
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob 
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 15. května 2013 ve třetím čtení vládní 
návrh zákona č. …/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (sněmovní 
tisk č. 896). Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen 
„ZISIF“) obsahuje celkovou revizi dosavadní úpravy kolektivního investování, mění 
dosavadní terminologii a rozšiřuje druhy investičních fondů. 

ZISIF současně ruší dosavadní zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZKI“) a obsahuje nové znění zmocnění pro Českou národní 
banku k vydání prováděcího právního předpisu v oblasti žádostí. Zrušení ZKI má přímý 
dopad i na vyhlášku č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 233/2009 Sb.), která upravuje kromě žádostí pro banky, spořitelní a úvěrní 
družstva, obchodníky s cennými papíry  i v oblasti kolektivního investování.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným: 

 v § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona 
č. 399/2012  Sb., k provedení § 33 odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 
odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 
6, § 111 odst. 2 a § 113 odst. 8 tohoto zákona,  

 v § 110 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 26 odst. 5, § 45 
odst. 8, § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 tohoto zákona a 

 v § 199 odst. 2 zákona č. 256/ 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
zákona č.      /2013 Sb., k provedení § 192b odst. 2 tohoto zákona. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Předkládaná novela vyhlášky není transpozičním předpisem evropského práva. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající vyhláška č. 233/2009 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu o bankách, 
zákonu o spořitelních a úvěrních družstvech, zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, zákonu 
o kolektivním investování, zákonu o doplňkovém spoření a zákonu o důchodovém spoření. 
Ustanovení týkající se žádostí o povolení k činnosti penzijní společnosti a k vytvoření 
účastnického fondu nebo důchodového fondu a další skutečnosti spojené s důchodovými 



zákony byly do této vyhlášky doplněny dodatečně. Stalo se to na základě vyhlášky 
č. 58/2012 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 233/2009 Sb. S ohledem na podobnost 
požadavků kladených na investiční společnost a investiční fond s požadavky na penzijní 
společnost, důchodový fond a účastnický fond, a ve snaze zbytečně neopakovat shodný text, 
byl při přípravě vyhlášky č. 58/2012 Sb. zvolen postup odkazů na text týkající se investičních 
společností a investičních fondů.  

Novela vyhlášky č. 233/2009 Sb. k provedení ZISIF se jeví jako zcela nevhodné řešení, a to 
nejen s ohledem na rozsah skutečností, které by bylo nutné do této vyhlášky zapracovat, ale 
i na odlišnou formu zmocnění v ZISIF pro vydání vyhlášky týkající žádostí. Vyhláška 
č. 233/2009 Sb. je již dnes poměrně obsáhlá a při plné implementaci ZISIF by se stala velmi 
nepřehlednou. Proto je efektivnější problematiku kolektivního investování z vyhlášky 
č. 233/2009 Sb. vypustit a upravit samostatnou vyhláškou. Záměrem vyhlášky je:  

a) zrušit příslušná ustanovení vyhlášky upravující žádosti v oblasti kolektivního 
investování podle zrušovaného ZKI v souvislosti s vydáním nového ZISIF; žádosti 
podle ZISIF budou upraveny samostatnou vyhláškou, 

b) naplnit zmocnění k vydání vzoru tiskopisů žádostí a obsahu jejich příloh podle zákona 
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“) a zákona 
č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření (dále jen „ZDS“), tj. rozpracovat stávající 
ustanovení do znění vyhlášky bez odkazu na ustanovení upravující činnost subjektů 
podle ZKI, 

c) promítnout do vyhlášky novelu ZDPS, provedenou zákonem č. 399/2012 Sb., o změně 
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření; na základě 
změny § 74 ZDPS se rozšiřuje okruh osob, které mohou zprostředkovávat doplňkové 
penzijní spoření a důchodové spoření o obchodníky s cennými papíry, 

d) promítnout do vyhlášky změnu v souvislosti s novelou zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu podle zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 
ZISIF týkající se úpravy žádosti o povolení ústřední protistrany, 

e) promítnout do vyhlášky zákon č. 218/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim a zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů 
v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, konkrétně pak požadavek spojený s podmínkou důvěryhodnosti žadatele.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Obsahem připravované právní úpravy jsou zejména změny v souvislosti s novým ZISIF, 
na jehož základě se z vyhlášky vypouští problematika kolektivního investování. Proto 
nepředpokládáme, že by novelizovaná vyhláška měla přinést pro regulované subjekty nějaké 
náklady. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro Českou národní banku.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé i osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 2



 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 

K novele vyhlášky dochází v návaznosti na nový ZISIF. Provedené změny jsou v souladu 
rozsahu zmocněním podle zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním 
spoření. Předmětné úpravy nepřesahují kompetence České národní banky. Česká národní 
banka vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, dohled nad 
subjekty finančního trhu a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a právních 
předpisů i podmínek, za nichž jsou povolení vydávána. Česká národní banka je správním 
orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Pravomoci 
a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v České národní bance stanoveny 
vnitřním přepisem. Organizační struktura České národní banky je k dispozici veřejnosti 
na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti České národní banky jsou nastaveny 
odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány. 

