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Použité pojmy a zkratky: 
 
Komisí se rozumí Komise pro cenné papíry.   
 
Zákonem o Komisi se rozumí zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné 
papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.     
   
Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu.   
 
Zákonem o kolektivním investování se rozumí zákon č. 189/2004 Sb., o 
kolektivním investování 

  
Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 
Vyhláškou o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP se rozumí vyhláška 
č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle 
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.  
 
Vyhláškou o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI se rozumí vyhláška 
č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování 
 
Ovládání je posuzováno podle § 66a obchodního zákoníku. 
 
Jednání ve shodě je posuzováno podle § 66b obchodního zákoníku 

 
Poskytovatelem se rozumí obchodník s cennými papíry, investiční 
společnost a investiční fond, organizátor regulovaného trhu a centrální 
depozitář 
 
Obchodníkem se rozumí obchodník s cennými papíry 
 
OCP je zkratka užitá pro obchodníka s cennými papíry 
 
IS je zkratka užitá pro investiční společnost 
 
IF je zkratka užitá pro investiční fond 
 
ORT je zkratka užitá pro organizátora regulovaného trhu 
 
CD je zkratka užitá pro centrálního depozitáře 
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1. Účel a povaha materiálu 
 
Postup při nabývání, zvyšování a pozbývání účasti na obchodníkovi, 
investiční společnosti, investičním fondu, organizátorovi regulovaného trhu 
a centrálním depozitáři, stejně jako některé další otázky týkající se 
kvalifikované účasti a úzkého propojení, je upraven zákonem o podnikání 
na kapitálovém trhu a zákonem o kolektivním investování.  
 
Cílem Komise je upozornit na zákonné povinnosti související s nabýváním, 
zvyšováním a pozbýváním kvalifikované účasti na výše uvedených osobách  
a zároveň předcházet případným nejasnostem při výkladu příslušných 
ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o kolektivním 
investování. Účelem tohoto materiálu je rovněž poskytnout dotčeným 
subjektům relevantní informace o standardním postupu Komise ve 
správních řízeních týkajících se kvalifikované účasti a úzkého propojení. 
   
Metodika není právním předpisem. Neobsahuje ani taxativní výčet 
skutečností, které Komise v rámci správních řízení týkajících se 
kvalifikované účasti při posuzování vhodnosti osoby z hlediska zdravého a 
obezřetného vedení bere v úvahu. Účastníci řízení mohou k dokazování 
svých tvrzení použít všech prostředků, byť v této metodice výslovně 
neuvedených, jimiž lze zjistit skutečný stav věci, a které jsou v souladu 
s právními předpisy. Komise ve správních řízeních respektuje princip 
individuality správního řízení a zjišťování materiální pravdy. 
   
Prezídium Komise schválilo tento materiál dne 9. března 2005 
  
Kontaktními osobami Komise jsou:  

• Ing. Jiří Nováček, odbor poskytovatelů investičních služeb tel. 221 
096 326, fax. 221 096 110, e-mail: jiri.novacek@sec.cz (pro oblast 
obchodníků s cennými papíry); 

• Ing. Renata Doušová, odbor kolektivního investování, tel. 221 096 
409, fax. 224 22 95 20 , e-mail renata.dousova@sec.cz (pro oblast 
kolektivního investování).  

• Mgr. Petr Gavlas, odbor trhů a vypořádání, tel 221 096 424, fax 221 
096 110, e-mail: petr.gavlas@sec.cz (pro oblast regulovaných trhů) 
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2. Působnost  
 
Tato metodika se vztahuje na: 
 
a) obchodníky s cennými papíry ve smyslu § 5 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu, resp. žadatele o povolení k činnosti obchodníka s 
cennými papíry ve smyslu § 6 zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu; 

b) zahraniční osoby se sídlem ve státě, který není členským státem 
Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, 
které v ČR hodlají poskytovat nebo již poskytují investiční služby 
prostřednictvím organizační složky podle § 28 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu; 

c) fyzické a právnické osoby s kvalifikovanou účastí (ve smyslu § 2 
písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu) na obchodníkovi; 

d) fyzické a právnické osoby, které hodlají nabýt nebo zvýšit, resp. již 
nabyly nebo zvýšily kvalifikovanou účast na obchodníkovi, který není 
bankou (ve smyslu § 11 odst. 1 a odst. 8 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu); 

e) fyzické a právnické osoby, které hodlají snížit nebo zcela pozbýt, resp. 
již snížily nebo zcela pozbyly, kvalifikovanou účast na obchodníkovi, 
který není bankou (ve smyslu § 11 odst. 9 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu); 

f) fyzické a právnické osoby úzce propojené (ve smyslu § 2 písm. f) 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu) s obchodníkem; 

g) investiční společnosti ve smyslu  § 60 a násl. zákona o kolektivním 
investování; 

h) investiční fondy ve smyslu § 64 a násl. zákona o kolektivním 
investování; 

i) fyzické a právnické osoby žádající o udělení povolení k činnosti 
investiční společnosti podle § 60 zákona o kolektivním investování 
nebo investičního fondu podle § 64 zákona o kolektivním investování, 
včetně zahraničních investičních společností, které hodlají v České 
republice umístit organizační složku ve smyslu § 39 a násl. zákona  o 
kolektivním investování; 

j)   fyzické a právnické osoby, které hodlají nabýt, nabyly nebo hodlají  
zcizit či zcizily podíl na investiční společnosti nebo investičním 
fondu, popřípadě  které hodlají vykonávat významný vliv či ovládat 
nebo přestat  s výkonem takovéhoto vlivu nebo s ovládáním investiční 
společnosti nebo investičního fondu;  

k)   osoby jednající ve shodě s osobami uvedenými v předchozím bodě; 
l)   fyzické a právnické osoby v rámci akciové společnosti, která žádá 

o povolení k činnosti burzy, o povolení k přeměně, převodu, zastavení 
nebo nájmu podniku burzy podle § 57, § 61 a § 62 zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu;  

m)   fyzické a právnické osoby v rámci akciové společnosti, která  žádá o 
povolení k organizování mimoburzovního trhu, o povolení k přeměně, 
převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora 
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mimoburzovního trhu  podle § 74, § 78 a § 79 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu;  

n)  fyzické a právnické osoby v rámci akciové společnosti, která žádá o 
povolení k činnosti centrálního depozitáře, o povolení k přeměně, 
převodu, zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře podle 
§ 103, § 106 a § 107 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

 
Působnost metodiky vychází z povinností, které konkrétním osobám ukládá 
zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o kolektivním investování a 
prováděcí předpisy k oběma těmto právním předpisům. Blíže k těmto 
povinnostem viz kapitoly 4 až 8. 
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3. Definice kvalifikované účasti a úzkého propojení 
 

Pojmy kvalifikovaná účast a úzké propojení definuje zákonodárce 
v ustanoveních § 2 písm. d) a písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu. Jedná se o instituty upravené v právu evropských společenství 
Směrnicí Rady č. 93/22/EHS, které byly implementovány do právního řádu 
České republiky a jsou při dozoru nad činností obchodníků používány 
s účinností od 1. ledna 2001. Zákonodárce transpozicí evropské úpravy 
v tomto případě reagoval na potřebu posílení možnosti efektivního dozoru 
nejen nad samotným obchodníkem, ale také nad celým podnikatelským 
seskupením, jehož je obchodník součástí.  
 
Je třeba zdůraznit, že zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o 
kolektivním investování rozšířil aplikaci institutů kvalifikované účasti a 
úzkého propojení  rovněž na osoby kolektivního investování, organizátory 
regulovaného trhu a centrálního depozitáře, přičemž metodický pokyn 
zavádí pro tyto osoby jednotný termín „poskytovatel“, který bude užit všude 
tam, kde právní předpisy v otázkách kvalifikované účasti a úzkého 
propojení stanovují shodné požadavky na všechny tyto osoby. V opačných 
případech, kdy se určitý institut či ustanovení právního předpisu vztahuje 
výhradně na jednu či několik z výše  uvedených osob, bude metodika užívat 
standardních označení.  
  

3.1. Kvalifikovaná účast1 
 

Za osoby s kvalifikovanou účastí na poskytovateli lze považovat: 
(1) osoby s přímým podílem ve výši alespoň 10% na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech poskytovatele;  
(2) osoby s nepřímým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech poskytovatele odpovídajícím účasti (viz KVÚ 11.1.1.) ve výši 
alespoň 10%, tj.: 

a) osoby nepřímo ovládající poskytovatele;  
b) osoby s přímým podílem ve výši alespoň 10% na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech osoby přímo či nepřímo ovládající 
poskytovatele; 
c) osoby, které přímo či nepřímo ovládají osobu s přímým podílem ve 
výši alespoň 10% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
osoby přímo či nepřímo ovládající poskytovatele; 

(3) osoby s přímým i nepřímým podílem na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech poskytovatele tak, že součet výše účasti odpovídající 
přímému podílu a výše účasti odpovídající nepřímému podílu na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech poskytovatele dosahuje alespoň 10%; 
(4) osoby, jejichž přímý podíl sice nedosahuje výše 10% na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech poskytovatele, které ovšem mohou 
uplatňovat významný vliv na řízení poskytovatele; 

                                                 
1 Viz § 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
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(5) skupina osob, která splňuje některou z podmínek uvedených výše pod 
body (1) až (4) jednáním ve shodě. 
 

3.1.1. Přímý podíl   
 

Kvalifikovanou účast tedy založí podíl určité osoby na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech poskytovatele tak, že výše účasti (viz KVÚ 
11.1.1.) odpovídající takovému podílu dosahuje alespoň 10%. Takový podíl 
může být přímý, to znamená, že osoba s kvalifikovanou účastí přímo 
disponuje podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
poskytovatele 
 
Obr. 1: 
 
 

 
 
 
 

 
Osoba A má přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
poskytovatele ve výši 20%. 
 

3.1.2. Nepřímý podíl  
 

Tento podíl však může být rovněž nepřímý. V takovém případě osoba 
s kvalifikovanou účastí disponuje přímým podílem představujícím nejméně 
10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech třetí osoby, která 
vztah kvalifikované účasti zprostředkovává („zprostředkovatel“). 
Zprostředkovatelem je osoba, která poskytovatele ovládá, a to případně i 
prostřednictvím dalších osob (ty jsou potom rovněž zprostředkovatelé). 
Zprostředkovatel je rovněž osobou s kvalifikovanou účastí na poskytovateli. 

 
Obr. 2: 
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Osoba B ovládá přímo osobu C a ta ovládá přímo poskytovatele. Osoba A má 
přímý podíl ve výši 20% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
osoby B a tím i nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech poskytovatele, zprostředkovaný osobami B a C. Osobami 
s kvalifikovanou účastí na poskytovateli tak nejsou pouze osoby C a B, ale i 
osoba A. 

 
Kvalifikovanou účast na poskytovateli však mají rovněž všechny osoby, 
které ovládají osoby disponující přímým nebo nepřímým podílem na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech poskytovatele zakládajícím 
kvalifikovanou účast. 
 
Obr. 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osoba A ovládá přímo osobu B, jejíž účast na poskytovateli dosahuje 20% a 
je zprostředkovaná osobami C a D. Osoby A, B, C a D jsou osobami 
s kvalifikovanou účastí na poskytovateli. 

 
Z výše uvedeného plyne, že kvalifikovaná účast na poskytovateli je 
neomezeně zprostředkovávána vztahem ovládání, který může být v jedné 
linii (větvi) vlastnické struktury osob s kvalifikovanou účastí na kterémkoliv 
místě nejvýše jednou nahrazen vztahem založeným na přímém podílu, který 
představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
(vztah přímého podílu bez ovládání). Druhý výskyt takovéhoto vztahu 
přímého podílu bez ovládání v jedné linii (větvi) vlastnické struktury osob 
s kvalifikovanou účastí je vyloučen (resp. způsobuje její ukončení). Linie 
(větev) vlastnické struktury osob s kvalifikovanou účastí je na jednom konci 
ohraničena vždy poskytovatelem a na opačném konci pak výskytem vztahu, 
který není ovládáním ani vztahem přímého podílu bez ovládání, nebo 
druhým výskytem vztahu přímého podílu bez ovládání. 
 
Pro zjednodušení si lze osoby ve vztahu ovládání představit jako jedinou 
entitu (jde o jedinou vůli) a posuzovat pak pouze vztahy mezi těmito 
entitami. Kvalifikovaná účast na poskytovateli je dána vždy v rámci vztahů 
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osoba D

osoba C
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ovládá 
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ovládá 
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ovládání „uvnitř“ entity a dále v situaci, kdy jedna entita zprostředkovává 
kvalifikovanou účast druhé entitě prostřednictvím přímého podílu ve výši 
nejméně 10%.  

 
V případě obr. 3 si lze představit jako jednu entitu poskytovatele + osobu C + 
osobu D a jako druhou entitu osoby A + B. Mezi těmito entitami existuje 
propojení (osoba B má přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech osoby C ve výši 20%) a všechny osoby A, B, C a D jsou tak osobami 
s kvalifikovanou účastí. Pokud by existovaly ještě osoby E + F, kde F by 
přímo ovládala E (a tvořily by tak entitu) a osoba E měla přímý podíl ve výši 
20% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby A ve výše 
uvedeném schematu, nebyly by osoby E a F osobami s kvalifikovanou účastí 
na poskytovateli.      

 
Pro účely posuzování kvalifikované účasti se sčítá výše účasti odpovídající 
přímému a nepřímému podílu určité osoby na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech poskytovatele. Pokud tento součet dosáhne alespoň 
10%, bude osoba považována za osobu s kvalifikovanou účastí na 
poskytovateli. 

 
Obr. 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Osoba A má přímý podíl ve výši 7% na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech poskytovatele  (výše účasti odpovídající tomuto přímému podílu se 
rovná 7%). Současně disponuje nepřímým podílem na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech poskytovatele (výše účasti odpovídající tomuto 
nepřímému podílu se rovná také 7%). Osoba A je proto osobou 
s kvalifikovanou účastí ve výši 14% na poskytovateli. 

  
Kvalifikovanou účast však může založit i přímý podíl na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech poskytovatele nižší než 10%, pokud tento podíl 
umožňuje uplatňovat významný vliv na řízení poskytovatele. Za významný 
vliv považuje Komise vliv srovnatelný s vlivem osoby s přímým podílem ve 
výši alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
poskytovatele, a to v případě, kdy konkrétní poměry ve společnosti 
způsobují snížení prahu významného vlivu pod hranici, kterou za obvyklých 
okolností představuje podíl ve výši 10 %. 

