Věstník ČNB

částka 19/2009 ze dne 11. prosince 2009
Třídící znak
2 2 2 0 9 5 6 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 8. prosince 2009
k předpokladům zápisu do Seznamu internetových portálů a agentur
I. Působnost a účel
1. Úřední sdělení se týká správců internetových portálů a agentur zapisovaných do Seznamu
internetových portálů a agentur, jejichž prostřednictvím jsou uveřejňovány povinně
uveřejňované informace (dále jen „seznam“), podle § 20 odst. 2 vyhlášky č. 234/2009 Sb.,
o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci (dále jen „vyhláška“). Seznam je
uveřejňován na internetových stránkách České národní banky.
2. Česká národní banka tímto úředním sdělením informuje o předpokladech pro zápis
internetového portálu a agentury do seznamu. Předpoklady uvedené v příloze tohoto
úředního sdělení vycházejí z § 127 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 19 a § 20 vyhlášky
s přihlédnutím k vybraným ustanovením některým směrnic Evropských společenství 1)
a materiálů souvisejících s implementací těchto směrnic 2).
3. Správce internetového portálu nebo agentura zasílá požadavek o zápis do seznamu České
národní bance. Obsahem požadavku je konkrétní a podrobný popis způsobu naplnění
předpokladů uvedených v příloze tohoto úředního sdělení.
4. Česká národní banka požadavek posoudí a vyrozumí správce internetového portálu nebo
agenturu o výsledku.
5. V případě, že jsou splněny předpoklady uvedené v příloze tohoto úředního sdělení, Česká
národní banka zapíše internetový portál nebo agenturu do seznamu.

1)

Čl. 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování
na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/22/ES.
Čl. 12 směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým
ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování
na regulovaném trhu.
Čl. 2 odst. 1 Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace
s trhem.
2)
Srov. např. Závěrečné technické doporučení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry
k implementačním opatřením ke Směrnici o transparenci ze dne 30. června 2005 (CESR 05-407) publikované na
http://www.cesr-eu.org.
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II. Závěrečné a přechodné ustanovení
1. Dnem 1. dubna 2010 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky č. 3/2006
Věst. ČNB ze dne 25. dubna 2006, kterým se vydává seznam finančních serverů pro účely
uveřejňování vnitřních informací emitenty kótovaných cenných papírů.
2. Do dne 31. března 2010 se finanční servery uvedené v úředním sdělení České národní
banky č. 3/2006 Věst. ČNB, kterým se vydává seznam finančních serverů pro účely
uveřejňování vnitřních informací emitenty kótovaných cenných papírů, považují za
internetové portály zapsané do seznamu.

Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.

Příloha: Předpoklady zápisu do seznamu

Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Ossendorf, Ph.D., LL.M., tel. 224 413 583
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Příloha

Předpoklady zápisu do seznamu
I.

Základní předpoklady

1. Česká národní banka považuje za internetové portály a agentury zabývající se „šířením
informací vztahujících se ke kapitálovému trhu“ podle § 20 odst. 2 vyhlášky ty, které
a) jsou cíleně zaměřeny na oblast kapitálového trhu,
b) pravidelně poskytují informace vztahující se ke kapitálovému trhu,
c) v případě, že uveřejňují také informace mimo oblast kapitálového trhu, tyto informace
nevytěsňují informace související s kapitálovým trhem a jsou od nich zřetelně
odděleny.
2. Česká národní banka pokládá podle § 20 odst. 2 vyhlášky internetové portály vždy za
„hromadně a pravidelně navštěvované“, pokud je během posledních 12 měsíců průměrně
měsíčně navštěvuje alespoň 50 000 uživatelů.

II.

Věcné, organizační a technické předpoklady

K naplnění podmínek náležitého uveřejňování povinně uveřejňovaných informací podle § 127
odst. 2 zákona a § 19 a § 20 vyhlášky považuje Česká národní banka za nutné splnění
věcných, organizačních a technických předpokladů.

