h), § 30 odst. 1 písm. h), § 38 odst. 1 písm. k), § 75 odst. 1 písm. f) a 

155a]“ nahrazují slovy „podle tohoto odstavce“, v písm. c) se slova „(§ 12d odst. 2)“ zrušují, v písm. e) 
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se slova „(§ 24 odst. 5)“ zrušují, v písm. f) se slova „(§ 29 odst. 1)“ zrušují, v písm. h) se slova „(§ 35 

odst. 1)“ zrušují, v písm. i) se slova „(§ 36 odst. 6)“ zrušují, v písm. j) se slova „(§ 37 odst. 1)“ zrušují, 

v písm. k) se slova „(§ 74 odst. 2)“ zrušují, v písm. l) se slova „(§ 84)“ zrušují, v písm. m) se slova 

„(§ 90)“ zrušují, v písm. n) se slova „(§ 90e)“ zrušují, v písm. o) se slova „(§ 92 odst. 2)“ zrušují, 

v písm. p) se slova „(§ 93 odst. 2)“ zrušují a v písm. q) se slova „(§ 93 odst. 3)“ zrušují. 

 

44. V dosavadním bodu 275 v § 135 odst. 1 na konci písmene w) slovo „a“ zrušuje a na konci odst. 

1 se doplňují písmena y) až za), která znějí:  

„y) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových 

investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60), 

z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61), 

za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích 

a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62)“. 

 

45. Za dosavadní bod 284 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 136 odst. 1 písm. h) se slova „nebo souhlas,“ nahrazují slovy „, souhlas nebo“, za slovo 

„registraci“ vložit slova „podle § 145“ a slova „provést výmaz vázaných zástupců ze seznamu 

podle § 145“ se nahrazují slovy „odejmout oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle § 32i odst. 

1.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

46. Dosavadní bod 285 zní:  

„285. V § 136 odst. 1 písm. k) se slova „vedoucí osoby“ nahrazují slovy „člena vedoucího orgánu“ a 

slova „písm. y)“ se zrušují.“. 

 

47. Za dosavadní bod 285 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 136 odst. 1 se na konci písmene m) doplňují slova „nebo podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

48. Za dosavadní bod 285 se vkládá další nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 136 odst. 1 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „podle čl. 24 

odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, nebo podle 

čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011,“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

49. V dosavadním bodu 292 v § 136b odst. 1 za slovo „nápravě“ vkládají slova „nebo jiného opatření“. 

 

50. Za dosavadní bod 294 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 137 se na konci odstavce 3 doplňují slova „nebo v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1286/2014“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

51. V dosavadním bodu 336 úvodní věta zní: „Za § 165 se vkládají nové § 165a a 165b, které 

včetně nadpisů znějí:“. 

 

52.  V dosavadním bodu 336 se za § 165a vkládá nový § 165b, který zní: 
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„§ 165b 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení 

Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů 

a) uvedených v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, 

b) uvedených v čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo 

c) uvedených v čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365. 

(2) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 

a) 135 100 000 Kč, 

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(3) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 

a) 405 300 000 Kč, 

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(4) Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se uloží 

pokuta do 

a) 135 100 000 Kč, nebo 

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li 

možné výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.  

 

53. V dosavadním bodu 346 v nadpise dílu I, v nadpise dílu II, v nadpise § 159, v nadpise § 160 a 

v nadpise § 161 za slovo „přestupky“ vkládají slova „fyzických osob“, v nadpise § 176 se slova 

„centrální depozitář“ nahrazují slovy „centrálních depozitářích“. 

 

54. V dosavadním bodu 346 v § 157 odst. 1 se vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu 

kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,“.  

Písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i). 

 

55. V dosavadním bodu 346 v § 162 odst. 1 se vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu 

kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,“.  

Písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h). 

 

56. V dosavadním bodu 346 § 179 nově zní: 

„§ 179 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení 

Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových 

investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou 
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z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v čl. 5 odst. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 

9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 14 nebo čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1286/2014. 

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 138 650 000 Kč, 

b) výše 3 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 19 411 000 Kč, nebo 

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

 

57. Do dosavadního bodu 346 se vkládá nové znění § 180 a 181: 

      „§ 180 a 181 znějí: 

§ 180 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení 

Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní 

některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů 

a) uvedených v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, 

b) uvedených v čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo 

c) uvedených v čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365. 

