
Komise pro cenné papíry

V Praze dne 15.9.1998

Věc:  Výklad vztahu § 36 odst. 1 písm. k) a § 35i ZISIF

V § 36 ZISIF je vymezen předmět státního dozoru vykonávaného prostřednictvím 
Komise pro cenné papíry (dále jen “Komise”).  Podle odst. 1 písm. k) vykonává Komise  
státní dozor rovněž nad “akciovými společnostmi přeměněnými podle § 35i, a to za dobu, po 
kterou byly investičními fondy; státnímu dozoru podléhají tyto společnosti po dobu deseti let 
ode dne zápisu změny předmětu podnikání do obchodního rejstříku”. 

V § 35i ve znění po novele, provedené zákonem č. 124/1998 Sb., která nabyla účinnosti 
8. 6. 1998,  je stanoveno, že “investiční společnost ani investiční fond se nesmí přeměnit na 
jiný podnikatelský subjekt”

Naproti tomu ve starém znění § 35i před novelou je přeměna fondu na jiný 
podnikatelský subjekt povolena a podrobně upravena.

Z výše uvedeného je možno ovšem jednoznačně dovodit, že zákonodárce ve svém 
odkazu měl na mysli právě toto staré znění. Z logiky věci plyne jasný závěr, že ve vztahu 
k ustanovení § 36 písm. k) je třeba používat ustanovení § 35i ve znění platném do nabytí 
účinnosti novely ZISIF provedené zákonem č. 124/1998 Sb.

Interpretací právních norem se mimo jiné rozumí rekonstrukce úmyslu zákonodárce za 
příslušných metod interpretace. 

Tak při použití jazykového výkladu je nutno interpretovat použitý výraz “přeměněných”,   
kde je použit dokonavý vid,  že k uvedené přeměně již došlo. Vzhledem ke skutečnosti, že 
dle nového znění nemůže k přeměně dojít, je jediným správným výkladem dotčeného 
ustanovení jeho vztažení k § 35i ve znění platném do účinnosti novely ZISIF č. 124/1998 Sb. 

Při použití systémového výkladu je zásadní zařazení akciových společností vzniklých 
přeměnou z investičních fondů do části deváté nazvané státní dozor. 

Za použití logické interpretace ad absurdum dojdeme k závěru, že doslovný výklad 
předmětného ustanovení není možný a tudíž je chybný. Ke stejným závěrům nás rovněž  
dovede interpretace znění důvodové zprávy k novele ZISIF  č. 124/1998 Sb.  

Z výše uvedeného je patrný záměr zákonodárce podřídit tyto společnosti státnímu 
dozoru, a to po dobu deseti let po provedení zápisu změny v obchodním rejstříku. 
Předmětem výkonu státního dozoru Komise je tedy jednoznačně i výkon státního 
dozoru nad činností vykonávanou příslušnými společnostmi po dobu, po kterou byly 
investičními fondy a z toho vyplývající povinnost použít v souvislosti s výkladem pojmu 
“akciové společnosti přeměněné podle § 35i” staré znění § 35i platné před účinností 
novely ZISIF č. 124/1998 Sb.




