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VYHLÁŠKA

ze dne 17. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci,
ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na ka-
pitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k pro-
vedení § 127 odst. 3 tohoto zákona a podle § 8
odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 8
odst. 1 písm. g) tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zne-
užívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/
/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „transparenci“
nahrazuje slovy „o transparentnosti“.

2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) strukturu, formu a způsob zasílání informací
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 596/2014 České národní bance a

b) podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění in-
formační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g)
zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti ka-
pitálového trhu a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení
o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/
/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne
10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické
normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zve-
řejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne
29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické

normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné
zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění
vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne
13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické
normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů
zasvěcených osob a jejich aktualizace.“.

3. V § 1 odst. 2 úvodní část ustanovení včetně
poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„(2) Tato vyhláška dále zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie2), upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie3) a stanoví

2) 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 2008/22/ES, 2010/78/
/EU a 2013/50/EU a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2021/337.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007,
kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustano-
vením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků
na průhlednost týkajících se informací o emitentech, je-
jichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regu-
lovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/50/EU.

3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815
ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde
o regulační technické normy specifikace jednotného
elektronického formátu pro podávání zpráv, ve znění
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/
/2100, 2020/1989 a 2022/352.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne
13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické
normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů
zasvěcených osob a jejich aktualizace.“.

4. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „nástroje“
vkládají slova „podle čl. 3 odst. 1 bodu 21 nařízení
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014
(dále jen „emitent finančního nástroje“)“.

5. V § 1 odst. 2 písm. e) a v § 21a se slova
„až § 119a“ nahrazují textem „ , § 119“.

6. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Výroční finanční zpráva podle § 118 zá-
kona je zasílána v elektronické podobě ve formátu
Extensible Hypertext Markup Language (přípo-
na xhtml) prostřednictvím elektronického formuláře,
jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 k této vy-
hlášce. Pokud výroční finanční zpráva obsahuje kon-
solidovanou účetní závěrku, je konsolidovaná účetní
závěrka značkována za použití jazyka Extensible
Business Reporting Language (XBRL).“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7 až 15 se ozna-
čují jako poznámky pod čarou č. 6 až 14.

7. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Pololetní finanční zpráva podle § 119 zá-
kona je zasílána v elektronické podobě ve formátu
Portable Document Format (přípona pdf) prostřed-
nictvím elektronického formuláře, jehož struktura je
uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 12 odst. 2 se slova „Seznam podle čl. 18
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU)
2016/347“ nahrazují slovy „Seznam zasvěcených
osob podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014 a podle čl. 1 odst. 1 a 2,
čl. 2 odst. 2, přílohy I a III prováděcího nařízení
Komise (EU) 2022/1210 (dále jen „seznam“)“.

9. V § 13 se slova „manažerské transakci“ na-
hrazují slovy „obchodu osoby s řídicí pravomocí“
a za text „2016/523“ se vkládají slova „(dále jen „ma-
nažerská transakce“)“.

10. V § 15 odst. 1 se slova „internetové aplikace
České národní banky pro sběr informačních povin-
ností a registraci subjektů“ nahrazují slovy „systému
České národní banky pro sběr informačních povin-
ností“.

11. V § 15 odst. 2 se slova „výroční zpráva
a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1
zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní

zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy
„výroční finanční zpráva podle § 118 zákona a polo-
letní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

12. V § 16 odst. 3 písm. a) až c) se slova
„z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zá-
kona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle
§ 126 odst. 5 zákona“ nahrazují slovy „ze zneužití
trhu“.

13. V § 17 odst. 3 se slova „výroční zpráva
nebo konsolidovaná výroční zpráva podle § 118
odst. 1 zákona nebo pololetní zpráva nebo konsoli-
dovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“
nahrazují slovy „výroční finanční zpráva podle § 118
zákona nebo pololetní finanční zpráva podle § 119
zákona“, za slova „opravnou informaci“ se vkládají
slova „spolu s původně zaslanou zprávou“ a za slo-
va „požadovat zaslání“ se vkládají slova „nového
úplného znění“.