 
Osoba A má přímý podíl na základním kapitálu poskytovatele  ve výši 8%. 
Akcionářská struktura poskytovatele je přitom velmi roztříštěná a zhruba 

osoba A osoba B 

poskytovatel 

7% 7% 

ovládá 
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30% akcionářů se pravidelně neúčastní valných hromad. Podíl ve výši 8% 
v takové situaci představuje významný vliv a osoba A má v takovém případě 
kvalifikovanou účast poskytovateli. 

 
 
3.2.  Úzké propojení2 

 
Úzké propojení poskytovatele vyjadřuje jeho vazbu na další subjekty. Může 
jít jak o osoby fyzické, tak o osoby právnické. Nezáleží na právní formě, 
předmětu podnikání či činnosti takovéto osoby. 
 
Definici a úpravu úzkého propojení převzalo tuzemské právo z evropské 
direktivy č. 95/26/ES. Rada Evropských společenství jejím přijetím 
reagovala na konkrétní případ poškození řady klientů v důsledku 
nedostatečného dozoru nad úzkými vazbami regulovaných subjektů, 
zejména pokud jde o vazby na osoby zahraniční (případ banky B.C.C.I.). 
Rozsah definice úzkého propojení překračuje meze koncernu v obchodním 
zákoníku, byť na něj navazuje. Z věcného hlediska skupina osob úzce 
propojených podle § 2 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
představuje širší seskupení než „koncern“ či „podnikatelské seskupení“ 
podle § 66a obchodního zákoníku. 
 
O úzkém propojení lze hovořit v následujících případech: 
 
a) Poskytovatel je úzce propojen se všemi osobami, které mají na něm, 

resp. na kterých má on, přímý podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech ve výši 20 a více procent.  

 
Obr. 5: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osoba A má přímý podíl 20 % na základním kapitálu osoby B. Osoba B má 
přímý podíl 20 % na základním kapitálu poskytovatele. Poskytovatel má 

                                                 
2 Definici úzkého propojení obsahuje § 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
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přímý podíl 20 % na hlasovacích právech osoby C. Osoba C má přímý podíl 
20 % na hlasovacích právech osoby D. Mezi žádnou z uvedených osob 
neexistuje vztah ovládání. poskytovatel je úzce propojen s B a C, nikoliv 
však s A či D. 

 
b) Obchodník (investiční fond/organizátor regulovaného trhu/centrální 

depozitář) je úzce propojen se všemi osobami, které mají na něm, 
resp. na kterých má on, nepřímý podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech odpovídající účasti ve výši 20 a více procent. 
Nepřímým podílem se rozumí podíl zprostředkovaný vztahem 
ovládání. V hierarchii vlastnické struktury směrem nahoru od 
obchodníka (investičního fondu/organizátora regulovaného 
trhu/centrálního depozitáře) musí ovládání začít nejvýše nad osobou, 
která disponuje přímým podílem ve výši 20 a více procent na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby přímo či nepřímo 
ovládající obchodníka (investiční fond/organizátora regulovaného 
trhu/centrálního depozitáře) a končí od obchodníka (investičního 
fondu/organizátora regulovaného trhu/centrálního depozitáře)  
nejvzdálenější osobou takovouto osobu ovládající. V hierarchii 
vlastnické struktury směrem dolů od obchodníka (investičního 
fondu/organizátora regulovaného trhu/centrálního depozitáře)  musí 
vztah ovládání začít u obchodníka (investičního fondu/organizátora 
regulovaného trhu/centrálního depozitáře), úzké propojení poté končí 
u nejvzdálenější osoby, na níž má obchodník (investiční 
fond/organizátor regulovaného trhu/centrální depozitář) nepřímý podíl 
na základním kapitálu nebo hlasovacích právech odpovídající účasti 
ve výši 20 a více procent.  

 
Obr. 6a : 
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Osoba A má přímý podíl 20 % na základním kapitálu osoby B, osoba B 
ovládá obchodníka (investiční fond/organizátora regulovaného 
trhu/centrálního depozitáře). Osoba D ovládá osobu E, osoba E má přímý 
podíl 20 % na hlasovacích právech obchodníka (investičním 
fondu/organizátora regulovaného trhu/centrálního depozitáře). Obchodník 
(investiční fond/organizátor regulovaného trhu/centrální depozitář) ovládá 
osobu F, osoba F má přímý podíl 20 % na základním kapitálu G, osoba G má 
přímý podíl 20 % na základním kapitálu osoby H. Obchodník (investiční 
fond/organizátor regulovaného trhu/centrální depozitář)  má kromě toho 
přímý podíl 20 % na hlasovacích právech I, osoba I ovládá osobu J. Není-li 
uvedeno jinak, neexistuje mezi jednotlivými osobami vztah ovládání. 
Obchodník (investiční fond/organizátor regulovaného trhu/centrální 
depozitář)  je úzce propojen s A, B, D, E, F, G a I, nikoliv však s H ani J. 
 
Výše majetkové angažovanosti investičního fondu na osobách F resp. I může 
být limitována příslušnými zákonnými pravidly pro diverzifikaci rizika dle 
typu investičního zaměření investičního fondu resp. omezeními dle statutu 
investičního fondu. 

 
Obr. 6b :  (reflektuje skutečnost, že investiční společnost nesmí ovládat 

jiné osoby)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba A má přímý podíl 20 % na základním kapitálu osoby B, osoba B 
ovládá investiční společnost. Osoba D ovládá osobu E, osoba E má přímý 
podíl 20 % na hlasovacích právech investiční společnosti. Investiční 
společnost  má přímý podíl 20 % na hlasovacích právech F, osoba F ovládá 
osobu G. Není-li uvedeno jinak, neexistuje mezi jednotlivými osobami vztah 
ovládání. Investiční společnost  je úzce propojena s A, B, D, E, F, nikoliv 
však s G. 
 

c) Obchodník (investiční fond/organizátor regulovaného trhu/centrální 
depozitář) je rovněž úzce propojen se všemi osobami ovládanými 
stejnou osobou jako on sám (osoby v koncernu). 
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Obr. 7a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba A ovládá osobu B, C, D a obchodníka (investiční fond/organizátora 
regulovaného trhu). Obchodník (investiční fond/organizátor regulovaného 
trhu)  je úzce propojen s osobami A, B, C a D. 
 

Obr. 7b:  (reflektuje skutečnost, že investiční společnost nesmí ovládat 
jiné obchodní společnosti)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba A ovládá osobu B, C a investiční společnost. Investiční společnost  je 
úzce propojena s osobami A, B, C. 
 

 
3.3. Zdravé a obezřetné vedení  
 

Vhodnost osoby z hlediska zdravého a obezřetného vedení představuje 
neurčitý právní pojem, který bude Komise vykládat vždy ad hoc, tedy 
s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu, avšak v mezích 
smyslu a účelu zákonných ustanovení.  
 
Je třeba upozornit, že není povinností Komise usměrňovat posuzované 
osoby v tom, jaké konkrétní předpoklady pro naplnění tohoto neurčitého 
pojmu mají vytvořit, ani zjišťovat, zda jsou u těchto osob dány jiné 
skutečnosti, o nichž Komisi neinformovaly. 

 
Následující kapitoly vymezují základní kriteria, která obecně tento pojem 
charakterizují - tedy dávají mu alespoň základní obsah - a kterým Komise 
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přisuzuje relevanci v rámci jednotlivých správních řízení. Z povahy věci 
Komise posuzuje některá z těchto kriterií výhradně ve vztahu k právnickým 
osobám.     
 

3.3.1. Zdravé vedení 
 

Posuzovaná osoba by měla vykazovat především takové vlastní ekonomické 
charakteristiky (vlastní kapitál, podnikatelská historie, struktura aktiv a 
pasiv), u nichž nebude Komise mít pochybnosti o tom, že by mohly 
v budoucnu významně negativně ovlivnit finanční stabilitu samotného 
poskytovatele (např. riziko poklesu vlastního kapitálu poskytovatele na 
úroveň znemožňující jeho faktickou činnost nebo dokonce jeho pokles pod 
zákonem stanovenou hranici, např. v důsledku řešení finančních problémů 
osob s kvalifikovanou účastí). Neméně významným aspektem, který 
Komise bude brát v úvahu, je historie podnikatelské činnosti posuzované 
osoby a její povaha, včetně podnikatelské historie a její povahy u osob, u 
kterých lze předpokládat podstatný vliv na chování posuzované osoby při 
uplatňování kvalifikované účasti na poskytovateli.  

 
V minulosti (viz např. Rozhodnutí Komise 3/2004) vedlo v konkrétních 
případech k zamítavému rozhodnutí především nedostatečné doložení 
legálního původu prostředků vynaložených na nabytí kvalifikované účasti. 
Pochybnosti o vhodnosti osoby z hlediska zdravého vedení tedy bude 
vzbuzovat situace, kdy je nabytí kvalifikovaného podílu financováno 
z takových prostředků, u nichž není nabyvatel schopen hodnověrně doložit 
jejich původ, tedy  není schopen doložit, že vynakládané prostředky 
nepochází z trestné činnosti, nebo že při jejich nabytí nedošlo k jinému 
porušení obecně závazných právních předpisů, např. daňových3. 
 
V rámci jednotlivých správních řízení bude rovněž  Komise vyhodnocovat  
transparentnost organizační a vlastnické struktury posuzované osoby a 
rovněž regulatorní prostředí (tj. jurisdikci), ve kterém se posuzovaná osoba  
a osoby, které její činnost podstatným způsobem ovlivňují, pohybují. Při 
úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který 
není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád takového státu a 
způsob jeho uplatňování, včetně vymahatelnosti práva, bránit účinnému 
výkonu dozoru nad poskytovatelem.  

 
Posouzení vhodnosti osoby pro zdravé vedení poskytovatele v neposlední 
řadě ovlivňuje otázka důvěryhodnosti osob, a to v případech, kdy je 
posuzovanou jak fyzická osoba, tak osoba právnická, u níž se posuzuje 
důvěryhodnost např. členů jejího statutárního orgánu. Podrobné zásady a 
postupy při posuzování důvěryhodnosti osob jsou obsaženy v metodice 
Komise Schvalování osob (OSOB).  

                                                 
3 Původ prostředků např.  nelze dostatečně prokázat pouze četným prohlášením o původu prostředků, ale je třeba 
v žádosti uvést konkrétní popis finančních zdrojů využívaných k nabytí podílu na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech poskytovatele společně s doklady prokazujícími tvrzení uváděná v popise zdrojů (např. 
výroční zprávy, kopie daňového přiznání, atd.).   
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3.3.2. Obezřetné vedení 
 
Posuzovaná osoba by měla vykazovat takovou úroveň vlastního řízení, u níž 
Komise nebude mít pochybnosti o tom, že by mohla v budoucnu významně 
negativně ovlivnit bezproblémové fungování systémů vnitřního řízení 
poskytovatele. V této souvislosti lze odkázat především na požadavky 
Komise formulované vyhláškami č. 347/2004 Sb. o způsobu plnění pravidel 
obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční 
společnosti a investičního fondu a č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních 
služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se 
zákazníky. 
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4. Správní řízení týkající se kvalifikované účasti a úzkého 
propojení u obchodníků s cennými papíry 
 
Správním řízením týkajícím se kvalifikované účasti a úzkého propojení 
s obchodníkem je řízení o udělení povolení k činnosti obchodníka a řízení o 
udělení předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na 
obchodníkovi, který není bankou, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického 
práva k cennému papíru. V rámci těchto řízení posuzuje Komise vhodnost 
osoby z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka a rovněž 
posuzuje její úzké propojení s jinými osobami z hlediska možnosti 
efektivního výkonu dozoru nad obchodníkem. 

 
4.1. Předchozí, příp. následný, souhlas k nabytí nebo zvýšení 

kvalifikované účasti na obchodníkovi 
 

§ 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Nabývání a pozbývání účasti 
na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou) 
 
(1)  Osoba nebo osoby jednající  ve shodě musejí mít předchozí souhlas 

Komise 
a)   k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, 

který  není bankou,  nejde-li o  nabytí přechodem  vlastnického 
práva k cennému papíru, 

b)  ke  zvýšení  kvalifikované  účasti  na  obchodníkovi  s cennými 
papíry, který není  bankou, na 20 % nebo více,  33 % nebo více, 50 
% nebo více, nejde-li  o nabytí přechodem vlastnického práva k 
cennému papíru, nebo 

c)  k tomu, aby se staly  osobami ovládajícími obchodníka s cennými 
papíry,  který  není  bankou,  nestanou-li  se  jimi  přechodem 
vlastnického práva k cennému papíru. 

 
(2)  Souhlas  podle  odstavce  1  se  vyžaduje též pro nabytí hlasovacích 

práv 
a)   která na účet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba, 
b)   kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem, 
c)   kterými   disponuje   jiná    osoba,   jež   uzavřela   smlouvu s 

oznamovatelem  nebo  s  jím  ovládanou  osobou,  ve  které se 
zavázali dlouhodobě  prosazovat společnou politiku  týkající se 
řízení  obchodníka  s  cennými  papíry  tím,  že budou ve shodě 
uplatňovat hlasovací práva, jimiž disponují, 

d)   která na  základě smlouvy s oznamovatelem  nebo s jím ovládanou 
osobou  drží  třetí  osoba,  jestliže  tato smlouva předpokládá 
dočasné přenechání  dispozice s hlasovacími  právy oznamovateli 
nebo jím ovládané osobě za úplatu, 

e)   oznamovatele,  jež byla  poskytnuta jako  jistota; to  neplatí, pokud 
dispozice  s  hlasovacími  právy  byla přenechána osobě, která  má 
tyto  cenné papíry   v úschově,  správě nebo  ve svém majetku  a 
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veřejně  prohlásila,  že  bude tato  hlasovací práva vykonávat;  v  
takovém  případě  se  hlasovací  práva  z těchto cenných  papírů 
připočítávají  osobě,  která  je má  v úschově, správě nebo ve svém 
v majetku,  

f) jiná osoba,  jestliže je tato osoba  vykonává svým jménem podle 
pokynů  oznamovatele na  základě smlouvy  o výkonu  hlasovacích 
práv.  

…….. 
 

(4) Žádost  o souhlas podle  odstavce 1 musí  obsahovat údaje podle  
odstavce  1  a  k  ní  připojené  doklady musejí prokazovat 
skutečnosti nezbytné  pro posouzení vhodnosti  žadatele z hlediska 
zdravého a  obezřetného vedení obchodníka s  cennými papíry, 
který není  bankou,  a  pro   posouzení,  zda  úzké  propojení  
žadatele s obchodníkem  s  cennými  papíry,   který  není  bankou,  
nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad  tímto obchodníkem s 
cennými papíry. Náležitosti  žádosti  a  její  přílohy  stanoví  
prováděcí  právní předpis. 

