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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
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6. volební období
413
USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 46. schůze
ze dne 17. dubna 2013
k vládnímu návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech
(sněmovní tisk 896)

Po předchozím úvodním výkladu náměstka ministra financí R. Urbana, rekapitulaci
zpravodaje posl. R. Jirouta a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o investičních
společnostech a investičních fondech

schvál ila

ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

K části druhé:
1.
2.
3.

4.

V § 2 písm. a) a v § 16 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „a“ za slovem „prostředky“ nahrazuje slovem „nebo“.
V § 5 odst. 1, § 24 odst. 1, § 51 odst. 1 a v § 226 písm. a) se slovo „souvisejících“ nahrazuje slovem
„spojených“
V § 5 se doplňuje odstavce 3, který zní:
„(3) Ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 občanského zákoníku se pro obhospodařování
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu použijí jen v rozsahu, v jakém se statut investičního
fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního investičního fondu od těchto ustanovení neodchyluje nebo
v jakém jejich použití nevylučuje.“.
K § 9: V odstavci 1 větě druhé se za slovem „fondu“ vkládá čárka, v odstavci 3 písm. b) se slova „činnost
investičního“ nahrazují slovy „jeho činnost jako investičního“ a doplňuje se odstavec 4, který zní:
„(4) Obhospodařovatel investičního fondu uvedený v odstavci 1 může i bez souhlasu tohoto investičního fondu
činit na vlastní nebo cizí účet to, co spadá do oboru obchodního závodu tohoto investičního fondu.“.

5.
6.
7.

8.
9.

K § 11: V odstavci 1 písm. d) se slovo „vydávaných“ nahrazuje slovem „vydávaným“, v úvodní části odstavce
6 se slova „bodu 1“ v obou výskytech zrušují v odstavci 6 písm. b) se slovo „obhospodařovat“ nahrazuje
slovem „spravovat“.
K § 14: V úvodní části odstavce 1 se slova „článku 6“ nahrazují slovy „článcích 6 až 8“ a v úvodní části
odstavce 2 se za slovo „požadavky“ vkládají slova „stanovenými v článcích 6 až 8“.
K § 20: V odstavci 2 písm. i) se na konci textu odstavce doplňují slova „; pro účely vedení této evidence je
tento obhospodařovatel oprávněn vést rodná čísla účastníků obchodů“, v úvodní části odstavce 2 písm. j) se
slova „podstupovaná obhospodařovatelem při obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu“ nahrazují slovy „ , kterým může být vystaven on nebo jím obhospodařovaný investiční
fond nebo zahraniční investiční fond,“ a v odstavci 3 se slova „vykonávané činnosti“ nahrazují slovy
„vykonávaných činností“.
V § 20 odst. 2 písm. l), § 156 odst. 1 písm. g), § 240 odst. 1 písm. a) a v § 464 odst. 1 písm. c) se před spojkou
„a“ čárka zrušuje.
K § 21: V odstavci 4 se slova „s obhospodařováním“ nahrazují slovy „se správou“ a doplňuje se odstavec 5,
který zní:
„(5) Liší-li se investiční strategie investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v podstatných
znacích od investiční strategie většiny jiných investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
obhospodařovaných týmž obhospodařovatelem, je podmínka podle odstavce 4 ve vztahu k tomuto fondu
splněna i tehdy, má-li obhospodařovatel tohoto fondu alespoň 2 osoby, které skutečně řídí činnost tohoto
obhospodařovatele ve vztahu k tomuto fondu a mají dostatečné zkušenosti se správou majetku, na nějž je
zaměřena investiční strategie tohoto fondu, a s výkonem činností nezbytných pro řádný výkon této funkce.
CELEX: 32009L0065 (7/1/b)
CELEX: 32010L0043 (2/2, 23/2)“.

10. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova „z veřejně přístupných“ nahrazují slovy „ze spolehlivých a aktuálních“.
11. V § 24 odst. 2 a v § 51 odst. 2 se slovo „způsobenou“ nahrazuje slovem „vzniklou“ a slovo „dokumentem“ se
nahrazuje slovem „dokumentu“.
12. V § 28 se slova „§ 20 až 27 nepoužijí a“ a slovo „se“ za slovem „kapitálu7)“ zrušují a na konci textu paragrafu
se doplňují slova „a § 20 až 27 se nepoužijí“.
13. K § 33: V odstavci 1 písm. c) bodě 5 před spojkou „a“ se čárka zrušuje a v odstavci 2 se za slova „písm. c)“
vkládají slova „pro jiného“.
14. V § 35 odst. 1 písm. b) se slovo „datu“ nahrazuje slovem „dni“ a za slovo „kterému“ se vkládá slovo „k“.
K části třetí:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

K § 38: V odstavci 1 písm. f) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“, v odstavci 1 písm. k) a l) se za slovo
„vyhotovení“ vkládají slova „a aktualizace“, v úvodní části odstavce 1 písm. p) se slovo „věcmi“
nahrazuje slovem „hodnotami“ a v odstavci 1 písmena r) a s) znějí:
„r) vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných
tímto fondem a
s) zajišťování činností uvedených v odstavci 2.“.
V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem,
nebo“.
K § 38 odst. 3: Na konci věty první a druhé se doplňují slova „nebo srovnatelných zařízení“ a za větu druhou se
vkládá věta „Tam, kde tento zákon používá pojem „administrátor investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu“, rozumí se jím i administrátor jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení.“.
K § 39: V odstavci 1 větě za středníkem se slova „podle tohoto zákona“ zrušují a na konci textu odstavce 3 se
doplňují slova „nebo povolení vykonávat činnost podle § 11 odst. 1 písm. d) pro jiného“.
V § 41 se slovo „oprávněná“ nahrazuje slovy „ , která je na základě povolení uděleného Českou národní
bankou oprávněna“ a slovo „která“ se nahrazuje slovem „přičemž“.
V § 42 odst. 2 se slova „nebo spočívá v poskytování dalších služeb na finančním trhu“ zrušují.
K § 47: V odstavci 1 na konci písmene b) se slovo „a“ zrušuje a vkládá se nové písmeno c), které zní:
„c) systém řízení rizik, jehož součástí je vždy
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přistupování administrátora k rizikům, kterým je nebo může být vystaven, včetně rizik vyplývajících
z vnitřního anebo vnějšího prostředí, a
rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezování rizik včetně přijímání opatření
vedoucích k omezení výskytu anebo dopadů výskytu rizik a
CELEX: 32009L0065 (51/1/první pododstavec)
CELEX: 32010L0043 (2/2, 9/2/f, 12/2/první pododstavec)
CELEX: 32011L0061 (15/1,2, 16/1,2, Příloha I/1/b)“.

8.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d), v odstavci 2 písm. k) se slova „nestranné a nezávislé
oceňování majetku a závazků“ nahrazují slovy „oceňování majetku a dluhů“ a v odstavci 3 se slova
„vykonávané činnosti“ nahrazují slovy „vykonávaných činností“.
V § 49 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) řádně zajišťuje vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto
fondem a o výsledku informuje vlastníky těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů,
CELEX: 32010L0043 (2/2, 24/1,3,4)“.

9.

K § 49: V odstavci 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , zejména bezúplatně vyřídí stížnost nebo
reklamaci podílníka nebo akcionáře fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního
investičního fondu“ a v odstavci 3 písm. h) se za slova „oznamuje je“ vkládají slova „podílníkům, společníkům
nebo obmyšleným tohoto fondu“.

K části čtvrté:
1.
2.
3.