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 

a) 135 100 000 Kč, 

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 

a) 405 300 000 Kč, 

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu 

do 

a) 135 100 000 Kč, nebo 

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

 

§ 181 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení 

Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních 

nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou 
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z povinností nebo poruší některý ze zákazů 

a) uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d) nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1011, nebo 

b) uvedených v  čl. 4 až 10, čl. 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), čl. 11 odst. 2 nebo 3, čl. 12 až 16, 

čl. 21, 23 až 29 nebo čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011. 

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 

a) 6 782 500 Kč, 

b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 

a) 27 130 000 Kč, 

b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo 

konsolidované účetní závěrky, nebo 

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 

a) 2 713 000 Kč, nebo 

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit. 

(5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 

a) 13 565 000 Kč, nebo 

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné 

výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.“. 

 

V dílu 5 zrušit § 179.   Nehlasovatelné, pozměňovacím návrhem 56 byl v textu zákona dosavadní § 

179 jako zrušený nahrazen novým zněním.   

 

58. Do dosavadního bodu 346 se vkládá nové znění § 192: 

      „§ 192 nově zní: 

§ 192 

Společená ustanovení 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka. 

(2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem 

Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky 

veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.“.“. 

 

59. Za dosavadní bod 346 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V § 192a odstavec 1 zní: 

„(1) Česká národní banka je v České republice 

a) odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

ratingové agentury49), 

b) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na 

krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 

c) příslušným orgánem v oblasti registru obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43), 

d) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní 

požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50), 
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e) určeným orgánem přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní 

požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50), 

f) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení 

vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51), 

g) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání 

trhu52).“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

60. Za dosavadní bod 346 (za novelizační bod doplněný bodem 59 (§ 192a odst. 1) se vkládá nový 

novelizační bod, který zní: 

„X. V § 192a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která 

znějí: 

„h) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy 

finančních nástrojů53), 

i) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sdělení 

klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou60), 

j) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, 

které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách 

nebo k měření výkonnosti investičních fondů62).“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

61. Dosavadní bod 349 zní: 

„349. § 192c se zrušuje.“. 

 

62. Dosavadní bod 350 se zrušuje.  

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

63. V dosavadním bodu 362 (§ 199 odst. 5) na konci textu doplňují slova „a za slova „obchodníků 

s cennými papíry“ se vkládají slova „nebo jiným druhově určeným osobám uvedeným v tomto přímo 

použitelném předpise“. 

 

 

K části první, čl. II: 

 

64. Přechodná ustanovení, za bod 2 se vkládají nové body 3 až 6, které znějí: 

„3. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. c) zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

4. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. d) zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 
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povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. f) zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona 

č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

Dosavadní body 3 až 15 se označují jako body 7 až 19. 

 

 

K části čtvrté, čl. V: 

 

65. V dosavadním bodu 7 v § 9a odstavec 7 zní:  

„(7) Banka neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení společníkům 

i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové odměny a jeho 

odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr není v rozporu 

s jejími povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.“. 

 

66. V dosavadním bodu 7 v § 9a se za odst. 7 doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Banka může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit diskontní sazbu 

až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem za předpokladu, 

že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 let.“. 

Dosavadní…………. 

 

K části páté, čl. VI: 

 

67. V dosavadním bodu 2 v § 7ae odstavec 7 zní: 

„(7) Družstevní záložna neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení 

společníkům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové 

odměny a jeho odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr 

není v rozporu s jejími povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.“. 

 

68. V dosavadním bodu 2 v § 7ae se za odst. 7 doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Družstevní záložna může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit 

diskontní sazbu až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem 

za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 let.“. 

 

 

K části šesté, čl. VII 

 

69. V dosavadním bodu 1 v § 1 odst. 2 se slova „ , pokud jde o spolupráci České národní banky se 

Státním úřadem inspekce práce“ zrušují. 

 

70. V dosavadním bodu 1 v § 1 odst. 2 v poznámce pod čarou č. 39 se slova „Čl. 8 

prováděcí“ nahrazují slovem „Prováděcí“. 

 

71. V dosavadním bodu 1 v § 1 v poznámce pod čarou č. 40 větě páté se slovo „čl.“ zrušuje. 
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72. V dosavadním bodu 1 v § 1 v poznámce pod čarou č. 41 za větu poslední se doplňuje na 

samostatný řádek věta „Čl. 16 odst. 2 a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a 

opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“. 