 
(5)  Komise  udělí souhlas podle odstavce  1, jestliže žadatel je  osobou  

vhodnou  z  hlediska  zdravého  a  obezřetného  vedení obchodníka 
s  cennými papíry, který  není bankou, a  jestliže jeho úzké 
propojení s obchodníkem s  cennými papíry, který není bankou, 
nebrání efektivnímu výkonu dozoru  nad tímto obchodníkem 
s cennými papíry. 

 
(6)  Jestliže  Komise  neodešle  rozhodnutí  o  žádosti podle odstavce 1 

do  3 měsíců ode dne jejího  doručení, platí, že nabytí účasti  bylo  
schváleno,  a  má  se  za  to,  že rozhodnutí nabylo právních účinků. 

 
(7)  Souhlas podle odstavce 1 lze udělit i následně. 
…….. 
 

(11) Nabytí  či   zvýšení  účasti   podle  odstavce   1  na obchodníkovi s 
cennými papíry bez souhlasu Komise nemá za následek neplatnost  
právního úkonu,  ale hlasovací  práva spojená  s touto účastí 
nesmějí být vykonávána až do získání souhlasu. 

 
Kvalifikovaná účast je definována v § 2 písm. d) zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu jako přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech, který představuje alespoň 10% nebo umožňuje 
uplatňovat významný vliv na řízení. Je to taková míra účasti na jiném 
subjektu, která znamená možnost určitého akcionáře podílet se kvalitativně 
odlišně (významněji) na řízení společnosti, než jak je tomu u akcionáře, 
který kvalifikovanou účastí nedisponuje. Kvalifikovaná účast je tedy 
charakterizována především materiálním prvkem, a to možností 
významného vlivu na řízení společnosti. Tato kvalifikovaná míra vlivu je 
presumována v případě desetiprocentního podílu na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech.  
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Do účinků soukromoprávního jednání při nabývání kvalifikované účasti na 
obchodníkovi je zasahováno ze strany veřejné moci v zájmu ochrany 
investorů (klientů) tak, aby osoby nabývající kvalifikovanou účast na 
obchodníkovi, který není bankou, byly osobami vhodnými pro jeho zdravé 
a obezřetné vedení. Proto takovéto soukromoprávní jednání podléhá 
souhlasu Komise pod sankcí ztráty možnosti výkonu hlasovacích práv 
z nabytého podílu (§ 11 odst. 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu). 
 
Osoba (případně osoby jednající ve shodě), která již nabyla Komisí 
schválenou kvalifikovanou účast na obchodníkovi, je povinna získat souhlas 
Komise rovněž pro zvýšení své kvalifikované účasti. V zákoně o podnikání 
na kapitálovém trhu jsou přitom stanoveny jednotně pro všechny 
obchodníky, kteří nejsou bankou, úrovně kvalifikované účasti, pro jejichž 
překročení je tento souhlas potřeba. Zákon tak v konkrétních případech 
nesvěřuje do diskreční pravomoci správního orgánu posouzení otázky, zda 
došlo či nedošlo k takovému zvýšení vlivu na řízení obchodníka, který není 
bankou, které by vyžadovalo nové posouzení vhodnosti osoby pro zdravé 
a obezřetné vedení a ani tuto otázku neponechává na samotném 
obchodníkovi. V rozpětí daném jednotlivými, v zákoně stanovenými, 
hranicemi se nepředpokládá dosažení takové míry účasti, která by 
představovala významné zvýšení míry vlivu na řízení obchodníka, který 
není bankou, a proto zvýšení či postupné zvyšování míry kvalifikované 
účasti nad úroveň již Komisí schválenou nepodléhá předchozímu souhlasu 
Komise, a to až k zákonem stanovené nejbližší vyšší hranici. Zákon o 
podnikání na kapitálovém trhu v § 11 odst. 1 písm. b) určuje 3 formální 
hranice úrovně kvalifikované účastí, a sice 20%, 33% a 50%. Přitom takto 
formálně určené hranice vycházejí z úpravy směrnice 93/22/ES. Kromě toho 
v § 11 odst. 1 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu je stanovena 
povinnost žádat o souhlas i pro případ zvýšení kvalifikované účasti takovým 
způsobem, že celkový nabytý podíl bude umožňovat ovládání obchodníka.  
 
Je rovněž velmi důležité si uvědomit, jaké změny v celé vlastnické struktuře 
obchodníka, který není bankou, vyvolá nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
účasti určité osoby. Jde především o určení úplného okruhu povinných osob. 
Nabytí, případně zvýšení, podílu, kterým je založena kvalifikovaná účast 
určité osoby na obchodníkovi, který není bankou, zpravidla vyvolá další 
změny ve vlastnické struktuře. Tj. dojde k naplnění znaků definovaných v 
§ 11 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejen u této konkrétní 
osoby, ale i všech osob, které stojí v hierarchii vlastnické struktury výše, 
zejména pokud konkrétní osobu ovládají.  
 
Povinnými osobami jsou proto všechny osoby, u kterých v souvislosti 
s předpokládanou akvizicí dojde prostřednictvím změny v přímém či 
nepřímém podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
obchodníka, který není bankou, k nabytí či zvýšení kvalifikované účasti dle 
§ 11 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Vzhledem k tomu, že 
ve většině případů takovéto osoby jednají ve vzájemném srozumění, je 
možné, aby byly zastoupeny ve správním řízení jediným subjektem (a to i 
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obchodníkem, případně osobou, která iniciuje změny ve struktuře osob 
s kvalifikovanou účastí). Nezbytné jsou v takovém případě plné moci 
k uvedenému jednání. 
 
Jestliže Komise při správním řízení o udělení předchozího souhlasu 
s nabytím kvalifikované účasti na obchodníkovi, který není bankou, 
zahájeném na základě žádosti určité osoby zjistí, že by v případě udělení 
souhlasu získala či zvýšila kvalifikovanou účast (např. prostřednictvím 
ovládání osoby žadatele) rovněž osoba jiná, přibere ji do správního řízení 
coby účastníka řízení.  

  
Pokud nedochází k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi, případně k 
jejímu zvýšení nad hranice stanovené v § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu převodem vlastnického práva k cenným 
papírům ztělesňujícím podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech, nýbrž přechodem vlastnického práva, povinnost žádat Komisi o 
udělení předchozího souhlasu nevzniká. Osoba, která takto získala nebo 
zvýšila kvalifikovanou účast na obchodníkovi, který není bankou, však má 
podle § 11 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinnost tuto 
skutečnost Komisi neprodleně oznámit (viz níže). 

 
Změny v okruhu osob s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi, případně 
změny ve výši jejich kvalifikované účasti (viz. § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu), je třeba vždy považovat za změny ve 
skutečnostech, na jejichž základě bylo obchodníkovi uděleno povolení 
k činnosti obchodníka. Jako takové tedy podléhají informační povinnosti 
obchodníka podle § 16 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 
obchodník je povinen je oznámit Komisi bez zbytečného odkladu potom, co 
se o nich dozví (viz kapitola 5.3.). 
 
Náležitosti žádosti a její přílohy přitom stanoví prováděcí právní předpis, 
kterým je vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP. 

 
Obsah žádosti (viz kapitola 11.): 
(Žadatel uvede údaje dle stavu v případě schválení nabytí či zvýšení 
kvalifikované účasti na obchodníkovi, který není bankou.) 
• údaje o obchodníkovi, který není bankou, 
• seznam osob s kvalifikovanou účastí, 
• seznam osob úzce propojených, 
• grafické znázornění vztahů mezi subjekty, 
• údaje o osobách s kvalifikovanou účastí, včetně příslušných příloh (viz 

kapitola 11.1.4.)  
 
K vytvoření seznamu osob s kvalifikovanou účastí a seznamu osob úzce 
propojených je možné využít postupu podle příslušných částí Metodiky 
k informační povinnosti obchodníka (IPOCP) - k tomu blíže viz příloha.  
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K posuzování osoby z hlediska její vhodnosti pro zdravé a obezřetné vedení 
obchodníka, který není bankou, viz blíže kapitola 3.3..  

4.2. Žádost o udělení nebo rozšíření povolení k výkonu činnosti 
obchodníka 

 
§ 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 
(1) Komise udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry 
pouze akciové společnosti, …  
 

g) na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska 
zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry,  

 

h)  jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu 
dozoru nad  obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s 
osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není 
členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu 
a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit 
účinnému výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry. 

 
Žádost o povolení k činnosti obchodníka musí podle § 7 zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí 
prokazovat skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. Náležitosti žádosti a její přílohy přitom stanoví prováděcí 
právní předpis, kterým je vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí pro 
OCP. 

 
§ 4 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí (Náležitosti žádosti o 
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry  
§ 5 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí (Přílohy žádosti o povolení 
k činnosti obchodníka s cennými papíry)  
 
K žádosti podle § 4 žadatel připojí  
…  
h)  seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s údaji o těchto 
osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a 
přílohami podle § 10 za každou osobu s kvalifikovanou účastí na 
žadateli,  
i)  seznam osob úzce propojených s žadatelem s uvedením údajů o 
osobách úzce propojených s žadatelem a s uvedením způsobu 
propojení, 
 
Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá nově získat povolení podle § 6 zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu.  
 
Vždy je však musí také předložit subjekt, který již je obchodníkem 
s uděleným povolením k poskytování určité investiční služby ve vztahu 
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k určitým investičním nástrojům (viz. § 6 odst. 2 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu), pokud žádá o udělení povolení k poskytování některé 
další investiční služby nebo o rozšíření povolení ve vztahu k dalším 
investičním nástrojům. V případě takovéto žádosti může obchodník odkázat 
na dokumenty již dříve předložené Komisi, ovšem pouze v případě, pokud 
dokládají skutečnosti, které od předložení nedoznaly změn. 
 
Ve stejném postavení se nachází rovněž zahraniční obchodník, který žádá o 
povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační 
složky podle § 28 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím 
organizační složky musí podle § 28 odst. 3 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí 
prokazovat skutečnosti uvedené v § 28 odst. 2 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. Náležitosti žádosti a její přílohy přitom stanoví prováděcí 
právní předpis, kterým je vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí pro 
OCP. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 28 zákona o podnikání na kapitálovém trhu  
… 
(2) Komise  udělí povolení k poskytování investičních služeb 
prostřednictvím organizační složky, jestliže 
… 
k) na žadateli mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska 

zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry se 
zřetelem k organizační složce, 

l)  úzké propojení žadatele s jinou osobou nebrání účinnému výkonu 
dozoru. 

§ 15 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí (Náležitosti žádosti o 
povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační 
složky zahraniční osoby) 
§ 16 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí (Přílohy žádosti o 
povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační 
složky) 
 
K žádosti podle § 15 žadatel připojí 
… 
j ) seznam osob úzce propojených s žadatelem s uvedením údajů o 

osobách úzce propojených s žadatelem a uvedením způsobu 
propojení, 

 
k)  seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, s údaji o těchto 

osobách a uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na 
žadateli, 
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Obsah žádosti (ve vztahu ke kvalifikované účasti a úzkému propojení) (viz 
kapitola 11.): 
• údaje o obchodníkovi, 
• seznam osob s kvalifikovanou účastí, 
• seznam osob úzce propojených, 
• grafické znázornění vztahů mezi subjekty, 
• údaje o osobách s kvalifikovanou účastí, včetně příslušných příloh (viz 

kapitola 11.1.4.) 
K vytvoření seznamu osob s kvalifikovanou účastí a seznamu osob úzce 
propojených je možné využít postupu podle příslušných částí Metodiky 
k informační povinnosti obchodníka (IPOCP) - k tomu blíže viz příloha. 
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5. Povinnosti dalších osob týkající se kvalifikované účasti 
a úzkého propojení s obchodníkem s cennými papíry 

 
Kromě povinností souvisejících s žádostí o udělení povolení k činnosti 
obchodníka a s žádostí o udělení předchozího souhlasu k nabytí nebo 
zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi, který není bankou (viz 
kapitola 4.) ukládá zákon o podnikání na kapitálovém trhu některé další 
povinnosti týkající se kvalifikované účasti na obchodníkovi. 
 

5.1. Snížení kvalifikované účasti na obchodníkovi, který není 
bankou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vzhledem k dikci tohoto ustanovení je zřejmé, že se jedná o povinnost, 
která musí být plněna před nebo v průběhu realizace takovéto transakce. 
Osoba tak poruší svou zákonnou povinnost, pokud skutečnosti podle § 11 
odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu oznámí ex post. (arg. 
„osoba oznámí Komisi, že přestává ovládat …, snižuje svou kvalifikovanou 
účast …, převádí na jinou osobu … “).  
 
Rovněž ke splnění této oznamovací povinnosti lze zmocnit jinou osobu. Tím 
však není dotčena případná veřejnoprávní odpovědnost povinné osoby za 
nesplnění povinnosti. V tomto smyslu je veřejnoprávní odpovědnost 
nepřenosná. Toto oznámení tak může být realizováno například současně 
s podáním žádosti o udělení předchozího souhlasu podle § 11 odst. 1 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu nebo v průběhu probíhajícího správního 
řízení o udělení předchozího souhlasu, nejlépe opět osobou jednající v této 
věci jako společný zástupce.  

§ 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Nabývání a pozbývání 
účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou) 
… 
(9) Osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 
oznámí Komisi, že 
a)  přestávají ovládat obchodníka s cennými papíry, který není 

bankou, 
b)  snižují svou kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými 

papíry,  který není bankou, pod 50 %, 33 %, 20 % nebo ji 
pozbývají, nebo 

c)  převádějí na jinou osobu kvalifikovanou účast na obchodníkovi 
s cennými papíry, který není bankou. 

 
(10) Oznámení podle odstavce 9 obsahuje údaje o oznamovateli, údaje 
o obchodníkovi s cennými papíry a výši účasti oznamovatele na  
obchodníkovi s cennými papíry po snížení; v oznámení podle odstavce 
9 písm. c) se uvedou též údaje o osobě, na kterou se kvalifikovaná 
účast převádí. 
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Změny v okruhu osob s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi, případně 
změny ve výši jejich kvalifikované účasti, je třeba vždy považovat za změny 
ve skutečnostech, na jejichž základě bylo obchodníkovi uděleno povolení 
k činnosti obchodníka. Jako takové tedy podléhají informační povinnosti 
obchodníka podle § 16 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 
obchodník je povinen je oznámit Komisi bez zbytečného odkladu potom, co 
se o nich dozví (viz kapitola 5.3.). 

