Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
(tisk 571)
Poslanec Jiří Holeček
Navrhuje se tato změna v části první v čl. I návrhu zákona:
1.

Za dosavadní bod 58 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. V § 118 odst. 4 se na konci písmene j) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene k) se
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) v případě emitenta, který je velkou účetní jednotkou podle zákona upravujícího účetnictví,
také popis politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní radu či
jiný obdobný orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, nebo
vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak
je politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním
období přineslo; neuplatňuje-li emitent politiku rozmanitosti, uvede namísto jejího popisu
zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční
zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje
informace uvedené v písmeni j).“.
CELEX: 32013L0034 ve znění 32014L0095 [čl. 20 odst. 1 písm. g), čl. 20 odst. 5]“.
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.
Navrhuje se tato změna v části první v čl. II návrhu zákona:
2.

Za dosavadní bod 9 doplnit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. Ustanovení § 118 odst. 4 písm. l) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2017 nebo později.
CELEX: 32014L0095 (čl. 4 druhý pododstavec)“.
Odůvodnění k bodům 1 a 2:
Body 1 a 2 se transponuje se novela účetní směrnice (směrnice 2014/95/EU novelizující
směrnici 2013/34/EU) ve vztahu k subjektům veřejného zájmu, kterými jsou emitenti se sídlem
v České republice, jejichž akcie nebo dluhopisy jsou přijaty k obchodování na regulovaném
trhu. Doplňuje se u nich povinnost typu „comply or explain“ (dodržuj nebo vysvětli) ve
vztahu k politice rozmanitosti členů orgánů. Rozmanitost má být zajištěna zejména s ohledem
na věk, pohlaví, vzdělání a profesní zkušenosti. Tato povinnost se použije nejdříve pro účetní
období zahájené v roce 2017 (viz čl. 4 směrnice 2014/95/EU). Tyto informace se uvádí v
samostatné části podle § 118 odst. 4 písm. l) ZPKT. Tato povinnost se podle čl. 20 odst. 5
novelizované účetní směrnice nevztahuje na malé a střední účetní jednotky ve smyslu zákona
o účetnictví (viz § 1b zákona č. 563/1999 Sb., ve znění zákona č. 221/2015 Sb.). Lze dovodit,
že se tato povinnost nemá vztahovat ani na mikro účetní jednotky, proto je tato povinnost
vztažena jen na velké účetní jednotky.
Navrhují se tyto změny v části třetí v čl. V návrhu zákona:
3.

V dosavadním bodě 46 v § 272 odst. 1 slovo „Účast“ nahradit slovem „Podíl“ a slovo
„nabytou“ nahradit slovem „nabytý“.

4.

V dosavadním bodě 48 v § 272 odst. 2 slova „statutární orgán dotčeného fondu
kvalifikovaných investorů a jeho členy“ nahradit slovy „vedoucí osobu dotčeného fondu
kvalifikovaných investorů“.

5.

Dosavadní bod 49 uvést v tomto znění:

„X. V § 272 odst. 3 se slova „účastnické cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných
investorů nebo účast“ nahrazují slovem „podíl“.“.
6.

Za dosavadní bod 49 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. V § 275 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Pro fond kvalifikovaných investorů se § 150 odst. 1 a § 344 odst. 1 zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev nepoužijí.“.“.
V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.
Odůvodnění k bodům 3 až 6:
Navrhovanými body 3 a 5 se precizuje znění novely, když pojem „podíl“ je v této souvislosti
přesnější než původně navrhovaný pojem „účast“, protože staví najisto, že se tímto pojmem
myslí i podílové listy.
Navrhovaným bodem 4 se po vzoru lucemburské úpravy mírně rozšiřuje okruh osob, které
jsou ke konkrétnímu investičnímu fondu kvalifikovaným investorem bez dalších omezení.
Používá se pojem „vedoucí osoba“, který je definován v § 624 ZISIF a zahrnuje statutární
orgán, jeho členy, ředitele nebo osoby, které jiným způsobem skutečně řídí činnost fondu.
Navrhovaným bodem 6 se zlepšuju funkčnost § 275 upravujícího plnění vkladové povinnosti
po částech (tzv. capital calls). Předmětná ustanovení zákona o obchodních korporacích
omezují plnění vkladové povinnosti lhůtou 5 let u společnosti s ručením omezeným a 1 rok
v případě akciové společnosti. Toto omezení není vhodné zejména pro private equity a venture
capital fondy.
Navrhuje se tato změna v části páté v čl. X návrhu zákona:
7.

V části páté na konci textu čl. X doplnit slova „a 2016“.

Odůvodnění k bodu 7:
Navrhovaným bodem 7 se doplňuje přechodné ustanovení, které zajistí možnost navrhované
změny v oblasti zdaňování základních investičních fondů (tj. upravení definice základního
investičního fondu tak, že se rozšíří aplikace ustanovení i na uzavřený podílový fond, který
upravuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech, a tím následně dojde ke
snížení daňové sazby pro uzavřené podílové fondy) aplikovat i pro zdaňovací období, která
započala v roce 2016. Původním záměrem přechodného ustanovení bylo rozšířit tuto aplikaci
na zdaňovací období započaté v roce 2015, neboť se očekávalo, že novela nabyde účinnosti
v průběhu roku 2015. V současné době je však zřejmé, že návrh zákona nebude do konce roku
2015 schválen, a nabyde tak účinnosti až v průběhu roku 2016. Je proto žádoucí, aby se při
pozdějším schválení navržené změny aplikovaly i pro zdaňovací období započatá v roce 2016
a zabránilo se tak nechtěnému kolísání výše daňové sazby u uzavřených podílových fondů.
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