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových stránkách 
České národní banky, rovněž tak i formuláře k podání žádosti. Na internetových stránkách lze 
rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkajících se předkládání žádostí 
a souvisejících oblastí.  

Předkládaná novela  vyhlášky má spíše  technický charakter a není spojenena s dalšími 
náklady na žadatele.   

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení povolení, ale je 
prakticky minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci České národní 
banky. Kritéria pro vydání povolení  k činnosti jsou vymezena přímo příslušnými zákony, 
vyhláška pak upravuje  pouze výčet příloh, kterými se splnění daného kritéria doloží. Při 
splnění těchto kritérií vzniká žadateli nárok na povolení či souhlas. Řízení ve věci žádosti 
o udělení povolení nebo souhlasu se řídí zákonem č. 500/2004. Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  Neúspěšný žadatel má právo podat rozklad.  

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corrupt Impact 
Assessment) korupční rizika zjištěna. 

9. Konzultace 

Problémy, s nimiž se má nová vyhláška vypořádat, byly projednávány v rámci České národní 
banky. 

Návrh předkládané novely vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou 
podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních 
orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 
proveditelnosti a vynutitelnosti. 
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Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek pro rok 2013) rozhodl ministr 
a předseda Legislativní rady vlády dne 23. ledna 2013 (č. j. 857/2013-KMV), že se u této 
vyhlášky neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). 

 
        II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K článku I: 
 
K bodu 1 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět právní úpravy, ze které byly vypuštěny skutečnosti týkající 
se zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.  
 
K bodu 2 

V návaznosti na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a úpravy povolení k činnosti 
ústřední protistrany dochází k rozšíření § 3 odst. 3 o tuto problematiku. 
 
K bodům 3 a 4 

V § 3 se s ohledem na bod 1 vypouští text odstavce 3, jehož obsahem bylo, jakým způsobem 
se podává žádost o povolení podle zákona o kolektivním investování. V důsledku toho 
dochází k přečíslování následujících odstavců a v nově označeném odstavci 4 k přečíslování 
odkazů na odstavce 1 až 3. 
 
K bodům 5 až 7  

Úpravy v těchto bodech vychází ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim a ze zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti 
s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Zákon č. 420/2011 Sb. obsahuje změny zákona o bankách (21/1992Sb.), zákona o spořitelních 
a úvěrních družstvech (87/1995 Sb.) a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, do nichž je 
promítnut požadavek, aby právnická osoba žádající o povolení k činnosti banky, spořitelního 
a úvěrního družstva, obchodníka, povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu, 
povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a povolení 
k činnosti centrálního depozitáře byla důvěryhodná. Požaduje se proto v případě právnické 
osoby, aby předložila originál dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem, pokud splňuje 
kritéria pro předložení tohoto dokumentu, tj. pokud právnická osoba má nebo v posledních 3 
letech měla sídlo nebo organizační složku podniku v cizím státě a pokud právní řád tohoto 
cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob. Z tohoto důvodu dochází 
k úpravě v § 4 odst. 1 a doplňuje se do výčtu příloh i příloha č. 4 k vyhlášce, jejíž součástí 
jsou i údaje o důvěryhodnosti, konkrétně části B a D.  Tyto části vyplní a podepisuje žadatel. 
Ze stejných důvodů dochází k úpravě § 4 odst. 3 písm. c) tak, aby přílohu č. 4 části B a D 
předkládaly jak fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, tak i právnické osoby 
s kvalifikovanou účastí na žadateli.  
 
K bodu 8 

Obsahem nového § 11a je úprava příloh k žádosti o povolení k činnosti ústřední protistrany. 
K této úpravě dochází v návaznosti na zákon o změně některých zákonů v souvislosti 
s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů, jehož 
součástí je změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  Požadavky na přílohy vycházejí 
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z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchodních údajů. Pokud jde o ostatní požadavky spojené s činností 
ústřední protistrany, musí držitel povolení vycházet přímo z tohoto nařízení, případně 
z dalších regulačních technických norem, které nařízení dále rozpracovávají. 

Citované nařízení stanoví požadavek na vrcholné vedení a rady. Osoby v těchto orgánech 
musí mít dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného 
řízení ústřední protistrany. Nařízení v článku 2 odst. 29 definuje vrcholné vedení. Tato 
definice je širší než „vedoucí osoby“, které definuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 
Vrcholné vedení zahrnuje rovněž členy dozorčí rady nebo členy správního orgánu, kteří 
vykonávají kontrolní funkce. K zajištění souladu s tímto nařízením byl rozšířen okruh osob, 
za které musí žadatel přiložit přílohy k prokázání jejich důvěryhodnosti, odborné způsobilosti 
a zkušenosti. 
 
K bodu 9 

Obsahuje nový text části druhé hlavy čtvrté, jejímž obsahem je žádost o povolení k činnosti 
penzijní společnosti podle § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Nově 
přepracovaný § 14a  vychází z původního textu vyhlášky, konkrétně jde o spojení textu 
týkajícího se investiční společnosti (původní § 14a) a textu týkajícího se penzijní společnosti 
(původní § 14c).  