 
5.2. Oznámení nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na 

obchodníkovi, který není bankou 
 
§ 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Nabývání a pozbývání účasti 
na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou) 
… 
8) Osoba, která nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast podle odstavce 
1  přechodem vlastnického práva k cennému papíru, je povinna tuto 
skutečnost oznámit neprodleně Komisi. 

 
I v tomto případě lze ke splnění oznamovací povinnosti zmocnit jinou 
osobu. Není tím však dotčena případná veřejnoprávní odpovědnost povinné 
osoby za nesplnění povinnosti. V tomto smyslu je veřejnoprávní 
odpovědnost nepřenosná.  

 
Změny v okruhu osob s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi, případně 
změny ve výši jejich kvalifikované účasti, je třeba vždy považovat za změny 
ve skutečnostech, na jejichž základě bylo obchodníkovi uděleno povolení 
k činnosti obchodníka. Jako takové tedy podléhají informační povinnosti 
obchodníka podle § 16 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a 
obchodník je povinen je oznámit Komisi bez zbytečného odkladu potom, co 
se o nich dozví (viz kapitola 5.3.). 

 
5.3. Informační povinnost obchodníka 

 
Blíže viz Metodika k informační povinnosti obchodníka s cennými papíry 
(IPOCP).  

 
§ 16 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Nabývání a pozbývání účasti 
na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou)  
… 
(5) Obchodník s cennými  papíry, který není bankou, předkládá Komisi 
jednou ročně, nejpozději do jednoho měsíce po konání řádné valné  
hromady, seznam osob, které na něm měly v uplynulém roce 
kvalifikovanou účast nebo které s ním byly úzce propojeny 

 
Jedná se o doplňkový kontrolní mechanismus umožňující přehlednou 
rekapitulaci případných změn ve struktuře osob s kvalifikovanou účastí na 
obchodníkovi, který není bankou. Podání této informace by z povahy věci 
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(ledaže došlo k nesplnění dřívější informační či oznamovací povinnosti) 
nemělo obsahovat nové, Komisi dosud neznámé informace, neboť ta se 
nutně o všech změnách musela dozvědět již v souvislosti s některým výše 
uvedeným správním řízením nebo oznámením. 

 
Obsah podání (viz kapitola 11.):  
• seznam osob s kvalifikovanou účastí  
• seznam osob úzce propojených  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kromě pravidelného každoročního předkládání seznamu osob, které měly 
na obchodníkovi, který není bankou, kvalifikovanou účast nebo které s ním 
byly úzce propojeny, je každý obchodník povinen podle § 16 odst. 6 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu oznámit Komisi bez zbytečného odkladu 
každou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno 
povolení k činnosti obchodníka. Změny v okruhu osob s kvalifikovanou 
účastí na obchodníkovi, případně změny ve výši (viz. § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu) jejich kvalifikované účasti, je třeba 
vždy považovat za změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo 
obchodníkovi uděleno povolení k činnosti. Ke změně může dojít rovněž 
v okruhu osob s úzkým propojením s obchodníkem, aniž by tuto změnu 
provázela současná změna v okruhu osob s kvalifikovanou účastí na 
obchodníkovi. Takové změny je třeba také považovat za změny ve 
skutečnostech, na jejichž základě bylo obchodníkovi uděleno povolení 
k činnosti a jako takové tedy podléhají informační povinnosti obchodníka 
podle § 16 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a obchodník je 
povinen je oznámit Komisi bez zbytečného odkladu potom, co se o nich 
dozví. 

 

§ 16 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Nabývání a pozbývání 
účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou) 
… 
(6) Obchodník s cennými papíry oznámí Komisi bez zbytečného 
odkladu každou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo 
uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. 
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6. Sankce  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Nabývání a pozbývání 
účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou) 
… 
(11) Nabytí či zvýšení účasti podle odstavce 1 na obchodníkovi s 
cennými papíry bez souhlasu Komise nemá za následek neplatnost 
právního úkonu,  ale hlasovací práva spojená s touto účastí nesmějí 
být vykonávána až do získání souhlasu. 
 
§ 187 zákona o podnikání na kapitálovém trhu  
 
Osobě, která 
… 
b)  nepožádá o souhlas s nabytím účasti na obchodníkovi s cennými 

papíry (§ 11 odst. 1), 
c)  neoznámí nabytí cenných papírů přechodem nebo pozbytí účasti 

na obchodníkovi s cennými papíry (§ 11 odst. 8 a 9), 
… 
se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč. 
 
§ 190 zákona o podnikání na kapitálovém trhu  
 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… 
b)  nesplní povinnost požádat o souhlas s nabytím účasti na 

obchodníkovi s cennými papíry (§ 11 odst. 1), 
c)  nesplní povinnost oznámit pozbytí účasti na obchodníkovi s 

cennými papíry (§ 11 odst. 9), 
 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 
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7. Správní řízení týkající se kvalifikované účasti a úzkého 
propojení u osob kolektivního investování   
 
K posuzování osob s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti nebo 
investičním fondu z hlediska jejich vhodnosti pro zdravé a obezřetné vedení 
investiční společnosti nebo investičního fondu  a k posouzení, zda osoby 
s investiční společností nebo investičním fondem úzce propojené 
neznesnadňují efektivní výkon dozoru, dochází v několika základních 
typech správních řízení, z nichž každé má rozdílný okruh účastníků, do 
určité míry specifické požadavky  na  rozsah předkládaných dokumentů a 
případně některá další specifika. 
 

7.1. Žádost o udělení povolení ke vzniku investiční společnosti  
 
Podle § 61 zákona o kolektivním investování ve spojení s vyhláškou o 
náležitostech a přílohách žádostí pro osoby kolektivního investování (OKI) 
je žadatel o udělení povolení k činnosti investiční společnosti ve své žádosti 
povinen uvést  
 
- seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s údaji o těchto osobách, 

uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a přílohami 
podle § 13 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI za 
všechny osoby s kvalifikovanou účastí,  

- seznam osob úzce propojených s žadatelem s uvedením údajů o těchto 
osobách a s uvedením způsobu propojení, a  skutečností, které by mohly 
bránit výkonu dozoru nad investiční společností, 

 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že uvedené seznamy musí v rámci příslušného 
správního řízení předložit jednak  akciová společnost, která hodlá získat 
povolení podle § 60 zákona o kolektivním investování, resp. její  
zakladatelé, ale vždy je musí také  předložit subjekt, který již je investiční 
společností, pokud žádá o udělení povolení k poskytování některé další  
služby nebo o rozšíření povolení  ve vztahu k dalším poskytovaným 
službám investiční společnosti. 

 
§ 60 zákona o kolektivním investování 
 
(1) Komise udělí povolení k činnosti investiční společnosti pouze akciové 
společnosti  
… 
g) na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska zdravého 
a obezřetného vedení investiční společnosti,  
 

h) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dozoru nad 
investiční společností; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo 
nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, 
nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování, včetně 
vymahatelnosti práva, bránit výkonu dozoru nad investiční společností.  
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Pravidla zdravého a obezřetného  vedení investiční společnosti blíže 
specifikuje vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu  plnění pravidel 
obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční 
společnosti a investičního fondu (dále jen „vyhláška o obezřetnosti“). 
 
Povinnou osobou, tedy osobou, která má povinnost předložit Komisi 
seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností, je žadatel o 
udělení povolení k činnosti investiční společnosti, tedy osoba, pro kterou je 
povolení žádáno, případně její zakladatelé. Ve stejném postavení se v tomto 
případě nachází rovněž zahraniční investiční společnost, která hodlá  
poskytovat služby na území České republiky  prostřednictvím organizační 
složky v souladu s ustanovením § 39 zákona o kolektivním investování. 

 
7.1.1. Stanovisko dozorového úřadu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

§ 62 zákona o kolektivním investování  

(1) Před udělením povolení k činnosti investiční společnosti požádá 
Komise o stanovisko příslušný  dozorový úřad jiného členského  státu 
Evropské unie, je-li investiční společnost  

a) ovládaná 
1. zahraniční osobou, která má povolení ke kolektivnímu 

investování vydané tímto  dozorovým úřadem, 
2. zahraniční osobou, která má povolení k poskytování 

investičních služeb vydané tímto dozorovým úřadem, 
3. zahraniční bankou, nebo 
4. pojišťovnou, která má povolení dozorového úřadu tohoto 

členského státu Evropské unie, nebo 
b) ovládaná stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenu 

a).  

(2) Před udělením povolení k činnosti investiční společnosti Komise 
požádá o stanovisko příslušný dozorový úřad, jestliže žadatel je 
osobou ovládanou 

a) bankou se sídlem v České republice nebo jinou  osobou,  která  
ovládá banku se sídlem v České republice, nebo 

b) pojišťovnou se sídlem v České republice nebo jinou  osobou,  
která  ovládá pojišťovnu se sídlem v České republice.   

 
(3) Komise postupuje obdobně podle odstavců 1 a 2, jestliže se 
investiční společnost má stát osobou ovládanou.
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7.1.2. Informování Komise Evropských společenství 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Žádost o povolení ke vzniku investičního fondu  
 

Podle § 65 zákona o kolektivním investování ve spojení s vyhláškou o 
náležitostech a přílohách žádostí je žadatel o udělení povolení 
k činnosti investiční společnosti ve své žádosti povinen uvést   

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s údaji o těchto 
osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a 
přílohami podle § 13 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro 
OKI za všechny osoby s kvalifikovanou účastí,  

b) seznam osob úzce propojených s žadatelem s uvedením údajů o těchto 
osobách a s uvedením způsobu propojení, a  skutečností, které by mohly 
bránit výkonu dozoru nad investičním fondem. 

 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že uvedené seznamy musí v rámci příslušného 
správního řízení předložit zakladatelé akciové společnosti, která dosud 
nevznikla a hodlá získat povolení podle § 64 zákona o kolektivním 
investování. 

 
§ 64 zákona o kolektivním investování  
 
(1) Komise udělí povolení k činnosti investičního fondu pouze nově 
zakládané akciové společnosti   
… 
f) na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska zdravého 
a obezřetného vedení investičního fondu,   

g)  jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dozoru nad 
investičním fondem; při  úzkém propojení s osobou, která má sídlo a 
skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, 
nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování včetně 
vymahatelnosti práva, bránit výkonu dozoru nad investičním fondem.  

 

§ 47 zákona o kolektivním investování 
… 

(2) Komise informuje Komisi Evropských společenství o tom, že 

a) udělila povolení k činnosti investiční společnosti osobě, kterou 
ovládá osoba se sídlem ve státě, který není členským státem 
Evropské unie, nebo 

b) investiční společnost ovládla osoba se sídlem ve státě, který není 
členským státem Evropské unie.   

(3) Informace  podle  odstavce  2  obsahuje údaje o investiční 
společnosti, o osobě ovládající tuto investiční společnost a o způsobu  
jejich propojení. 
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Pravidla zdravého a obezřetného  vedení investičního fondu  blíže upravuje 
vyhláška  o obezřetnosti. 
 
Povinnou osobou, tedy osobou, která má povinnost předložit Komisi 
seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností, je žadatel o 
udělení povolení k činnosti investičního fondu, tedy osoba, pro kterou je 
povolení žádáno, případně její zakladatelé.  

 
7.2.1. Informační povinnost investiční společnosti nebo investičního fondu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V případě § 91 odst. 1 písm a) zákona o kolektivním investování se v této 
oblasti bude jednat zejména o změnu osob s kvalifikovanou účastí na 
investiční společnosti nebo investičním fondu, o změnu ve skupině osob úzce 
propojených s investiční společností nebo investičním fondem, nebo o 
změnu v otázce faktického ovládání. 

 

7.3. Nabývání účasti na investiční společnosti nebo investičním 
fondu  

 
7.3.1. Souhlas s předchozím nabytím účasti na investiční společnosti nebo 

investičním fondu  

§ 71 zákona o kolektivním investování  

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít předchozí souhlas 
Komise   

a) k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti  nebo 
investičním fondu, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického práva 
k cennému papíru,  

b) ke zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo 
investičním fondu na  20 % nebo více,  33 % nebo více nebo 50 % 
nebo více, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického práva 
k cennému papíru, nebo  

§ 91 zákona o kolektivním investování  

(1) Investiční společnost nebo investiční fond informují bez 
zbytečného odkladu Komisi o každé změně 

a) ve skutečnostech, na jejichž základě bylo vydáno povolení k 
činnosti investiční společnosti, povolení k činnosti investičního 
fondu nebo povolení k vytvoření podílového fondu 

… 

(2) Investiční společnost nebo investiční fond jsou povinny předložit 
Komisi nejpozději do 1 měsíce po konání řádné valné hromady 
seznam osob, které na nich měly v uplynulém roce kvalifikovanou 
účast nebo které s nimi byly úzce propojeny.  



 
 
 

KVÚ 7 : Správní řízení – osoby kolektivního investování  
              

 
KM 30/2004 ● KVÚ ● březen 2005  

32

c)  k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost 
nebo investiční fond, nestanou-li se jimi přechodem vlastnického 
práva k cennému papíru. 

To znamená, že žádost o předchozí souhlas s nabytím účasti je žadatel 
povinen předložit Komisi v případě, že: 
a) dosavadní účast je nižší než 10% a zamýšlená cílová účast má činit 

10% a více  
b) dosavadní účast je v rozmezí 10-20% a zamýšlená cílová účast má činit 

20% a více 
c) dosavadní účast je v rozmezí 10-33% a zamýšlená cílová účast má činit 

33% a více 
d) dosavadní účast je v rozmezí  10-50% a zamýšlená cílová účast má 

činit 50% a více 
 
Podávání žádosti o předchozí souhlas Komise je přípustné dvojím způsobem: 
− žádost může být podána na získání konkrétního majetkového podílu 

(např. 17 %, 28 %, 62 %) 
− žádost může být podána na získání podílu převyšujícího kvalifikovanou 

účast, ale dosud nespecifikovaného.  
 
Obě formy žádosti Komise akceptuje s tím, že v druhém případě je žadatel 
povinen následně sdělit Komisi písemnou formou skutečnou výši získaného 
podílu. Výši účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu   
Komise eviduje vždy v konkrétní výši. 
 