Věcné předpoklady
1. Správce internetového portálu a agentura zajistí, aby
a) internetové stránky, na nichž jsou uveřejněny povinně uveřejňované informace, byly
investorské veřejnosti bez omezení bezplatně přístupné,
b) na internetových stránkách bylo možno snadno obvyklým způsobem vyhledávat
povinně uveřejňované informace podle obchodní firmy nebo názvu emitenta nebo
podle typu informační povinnosti; snadné vyhledávání vyžaduje také možnost
sledování povinně uveřejňovaných informací s ohledem na jejich časovou
posloupnost.
2. Správce internetového portálu a agentura při uveřejňování odlišují každou povinně
uveřejňovanou informaci od jiných sdělení tak, aby s nimi nemohla být tato informace
zaměněna.
3. Správce internetového portálu a agentura v souvislosti s povinně uveřejňovanou informací
uveřejňují také
a) obchodní firmu nebo název emitenta,
b) typ informační povinnosti,
c) datum a čas (hodinu, minutu), kdy povinně uveřejňovanou informaci uveřejnili.
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4. Pokud správce internetového portálu a agentura uveřejňují povinně uveřejňované
informace v anglickém jazyce, internetové stránky, na nichž jsou tyto informace uvedeny,
jsou též k dispozici v anglické jazykové verzi 1).
5. Je-li služba správce internetového portálu nebo agentury vůči emitentům nebo jiným
povinným osobám zpoplatněna, správce internetového portálu nebo agentura zveřejní své
obchodní podmínky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Organizační předpoklady
1. Správce internetového portálu a agentura zajistí, aby
a) bezpečnost a provoz informačního systému a činnost jeho obsluhy, která pracuje
s povinně uveřejňovanou informací, byly pravidelně zevrubně kontrolovány; k tomu je
vytvořen odpovídající řídicí a kontrolní systém, zejména pravidla vnitřní kontroly,
b) obsluha pracující s povinně uveřejňovanou informací byla prokazatelně poučena
o pravidlech ochrany proti zneužívání trhu a transparence a v případě jejich změn bez
prodlení doškolována.
2. Je-li správce internetového portálu nebo agentura také poskytovatelem investičních
služeb, zajistí, aby ještě neuveřejněná povinně uveřejňovaná informace nepronikla na
pracoviště, která poskytují investiční služby (tzv. systém čínských zdí).

Technické předpoklady
Správce internetového portálu a agentura vytvoří takový informační systém, který
spolehlivě
a) a snadno umožňuje emitentovi nebo jiné povinné osobě zasílat povinně uveřejňované
informace internetovému portálu nebo agentuře,
b) přijímá a uveřejňuje informace 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
c) identifikuje emitenta nebo jinou povinnou osobu,
d) identifikuje osobu, která mu zasílá povinně uveřejňovanou informaci jménem emitenta
nebo jiné povinné osoby,
e) zamezuje riziku neoprávněného pozměnění povinně uveřejňované informace,
f) zabrání neoprávněnému přístupu k povinně uveřejňované informaci před jejím
uveřejněním,
g) reaguje na případný požadavek emitenta nebo jiné povinné osoby, který se týká
informačního omezení (embarga) spojeného s povinně uveřejňovanou informací,
stejně jako na jeho zrušení,
h) uveřejňuje povinně uveřejňované informace způsobem předepsaným právními
předpisy ve standardizované podobě stanovené správcem internetového portálu nebo
agenturou (při tom nesmí změnit obsah, struktury a formát povinně uveřejňované
informace),
i) uveřejňuje povinně uveřejňovanou informaci bezodkladně po jejím elektronickém
doručení, pokud s ní emitent nebo jiná povinná osoba nespojili informační omezení
(embargo),
1)

Srov. jazykový režim podle § 127c a § 196 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a úředního sdělení upravujícího ochranu proti zneužívání trhu a transparenci.
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j) umožňuje opravit okamžitě každou chybu, která se v průběhu procesu uveřejňování
povinně uveřejňované informace stala,
k) ukládá a zálohuje povinně uveřejňované informace (včetně jejich oprav) a všechny
informace spojené s jejich uveřejňováním (jedná se rovněž o informace související se
zpracováním povinně uveřejňované informace, především jména a příjmení osob,
které měly k povinně uveřejňované informaci přístup, a datum a čas - hodinu, minutu,
kdy povinně uveřejňovanou informaci obdržely) alespoň po dobu stanovenou pravidly
ochrany proti zneužívání trhu a transparence 2).

2)

Srov. § 118 odst. 2, § 119 odst. 1 a § 196 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., § 19 odst. 3 vyhlášky č. 234/2009
Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci a úřední sdělení upravující ochranu proti zneužívání trhu a
transparenci.
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