
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 

A. OBECNÁ ČÁST 

  

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaný návrh 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 (dále jen „vyhláška“), je prováděcím 

právním předpisem k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a k dalším 

zákonům, jehož novela byla předložena k projednání v Poslanecké sněmovně (sněmovní 

tisk č. 571), a k dalším zákonům
1)

, které zmocňují Českou národní banku ke stanovení 

vzorů formulářů a tiskopisů žádostí a obsahu jejich příloh v oblasti povolování a udělování 

souhlasů.  

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, vedle dalších změn, provádí adaptaci 

na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, o zlepšení vypořádání 

obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 

(CSDR). Vzhledem k tomu, že požadavky na činnost centrálního depozitáře cenných 

papírů stanoví výše uvedené, přímo použitelné nařízení, je nutné části týkající se 

centrálního depozitáře ve vyhlášce zrušit. Ze zákona se vypouští rovněž zmocnění pro 

ČNB stanovit vyhláškou vzory tiskopisů a obsah jejich příloh týkajících se žádostí 

souvisejících s činností centrálního depozitáře. Pokud by nedošlo ke zrušení částí vyhlášky 

týkajících se centrálního depozitáře, tyto části vyhlášky by byly v rozporu s EU právem a 

mimo zákonné zmocnění. 

V návaznosti na novelu zákona je tedy nezbytné provést úpravu vyhlášky, a to zrušením 

ustanovení týkajících se centrálního depozitáře. Žadatelé o povolení a další souhlasy 

týkající se centrálního depozitáře budou postupovat podle výše uvedeného nařízení CSDR  

a prováděcích technických norem, jejichž návrh připravila ESMA
2)

 a budou vydány 

formou nařízení Komise.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu s novelizovaným ustanovením § 199 odst. 2 zákona 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č.  /2016 Sb. (dále jen 

„zákon“). V § 199 odst. 2 zákona se novelou zrušuje zmocnění k vydání vyhlášky 

k provedení § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2 zákona (žádosti 

související s povolením  činnosti centrálního depozitáře).  

                                                 
1)

 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon 

č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
2)

   Návrhy prováděcích technických norem připravené ESMA byly předloženy Komisi v září 2015. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem. Adaptaci na přímo použitelné 

nařízení provádí zákon, který rovněž zrušuje zmocnění k vydání vyhlášky stanovující 

vzory tiskopisů a obsah jejich příloh týkající se žádosti o povolení k činnosti centrálního 

depozitáře, souhlas k nabytí a zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři a jeho 

ovládnutí, povolení k přeměně centrálního depozitáře a povolení převodu, zastavení nebo 

pachtu obchodního závodu centrálního depozitáře. Vyhláška pouze reaguje na změnu 

zákona. 

Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Zákon nově s vydáním prováděcího předpisu upravujícího náležitosti žádosti o povolení 

činnosti centrálního depozitáře výslovně nepočítá, a proto neobsahuje ani zmocnění pro 

vydání vyhlášky. Žadatelé o povolení k této činnosti budou postupovat podle přímo 

použitelného předpisu EU.  

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 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro ČNB, neboť ČNB již dnes je 

orgánem, který vydává příslušná povolení. Nově se bude postupovat podle přímo 

použitelného nařízení CSDR a dále, tak jako doposud, podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Návrh vyhlášky nemá dopad na 

podnikatelské prostředí, případné administrativní náklady vyplývají přímo z nařízení 

CSDR. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné 

dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

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 

Vyhláška je navrhována v návaznosti na návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu (sněmovní tisk č. 571). Vyhláška je v souladu s rozsahem zmocnění podle tohoto 
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zákona, resp. v souladu s provedenou změnou zmocňovacího ustanovení, která původní 

zmocnění týkající se centrálního depozitáře zrušuje.  

Provedená změna vyhlášky nemá dopad na činnost ČNB v oblasti povolovací činnosti 

týkající se činnosti centrálního depozitáře.  

ČNB 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 dalších právních předpisů, jakož i podmínek, za nichž bylo povolení vydáno. ČNB je 

správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její 

působnosti. Působnost a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou 

v ČNB stanoveny vnitřním předpisem, organizační struktura ČNB je k dispozici 

veřejnosti na jejích internetových stránkách. Pro výkon činnosti ČNB jsou nastaveny 

odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány. 

Právní předpisy, které upravují povolovací řízení, jsou uveřejněny na internetových 

stránkách ČNB, rovněž tak i formuláře k podání žádosti. Na internetových stránkách 

ČNB lze rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se problematiky 

kapitálového trhu.  

Potenciální korupční riziko může vzniknout v rámci rozhodování o udělení povolení, ale 

je zcela minimální s ohledem na nastavené kontrolní mechanismy v rámci ČNB a 

možnost zákonného přezkumu rozhodnutí ČNB. Kritéria pro vydání povolení činnosti 

centrálního depozitáře včetně náležitostí žádostí se řídí evropskými předpisy. Při splnění 

těchto kritérií vzniká žadateli nárok na vydání povolení. Řízení ve věci žádosti o udělení 

povolení se řídí správním řádem. Neúspěšný žadatel má právo podat rozklad, který 

přezkoumává bankovní rada České národní banky. Proti pravomocnému rozhodnutí ČNB 

je možná obrana ve správním soudnictví.  

U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption 

Impact Assessment) korupční rizika zjištěna. 

9. Konzultace 

Návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem financí, Asociací pro kapitálový trh 

a Centrálním depozitářem cenných papírů. Připomínková místa zaslala doporučující 

připomínky, které byly většinou do textu vyhlášky promítnuty nebo vysvětleny. 

Vypořádání připomínek bylo s připomínkovými místy projednáno a odsouhlaseno. 

Návrh 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. 

Na základě návrhu ČNB (Plán vyhlášek na zbývající část roku 2015) rozhodl ministr 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dne 22. prosince 2014 (č. j. 18518/2014-

OKL), že se u této vyhlášky neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

(RIA).  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

Článek I 

K bodům 1 až 16 

Navrhované změny ve vyhlášce č. 233/2009 Sb. souvisejí se zrušením § 103 odst. 3, § 104a 

odst. 1, § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upravující 

problematiku centrálního depozitáře a dále se zrušením zmocnění pro ČNB k vydání 

prováděcího předpisu k těmto ustanovením v § 199 odst. 2 zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu (viz sněmovní tisk č. 571).  

 

Nově ČNB nedisponuje zmocněním k vydání vyhlášky, která by stanovila vzory tiskopisů 

a obsah jejich příloh týkajících se žádosti o 

 povolení k činnosti centrálního depozitáře,  

 udělení souhlasu  k nabytí a zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři 

nebo k jeho ovládnutí,  

 povolení k přeměně centrálního depozitáře nebo o povolení převodu, zastavení nebo 

pachtu obchodního závodu centrálního depozitáře.  

 

Žadatelé v těchto případech postupují podle přímo použitelného předpisu EU (nařízení 

CSRD).  

 

Změny zákona a ve vyhlášce týkající se centrálního depozitáře se promítají i do  příloh 

k vyhlášce, které bylo rovněž nutné upravit. 

 

Článek II  

Účinnost vyhlášky bude stanovena v návaznosti na průběh legislativního procesu 

projednávání novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, u níž byla stanovena účinnost 

patnáctým dnem po jejím vyhlášení (zákon a vyhláška nabývají účinnosti dnem 1. června 

2016). 

 