§ 71 zákona o kolektivním investování  
… 
(2) Souhlas  podle odstavce 1 se vyžaduje též pro nabytí hlasovacích 
práv  
a) která na účet oznamovatele drží svým jménem jiná osoba,  

b) kterými disponuje osoba ovládaná oznamovatelem,  

c) kterými   disponuje   jiná    osoba,   jež   uzavřela   smlouvu 
s oznamovatelem  nebo  s jím  ovládanou  osobou,  ve  které se 
zavázali dlouhodobě  prosazovat společnou politiku  týkající se 
řízení investiční společnosti nebo investičního fondu tím, že  budou 
ve shodě uplatňovat hlasovací práva, jimiž disponují,  

d) která na základě  smlouvy s oznamovatelem nebo  s jím ovládanou 
osobou  drží  třetí  osoba,  jestliže  tato smlouva předpokládá 
dočasné přenechání  dispozice s hlasovacími  právy oznamovateli 
nebo jím ovládané osobě za úplatu,  

e) oznamovatele, jež  byla   poskytnuta  jako   jistota; to neplatí, pokud 
dispozice s hlasovacími právy byla přenechána  osobě, která má tyto  
cenné papíry  v úschově, správě nebo ve  svém majetku a veřejně   
prohlásila,  že  bude   tato  hlasovací  práva vykonávat;  v takovém  
případě  se  hlasovací  práva  z těchto cenných papírů  připočítávají 
osobě, která  je má v úschově, správě nebo ve svém v majetku,  
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f) jiné osoby, jestliže je tato osoba vykonává  svým jménem podle   
pokynů  oznamovatele   na  základě   smlouvy  o výkonu hlasovacích 
práv 

Žádost o souhlas s nabytím účasti na investiční společnosti nebo investičním 
fondu musí obsahovat specifikaci osoby, která účast hodlá nabýt, výši této 
účasti a doklady k ní připojené musejí prokazovat skutečnosti nezbytné pro 
posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezřetného vedení 
investiční společnosti nebo investičního fondu a pro posouzení, zda úzké 
propojení žadatele s investiční společností nebo investičním fondem nebrání  
efektivnímu výkonu dozoru nad touto investiční společností nebo 
investičním fondem. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví § 12 a § 13 
vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI.  

Komise souhlas udělí pouze v případě, že žadatel je osobou vhodnou 
z hlediska zdravého a obezřetného vedení investiční společnosti nebo 
investičního fondu a jestliže jeho úzké propojení s investiční společností 
nebo investičním fondem nebrání  efektivnímu výkonu dozoru. 

V případě, že Komise neodešle rozhodnutí o žádosti k nabytí účasti do 3 
měsíců ode dne jejího doručení, platí, že nabytí účasti bylo Komisí 
schváleno. Tento souhlas je možné udělit i následně. 
 
Osoba, která nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast  přechodem 
vlastnického práva k cennému papíru, je povinna tuto skutečnost oznámit 
neprodleně Komisi. 
 
Nabytí či zvýšení účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu 
bez souhlasu Komise nemá za následek  neplatnost právního úkonu, ale 
hlasovací práva spojená s touto účastí nesmějí být vykonávána až do získání 
souhlasu Komise.  

 
7.3.2. Další povinnosti v souvislosti s nabytím účasti na investiční společnosti 

nebo investičním fondu  
 
V souvislosti se změnami ve struktuře osob s kvalifikovanou účastí na 
investiční společnosti nebo investičním fondu je třeba dále upozornit na 
povinnosti dalších osob, které obvykle nastávají v souvislosti s operacemi, 
které jsou naznačeny výše.  

 

§ 71 zákona o kolektivním investování  

… 

(9) Osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 
jsou povinny oznámit Komisi, že  

a) přestávají ovládat investiční společnost nebo investiční fond,  

b) snižují svou kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo 
investičním fondu pod 50 %, 33 %, 20 % nebo ji pozbývají, nebo 
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c) převádějí na jinou osobu kvalifikovanou účast na investiční 
společnosti nebo investičním fondu. 

Toto oznámení Komisi musí obsahovat údaje o oznamovateli, údaje 
o investiční společnosti nebo investičním fondu s uvedením výše účasti 
oznamovatele na investiční společnosti nebo investičním fondu po snížení a 
rovněž musí být uvedeny údaje o osobě, na kterou se kvalifikovaná účast 
převádí. 
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8. Sankce  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 71 zákona o kolektivním investování (Nabývání a pozbývání účasti na 
investiční společnosti nebo investičním fondu) 
… 
(11) Nabytí či zvýšení účasti podle odstavce 1 na investiční 
společnosti nebo investičním fondu bez souhlasu Komise nemá za 
následek neplatnost právního úkonu,  ale hlasovací práva spojená 
s touto účastí nesmějí být vykonávána až do získání souhlasu. 
 
§ 124 zákona o kolektivním investování  
 
Osobě, která 
… 
d)  nesplní povinnosti požádat o schválení účasti na investiční 

společnosti nebo investičním fondu podle § 71 odst. 1,  povinnosti 
oznámit nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním 
fondu podle § 71 odst. 8 nebo neoznámí pozbytí účasti podle § 71 
odst. 9, 

… 
se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč. 
 
§ 127 zákona o kolektivním investování  
 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
… 
d)  nesplní povinnost požádat o schválení účasti na investiční 

společnosti nebo investičním fondu podle § 71 odst.1, povinnost 
oznámit nabytí účasti na investiční společnosti nebo invetsičním 
fondu podle § 71 odst. 8 nebo neoznámí pozbytí  účasti podle § 71 
odst. 9 

 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 
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9. Správní řízení týkající se kvalifikované účasti a úzkého 
propojení u organizátorů regulovaného trhu a centrálního 
depozitáře  

 
9.1. Žádost o povolení k činnosti burzy, přeměně burzy, převodu, 

zastavení nebo nájmu podniku burzy 
 

Tato kapitola dopadá na osoby propojené s akciovou společností, která žádá 
Komisi o udělení povolení k činnosti burzy, přeměně burzy, převodu, 
zastavení nebo nájmu podniku burzy. Obdobně jako v případě obchodníků a 
osob kolektivního investování bude Komise posuzovat vhodnost těchto osob 
z hlediska zdravého a obezřetného vedení burzy.  

 
9.1.1. Žádost o povolení k činnosti burzy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o povolení k činnosti burzy musí podle § 57 odst. 2 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu obsahovat údaje a k ní připojené doklady 
musejí prokazovat skutečnosti uvedené v § 57 odst. 1 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní 
předpis, kterým je vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP. 
 
§ 21 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Náležitosti 
k žádosti o povolení k činnosti burzy)  
§ 22 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Přílohy žádosti 
o povolení k činnosti burzy)  
 
K žádosti podle § 21 žadatel připojí  
…  
u) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, s údaji o těchto 
osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a 
přílohami podle § 10 za každou osobu s kvalifikovanou účastí a  

§ 57 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Povolení k činnosti burzy) 
 
(1) Komise udělí povolení k činnosti burzy pouze akciové společnosti, 
… 
f)  na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska 

zdravého a obezřetného vedení burzy, 
g)  u které úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu 

státního dozoru nad burzou; při úzkém propojení s osobou, která 
má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem 
Evropské unie, nesmějí právní řád a způsob jeho uplatňování 
včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu státního 
dozoru nad burzou, 
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v) seznam osob  úzce propojených s žadatelem;  v seznamu se uvedou    
údaje o osobě a způsob propojení. 

 
Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá získat povolení podle § 57 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu.  
 

9.1.2. Oznamovací povinnost Burzy 
 
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu v § 58 odst. 3 upravuje oznamovací 
povinnost burzy. Burza je povinna bez zbytečného odkladu oznámit Komisi 
všechny změny ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno 
povolení k činnosti burzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že se tato povinnost vztahuje i na 
skutečnosti, které zakládají změnu kvalifikované účasti osob, popř. úzkého 
propojení burzy s jinou osobou (§ 57 odst. 1 písm. f) a g)),  
 
Burza má povinnost oznámit nejen změnu kvalifikované účasti a úzkého 
propojení tak jak je předpokládá § 2 písm d) - f), ale i zvýšení či snížení 
kvalifikované účasti na procentní podíl v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) 
a odst. 9 písm. b).  
 
Samotné oznámení výše uvedených skutečností Komisi provede Burza bez 
zbytečného odkladu, tj. neprodleně poté, co se o ní dozví nebo 
s přihlédnutím k povaze věci dozvědět mohla. 

 
9.1.3. Žádost o povolení k přeměně burzy a žádost o povolení k uzavření 

smlouvy o  převodu, zastavení nebo nájmu podniku burzy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 61 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Přeměna burzy) 
 
(1) K fúzi burzy s jiným organizátorem regulovaného trhu nebo 
provozovatelem vypořádacího systému, k převodu obchodního jmění 
burzy  na jejího akcionáře nebo k převodu obchodního jmění jiné 
osoby na burzu je třeba povolení Komise. 

§ 58 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
… 
(3) Burza oznámí Komisi bez zbytečného odkladu všechny změny ve 
skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení k činnosti 
burzy 
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§ 62 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Převod, zastavení nebo 
nájem podniku burzy  
 
(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku burzy nebo jeho části, 
smlouvy o zastavení podniku burzy nebo jeho části nebo smlouvy o 
nájmu podniku burzy nebo jeho části je třeba povolení Komise. 

 
Žádost o povolení k přeměně burzy nebo k uzavření smlouvy o převodu, 
zastavení nebo nájmu podniku burzy musí podle § 61 odst. 2 a § 62 odst. 2 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu obsahovat údaje a doklady 
nezbytné pro posouzení důsledků a důvodů přeměny burzy nebo uzavření 
smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku burzy. Náležitosti 
žádostí a její  přílohy stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška 
o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá získat povolení podle § 61 nebo § 62 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu. 
 

9.2. Žádost o povolení k organizování mimoburzovního trhu, 
žádost o přeměnu organizátora mimoburzovního trhu a 
převod, zastavení nebo nájem podniku organizátora 
mimoburzovního trhu. 

 
Obdobně jako v předchozím případě, dopadá tato kapitola na osoby 
propojené s akciovou společností, která žádá Komisi o udělení povolení 
k organizování mimoburzovního trhu, přeměnu organizátora 
mimoburzovního trhu nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo 

§ 23 vyhlášky o náležitostech a přílohách pro OCP (Náležitosti žádosti o 
povolení k přeměně burzy nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení 
nebo nájmu podniku burzy) 
§ 24 vyhlášky o náležitostech a přílohách pro OCP (Přílohy žádosti o 
povolení k přeměně burzy nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení 
nebo nájmu podniku burzy) 
 
K žádosti podle § 23 žadatelé přiměřeně druhu žádosti připojí 
… 
h) seznam osob, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou 
účast na právním nástupci zúčastněných společností, a doklady pro 
posouzení vhodnosti těchto osob z hlediska zdravého a obezřetného 
vedení obdobně podle § 10, 
i) popis skupiny osob, mezi nimiž a právním nástupce osob 
zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké 
propojení 
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nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu. V souladu se zákonem a 
příslušnými vyhláškami bude Komise posuzovat vhodnost těchto osob 
z hlediska zdravého a obezřetného vedení organizátora mimoburzovního 
trhu.  

 
9.2.1. Žádost o povolení k organizování mimoburzovního trhu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o povolení k organizování mimoburzovního trhu musí podle § 74 
odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu obsahovat údaje a k ní 
připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v § 74 odst. 1 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Náležitosti žádosti a její přílohy 
stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o náležitostech a 
přílohách žádostí pro OCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 74 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Povolení k organizování 
mimoburzovního trhu) 
 
(1) Komise udělí povolení k organizování mimoburzovního trhu pouze 
akciové společnosti, 
… 
g)  na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska 

zdravého a obezřetného vedení organizátora mimoburzovního 
trhu, 

h)  u které úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu 
státního dozoru nad organizátorem mimoburzovního trhu; při 
úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, 
který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád a 
způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit 
účinnému výkonu státního dozoru nad organizátorem 
mimoburzovního trhu 

§ 25 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Náležitosti 
žádosti o povolení k organizování mimoburzovního trhu) 
§ 26 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Přílohy žádosti 
o povolení k organizování mimoburzovního trhu)  
 
K žádosti podle § 25 žadatel připojí 
… 
x)  seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s údaji o těchto 

osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a 
přílohami podle § 10 za každou osobu s kvalifikovanou účastí a 

y)  seznam osob  úzce propojených s žadatelem;  v seznamu se uvedou   
údaje o osobě a způsob propojení. 
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Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá získat povolení podle § 74 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. 

 
9.2.2. Žádost o povolení k přeměně organizátora mimoburzovního trhu a 

žádost o povolení k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu 
podniku organizátora mimoburzovního trhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o povolení k přeměně organizátora mimoburzovního trhu a žádost 
o povolení k převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora 
mimoburzovního trhu musí podle § 78 odst. 2 a § 79 odst. 2 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu obsahovat údaje a doklady nezbytné pro 
posouzení důsledků a důvodů přeměny organizátora mimoburzovního 
trhu, převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora mimoburzovního 
trhu. Náležitosti žádostí a její  přílohy stanoví prováděcí právní předpis, 
kterým je vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP. 
 
§ 27 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí  pro OCP (Náležitosti 
žádosti o povolení k přeměně organizátora mimoburzovního trhu nebo 
k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora 
mimoburzovního trhu)  
§ 28 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Přílohy žádosti 
o povolení k přeměně organizátora mimoburzovního trhu nebo k uzavření 
smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku organizátora 
mimoburzovního trhu)   

§ 78 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Přeměna organizátora 
mimoburzovního trhu) 
 
(1) K fúzi organizátora mimoburzovního trhu s jiným organizátorem 
regulovaného trhu nebo provozovatelem vypořádacího systému, 
k převodu obchodního jmění organizátora mimoburzovního trhu na 
jeho akcionáře nebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na 
organizátora mimoburzovního trhu je třeba povolení Komise. 
 
§ 79 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Převod, zastavení nebo 
nájem podniku organizátora mimoburzovního trhu) 
 
(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku organizátora 
mimoburzovního trhu nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku 
organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho části nebo smlouvy o 
nájmu podniku organizátora mimoburzovního trhu nebo jeho části je 
třeba povolení Komise. 
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K žádosti podle § 27 žadatelé přiměřeně druhu žádosti připojí 
…  

(h) seznam osob, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast 
na právním nástupci zúčastněných společností, a doklady pro posouzení 
vhodnosti těchto osob z hlediska zdravého a obezřetného vedení 
obdobně podle § 10,  
(i)  popis skupiny osob, mezi nimiž a právním nástupcem osob 
zúčastněných na fůzi vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, 
 
Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá získat povolení podle § 78 nebo § 79 zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu. 

