
190/2011 Sb.  
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY  
 

ze dne 22. června 2011,  
 
kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky 

investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností 
emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob  

 
 Vláda nařizuje podle § 199 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“):  
 

§ 1  
 
 Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje limity 
některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, 
prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných 
papírů a dalších osob.  
  

§ 2  
 
 Pro účely § 35 odst. 2 písm. c) zákona musí být nejnižší možná investice pro jednoho 
investora rovna nebo vyšší než částka odpovídající 100 000 EUR.  
  

§ 3  
 
 Pro účely § 35 odst. 2 písm. d) zákona se musí jmenovitá hodnota cenných papírů 
nebo cena za 1 kus cenného papíru rovnat alespoň částce odpovídající 100 000 EUR.  
  

§ 4  
 
 Pro účely § 36 odst. 2 a § 36g odst. 5 zákona se musí jmenovitá hodnota dluhového 
cenného papíru nebo cena za jeho 1 kus rovnat alespoň částce odpovídající 100 000 EUR.  
  

§ 5  
 
 Pro účely § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 zákona musí 
jmenovitá hodnota daného investičního nástroje odpovídat k datu emise alespoň částce 100 
000 EUR.  
  

§ 6  
 
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

 
Předseda vlády:  

RNDr. Nečas v. r.  
 

Ministr financí:  
Ing. Kalousek v. r.  
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____________________ 
 
  
1) Čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 19 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze 
dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/73/EU.  
  
Čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 18 odst. 3 a čl. 20 odst. 6 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 2001/34/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU. 
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