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VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými
papíry, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., a § 41 odst. 4
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informač-
ních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve
znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. a vyhlášky č. 234/
/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podo-

bě, které jsou připojené k datové zprávě a které
splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou

a umožňují její identifikaci prostřednictvím vy-
daného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě
pomocí prostředků pro vytváření bezpečnost-
ních značek, které označující osoba může
udržet pod svou výhradní kontrolou,

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, při-
pojeny takovým způsobem, že je možné zjistit
jakoukoli následnou změnu dat.“.

2. § 3 zní:

„§ 3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou,
předkládá České národní bance výroční zprávu a kon-
solidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6
odst. 2.“.

3. V § 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b)
až d).

4. V § 4 písmeno d) zní:
„d) přijatých pokynech a uzavřených obchodech po-

dle § 13 zákona, způsobem uvedeným v § 7, v roz-
sahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce
a ve lhůtě do 23 kalendářních dnů po uplynutí
příslušného kalendářního měsíce zasláním výkazů
MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT

(ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 vypracovaných
podle datových souborů MOKAS41, MOKAS42,
MOKAS43 a MOKAS44,“.

5. V § 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 5 písmeno g) zní:
„g) organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou

účastí, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu
a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce
a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného
kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu OCP
(ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového sou-
boru DOCOS48,“.

7. V § 5 písm. h) se slova „v listinné podobě“ zru-
šují a slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“.

8. V § 5 se na konci písmene h) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu

bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka
s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných
podle písmene g), zasláním hlášení způsobem uve-
deným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle
přílohy č. 18 k této vyhlášce, a to bez zbytečného
odkladu,

j) tom, že pozbyl oprávnění podle zvláštního práv-
ního předpisu k výkonu činnosti, která byla za-
registrována podle § 6a zákona, zasláním hlášení
způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu
a struktuře podle přílohy č. 19 k této vyhlášce,
a to bez zbytečného odkladu.“.

9. § 6 a 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 3 až 8 znějí:

„§ 6
Způsob zasílání některých informací

(1) Hlášení podle § 5 písm. h) až j) zasílá obchod-
ník s cennými papíry České národní bance v elektro-
nické podobě ve formě datové zprávy na adresu elek-
tronické podatelny nebo v listinné podobě na adresu
České národní banky, s jednoznačným označením in-
formační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena
zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby
založeném na kvalifikovaném certifikátu4). Hlášení
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v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby
oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cen-
nými papíry.

(2) Informaci uvedenou v § 3 zašle obchodník
s cennými papíry v elektronické podobě stanovené
zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního
rejstříku5) na adresu elektronické podatelny České ná-
rodní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaruče-
ným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud
velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronic-
kou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční
zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické
podobě na pevném nosiči dat.

§ 7

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České ná-
rodní bance výkazy podle § 4 a § 5 písm. a) až g) v elek-
tronické podobě jako datové zprávy6) a ve struktuře
a formě datových souborů, které jsou dostupné pro-
střednictvím

a) aplikace České národní banky pro sběr dat od ne-
bankovních subjektů (SDNS), která je dostupná
způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry
umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry pou-
žívající pro předání výkazu webové služby České
národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím apli-
kací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří ob-
chodník s cennými papíry zaručeným elektronickým
podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikova-

ném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou
na použití kvalifikovaného systémového certifikátu7).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím apli-
kace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří obchodník
s cennými papíry zabezpečovací značkou založenou
na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Obchodník s cennými papíry není povinen
poskytnout informaci podle § 4 písm. e) České národní
bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabez-
pečí, aby byla součástí informace o uzavřených obcho-
dech podle zvláštního právního předpisu o informač-
ních povinnostech organizátora regulovaného trhu
a provozovatele mnohostranného obchodního systé-
mu8).

3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém pod-
pisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektro-
nickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

4) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/
/2004 Sb.

5) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob pře-
vedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání
s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba
listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

6) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/
/2004 Sb.

7) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/
/2004 Sb.

8) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních
povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozova-
tele mnohostranného obchodního systému.“.

10. V § 7 odst. 4) se slovo „e)“ nahrazuje slo-
vem „d)“.

11. Příloha č. 1 se zrušuje.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
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13. Příloha č. 3 se zrušuje.

14. Přílohy č. 5 a 6 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Sbírka zákonů č. 232 / 2009Strana 3302 Částka 70



Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.
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15. V příloze č. 9 se v úvodní části číslice „8“ na-
hrazuje číslicí „7“.

16. V příloze č. 9 se Část 2 včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní části „3“ až „8“ se označují jako části „2
až 7“.

17. V přílohe č. 9 Část 6 zní:

18. V příloze č. 10 se slova „z osmi“ nahrazují
slovy „ze sedmi“.
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19. Příloha č. 13 se zrušuje.

20. Za přílohu č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19,
které znějí:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá
účinnosti dnem 1. dubna 2010, a čl. I bodů 3, 10, 12
a 13, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2010.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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