 
9.2.3. Informační povinnost organizátora mimoburzovního trhu 

 
Organizátor mimoburzovního trhu má obecnou oznamovací povinnost dle 
§ 75 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  
 
§ 75 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 
(2) Organizátor mimoburzovního trhu oznámí Komisi bez zbytečného 
odkladu každou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě bylo 
uděleno povolení k organizování mimoburzovního trhu. 
 
Tato povinnost se vztahuje i na skutečnosti, které zakládají změnu 
kvalifikované účasti osob, popř. úzkého propojení burzy s jinou osobou 
(§ 57 odst. 1 písm. f) a g)),  
 
Organizátor mimoburzovního trhu má povinnost oznámit nejen změnu 
kvalifikované účasti a úzkého propojení tak jak je předpokládá § 2 písm d) - 
f), ale i zvýšení či snížení kvalifikované účasti na procentní podíl v souladu 
s § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 9 písm. b).  
 
Samotné oznámení výše uvedených skutečností Komisi provede organizátor 
mimoburzovního trhu bez zbytečného odkladu, tj. neprodleně poté, co se 
o ní dozví nebo s přihlédnutím k povaze věci dozvědět mohl. 
 
Kromě výše uvedené oznamovací povinnosti upřesňuje zákon o podnikání 
na kapitálovém trhu informační povinnost organizátora mimoburzovního 
trhu v § 80 odst. 1. Organizátor mimoburzovního trhu dodržuje informační 
povinnosti přiměřeně jako obchodník, jehož povinnosti jsou stanoveny v § 
16 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Blíže viz kapitola 5.3. Toto 
ustanovení umožňuje Komisi pro cenné papíry, aby při výkonu státního 
dozoru měla k dispozici všechny potřebné informace. 
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Z ustanovení § 16 odst. 5 ve spojení s § 80 odst. 1 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu plyne organizátorovi mimoburzovního trhu povinnost 
předkládat Komisi jednou ročně, nejpozději do jednoho měsíce po konání 
řádné valné  hromady, seznam osob, které na něm měly v uplynulém roce 
kvalifikovanou účast nebo které s ním byly úzce propojeny. 
 

9.3. Žádost o povolení k činnosti centrálního depozitáře, žádost o 
přeměnu centrálního depozitáře a převod, zastavení nebo 
nájem podniku centrálního depozitáře  
 
Tato kapitola dopadá na osoby propojené s akciovou společností, která žádá 
Komisi o udělení povolení k činnosti centrálního depozitáře. V souladu se 
zákonem a příslušnými vyhláškami bude Komise posuzovat vhodnost těchto 
osob z hlediska zdravého a obezřetného vedení centrálního depozitáře.  
 

9.3.1. Žádost o povolení k činnosti centrálního depozitáře 
 
§ 103 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
… 
(2) Komise udělí povolení k činnosti centrálního depozitáře, jestliže 
… 
d) žadatel splňuje podmínky obdobně podle § 6 odst. 1 písm. c), g) a h) 
 
Žádost o povolení k činnosti centrálního depozitáře musí podle § 103 odst. 3 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu obsahovat údaje a k ní připojené 
doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. c), g) a 
h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj. skutečnosti týkající se osob 
s kvalifikovanou účastí a osob úzce propojené s akciovou společností, která 
žádá o povolení k činnosti centrálního depozitáře. Náležitosti žádosti a její 
přílohy stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o náležitostech 
a přílohách žádostí pro OCP. 
 
§ 33 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Náležitosti 
k žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře) 
§ 34 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Přílohy žádosti 
o povolení k činnosti centrálního depozitáře) 

§ 80 zákona o  podnikání na kapitálovém trhu (Povinnosti organizátora 
mimoburzovního trhu) 
 
(1) Organizátor mimoburzovního trhu přijme a dodržuje pravidla 
obezřetného poskytování služeb, pravidla jednání se zákazníky a 
informační povinnosti přiměřeně jako obchodník s cennými papíry. 
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K žádosti podle § 33 žadatel připojí 
… 
 

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, s údaji o těchto 
osobách, uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli, 
j) seznam osob úzce propojených s žadatelem, s údaji o těchto osobách 
a údaji o způsobu propojení 
 
Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá získat povolení dle § 103 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu. 
 

9.3.2. Oznamovací povinnost centrálního depozitáře 
 
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu v § 103 odst. 7 upravuje 
oznamovací povinnost centrálního depozitáře. Centrální depozitář je 
povinen bez zbytečného odkladu oznámit Komisi všechny změny ve 
skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti 
centrálního depozitáře. Toto ustanovení umožňuje Komisi, aby při výkonu 
státního dozoru měla k dispozici všechny potřebné informace. 
 
§ 103 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 
(7) Centrální depozitář oznámí Komisi bez zbytečného odkladu každou 
změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení 
k činnosti centrálního depozitáře. 
 
Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že se tato povinnost vztahuje i na 
skutečnosti, které zakládají změnu kvalifikované účasti osob, popř. úzkého 
propojení centrálního depozitáře s jinou osobou (§ 57 odst. 1 písm. f) a g)).  
 
Centrální depozitář má povinnost oznámit nejen změnu kvalifikované účasti 
a úzkého propojení tak jak je předpokládá § 2 písm d) - f), ale i zvýšení 
či snížení kvalifikované účasti na procentní podíl v souladu s § 11 odst. 1 
písm. b) a odst. 9 písm. b).  
 
Samotné oznámení výše uvedených skutečností Komisi provede centrální 
depozitář bez zbytečného odkladu, tj. neprodleně poté, co se o ní dozví nebo 
s přihlédnutím k povaze věci dozvědět mohl. 

 
9.3.3. Žádost o povolení k přeměně centrálního depozitáře a žádost o povolení 

k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku 
centrálního depozitáře 

 
§ 106 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Přeměna centrálního 
depozitáře) 
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(1) K fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího 
systému nebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na centrální 
depozitář je třeba povolení Komise. 
 
§ 107 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Převod, zastavení nebo 
nájem centrálního depozitáře) 
 
(1) K uzavření smlouvy o převodu podniku centrálního depozitáře nebo 
jeho části, smlouvy o zastavení podniku centrálního depozitáře nebo 
jeho části nebo smlouvy o nájmu podniku centrálního depozitáře nebo 
jeho části je třeba povolení Komise. 

 
Žádost o povolení k přeměně centrálního depozitáře nebo k uzavření 
smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře  
musí podle § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu obsahovat údaje a doklady nezbytné pro posouzení důsledků a důvodů 
přeměny centrálního depozitáře nebo uzavření smlouvy o převodu, 
zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře. Náležitosti žádostí a 
její  přílohy stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška 
o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP. 
 
§ 35 vyhlášky o náležitostech a přílohách (Náležitost žádosti o povolení 
k přeměně centrálního depozitáře nebo k uzavření smlouvy o převodu, 
zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře) 
§ 36 vyhlášky o náležitostech a přílohách ( Přílohy k žádosti o povolení 
k přeměně centrálního depozitáře nebo k uzavření smlouvy o převodu, 
zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře) 
 
K žádosti podle § 35 žadatel přiměřeně připojí 
... 
k) přehled změn ve skutečnostech posuzovaných podle § 33 a 34, ke 
kterým dojde v důsledku přeměny nebo převodu, nájmu nebo zastavení 
podniku nebo jeho části, a přílohy podle § 34 s ohledem na změněné 
skutečnosti. 
 
Uvedené seznamy a doklady k prokázání výše uvedených skutečností musí 
v rámci příslušného správního řízení předložit akciová společnost (resp. její 
zakladatelé), která hodlá získat povolení podle § 106 nebo 107 zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu. K tomuto účelu se přiměřené použije 
ustanovení o náležitostech a přílohách žádosti o povolení k činnosti 
centrálního depozitáře. 
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10. Sankce  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 160 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Správní delikty burzy 
cenných papírů) 
 
(1) Burza se dopustí správního deliktu tím že 
… 
(e) vykonává činnost v rozporu s uděleným povolením (§ 58 odst. 1) 
… 
 
(2) Za správní delikt burzy se uloží pokuta 
… 
b)  do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) 

až k) 
 
 
§ 161 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Správní delikty 
organizátora mimoburzovního trhu) 
 
(1) Organizátor mimoburzovního trhu se dopustí správního deliktu 
tím, že 
… 
j) vykonává činnost v rozporu s uděleným povolením (§ 75 odst. 1) 
 
k) nedodržuje pravidla obezřetného poskytování služeb, pravidla 
jednání se zákazníky nebo neplní informační povinnost (§80) 
… 
(2) Za správní delikt organizátora mimoburzovního trhu se uloží 
pokuta 
… 
b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g) 
až m) 
 
§ 164 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
 
(1) Centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že 
… 
(d) vykonává činnost v rozporu s povolením (§ 103 odst. 1 a 7) 
… 
(2) Za správní delikt centrálního depozitáře se uloží pokuta  
… 
(b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) 
až f) 
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11. Předkládané dokumenty 
 
Seznam dokumentů předkládaných v rámci správních řízení a oznamovací 
povinnosti týkající se kvalifikované účasti a úzkého propojení 
s obchodníkem upravuje kromě zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
také výše zmíněná vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP.  
 
Obdobně seznam dokumentů předkládaných v rámci správních řízení a 
oznamovací povinnosti týkající se kvalifikované účasti a úzkého propojení 
s investiční společností/ investičním fondem upravuje kromě zákona o 
kolektivním investování též shora uvedená vyhláška o náležitostech a 
přílohách žádostí pro OKI.  
 
Je nutno zdůraznit, že tato ustanovení se přiměřeně použijí i na přílohy 
k žádostem ve správních řízeních týkajících se burzy, organizátora 
mimoburzovního trhu a centrálního depozitáře   

 
Požadavky kladené na formu předkládaných dokumentů: 
 
§ 3 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP  
§ 3 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI  
(Obecná ustanovení o náležitostech a přílohách žádostí) 
 
(1) Žádost se podává v českém jazyce a obsahuje náležitosti podání 
stanovené obecnými předpisy o správním řízení a náležitosti stanovené 
touto vyhláškou. 
 
(2) Žádost musí vždy obsahovat údaje o osobě žadatele.  
 
(3) Je-li žadatelem právnická osoba, musí být přílohou žádosti též 
doklad prokazující, že osoba, kterou žadatel ve věci žádosti jedná, je 
oprávněna k jednání jeho jménem. Je-li žadatel zastoupen, musí žádost 
obsahovat též údaje o osobě zástupce a k žádosti musí být přiložen 
doklad prokazující oprávnění zástupce jednat za zastoupeného jeho 
jménem. 
 
(4) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se 
předkládá jako doklad podle odstavce 3, musí být úředně ověřena; to 
neplatí pro plnou moc dokládající zastoupení advokátem. 
 
(5) K příloze v jiném než českém nebo slovenském jazyce je třeba 
přiložit úřední překlad do českého jazyka. 
 
(6) Jako přílohy žádosti se předkládají originály listin nebo kopie, 
jejichž shoda s originálem je úředně ověřena; to neplatí, stanoví-li tato 
vyhláška výslovně, že přílohou žádosti má být kopie listiny. 
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(7) Cizí veřejná listina musí být opatřena vyšším ověřením listin 
(superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou 
mezinárodní smlouvou,6) nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána.7) To neplatí pro cizí 
veřejnou listinu vydanou zahraničním správním úřadem, se kterým má 
Komise uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní 
Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry  
 
8) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované 
touto vyhláškou, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, a nejsou-li 
důvody zjevné, nepředložení přílohy odůvodní a důvody přiměřeně 
doloží.  
 
(9) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na 
podklad, který v posledních 3 letech předložil Komisi a který splňuje 
požadavky kladené na danou přílohu; v žádosti jej musí přesně 
identifikovat.  
 
(10) Žádost musí obsahovat seznam všech příloh s uvedením, ke 
kterému ustanovení této vyhlášky se příloha vztahuje. Pokud přílohu 
tvoří více dokumentů, musí seznam obsahovat i výčet těchto 
dokumentů.  
 
(11) Přílohou žádosti je doklad o zaplacení správního poplatku 

 
Dále jsou uvedeny konkrétní požadavky na jednotlivé předkládané 
dokumenty. V jednotlivých případech může Komise požadovat předložení 
rovněž jiných dokumentů nebo informací, než které jsou uvedené níže, a to 
v případě, že tyto budou moci účinně přispět k objasnění skutečného stavu 
věci. V jednotlivých případech rovněž může Komise na žádost účastníka 
řízení upustit od povinnosti předkládat některé dokumenty (zejména 
v případě rozsáhlých vlastnických struktur), nebo v některých případech 
připustit alternativně místo důkazu čestné prohlášení, vždy však tak, aby tím 
nebyla porušena rovnost mezi účastníky řízení. 
 

11.1. Údaje o obchodníkovi (investiční společnosti/investičním 
fondu) 

 
11.1.1. Seznam osob s kvalifikovanou účastí a jejich identifikace 

 
Seznam osob s kvalifikovanou účastí s uvedením údajů o těchto osobách je 
povinen předložit, ve smyslu § 5 písm. h) vyhlášky o náležitostech a 
přílohách žádostí pro OCP, žadatel o udělení povolení k činnosti 
obchodníka. Obdobnou povinnost má každý obchodník v rámci informační 
povinnosti podle § 16 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
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Investiční společnost/investiční fond jsou povinny předložit seznam osob 
v souladu s ustanovením § 5 písm. f)  vyhlášky o náležitostech a přílohách 
žádostí pro OKI. 
 
Seznam osob s kvalifikovanou účastí musí v případě právnických osob 
obsahovat obchodní firmu nebo název osoby, její identifikační číslo (bylo-li 
přiděleno) a sídlo; v případě fyzických osob musí být uvedeno jméno a 
příjmení, datum narození, adresa bydliště a dále v případě fyzických osob - 
podnikatelů zapsaných do obchodního rejstříku - obchodní firma, popřípadě 
místo podnikání, a identifikační číslo. V případě zahraničních právnických 
osob, kterým nebylo přiděleno IČ se uvede obdobný identifikační údaj. 
V případě cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, se uvede datum 
narození. Fyzické i právnické osoby uvedou výši podílu nebo jiné formy 
účasti na obchodníkovi (investiční společnosti/investičním fondu), resp. na 
žadateli o udělení povolení k činnosti obchodníka (investiční 
společnosti/investičního fondu).  