 

73. V  dosavadním bodu 2 se na konci doplňují slova „a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2016/1034“. 

 

74. V dosavadním bodu 3 na konci textu se doplňují slova „a za větu poslední se na samostatný řádek 

doplňuje věta „Čl. 41 a 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 

2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních 

smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 

2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.“.“. 

 

75. Dosavadní bod 4 zní: 

„4. V  § 7 písmenu d) slovo „unie9a),29), 36), 38)“ nahradit slovem „unie“. 

Poznámky pod čarou č. 9a, 29 a 38 se zrušují.“ 

 

76. Dosavadní bod 13 zní: 

„13. § 15 až § 18c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 43 znějí:  

„§ 15 

Mechanismus hlášení 

(1) Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje účinný mechanismus hlášení, který 

umožňuje oznámení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právního předpisu upravujícího 

podnikání na kapitálovém trhu, právního předpisu upravujícího investiční společnosti a investiční 

fondy, právních předpisů je provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti 

činností na finančních trzích43) (dále jen „oznámení porušení“) a vyhodnocení tohoto oznámení 

porušení. 

(2) Mechanismus hlášení podle odstavce 1 umožní učinit oznámení porušení též anonymně. 

(3) Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách v samostatné, snadno 

dohledatelné části transparentní, srozumitelné a spolehlivé informace o mechanismu hlášení podle 

odstavce 1, aby každý mohl učinit informované rozhodnutí, zda, jakým způsobem a kdy učiní 

oznámení porušení. 

(4) Informace podle odstavce 3 obsahují alespoň 

a) způsoby, jakými lze oznámení porušení učinit a způsoby, jakými Česká národní banka kontaktuje 

osobu, která oznámení porušení učinila, spolu s uvedením 

1. telefonních čísel, na které lze oznámení porušení učinit, včetně informace, zda jsou hovory 

nahrávány, 

2. elektronických a poštovních adres, na které lze oznámení porušení učinit a které jsou bezpečné 

a zajišťují důvěrnost, 

b) popis postupů týkající se oznámení porušení spolu s uvedením 

1. informace, že oznámení porušení lze učinit anonymně, 

2. způsobu, jakým může Česká národní banka požadovat doplnění oznámení porušení nebo jeho 

objasnění, 

3. druhu, obsahu a časového rámce pro zpětnou vazbu o výsledcích oznámení porušení, kterou 

Česká národní banka poskytne osobě, která oznámení porušení učinila (dále jen „oznamovatel“), 

c) režim ochrany informací obsažených v oznámení porušení, včetně podrobného popisu okolností, 

za nichž mohou být důvěrné údaje o oznamovateli zpřístupněny jiné osobě podle článků 27, 28 

nebo 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 a podle § 26, 
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d) popis postupů na ochranu oznamovatelů, zejména zaměstnanců osob podléhajících dohledu České 

národní banky, podle § 18a a 

e) prohlášení, že oznámení porušení nezakládá porušení žádného omezení týkajícího se 

zpřístupňování informací, které vyplývá ze smlouvy nebo právního předpisu, a že oznamovateli v 

souvislosti s tímto zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli druhu. 

(5) Česká národní banka poskytne potenciálnímu oznamovateli před přijetím oznámení 

porušení nebo v okamžiku jeho přijetí informace podle odstavce 3 a 4. 

 

§ 16 

Prostředky komunikace pro přijímání oznámení porušení 

(1) Česká národní banka zavede, udržuje a používá pro přijímání oznámení porušení a 

pro sdělování následných opatření uživatelsky vstřícné, nezávislé, samostatné a bezpečné prostředky 

komunikace, které zajišťují důvěrnost informací. 

(2) Prostředky komunikace podle odstavce 1 se považují za nezávislé a samostatné, pokud 

a) jsou odděleny od ostatních prostředků komunikace, které Česká národní banka používá, 

b) jsou navrženy, vytvořeny a používány způsobem, který zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost 

informací a brání v přístupu neoprávněných osob a 

c) umožňují dlouhodobé uchovávání informací. 

(3) Prostředky komunikace podle odstavce 1 umožní přijímat oznámení porušení alespoň 

a) písemnou formou v elektronické i papírové podobě, 

b) ústní formou prostřednictvím telefonu (dále jen „telefonická forma“) se záznamem hovoru nebo 

bez takového záznamu a 

c) osobním setkáním s některým ze zaměstnanců určených podle § 17. 