V § 63 a v § 90 se za slovo „státu“ ve všech výskytech doplňují slova „anebo jiné zajištění“.
V § 65 odst. 3 písm. a) se slova „nestranně a nezávisle na tom, pro koho se oceňuje,“ zrušují.
V § 70 odst. 1, § 259 odst. 1 písm. a) se slova „ochrana citlivých a“ nahrazují slovy „způsob ochrany“ a za
slovo „informací“ se vkládají slova „a osobních údajů“.
4. V § 71 odst. 1 písm. a) se za slova „u centrálního depozitáře“ vkládá slovo „zaknihovaných“ a slova
„zahraničního centrálního depozitáře cenných papírů“ se nahrazují slovy „srovnatelného zařízení založeného
nebo vytvořeného podle práva cizího státu“.
5. V § 72 odst. 2 písm. e) se slova „Česká národní banka považuje za rovnocenná“ nahrazují slovy „jsou
srovnatelná“.
6. V 73 odst. 1 a v § 670 odst. 1 v písmeni a) se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „byly“, v písmeni b) se slovo „je“
nahrazuje slovem „byla“, v písmeni c) se slovo „je“ nahrazuje slovem „byl“, v písmeni d) se slovo „jsou“
nahrazuje slovem „byla“, slovo „poskytována“ se nahrazuje slovem „vyplácena“ a v písmeni e) se slovo
„příjmy“ nahrazuje slovem „výnosy“.
7. K § 76: V úvodní části paragrafu se slova „ve stejném okamžiku“ nahrazují slovem „současně“ a v písmeni b)
se slova „na svých internetových stránkách a “ zrušují.
8. K § 77: V úvodní části odstavce 1 se čárka za číslem „1“ zrušuje a v odstavci 1 písm. a) se slovo „to“ za slovem
„umožňuje“ zrušuje.
9. K § 78: V úvodní části odstavce 1 se čárka za číslem „1“ zrušuje, v odstavci 1 písm. b) se slova „je ve
vlastnictví tohoto“ nahrazují slovy „patří tomuto“, v odstavci 1 písm. d) se slovo „její“ nahrazuje slovem
„jeho“,, slova „byla pověřena“ se nahrazují slovy „byl pověřen“ a v odstavci 3 se čárka za slovem „b)“ zrušuje.
10. V § 82 odst. 1 písm. b) se za slova „místo něj“ vkládá čárka.
11. K § 83: V odstavci 1 ve větě za středníkem se slovo „musí“ nahrazuje slovy „však může“, v odstavci 1 se za
slovo „výjimkou“ vkládají slova „§ 73 odst. 1 písm. f) a s výjimkou“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“,
v odstavci 2 se slova „kolektivního investování“ nahrazují slovy „kvalifikovaných investorů“, v odstavci 3 se
za slova „způsobí-li ji“ vkládají slova „obmyšlenému nebo“ a slova „nebo obmyšlenému“ se zrušují.
12. V § 84 odst. 1 písm. b) bodě 2 se za slovo „do“ vkládají slova „práv duševního vlastnictví,“ číslo „33“ se
nahrazuje číslem „34“ a číslo „34“ se nahrazuje číslem „35“.
K části šesté:
1.

K § 93: V odstavci 2 mezi slova „srovnatelných“ a „zařízení“ se vkládá slovo „zahraničních“, v odstavci 3
písm. a) za slova „obdobných cenných“ se vkládá slovo „papírů“ a slovo „představující“ se nahrazuje
slovem „představujících“, v odstavci 3 písm. c) se za slova „fond kopíruje“ vkládají slova „nebo hodlá
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kopírovat“, za slova „nebo sleduje“ se vkládají slova „nebo hodlá sledovat určitý index nebo“ a za slova
„nebo kopíruje“ se vkládají slova „nebo hodlá sledovat nebo kopírovat“, v odstavci 3 písm. d) se za
slova „do kterých investiční fond koncentruje“ vkládají slova „nebo hodlá koncentrovat“ a v odstavci 3
písm. g) se za slovo „majetku“ vkládá slovo „ investičního“.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

