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Informace pro emitenty cenných papírů přijatých
k obchodování na regulovaném trhu v souvislosti
s epidemií COVID-19
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) jako orgán dohledu podle zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“),
dohlíží nad plněním povinností emitenta kótovaných cenných papírů v souladu s požadavky ZPKT.
ČNB si je vědoma, že výskyt nemoci COVID-19 i opatření orgánů státní správy přijímaná
za účelem omezení jejího šíření představují pro všechny společnosti náročnou situaci, která
zvyšuje jak stávající rizika, tak přináší specifická rizika nová, a zároveň přináší zátěž pro emitenty
a jejich auditory ve vztahu k auditu účetních závěrek, vypracování výročních zpráv a jejich
uveřejnění. ČNB je proto připravena případná porušení informačních povinností vždy posuzovat
s přihlédnutím k aktuální situaci a objektivním okolnostem na straně emitenta.
Zároveň však je třeba mít na paměti, že informovanost investorů je zásadním faktorem pro řádné
fungování kapitálových trhů. V té souvislosti ČNB ve shodě s evropským orgánem pro cenné
papíry a trhy (ESMA) doporučuje emitentům následující:
•

•

Informační povinnosti – emitenti by měli co nejdříve je to možné informovat trh o jakékoliv
významné informaci týkající se konkrétního dopadu COVID-19 na jejich podstatu, finanční
situaci, podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření emitenta, případně jeho konsolidačního
celku.
Finanční reportování – emitenti by měli být transparentní ve vztahu k současným i možným
budoucím dopadům COVID-19 na jejich finanční údaje.

VNITŘNÍ INFORMACE
Za účelem naplnění těchto doporučení by měli emitenti věnovat zvýšenou pozornost analýze
dopadů aktuální situace na jejich hospodaření za účelem včasné identifikace případných vnitřních
informací. Současně by měli emitenti přijmout taková opatření, aby byli schopni zajistit řádné
informování veřejnosti, tj. uveřejňovat veškeré relevantní informace na svých internetových
stránkách a zasílat informace ČNB prostřednictvím aplikace pro sběr informačních povinností,
a to v souladu se zákonnými požadavky (§ 127 ZPKT a násl., vyhláška č. 234/2009 Sb.,
o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“)
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání
trhu).
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UVEŘEJNĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019
V souladu s požadavkem § 118 odst. 1 ZPKT je emitent cenných papírů přijatých k obchodování
na kapitálovém trhu povinen uveřejnit výroční zprávu do 4 měsíců po skončení účetního období.
V souladu s § 118 odst. 3 ZPKT musí výroční zpráva obsahovat (konsolidovanou) účetní závěrku
ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném rozsahu.
ČNB s ohledem na aktuální situaci a v souladu s doporučením ESMA prohlašuje, že pro případ
(konsolidovaných) výročních zpráv, jejichž rozvahový den končí 31. 12. 2019 a později
(ne později než 1. 4. 2020), bude akceptovat zaslání a uveřejnění zprávy v období 2 měsíců
po termínu stanoveném v § 118 odst. 1 ZPKT. S ohledem na zásadní roli transparentnosti
a informovanosti investorů pro řádné fungování kapitálového trhu však ČNB současně očekává,
že emitenti a jejich auditoři vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby k uveřejnění výroční
zprávy došlo v řádném termínu.
Pokud přesto emitent nebude s to uveřejnění výroční zprávy v zákonném termínu zajistit,
je povinen o této skutečnosti ČNB včas informovat spolu s uvedením důvodů a předpokládaného
termínu uveřejnění výroční zprávy. Tuto informaci emitent rovněž uveřejní způsobem, kterým
běžně uveřejňuje svoji informační povinnost (často půjde o vnitřní informaci). Výroční zprávu je pak
emitent povinen uveřejnit, co nejdříve to bude možné.
V případě, že emitent nebude schopen zajistit schválení (konsolidované) účetní závěrky valnou
hromadou v termínu do uveřejnění (konsolidované) výroční zprávy, uveřejní výroční zprávu
v souladu s požadavky ZPKT s tím, že do výroční zprávy uvede, že (konsolidovaná) účetní
závěrka nebyla schválena valnou hromadou spolu s uvedením důvodu. Jestliže později valná
hromada (konsolidovanou) účetní závěrku neschválí, případně pokud soudní orgán rozhodne
o neplatnosti valné hromady, která (konsolidovanou) účetní závěrku schválila, pak emitent
postupuje v souladu s § 118 odst. 8 ZPKT, tj. emitent tyto skutečnosti uveřejní a v informaci uvede
též způsob řešení připomínek valné hromady. Dojde-li v souvislosti s výše uvedeným ke změně
nebo opravě výroční zprávy, emitent bude postupovat v souladu s § 17 ve spojení s § 20
odst. 5 Vyhlášky.
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