 

§ 17 

Určení zaměstnanci 

(1) Česká národní banka určí zaměstnance, kteří přijímají a vyřizují oznámení porušení (dále 

jen „určení zaměstnanci“). Určení zaměstnanci musí být dostatečně proškoleni k plnění úkolů podle 

odstavce 2. 

(2) Určení zaměstnanci 

a) poskytují na žádost informace o postupech pro učinění oznámení porušení, 

b) přijímají a vyřizují oznámení porušení a 

c) udržují kontakt s oznamovatelem, pokud uvedl své kontaktní údaje. 

 

§ 18 

Postup České národní banky po přijetí oznámení porušení 

(1) Obdrží-li Česká národní banka oznámení porušení jiným způsobem než prostřednictvím 

prostředků komunikace podle § 16, předá bezodkladně a beze změny toto oznámení porušení 

určeným zaměstnancům prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16. 

(2) Česká národní banka vede záznam o každém přijatém oznámení porušení.  

(3) Česká národní banka potvrdí přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo 

poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Česká národní 

banka nepotvrdí přijetí tohoto oznámení, pokud by tím byla ohrožena ochrana osobních údajů 

oznamovatele. 

(4) Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou se záznamem 

hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou 
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a) zvukového záznamu v trvalé a dohledatelné podobě, nebo 

b) úplného a přesného přepisu takového hovoru; Česká národní banka umožní oznamovateli tento 

přepis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

(5) Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou bez záznamu 

hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou přesného zápisu o takovém hovoru. Česká 

národní banka umožní oznamovateli zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým 

podpisem. 

(6) V případě, že má k oznámení porušení dojít při osobním setkání s určeným zaměstnancem, 

Česká národní banka zajistí úplný a věrný záznam z tohoto setkání v trvalé a vyhledatelné podobě 

formou 

a) zvukového záznamu, nebo 

b) podrobného zápisu; v tom případě umožní oznamovateli kontrolu a opravy zápisu a potvrzení 

souhlasu svým podpisem. 

(7) Česká národní banka uchovává záznamy, zápisy a přepisy podle odstavce 4 až 6 v 

důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze 

zaměstnanci České národní banky, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních povinností. 

(8) Česká národní banka zavede odpovídající postupy pro předávání osobních údajů 

oznamovatele a osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu (dále jen „nahlášená osoba“) 

uvnitř České národní banky a jiným orgánům nebo jiným osobám. 

(9) Česká národní banka zajistí, aby předáním údajů týkajících se oznámení porušení uvnitř 

České národní banky nebo jiným orgánům nebo jiným osobám nedošlo k odhalení totožnosti 

oznamovatele nebo nahlášené osoby, ledaže je takové předání osobních údajů v souladu s § 26. 

 

§ 18a 

Ochrana oznamovatelů a nahlášených osob 

(1) Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje postupy na  

a) ochranu oznamovatele a nahlášené osoby, pokud se jedná o zaměstnance osoby podléhající 

dohledu České národní banky, alespoň před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy 

nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v 

souvislosti s ním, a 

b) ochranu osobních údajů oznamovatele a nahlášené osoby v souladu s § 18 odst. 9 a § 26. 

(2) Osoba, která vědomě poskytne nepravdivé oznámení, se pro účely odstavce 1 nepovažuje 

za oznamovatele. 

(3) Není-li totožnost nahlášené osoby veřejně známa, Česká národní banka zajistí ochranu 

jejích osobních údajů srovnatelnou s ochranou osob, proti kterým Česká národní banka zahájila 

správní řízení. Pro ochranu osobních údajů nahlášené osoby se použijí postupy podle § 18 odst. 7. 

 

§ 18b 

Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce 

(1) Česká národní banka spolupracuje se Státním úřadem inspekce práce při zajišťování 

ochrany oznamovatele a nahlášené osoby před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy 

nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v 

souvislosti s ním. 

(2) V rámci spolupráce podle odstavce 1 Česká národní banka a Státní úřad inspekce práce 

zajistí, aby oznamovatel měl přístup k 

a) uceleným informacím a poradenství o 
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1. opatřeních a o postupech na ochranu osob proti nespravedlivému zacházení a 

2. postupech pro nárokování peněžitých náhrad za způsobenou škodu nebo újmu v souvislosti 

s podaným oznámením porušení, a 

b) účinné pomoci České národní banky ve vztahu ke Státnímu úřadu inspekce práce, včetně potvrzení 

postavení oznamovatele v případě pracovněprávních sporů. 