 
Při poskytování údajů o osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi 
(investiční společnosti/investičním fondu), resp. na žadateli o udělení 
povolení k činnosti obchodníka (investiční společnosti/investičního fondu) 
se uvádí výše podílu nebo jiné formy účasti. Podílem se rozumí přímý podíl 
na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby a je proto snadno 
kvantifikovatelný (viz níže). Jinou formou účasti se rozumí 
nepřímý podíl (viz kapitola 3.1.2.) na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech osoby a kvantifikuje se pomocí údaje o výši účasti na určité osobě 
(resp. kvalifikované účasti - v případě splnění podmínek ustanovení § 2 
písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu), viz níže.  

 
Výší podílu na určité osobě se rozumí míra účasti osoby na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech osoby. Pomocí tohoto ukazatele lze 
kvantifikovat přímý podíl jedné osoby na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech druhé osoby, a to tak, že výše podílu určité osoby 
odpovídá jejímu procentnímu podílu na celkové výši základního kapitálu 
nebo hlasovacích práv jiné osoby. U osob s nepřímým podílem na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech se tedy výše podílu neurčuje. 

 
Výší účasti na určité osobě se rozumí míra vlivu na řízení podniku této 
osoby. Aby osoba disponovala kvalifikovanou účastí, musí splňovat 
podmínky ustanovení § 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
Pomocí tohoto ukazatele lze kvantifikovat kromě přímého podílu i nepřímý 
podíl jedné osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 
osoby. Rovněž lze kvantifikovat společný vliv osob jednajících ve shodě na 
řízení podniku jiné osoby a vliv osoby disponující zároveň přímým i 
nepřímým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné 
osoby. Výše účasti (resp. kvalifikované účasti) se určuje následujícím 
způsobem: 
1) u osoby s přímým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech určité osoby odpovídá výši podílu (viz výše) této osoby; 
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2) u osoby nepřímo ovládající jinou osobu odpovídá výši účasti 
(kvalifikované) osoby, která vztah ovládání zprostředkovává; 
3) u osoby s nepřímým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech určité osoby (tj. určitá osoba má přímý podíl, který nezakládá vztah 
ovládání, na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby, která 
přímo či nepřímo ovládá další osobu) odpovídá výši podílu (tj. přímého) na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby, která nepřímý podíl 
zprostředkovává; 
4) u osob jednajících ve shodě odpovídá součtu výše přímého podílu každé 
z osob jednajících ve shodě na základním kapitálu nebo hlasovacích právech 
určité osoby. 
 

11.1.2. Seznam osob úzce propojených a jejich identifikace 
 
Seznam osob úzce propojených s uvedením údajů o těchto osobách je 
povinen předložit, ve smyslu § 5 písm. i) vyhlášky o náležitostech a 
přílohách žádostí pro OCP, žadatel o udělení povolení k činnosti 
obchodníka. Obdobnou povinnost má každý obchodník v rámci informační 
povinnosti podle § 16 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
 
Seznam osob úzce propojených s uvedením údajů o těchto osobách je 
rovněž povinen předložit ve smyslu § 5 písm. g) vyhlášky o náležitostech a 
přílohách žádostí pro OKI žadatel o udělení povolení ke vzniku investiční 
společnosti/investičního fondu).   
 
Seznam osob úzce propojených musí v případě právnických osob obsahovat 
obchodní firmu nebo název osoby, její identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 
a sídlo; v případě fyzických osob musí být uvedeno jméno a příjmení, datum 
narození, adresa bydliště a dále v případě fyzických osob - podnikatelů 
zapsaných do obchodního rejstříku - obchodní firma, popřípadě místo 
podnikání, a identifikační číslo. V případě zahraničních právnických osob, 
kterým nebylo přiděleno IČ se uvede obdobný identifikační údaj. V případě 
cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, se uvede datum narození. 
Fyzické i právnické osoby uvedou způsob propojení s obchodníkem, resp. s 
žadatelem o udělení povolení k činnosti obchodníka.  
 
Lze rozlišovat následující způsoby propojení: ovládající osoby (ASC), 
vlastníci (asc), ovládané osoby (DESC), vlastněné osoby (desc) a osoby ve 
skupině (group). Pro obchodníky viz blíže příloha a příslušné části 
Metodiky k informační povinnosti obchodníka s cennými papíry (IPOCP).  
 
 

11.1.3. Grafické znázornění vztahů mezi subjekty 
 
Seznam osob s kvalifikovanou účastí a seznam osob úzce propojených je 
vhodné doplnit grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými osobami. 
Forma ani podoba tohoto schématu není předepsána, nákres může být 
zhotoven prostřednictvím počítačového software, načrtnut rukou nebo 
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vyhotoven jakýmkoliv jiným způsobem, vždy však s důrazem na přehledné 
zobrazení všech relevantních subjektů s grafickým rozlišením druhů vztahů 
mezi nimi (podíl na základním kapitálu, podíl na hlasovacích právech, 
jednání ve shodě, způsob propojení atd.) s příslušnou legendou. Pro 
srovnání viz obr. 1-7. 
 

11.1.4. Přílohy seznamu osob s kvalifikovanou účastí 
 

Obecné dokumenty 
 

§ 9 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Náležitosti 
žádosti o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který 
není bankou)  
§12 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI 
 
 Náležitosti žádosti o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými 
papíry, který není bankou (investiční společnosti/investičním fondu), 
jsou  
a)  údaje o osobě obchodníka s cennými papíry (investiční 

společnosti/investičním fondu), na němž se nabývá kvalifikovaná 
účast,  

b)  údaje o stávajícím podílu či jiné formě účasti žadatele na 
obchodníkovi s cennými papíry (investiční společnosti/investičním 
fondu)a údaje o podílu či jiné formě účasti, kterou hodlá žadatel na 
obchodníkovi s cennými papíry (investiční společnosti/investičním 
fondu) získat,  

c)  údaje o nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry (investiční 
společnosti/investičním fondu), pokud žadatel žádá o vydání 
následného souhlasu, a  

d) čestné prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti a jejích 
přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.  

 
§ 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Vymezení pojmů)  
 
V tomto zákoně se rozumí  
…  
b)  údaji o osobě  

1. u právnické   osoby   obchodní   firma   nebo  název,  sídlo   
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,  
2. u fyzické  osoby jméno  a příjmení,  datum narození,  adresa   
bydliště;  u podnikatele  zapsaného do  obchodního rejstříku  
obchodní firma,  popřípadě místo podnikání,  a identifikační číslo,  
bylo-li přiděleno, 

 
Doklady pro posouzení důvěryhodnosti osoby. K posuzování 
důvěryhodnosti osob viz blíže metodika Komise Schvalování osob (OSOB).  
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§ 10 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Přílohy žádosti 
o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není 
bankou) 
§ 13 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI 
 
(1) K žádosti podle § 9 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí 
OCP (§ 12 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI) 
žadatel připojí 
 …  
d) doklady pro posouzení důvěryhodnosti žadatele; je-li žadatelem 
právnická osoba, připojí i doklady pro posouzení důvěryhodnosti 
členů statutárního orgánu žadatele, 

 
Co se rozumí pod pojmem doklady pro posouzení důvěryhodnosti detailně 
upravuje § 2 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP a 
vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI.  
 
Další přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OCP (Přílohy 
žádosti o souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který 
není bankou) 
§ 13 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI  
 
(1) K žádosti podle § 9 (§12) žadatel připojí  

a)  výpis z obchodního rejstříku, který není starší 3 měsíců, a kopie 
návrhů na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni 
podání žádosti vyřízeny, nebo výpis z obdobné evidence s údaji o 
osobě žadatele, 

b)  údaje o osobách úzce propojených se žadatelem s popisem vztahu 
mezi úzce propojenými osobami a žadatelem, 

c)  údaje o osobách, se kterými žadatel jedná ve shodě, 
… 
e)  přehled finančních i jiných závazků žadatele, jejichž výše 

přesahuje 5 % vlastního kapitálu žadatele nebo mohou mít účinek 
v této výši, a to s uvedením smluvních protistran, výše závazku, 
dne vzniku závazku, doby trvání závazku a dne splatnosti závazku 
včetně informace  prodlení s plněním takových závazků, 

f)   doklady o původu prostředků na nabytí kvalifikované účasti; jsou-
li na nabytí kvalifikované účasti použity jiné než vlastní zdroje,  
přiloží žadatel i doklady o původu prostředků poskytovatele 
těchto zdrojů, není-li tímto poskytovatelem banka, která má 
povolení působit jako banka, vydané úřadem členského státu 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 

g)  údaje o členství žadatele v profesních sdruženích, komorách nebo  
 asociacích, včetně zahraničních, 
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11.1.4.(1) Zvláštní dokumenty - fyzické osoby 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h)  účetní závěrky žadatele za poslední 3 roky ověřené auditorem 
a v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku,
též konsolidované účetní závěrky ověřené auditorem; je-li 
žadatelem zahraniční osoba, dokumenty jim na roveň postavené, 

i)  plán a zdůvodnění zamýšlené změny v kvalifikované účasti na 
obchodníkovi s cennými papíry(investiční společnosti/investičním 
fondu), 

j)  strategický záměr žadatele týkající se podnikání obchodníka s 
cennými papíry (investiční společnosti/investičního fondu), 
zejména ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti a plánu 
rozvoje obchodníka s cennými papíry (investiční 
společnosti/investičního fondu), 

k) čestné prohlášení žadatele, že nevykonává práva související 
s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry 
(investiční společnosti/investičním fondu) v zájmu jiné osoby, 

l)  doklady a čestná prohlášení o dalších skutečnostech, které mohou 
mít vliv na posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a 
obezřetného vedení obchodníka (investiční společnosti/investičního 
fondu), pokud takové skutečnosti jsou žadateli známy,  

m) prohlášení, že žadatel nevykonával hlasovací práva spojená s cennými 
papíry, které nabyl bez souhlasu Komise, a že ani jinak  neuplatňoval 
významný vliv na řízení obchodníka s cennými papíry (investiční 
společnosti/investičním fondu), a  zdůvodnění, proč žadatel nepožádal 
Komisi o vydání souhlasu  předchozího 

§ 10 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí (Přílohy žádosti o 
souhlas k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není 
bankou) 
§ 13 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI 
… 
(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, připojí mimo dokladů stanovených 
v odstavci 1 k žádosti 
a)  strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o dosaženém 

vzdělání a odborné praxi s popisem vykonávaných činností a údaji 
o výkonu samostatné podnikatelské činnosti a 

b)  přehled současného i minulého členství posuzované osoby ve 
statutárních a dozorčích orgánech všech právnických osob, a to za 
období posledních 10 let. 
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11.1.4.(2) Zvláštní dokumenty - právnické osoby 
 
§ 10 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí (Přílohy žádosti o souhlas 
k nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou) 
§ 13 vyhlášky o náležitostech a přílohách žádostí pro OKI 
… 
(3) Je-li žadatelem právnická osoba, připojí mimo dokladů stanovených 
v odstavci 1 k žádosti  
 
a) údaje o podnikatelské historii žadatele,  
b) podrobný popis současné podnikatelské činnosti žadatele a  
c)  přehled současného i minulého členství členů statutárního a 
dozorčího orgánu žadatele ve statutárních a dozorčích orgánech jiných 
právnických osob za období posledních 10 let a údaje o výkonu 
samostatné podnikatelské činnosti členů statutárního a dozorčího 
orgánu žadatele. 
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12. Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí a úzkým 
propojením 

 
Obchodník, který není bankou (investiční společnost/investiční fond), informuje 
Komisi prostřednictvím výkazu o všech osobách, které na něm mají kvalifikovanou 
účast a osobách, které s ním jsou úzce propojené, a to dle stavu k datu konání řádné 
valné hromady. Stejné informace podává rovněž o osobách, které na něm 
kvalifikovanou účast měly a s nimiž úzce propojen byl, a to v průběhu 1 roku před 
konáním řádné valné hromady. Tento výkaz je povinen Komisi předložit nejméně 
jednou ročně, nejpozději do jednoho měsíce po konání řádné valné hromady. 
V průběhu roku oznámí Komisi každý obchodník (investiční společnosti/investiční 
fond) pouze změny, ke kterým došlo v seznamu osob, které na něm mají 
kvalifikovanou účast, a  ke kterým došlo v seznamu osob, s nimiž je úzce propojen. 
 

Výkaz slouží k zachycení vztahů mezi osobami, které mají na obchodníkovi 
(investiční společnosti/investičním fondu) přímou nebo nepřímou kvalifikovanou 
účast anebo jsou s obchodníkem (investiční společností/investičním fondem) úzce 
propojeny. Jednotlivé řádky identifikují vždy dva subjekty, z nichž jeden má na 
druhém přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, případně 
subjekty, které jednají ve shodě a dále je na řádcích charakterizována povaha jejich 
vztahu. Obchodník (investiční společnost/investiční fond) tímto způsobem ve výkazu 
zachytí vzájemné vztahy všech osob, které na něm mají kvalifikovanou účast a všech 
osob, s nimiž je úzce propojen. V jednotlivých řádcích je vždy nezbytné vyplnit 
všechny buňky. Řádky, které nejsou k hlášení potřebné, se nechávají nevyplněné. 

 
Příklad č. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Osoby A, B a C mají přímý podíl na základním kapitálu obchodníka (investiční 
společnosti/investičním fondu), a to osoba A ve výši 20%, osoba B ve výši 25%, osoba C ve výši 
30%.  Osoby A, B a C jednají ve shodě a tímto způsobem ovládají obchodníka (investiční 
společnost/investiční fond) Každá z nich je tak považována za osobu ovládající obchodníka 
(investiční společnost/investiční fond)- v dimenzionálním parametru 07_01_X_025 tedy bude 

OCP(IS/IF)

osoba D osoba E

osoba B osoba Cosoba A

A, B a C ve shodě ovládají OCP (IS/IF) 

20% 25% 30% 

10% na ZK, 40% na HP 10%

D a E ve shodě ovládají B

osoba F

30% 
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uvedeno „ASC“ (k tomu viz níže). Osoba B a C bude v dimenzionálním parametru 07_01_X_023 
identifikována jako osoba jednající ve shodě s osobou A. 
Osoba D má přímý podíl na základním kapitálu osoby B ve výši 10%, stejně jako osoba E, která však 
na základě dohody uzavřené s osobou F disponuje navíc i hlasovacími právy, která osobě F plynou 
z její účasti v osobě B. Podíl osoby E na hlasovacích právech v osobě B tak dosahuje 40%. Osoby D 
a E jednají ve shodě a takto společně ovládají osobu B. Osoba D i E je proto považována za osobu 
nepřímo ovládající obchodníka (investiční společnost/investiční fond) - v dimenzionálním parametru 
07_01_X_025 tedy bude uvedeno „ASC“ (k tomu viz níže). Osoba E bude v dimenzionálním 
parametru 07_01_X_023 identifikována jako osoba jednající ve shodě s osobou D.   
Osoba F sice nebude osobou ovládající obchodníka (investiční společnost/investiční fond), ovšem má 
podíl ve výši 30% na základním kapitálu osoby B, která patří do skupiny osob ovládajících 
obchodníka (investiční společnost/investiční fond) jednáním ve shodě, což osobě F zprostředkovává 
kvalifikovanou účast i úzké propojení s obchodníkem (investiční společností/investičním fondem) - 
v dimenzionálním parametru 07_01_X_025 tedy bude uvedeno „asc“ (k tomu viz níže). 
 