K bodu 10 

V návaznosti na novou úpravu týkající se žádosti o povolení činnosti penzijní společnosti (viz 
bod 9 výše) se ruší v části druhé hlava V., která původně tuto záležitost upravovala. Zároveň 
v této souvislosti dochází k přečíslování hlavy VI. a hlavy VII. 

K bodům 11, 12, 14 až 16 

V souvislosti s vypuštěním záležitostí podle zákona o kolektivním investování se v nadpisech 
v závorce u § 15, § 18, § 19 a § 21 vypouštějí odvolávky na tento zákon spolu s konkrétním 
paragrafem. V § 21 se rovněž vypouštějí odstavce 3 a 4, které se týkají předkládání příloh 
v případě žádosti o povolení k přeměně podle zákona o kolektivním investování. Zároveň 
dochází k přečíslování odstavce 5, který se nově označuje jako odstavec 3. 
 
K bodům 13, 17 až 19 

Jde o obdobnou úpravu popsanou v komentáři k bodům 5 až 7. Nově se požaduje v případě 
právnické osoby, která žádá souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované 
právnické osobě nebo o registraci investičního zprostředkovatele, aby předložila originál 
dokladu o bezúhonnosti vydaného cizím státem, pokud splňuje kritéria pro předložení tohoto 
dokumentu. Od žadatele právnické osoby se rovněž požaduje předložení údajů, které se týkají 
jeho důvěryhodnosti. Tyto údaje jsou obsaženy v tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 4, 
v částech B a D.   
 
K bodům 20 a 21 

V návaznosti na novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, provedenou zákonem 
č. 399/2012  Sb., se ruší v § 22 vyhlášky odstavec 4 a doplňuje se nový § 22a. Obsahem 
tohoto vloženého paragrafu je postup při předkládání žádosti o registraci nebo povolení 
činností spojených s distribucí účastnických a důchodových fondů. Tuto žádost podává 
investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, který je bankou, nebo který žádá 
o bankovní licenci, nebo obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo který žádá 
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o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. Žadatel podává žádost na předepsaném 
tiskopisu a přikládá přílohy obsahující splnění podmínky odborné způsobilosti. V případě 
obchodníka s cennými papíry, který není bankou, jsou přílohami též předpokládané dopady 
další podnikatelské činnosti na činnost obchodníka s cennými papíry, návrh vnitřních 
předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, a analýza jednotlivých typů 
krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti. Vzory tiskopisů žádosti jsou 
uvedeny v nových přílohách č. 9a a 9b.  

 
K bodu 22 

Jde o úpravu nadpisu v závorce k § 25 v souvislosti s vypuštěním záležitostí podle zákona 
o kolektivním investování.  
 
K bodu 23 

Obsahuje vložení nového znění částí páté a šesté, které se týkají účastnických fondů 
a důchodových fondů a odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti. Tato změna je 
vyvolána vypuštěním ustanovení týkajících se implementace zákona o kolektivním 
investování. Text tohoto ustanovení vychází ze stávajícího znění vyhlášky. 
 
K bodu 24 

Obsahem navrhované změny je zrušení části sedmé a přečíslování části osmé. 
 
K bodu 25 

Obsahuje zrušení odstavců 5 a 6 uvedených § 26.  S ohledem na provedené změny se obsah 
původních ustanovení po vypuštění problematiky podle zákona o kolektivním investování 
stává již irelevantním.  

K bodům 26 a 27 

Obsahuje úpravu přílohy č. 2 k vyhlášce v souvislosti s doplněním problematiky povolení 
ústřední protistrany. 
 
K bodu 28 

Obsahuje zrušení přílohy č. 2a, jejímž obsahem byl vzor tiskopisu žádosti o povolení 
k činnosti nebo ke změně činnosti podle zákona o kolektivním investování, konkrétně pak 
k činnosti investiční společnosti a k činnosti investičního fondu.  
 
K bodům 29 až 33 

Obsahují změny v přílohách č. 3, 7 a 8, které souvisejí s vypuštěním problematiky upravené 
zákonem o kolektivním investování. 

K bodu 34 

Obsahuje vložení nových příloh 9a a 9b, jejichž obsahem jsou vzory tiskopisů žádosti 
o registraci nebo povolení k distribuci doplňkového penzijního spoření a důchodového 
spoření.  

K bodům 35 až 44 

Obsahují změny v přílohách č. 12, 15, 16 a 18, které souvisejí s vypuštěním problematiky 

 6



 7

upravené zákonem o kolektivním investování. Dále obsahují změnu týkající se zrušení příloh 
14 a 17 ze stejného důvodu. 

K článku II: 

Účinnost vyhlášky bude upravena podle účinnosti zákona o investičních společnostech 
a investičních fondech, který by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení. S ohledem 
na skutečnost, že by ZISIF byl bez prováděcích předpisů těžko aplikovatelný, je na účinnosti 
vyhlášky ve stejný den jako ZISIF, příp. co nejdříve poté, naléhavý obecný zájem. 

 
 

 


	ODŮVODNĚNÍ