 

 

§ 18c 

Přezkum postupů České národní banky 

Česká národní banka pravidelně, nejméně jednou za 2 roky, přezkoumá své postupy 

pro přijímání a vyřizování oznámení porušení, přičemž vezme v úvahu zkušenosti své i orgánů 

dohledu nad kapitálovým trhem v jiném členském státu Evropské unie v této oblasti a tyto postupy 

upraví v souladu s vývojem trhu a technologií. 
___________ 

43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.“.“. 

 

 

K části sedmé, čl. VIII 

 

77. Dosavadní bod 3 zní: 

„3. V položce 65 bodě 2 se doplňují písmena u) a v), která včetně poznámky pod čarou č. 84, znějí: 

„ u)  k činnosti investičního zprostředkovatele      Kč   10 000 

  v) k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou 

používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a 

finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů84) 

Kč 100 000 

_________________ 

84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které 

jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k 

měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení 

(EU) č. 596/2014.“.“ 

 

78. Za dosavadní bod 4 se vkládá nový novelizační bod, který zní: 

„X. V položce 65 bodě 3 se doplňuje písmeno f), které zní: 

„f)administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako 

referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách 

nebo k měření výkonnosti investičních fondů84) “.“. 

Kč 50 000 

 

 

K části deváté, čl. XI 

 

79. Čl. XI zní:  

„Čl. XI 

 

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 375/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 se slova „věcí, práv a jiných majetkových hodnot“ nahrazují slovy „věcí v právním smyslu 
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(dále jen „věc“). 

2. V § 5 odst. 3 se slova „majetkových hodnot“ nahrazují slovem „věcí“. 

3. V § 7 odst. 1 písm. d) bodě 6 se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „věci“. 

4. V § 7 odst. 4 písm. e) a v § 22 se slova „ , práv nebo jiných majetkových hodnot“ zrušují. 

5. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Je-li příjemcem osoba uvedená v odstavci 4 písm. a), nemůže být poskytovatelem její 

zákazník, který není profesionálním zákazníkem podle zákona upravujícího podnikání na 

kapitálovém trhu, jde-li o finanční zajištění, které má povahu převodu finančního kolaterálu ve 

prospěch příjemce.“. 

6. V § 13 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 1 závěrečné části ustanovení a v § 13 odst. 5 se slova „majetkovou 

hodnotou“ nahrazují slovem „věcí“. 

7. V § 13 odst. 5 se slova „majetkové hodnotě“ nahrazují slovem „věci“.“. 

 

 

K části desáté, čl. XII 

 

80. Za dosavadní bod 2 se vkládají nové novelizační body, které znějí: 

„X. V § 16 odst. 3 se doplňuje věta druhá „U osoby podle § 15 odst. 1 se pro účely posouzení toho, 

zda přesahuje rozhodný limit či nikoli, použije pro oceňování jí spravovaného majetku § 196 

obdobně.“. 

X. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní: 

„§ 20a 

Mechanismus k hlášení 

(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavede, 

udržuje a uplatňuje pro své pracovníky účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího 

porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské 

unie v oblasti činností na finančních trzích2) prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného 

komunikačního kanálu. 

(2) Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 zahrnuje alespoň 

a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich vyhodnocování, 

b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka alespoň 

před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení, 

c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně 

odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním 

právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. 

(3) Česká národní banka může vyhláškou stanovit požadavky na mechanismus k hlášení podle 

odstavce 1.“. 

X. V § 28 se za slova „obdobně a“ vkládá text „§ 20 odst. 2 písm. j), § 20a,“.“ 

Následující novelizační body přečíslovat. 

 

81. Na konci dosavadního bodu 3 se doplňují slova „ , slova „majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy 

„věci v právním smyslu (dále jen „věc“)“ a slova „majetková hodnota“ se nahrazují slovem „věc“. 

 

82. Za dosavadní bod 3 se vkládají nové novelizační body, které znějí: 

„X. V § 32 odst. 2 se slova „majetková hodnota“ nahrazují slovem „věc“. 

  X. V § 32 odst. 2, v § 215 odst. 4,v § 252 a v § 279 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „majetkové 
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hodnoty“ nahrazují slovem „věci“. 