S ohledem na výše uvedené údaje bude tabulka „07_01 Prehled vztahu mezi osobami 
s kvalifikovanou ucasti a uzkym propojenim ve skupine“ vypadat takto (vybrané sloupce): 
 

 
 Obchodni firma Obchodni firma  Typ podilu Hodnota podilu Zpusob propojeni 

A 001 012 023 024 025 
001 A B S 0%  
002 A C S 0%  
003 A Obchodník (IS/IF) ZK 20% ASC 
004 B  Obchodník (IS/IF) ZK 25% ASC 
005 C Obchodník (IS/IF) ZK 30% ASC 
006 D E S 0%  
007 D B ZK 10% ASC 
008 E B HP 40% ASC 
009 F B ZK 30% asc 
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Příklad č. 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ššš 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad č. 2a: (reflektuje skutečnost, že investiční společnost nesmí ovládat jiné  osoby)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba A má přímý podíl ve výši 60% na základním kapitálu obchodníka (investiční 
společnosti/investičním fond), kterého však ovládá jednáním ve shodě s osobou B, která žádný přímý 
podíl na základním kapitálu ani hlasovacích právech obchodníka (investiční společnosti/investičním 
fondu) ani osoby A nemá. Osoby A i B budou považovány za osoby ovládající obchodníka (investiční 
společnost/investiční fond) - v dimenzionálním parametru 07_01_X_025 tedy bude u osoby A 
uvedeno „ASC“ (k tomu viz níže). Osoba B bude v dimenzionálním parametru 07_01_X_023 
identifikována jako osoba jednající ve shodě s osobou A. 
Osoba C je ovládána rovněž osobou A, a je proto osobou úzce propojenou s obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem)- v dimenzionálním parametru 07_01_X_025 tedy bude uvedeno 
„group“ (k tomu viz níže). 

OCP (IF) 

osoba D 

osoba E

osoba A

osoba C 

A ovládá OCP (IF)jednáním ve shodě s B 

60%

20%

100%

osoba B

60% 

IS

osoba A

osoba C 

A ovládá   IS  jednáním ve shodě s B 

60%

osoba B

60% 

osoba E

20%
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Osoba D je ovládána obchodníkem (investičním fondem) - v dimenzionálním parametru 
07_01_X_025 bude uvedeno „DESC“ (k tomu viz níže). 
Osoba D, ovládaná obchodníkem (investičním fondem), má přímý podíl ve výši 20% na základním 
kapitálu osoby E, takže obchodník (investiční fond) je úzce propojen i s osobou E - v dimenzionálním 
parametru 07_01_X_025 bude uvedeno „desc“ (k tomu viz níže).  U investiční společnosti je 
z důvodu zákonných omezení vypuštěn vztah ovládání k osobě D. Úzké propojení s osobou E platí i 
pro investiční společnost (obr. 2a). 
 
S ohledem na výše uvedené údaje bude tabulka „07_01 Prehled vztahu mezi osobami 
s kvalifikovanou ucasti a uzkym propojenim ve skupine“ vypadat takto (vybrané sloupce): 
 

 Obchodni firma Obchodni firma  Typ podilu Hodnota podilu Zpusob propojeni 
A 001 012 023 024 025 

001 A B S 0%  
002 A  Obchodník(IS/IF) ZK 60% ASC 
003 A C ZK 60% group 
004 Obchodník(IF) D ZK 100% DESC 
005 D E ZK 20% desc 
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12.1. Definice informačních 
prvků 

 
Pozn.  V případě, že se jedná o investiční 
společnost/investiční fond, zůstane  položka 
Banky/Nebanky  nevyplněna   
 
Kód informačního prvku 
07_01_001_X 
Jméno informačního prvku 
 
Charakteristika 
Informační prvek dynamické tabulky s neomezeným 
počtem výskytů v dané datové oblasti. Charakteristika 
vztahu, kterého se informace týká, v rozsahu 
dimenzionálních parametru. 
Vazba na účetnictví 
 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
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12.2. Definice dimenzionálních parametrů 
 
 
Pozn.  V případě, že se jedná o investiční společnost/investiční fond, zůstane  položka Banky/Nebanky  nevyplněna   
 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_001 
Jméno dimenzionálního parametru 
Obchodni firma / jmeno (A) 
Charakteristika 
Obchodní firma, název nebo jméno osoby s 
kvalifikovanou účastí na obchodníkovi (investiční 
společnosti/investičním fondu nebo osoby úzce propojené 
s obchodníkem (investiční společností/investičním 
fondem) -tj. osoba A, která:  
1) má přímý podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech osoby B, nebo  
2) jedná ve shodě s osobou B, aniž by na ní měla přímý 
podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. 
Osobou B je buď  
1) přímo obchodník (investiční společnost/investiční 
fond) , nebo  
2) osoba s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi 
(investiční společnosti/investičním fondu), případně 
osoba úzce propojená s obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem), která vztah 
kvalifikované účasti na obchodníkovi (investiční 
společnosti/investičním fondu) nebo vztah úzkého 
propojení s obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem) osobě A 
zprostředkovává, tzn. osoby, které jsou ve vlastnické 
struktuře „nad“ obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem)- např. osoba A přímo 
ovládá osobu B, která přímo ovládá obchodníka 
(investiční společnost/investiční fond).  
3) osoba, na níž má přímý podíl na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech obchodník (investiční fond) 
nebo osoba úzce propojená s obchodníkem (investičním 
fondem) tak, že vztah úzkého propojení s obchodníkem 
(investičním fondem) osobě A zprostředkovává, tzn. 
osoby úzce propojené s obchodníkem (investičním 
fondem) způsobem propojení DESC – viz níže kód 
dimenzionálního charakteru 07_01_X_025. 
Osoba A může nabýt kvalifikovanou účast na 
obchodníkovi (investiční společností/investičním fondu) 
nebo úzké propojení s obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem) i jednáním ve shodě, 
aniž by přitom měla přímý podíl na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech obchodníka (investiční 
společností/investičního fondu) nebo jiné osoby. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 

Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_002 
Jméno dimenzionálního parametru 
Prijmeni (A) 
Charakteristika 
Příjmení osoby A.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_003 
Jméno dimenzionálního parametru 
IC / RC  (A) 
Charakteristika 
Identifikační číslo (nebo zahraniční obdobu IČ) nebo rodné 
číslo osoby A. Rodné číslo se pro potřeby výkaznictví uvádí 
bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné 
hodnoty). Pokud údaj o rodném čísle nebo identifikačním 
čísle (případně jeho obdobě) neexistuje, přidělí obchodník 
(investiční společnost/investiční fond) této osobě 
jednoznačnou identifikaci v číselném formátu, kde prvních 
8 znaků bude tvořit IČ obchodníka (investiční 
společnosti/investičního fondu). Maximální délka tohoto 
údaje je 15 znaků.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_004 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa Ulice (A) 
Charakteristika 
Ulice sídla nebo trvalého bydliště osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_005 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa Mesto (A) 
Charakteristika 
Město sídla nebo trvalého bydliště osoby A. 
Datový typ 
Character 
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Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_006 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa PSC (A) 
Charakteristika 
PSČ sídla nebo trvalého bydliště osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_007 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa Stat (A) 
Charakteristika 
Stát sídla nebo trvalého bydliště osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_008 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa Ulice (A) 
Charakteristika 
Ulice doručovací adresy osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_009 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa Mesto (A) 
Charakteristika 
Město doručovací adresy osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_010 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa PSC (A) 
Charakteristika 
PSČ doručovací adresy osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 

Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_011 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa Stat (A) 
Charakteristika 
Stát doručovací adresy osoby A. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_012 
Jméno dimenzionálního parametru 
Obchodni firma / jmeno (B) 
Charakteristika 
Osobou B je buď  
1) přímo obchodník (investiční společnost/investiční fond), 
nebo  
2) osoba s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi 
(investiční společnosti/investičním fondu), případně osoba 
úzce propojená s obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem), která vztah kvalifikované 
účasti na obchodníkovi (investiční společnosti/investičním 
fondu) nebo vztah úzkého propojení s obchodníkem 
(investiční společností/investičním fondem) osobě A 
zprostředkovává, tzn. osoby, které jsou ve vlastnické 
struktuře „nad“ obchodníkem (investiční 
společností/investičním fondem)- např. osoba A přímo 
ovládá osobu B, která přímo ovládá obchodníka (investiční 
společnost/investiční fond). 
3) osoba, na níž má přímý podíl na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech obchodník (investiční fond) nebo osoba 
úzce propojená s obchodníkem (investičním fondem) tak, že 
vztah úzkého propojení s obchodníkem (investičním 
fondem) osobě A zprostředkovává, tzn. osoby úzce 
propojené s obchodníkem (investičním fondem) způsobem 
propojení DESC - viz níže kód dimenzionálního charakteru 
07_01_X_025. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_013 
Jméno dimenzionálního parametru 
Prijmeni (B) 
Charakteristika 
Příjmení osoby B. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
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______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_014 
Jméno dimenzionálního parametru 
IC / RC  (B) 
Charakteristika 
Identifikační číslo (nebo zahraniční obdobu IČ) nebo 
rodné číslo osoby B. Rodné číslo se pro potřeby 
výkaznictví uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým 
místem (pouze číselné hodnoty). Pokud údaj o rodném 
čísle nebo identifikačním čísle (případně jeho obdobě) 
neexistuje, přidělí obchodník (investiční 
společnost/investiční fond) této osobě jednoznačnou 
identifikaci v číselném formátu, kde prvních 8 znaků bude 
tvořit IČ obchodníka (investiční společností/investičního 
fondu). Maximální délka tohoto údaje je 15 znaků.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_015 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa Ulice (B) 
Charakteristika 
Ulice sídla nebo trvalého bydliště osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_016 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa Mesto (B) 
Charakteristika 
Město sídla nebo trvalého bydliště osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_017 
Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa PSC (B) 
Charakteristika 
PSČ sídla nebo trvalého bydliště osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_018 

Jméno dimenzionálního parametru 
Adresa Stat (B) 
Charakteristika 
Stát sídla nebo trvalého bydliště osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_019 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa Ulice (B) 
Charakteristika 
Ulice doručovací adresy osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_020 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa Mesto (B) 
Charakteristika 
Město doručovací adresy osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_021 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa PSC (B) 
Charakteristika 
PSČ doručovací adresy osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_022 
Jméno dimenzionálního parametru 
Dorucovaci adresa Stat (B) 
Charakteristika 
Stát doručovací adresy osoby B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_023 
Jméno dimenzionálního parametru 
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Typ podilu nebo typ úzkého propojení 
Charakteristika 
Kódové označení podílu.  
ZK - podíl na základním kapitálu,  
HP - podíl na hlasovacích právech, pokud je vyšší než 
podíl na základním kapitálu. 
S - pokud se jedná o osoby jednající ve shodě, které 
nemají jedna na druhé přímý podíl na základním kapitálu 
nebo hlasovacích právech.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_024 
Jméno dimenzionálního parametru 
Hodnota podilu 
Charakteristika 
Hodnota podílu na základním kapitálu, resp. hlasovacích 
právech v procentech. Pokud se jedná o osoby jednající ve 
shodě, které nemají vůči sobě přímé podíly na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech, bude hodnota rovná 0. 
Datový typ 
Numeric 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_025 
Jméno dimenzionálního parametru 
Zpusob propojeni 
Charakteristika 
Způsob propojení se týká vztahu osoby A a obchodníka 
(investiční společnosti/investičního fondu)! (nikoliv 
vztahu osoby A a osoby B).  
1) ASC - ovládající osoby - jedná se o osoby úzce 
propojené s obchodníkem (investiční společností/ 
investičním fondem) tak, že tyto osoby obchodníka 
(investiční společnosti/investičního fondu) přímo či 
nepřímo ovládají.  
2) asc - vlastníci - jedná se o osoby, které mají na 
obchodníkovi (investiční společností/investičním fondu), 
nebo osobách obchodníka (investiční společností/ 
investičním fondu) přímo či nepřímo ovládajících, přímý 
podíl ve výši alespoň 20 % na základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech, ale přitom obchodníka (investiční 
společnost/investiční fond) neovládají. Společně s nimi se 
jedná o osoby, které takto určené osoby ovládají (přímo i 
nepřímo).  
3) DESC - jedná se  o osoby, které jsou přímo či nepřímo 
ovládány obchodníkem (investičním fondem). 
4) desc - vlastněné osoby - jedná se o osoby, na nichž má 
obchodník (investiční společnost/investiční fond), nebo 
osoba obchodníkem (investiční společností/investičním 
fondem) přímo či nepřímo ovládaná, přímý podíl ve výši 

alespoň 20% na základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech, ale přitom nejsou ovládány. 
5) group - jedná se o osoby, které jsou součástí stejného 
koncernu jako obchodník (investiční společnost/investiční 
fond), a nebyly přitom ještě zachyceny pomocí výše 
uvedených způsobů propojení. 
Pole bude ponecháno prázdné v případě identifikace vztahu  
jednání ve shodě osob A a B.  
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_026 
Jméno dimenzionálního parametru 
Datum vzniku 
Charakteristika 
Datum vzniku majetkového nebo jiného vztahu osoby A a 
osoby B. 
Datový typ 
Date 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_027 
Jméno dimenzionálního parametru 
Datum zaniku 
Charakteristika 
Datum zániku majetkového nebo jiného vztahu osoby A a 
osoby B. 
Datový typ 
Date 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________________ 
Kód dimenzionálního parametru 
07_01_X_028 
Jméno dimenzionálního parametru 
Poznamka 
Charakteristika 
Poznámka v případě potřeby. 
Datový typ 
Character 
Platnost 
Banky/Nebanky 
______________________________________
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