
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
_______        _________________ 
 
 
 
 
 
 
Věc:  
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ohledně výkonu zákonného dohledu na kapitálovém trhu ve vztahu 
k činnosti KEY INVESTMENTS, a.s. 
 
 Česká národní banka (dále jen „ČNB“) obdržela ____________________ žádost ___ 
________________________________ v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon č. 106“) o poskytnutí přehledu kroků, 
které ČNB podnikla  při výkonu zákonného dohledu nad finančním trhem v České republice 
ve vztahu k činnosti společnosti KEY INVESTMENTS, a.s. (dále jen „dohlížený subjekt“), 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ v období od     4. 3. 2009 do 4. 5. 2011. _______________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________ 
 

Při poskytování informací z oblasti výkonu dohledu nad kapitálovým trhem ČNB 
zastává názor, že na konkrétní požadované informace, týkající se dohledu nad kapitálovým 
trhem vykonávaného ČNB se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle ustanovení § 26 odst. 1 
zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dohledu v oblasti kapitálového 
trhu“), které stanoví, že zaměstnanci ČNB vykonávající dohled v oblasti kapitálového trhu 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, získaných v souvislosti s výkonem 
své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.  

 
S možností omezení rozsahu informací poskytovaných ČNB o její činnosti při výkonu 

dohledu nad kapitálovým trhem počítá i samotný zákon č. 106, když v ustanovení § 11 odst. 3 
uvádí, že: „Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci 
kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního 
právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup 
chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze 
ty informace, které vznikly jeho činností.“ 

 
Z výše uvedeného rovněž vyplývá skutečnost, že v případě požadavku poskytnutí 

příslušného dokumentu ( např. oznámení o zahájení řízení), byl by tento poskytnut pouze 
v anonymizované podobě ve vztahu k informacím, o nichž má být zachována povinnost 
mlčenlivosti, což by znamenalo začernění v podstatě celého dokumentu a tím i ztrátu jeho 
vypovídací schopnosti.  
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__________________ ČNB po zohlednění zmíněné povinnosti mlčenlivosti sděluje 
následující. 
 
1. Dne 3. 11. 2009 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j. 2009/5611/570 ze dne 30. 7. 

2009 o uložení pokuty ve výši 2 mil. Kč ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB o 
zamítnutí rozkladu č.j. 2009/2940/110 ze dne 29. 10. 2009, vydané ve správním řízení 
vedeném s dohlíženým subjektem za porušení povinností stanovených zákonem č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen „zákon o 
podnikání na kapitálovém trhu“) pod spisovou značkou 51/So/60/2006. Výrok tohoto 
rozhodnutí s vyloučením informací, u nichž to stanoví zákon, je dostupný na webových 
stránkách ČNB pod odkazem: 

 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/106_poskytnute/dow
nload/Rozhodnuti_CNB_51_SO_60_205.pdf. 

 
 
2.     V návaznosti na nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí byl dohlížený subjekt 

v listopadu 2009 zahrnut do plánu kontrol na místě na rok 2010. Naplánovaná 
kontrola měla mít komplexní charakter, zejména měla být zaměřena na odstranění 
nedostatků, které byly dohlíženému subjektu vytýkány ve správním řízení. Aby měl 
dohlížený subjekt dostatek času k přijetí účinných opatření k nápravě vytýkaných 
nedostatků a k plnému přizpůsobení vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry 
požadavkům, spojeným s poskytováním investiční služby umisťování investičních 
nástrojů bez závazku jejich upsání, bylo provedení kontroly naplánováno na 3. čtvrtletí 
2010. S ohledem na vývoj událostí popsaný v následujících bodech bylo od provedení 
plánované kontroly na místě upuštěno. 

 
3.     V období od 6. 11. 2009 do 21. 12. 2009 provedla ČNB u dohlíženého subjektu šetření, 

zaměřené na dodržování obezřetnostních pravidel, zejména na výpočet kapitálové 
přiměřenosti a angažovanosti. Dohlížený subjekt byl ČNB upozorněn na zjištěné 
nedostatky v této oblasti a v lednu 2010 informoval ČNB o přijetí opatření k jejich 
odstranění. 

 
4.     Dne 24. 8. 2010 obdržela ČNB stížnost zákazníka na jednání dohlíženého subjektu. Jejím 

prošetřením bylo zjištěno, že dohlížený subjekt nepřijal účinná opatření k zamezení 
protiprávnímu jednání, které mu bylo vytýkáno při kontrolách provedených v letech 2003 
a 2006 a za které byl ČNB opakovaně sankcionován. 

 
5. Dne 1. 11. 2010 byl ČNB odeslán dopis, kterým byl dohlížený subjekt vyzván 

k předložení informací pro účely výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a zahájeno 
šetření, týkající se poskytování investičních služeb dalším zákazníkům. Předmětem 
šetření byla zejména odborná péče při obhospodařování majetku územních 
samosprávných celků v období od 1. 10. 2008 do 31. 11. 2010 a související vnitřní řídicí 
a kontrolní mechanismy obchodníka s cennými papíry. _____________________ 
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ Byly 
zjištěny závažné nedostatky v odborné péči při obhospodařování majetku zákazníků a ve 
vnitřních řídicích a kontrolních mechanismech dohlíženého subjektu.  
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6.  Dne 10. 3. 2011, bylo ve vztahu k dohlíženému subjektu zahájeno  nové správní řízení 
za porušení povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. V 
rámci tohoto řízení byly ve dnech 17.-18. 3. 2011 vydány výzvy zákazníkům 
_________________________________ k předložení listin a podkladů. 

 
7.     Pro úplnost uvádíme, že dohled nad dohlíženým subjektem dále zahrnoval ze strany ČNB,  

zejména následující průběžně vykonávané činnosti, a to: 
 vyhodnocování informační povinnosti dohlíženého subjektu vůči ČNB, 
  kontrolu uveřejňovaných informací určených veřejnosti, 
 vyhodnocování pravidelně předkládaných zpráv (výroční zpráva, zpráva 

o přiměřenosti opatření, přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka, zpráva 
podle § 9a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami), 

 interní ohodnocení dohlíženého subjektu, prováděné na základě analýzy 
rizikovosti a dopadu jednotlivých obchodníků s cennými papíry. 

 
Zjištění z uvedených dohledových činností jsou v souladu s ustanovením § 135 odst. 4 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu vyhodnocována a zaznamenávána v interních 
dokumentech a informačních systémech ČNB. Jejich poskytování veřejnosti však je 
s ohledem na výše zmiňovanou povinnost mlčenlivosti podle ustanovení § 26 zákona 
o dohledu v oblasti kapitálového trhu vyloučeno. 
 
 Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že informace o dohlíženém subjektu, včetně 
informací uspořádaných do souvislé časové souslednosti, lze v případě potřeby nalézt na 
webových stránkách ČNB - zejména pod odkazy: 
http://www.cnb.cz/cs/faq/key_investments.html 
http://www.cnb.cz/cs/faq/key_investments_chronologie.html#01 
. 
 

 
S pozdravem 
 
  _________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
_____________________ 
__________________ 
____________ 
______________ 
___________________ 
__________________ 
___________________________________________ 
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