  X. V § 39 odst. 5 se doplňuje věta druhá „Vykonává-li obhospodařovatel investičního fondu nebo 

zahraničního investičního fondu činnost podle § 38 odst. 2 písm. b) bez povolení podle odstavce 4, 

musí tuto činnost vykonávat s odbornou péčí a dodržovat přitom obdobně pravidla jednání 

obchodníka s cennými papíry se zákazníky týkající se poskytování investiční služby přijímání a 

předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.“.  

X. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní: 

„§ 47a 

Mechanismus k hlášení 

Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavede, udržuje 

a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 20a.“. 

X. V § 56 se za slova „§ 47 odst. 5,“ vkládají text „§ 47a,“. 

X. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní: 

„§ 66a 

Mechanismus k hlášení 

 Depozitář investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně 

podle § 20a.“. 

X. V § 73 odst. 1 písm. f) úvodní části ustanovení, v § 93 odst. 3 písm. a), c) a h), § 93 odst. 4, § 215 

odst. 1 písm. a) bodě 1, § 215 odst. 1 písm. d), § 215 odst. 2 písm. a) bodě 3, § 226 písm. d), § 241 

odst. 1 písm. a) bodě 1, § 241 odst. 1 písm. j), § 284 odst. 1 písm. a) a d) a v § 462 písm. a) se slova 

„majetkových hodnot“ nahrazují slovy „věcí“. 

X. V § 93 odst. 3 písm. b), § 215 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 241 odst. 1 písm. a) bodě 2 a v § 284 

odst. 1 písm. a) se slova „majetkovým hodnotám“ nahrazují slovem „věcem“. 

X. V § 134 odst. 1 se doplňuje věta „Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání 

nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu na dobu nezbytně nutnou též z 

provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím z účetní závěrkou; v takovém 

případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů a za aktuální 

hodnotu se po dobu pozastavení považuje poslední známá aktuální hodnota před tímto 

pozastavením.“. 

X. V § 146 odst. 1 větě druhé se za slova „Statut uzavřeného podílového fondu,“ vkládají slova „který 

je fondem kolektivního investování a“. 

X. V § 163 odst. 4 větě první se text „d)“ nahrazuje textem „g)“. 

X. V § 170 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo osoba podle § 15 odst. 1“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

83. Za dosavadní bod 4 se vkládají nové novelizační body, které znějí:  

„X. V § 187 se za slovo „fondu“ vkládají slova „a jeho jednotlivých podfondů“. 

X. V § 191 odst. 1 větě první se za slovo „kapitál“ vkládají slova „z investiční činnosti ve smyslu 

§ 164 odst. 1“. 

X. V § 191 odst. 2 se za slovo „kapitálu“ vkládají slova „z investiční činnosti ve smyslu § 164 odst. 1“. 

X. V § 220 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

„j) údaje o zásadách odměňování, a to alespoň odkazem na internetové stránky,“. 

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l). 

X. V § 228 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
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„(2) Administrátor uveřejní aktuální sdělení klíčových informací fondu kolektivního 

investování bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení na internetových stránkách tohoto fondu.“. 

X. V § 230 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Sdělení klíčových informací standardního fondu musí rovněž obsahovat odkaz na 

internetové stránky, kde lze najít podrobné údaje o zásadách odměňování a sdělení, že tyto údaje 

budou na požádání poskytnuty bezúplatně v listinné podobě. Tyto údaje musí zahrnovat alespoň popis 

toho, jak se odměny vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn, včetně složení 

výboru pro odměňování, pokud existuje.“. 

X. V § 234 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Výroční zpráva standardního fondu dále obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) 

a další podstatné údaje o odměňování.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

X. V § 234 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

X. V § 279 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „majetkovou hodnotu“ nahrazují slovem „věc“. 

X. V § 279 odst. 1 písm. c) bodě 1 a 2 se slova „majetkové hodnotě“ nahrazují slovem „věci“. 

X. V § 292 se slova „ , jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit,“ zrušují. 

X. V § 297 odst. 1 větě první se za slovo „limit“ vkládají slova „na základě povolení uděleného 

Českou národní bankou nebo na základě povolení uděleného orgánem dohledu jiného členského státu 

v souladu s požadavky stanovenými v čl. 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující 

správce alternativních investičních fondů5)“. 

X. § 341 se zrušuje. 

X. V § 455 odst. 1 se doplňuje věta „Investiční společnost musí vždy vyhotovit výroční zprávu.“. 

X. V § 520 odst. 1 se za slovo „musejí“ vkládají slova „oznámit svůj záměr a“. 

X. V § 522 odst. 1 se doplňuje věta druhá, která zní: „Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže 

nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou 

dostatečné pro posouzení žádosti.“. 