14. V § 18 odst. 1 písm. b) se slovo „ , faxové“
zrušuje.

15. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje středníkem a doplňují se slova „to neplatí pro
uveřejnění výroční finanční zprávy podle § 118 zá-
kona, která je uveřejněna ve formátu Extensible
Hypertext Markup Language (přípona xhtml). Po-
kud výroční finanční zpráva obsahuje konsolidova-
nou účetní závěrku, je značkována za použití jazyka
Extensible Business Reporting Language (XBRL).“.

16. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

17. V § 20 odst. 2 se slova „výroční zprávy
a konsolidované výroční zprávy podle § 118 odst. 1
zákona, pololetní zprávy a konsolidované pololetní
zprávy podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy
„výroční finanční zprávy podle § 118 zákona a polo-
letní finanční zprávy podle § 119 zákona“.

18. V § 20 odst. 2 a 3 se za textem „§ 118“ text
„odst. 1“ zrušuje.

19. V § 20 odst. 5 se slova „výroční zprávě
a konsolidované výroční zprávě podle § 118 odst. 1
zákona a pololetní zprávy a konsolidované pololetní
zprávy podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy
„výroční finanční zprávě podle § 118 zákona a polo-
letní finanční zprávě podle § 119 zákona“.

20. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „Výroční
zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle
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§ 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsoli-
dovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zá-
kona“ nahrazují slovy „Výroční finanční zpráva
podle § 118 zákona a pololetní finanční zpráva
podle § 119 zákona“.

21. V příloze č. 1 se slova „ , údaje o auditorské
společnosti a/nebo auditorovi zprávy“ zrušují a slova
„výroční zpráva, konsolidovaná výroční zpráva, po-
loletní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva
podle § 118 odst. 1 a § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují
slovy „výroční finanční zpráva podle § 118 zákona
nebo pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

22. Na konci přílohy č. 12 se doplňuje věta
„Pokud se seznam sestavuje nebo aktualizuje pouze
kvůli údajům uvedeným v příloze I vzoru 2 a přílo-
ze III vzoru 2 prováděcího nařízení Komise (EU)
2022/1210, údaje spojené se samotnou vnitřní infor-
mací se v elektronickém formuláři neuvádějí.“.

23. V příloze č. 15 části I úvodní části ustano-
vení se za slovo „Výroční“ vkládá slovo „finanční“.

24. V příloze č. 15 části I písm. e) se za slovo
„výroční“ vkládá slovo „finanční“.

25. V příloze č. 15 nadpis části II zní: „Výroční
finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který
má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní
závěrku“.

26. V příloze č. 15 části II bodu 1 se v úvod-
ní části ustanovení slova „Konsolidovaná výroční
zpráva emitenta ze třetího státu“ nahrazují slovy
„Výroční finanční zpráva emitenta ze třetího státu,
který má povinnost sestavovat konsolidovanou účet-
ní závěrku,“.

27. V příloze č. 15 části II bodu 1 písm. e)

a bodu 2 úvodní části ustanovení se slova „konsoli-
dovaná výroční“ nahrazují slovy „výroční finanční“.

28. V příloze č. 15 části IV bodu 1 úvodní části
ustanovení se za slovo „pololetní“ vkládá slovo „fi-
nanční“.

29. V příloze č. 15 části IV písm. e) se za slovo
„pololetní“ vkládá slovo „finanční“.

30. V příloze č. 15 části IV bodu 2 se za slovo
„výroční“ vkládá slovo „finanční“ a za slovo „polo-
letní“ se vkládá slovo „finanční“.

31. V příloze č. 15 nadpis části V zní: „Polo-
letní finanční zpráva emitenta ze třetího státu,
který má povinnost sestavovat konsolidovanou
účetní závěrku“.

32. V příloze č. 15 části V se v úvodní části
ustanovení slova „Konsolidovaná pololetní zpráva
emitenta ze třetího státu“ nahrazují slovy „Pololetní
finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který má
povinnost sestavovat konsolidovanou účetní zá-
věrku,“.

33. V příloze č. 15 části V písm. e) se slova
„konsolidovaná pololetní“ nahrazují slovy „polo-
letní finanční“.

34. V příloze č. 15 části VI se slova „zprávě,
konsolidované výroční zprávě, pololetní zprávě
a konsolidované pololetní zprávě“ nahrazují slovy
„finanční zprávě a pololetní finanční zprávě“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér
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