X. V § 522 odst. 2 písm. b) se za slovo „jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím kvalifikované 

účasti“. 

X. V § 522 odst. 2 písm. c) se na začátku textu vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“ a za slovo 

„nezávadnost“ se vkládá slovo „jeho“ a slovo „žadatele“ se zrušuje. 

X. V § 523 odst. 1 se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „úplné“, slovo „a“ se nahrazuje slovy „ ; pokud 

je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká 

národní banka zároveň s potvrzením o přijetí úplné žádosti podle věty první“ a slovo „jej“ se 

nahrazuje slovem „žadatele“. 

X. V § 523 odst. 2 se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „úplné“. 

X. V § 523 odst. 4 větě první se slova „podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí-li jinými vadami“ 

nahrazuje slovy „to nezbytné pro posouzení žádosti“, slova „k odstranění nedostatků žádosti, 

popřípadě“ se zrušují, slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zrušují a ve větě druhé se slovo 

„přerušuje“ nahrazuje slovem „staví“. 

X. V § 523 odst. 5 se slovo „přerušuje“ nahrazuje slovem „staví“. 

X. V § 531 písm. c) se slova „635 000 EUR“ nahrazují slovy „50 000 EUR“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

84. Za dosavadní bod 5 se vkládají nové novelizační body, které znějí: 
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„X. V § 599 odst. 1 se za písm. f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 20a,“.  

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p). 

X. V § 599 odst. 6 úvodní části ustanovení se text „j),“ nahrazuje textem „g),“ a slova „nebo o),“ 

se nahrazují slovy „, o) nebo p)“. 

X. V § 599 odst. 7 se slova „g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „h), i) nebo j)“. 

X. V § 604 odst. 1 se za písm. f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 47a a § 20a,“. 

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n). 

X. V § 604 odst. 6 se slova „k), l) nebo m),“ nahrazují slovy „g), l), m) nebo n),“. 

X. V § 604 odst. 7 se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „, j) nebo k)“. 

X. V § 612 odst. 1 se za písm. g) vkládá nové písmeno h), které zní:  

„h) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 66a a § 20a,“. 

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena i) až s).“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

85. V dosavadním bodu 6 (§ 612 odst. 1) se slovo „q)“ nahrazuje slovem „r)“ a slovo „s)“ se nahrazuje 

slovem „t)“. 

 

86. Dosavadní body 8 a 9 znějí: 

„8. V § 620 se odstavce 4 a 6 zrušují. 

Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavec 4 a 5. 

9. V § 620 odst. 4 se slova „ , 3 nebo odstavce 4 písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „nebo 3“.“. 

 

87. Za dosavadní bod 9 se doplňují nové novelizační body, které znějí: 

„X. V § 620 odst. 5 se slova „ , 3 nebo 4“ nahrazují slovy „nebo 3“. 

X. V § 624 odst. 2 se doplňuje věta druhá „Pro účely výpočtu kvalifikované účasti se nepřihlíží 

k investičním akciím bez hlasovacích práv.“.“. 

 

 

K části desáté, čl. XIII 

 

88. Nadpis čl. XIII zní: „Přechodná ustanovení“, a dosavadní text se označuje jako bod 1 a doplňuje 

se body 2 až 5, které znějí: 

„2. Obhospodařovatel investičního fondu uvede své poměry do souladu s § 39 odst. 5 zákona 

č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Statut uzavřeného podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů a který vznikl 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze změnit s ohledem na § 146 odst. 1 zákona č. 240/2013 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jen se souhlasem všech jeho podílníků. 

4. Ustanovení § 187 a § 455 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2018 nebo 

později.  

5. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 240/2013 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v den nabytí účinnosti tohoto zákona 

pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
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K části dvanácté čl. XV: 

 

89. Novelizační body, konkrétně body týkající se čl. I , § 122c , § 130 až 133 , § 136 odst. 1 změna 

písmene m)  a § 192a nové znění odst. 1)  a všechny nové body k čl. XII tohoto návrhu zařadit mezi 

novelizační body s účinností 30 dní od vyhlášení zákona (ve vztahu k čl. XII není třeba čl. XV měnit). 

Současně provést přečíslování v tomto článku s ohledem na přečíslování novelizačních bodů ST 869 

tímto návrhem tak, aby nedošlo k žádné změně v navrhované účinnosti. 

 

 

Legislativně technické úpravy: 

1. V čl. I (zákon č. 256/2004 Sb.), dosavadní bod 202, uvozovací věta zní „V § 47 se za odstavec 1 

vkládá nový odstavec 2, který zní:“ 

2. V čl. III (zákon č. 141/1961 Sb.), úvodní části, se doplňují slova „zákona č. 150/2016 Sb., zákona 

č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č.264/2016 Sb., zákona č.298/2016 Sb. a zákona 

č. 301/2016 Sb.“. 

3. V čl. V (zákon č. 21/1992 Sb.), úvodní části, se doplňují slova „zákona č. 258/2016 Sb., zákona 

č. 301/2016 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb.“. 

4. V čl. V (zákon č. 21/1992 Sb.), dosavadní bod 4, nově zní: „V § 1 odst. 3 písm. r) se písmeno 

„o)“ nahrazuje písmenem q).“. 

5. V čl. VI (zákon č. 87/1995 Sb.), úvodní části, se doplňují slova „zákona č. 258/2016 Sb. a 

zákona č. 301/2016 Sb.“. 

6. V čl. VIII (zákon č. 634/2004 Sb.), úvodní části, se doplňují slova „zákona č. 113/2016 Sb., 

zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č.148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 

zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 

zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 324/2016 Sb.“. 

7. V čl. X (zákon č. 40/2009 Sb.), úvodní části, se doplňují slova „zákona č. 150/2016 Sb., zákona 

č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb. a zákona č. 323/2016 Sb.“. 

8. V čl. XV (účinnost) se slova „po vyhlášení tohoto zákona“ nahrazují slovy „po dni jeho 

vyhlášení“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 14. března 2017 
 

 

B. Poslanec Jaroslav Klaška: 

SD 5581 

K části desáté, čl. XII 

1. Za dosavadní novelizační bod 4 (respektive za novelizační bod, kterým se mění § 191 odst. 2, 

vložený bodem 83 pozměňovacího návrhu schváleného usnesením Rozpočtového výboru ze dne 16. 

listopadu 2016) vložit nové novelizační body ve znění: 

„X. V § 207 odst. 1 písm. b) se slova „vyvolanou překážkou vzniklou nezávisle na vůli 

obhospodařovatele“ nahrazují slovy „v důsledku změny statutu fondu kolektivního investování“. 

X. V § 207 odstavec 2 zní: 

 „(2) Byl-li změněn statut fondu kolektivního investování podle odstavce 1 písm. b), uveřejní 

administrátor tohoto fondu informace o změně investiční strategie a o právu na odkoupení bez srážky. 

Pro změnu statutu podle věty první se § 211 použije obdobně. Informace podle věty první poskytne 

administrátor tohoto fondu současně s jejich uveřejněním i podílníkům nebo akcionářům tohoto 

fondu.“.“. 
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2. Za dosavadní novelizační bod 4 (respektive za novelizační bod, kterým se mění § 234 odst. 7, 

vložený bodem 83 pozměňovacího návrhu schváleného usnesením Rozpočtového výboru ze dne 16. 

listopadu 2016) vložit nové novelizační body ve znění: 

„X. V § 272 odst. 1 písm. d) se slova „ , důchodového fondu“ zrušují. 

X. V § 272 odst. 1 písmeno h) zní: 

„h) osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto 

fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného 

investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž 

obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto 

fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i 

majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž 

obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň  

1. 125 000 EUR, nebo 

2. 1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných 

investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od 

investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 

písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice 

odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem 

v oblasti investic investující osoby nebo“. 

X. V § 272 odst. 1 písm. i) se za slovo „jestliže“ vkládají slova „obhospodařovatel nebo“.“. 

 

 

C. Poslanec Zbyněk Stanjura: 

SD 6043 

K části první, čl. I 

V bodu 42 se v § 4b odst. 1 písm. l) slova „nebo provozovatel distribuční soustavy ve smyslu § 24 

a 25“ nahrazují slovy „ , provozovatel přepravní soustavy, provozovatel zásobníku plynu nebo 

provozovatel distribuční soustavy ve smyslu § 24, 25, 58, 59 a 60“ a slova „mechanismu na 

vyrovnávání oběhu energie, sítě ropovodů“ se nahrazují slovy „systému na vyrovnávání elektrizační 

nebo plynárenské soustavy, sítě produktovodů“. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. března 2017 

 

 

 

Roman  K U B Í Č E K v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru  
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