K § 95: V odstavci 1 písm. a) se za slova „že se“ vkládá slovo „kvalifikovaní“ a v odstavci 2 na začátek
písmene b) se vkládá slovo „kvalifikovaný“ a za slovo „jiných“ se vkládá slovo „kvalifikovaných“.
K § 96: V nadpise § 96 se slovo „evropský“ nahrazuje slovem „kvalifikovaný“, v písmenech a) a b) se slovo
„a)“ nahrazuje slovem „b)“ a v písmeni b) se slovo „evropský“ nahrazuje slovem „kvalifikovaný“.
V § 100 odst. 2 se za slova „Standardním fondem“ vkládají slova „ , investičním fondem investujícím jako
fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu“ a čárka před slovem „úplatný“ se nahrazuje
slovem „a“.
K § 104: V odstavci 2 se slova „pro název“ nahrazuje slovem „názvu“ a v odstavci 2 za slova „pro účely
označení podílového fondu“ se vkládají slova „a svěřenského fondu“.
V § 106 odst. 2 se slova „lze vytvořit“ nahrazují slovy „se vytvoří“.
K § 107: V odstavci 1 se za slova „názvu je“ vkládají slova „s jejím souhlasem“, za slovo „depozitáře“ se
vkládá tečka a slova „Příslušným orgánem pro toto rozhodování je statutární orgán této právnické osoby“ a
slova „pro název“ se nahrazují slovem „názvu“, v odstavci 2 za slovo „jméno“ se vkládají slova „s jejím
souhlasem“ a za slova „pro účely označení podílového fondu“ se vkládají slova „a svěřenského fondu“, v
odstavci 3 se slova „přijímají se“ nahrazují slovem „přijímají“ a za slovo „nebo“ se vkládá slovo „že“ a
v odstavci 4 se slova „, než je rozhodování o osobě obhospodařovatele, administrátora nebo depozitáře“ zrušují.
V § 113 odst. 1 na konci textu písmene a) se doplňují slova „a nejde-li o změnu podle § 207 písm. a) nebo c)“.
V § 118 se za slovo „listů“ vkládají slova „vydávaných týmž podílovým fondem“.
V § 122 se slovo „stanoveným“ nahrazuje slovem „určeným“.
V § 127 se za slovo „práva“ vkládá slovo „spojená“.
V § 130 odst. 3 se slova „účet tohoto fondu u depozitáře tohoto fondu“ nahrazují slovy „peněžní účet, který pro
tento fond zřídil jeho depozitář“.
V § 131 se slova „vyhlášené ke dni“ nahrazují slovy „pro den“ a na konci ustanovení se doplňuje věta
„Podílové listy odkoupením zanikají.“.
K § 132: V odstavci 2 se slovo „zajisti“ nahrazuje slovem „zajistí“ a doplňují se odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) U otevřeného podílového fondu, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond
peněžního trhu, se vydávají a odkupují podílové listy každý pracovní den.
(4) Po dobu uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu investujícího do nemovitostí nebo účastí v
nemovitostních společnostech, po kterou tento fond nedodržuje investiční limity podle nařízení vlády
upravujícího investování investičních fondů, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy podílový fond vznikl, se
podílové listy vydávané tímto fondem neodkupují.“
V § 135 odst. 2 písm. a) se slova „vypořádání obchodu“ nahrazují slovy „vyplacení protiplnění za odkoupení“.
V § 136 odst. 2 se za slovo „Statut“ vkládají slova „otevřeného podílového“.
V § 140 odst. 1 písm. a) se slovo „částky“ nahrazuje slovem „protiplnění“.
V § 146 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, delších než 1 rok“ a ve větě druhé se za slovo
„statutu,“ vkládají slova „delší než 1 rok,“.
V § 148 odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládá slovo „že“.
V § 149 a v § 153 se slovo „vytvořený“ zrušuje.
V § 149 se slova „vytvořeného jako svěřenský fond“ nahrazují slovy „jako svěřenského fondu“.
V § 154 odst. 3 se doplňuje věta „Pověřený zmocněnec však nemůže být současně předsedou její správní
rady.“.
V § 155 větě první se slovo „vlastnímu“ nahrazuje slovem „fondovému“.
V § 158 odst. 2 se slovo „akci“ nahrazuje slovem „akcie“.
V § 166 odst. 1 se slova „prvek příznačný pro obchodní firmu“ nahrazují slovy „příznačný prvek obchodní
firmy“.
K § 167: V odstavci 1 větě první se slovo „vlastním“ nahrazuje slovem „fondovém“ a ve větě třetí se slovo
„dotčeno“ nahrazuje slovem „vyloučeno“ a v odstavci 2 se slova „Investiční akcie podfondu nelze vydat“
nahrazují slovy „Vydat k podfondu investiční akcie nelze“.
K § 169: V odstavci 2 se slova „právní předpis jej provádějící“ nahrazují slovy „jiný právní předpis“ a v
odstavci 3 se slovo „vypracovává“ nahrazuje slovem „vyhotovuje“ a slova „dovolává-li se tento zákon nebo
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28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

právní předpis jej provádějící v tomto případě investičního fondu“ se nahrazují slovy „tam, kde tento zákon
nebo jiný právní předpis používá pojem investiční fond“.
K § 171: V odstavci 3 se za slovo „práva“ vkládají slova „a povinnosti“ a v odstavci 5 se za slova „nebo
obsahu“ vkládá slovo „zvláštní“.
V § 175 odst. 1 za slovy „společníci komanditní společnosti na investiční listy“ se čárka zrušuje a vkládá se
slovo „a“ a slova „a emisním kursem kupní cena“ se zrušují.
V § 181 na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „o rozhodnutí orgánu právnické osoby“.
V § 183 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Pro komanditní společnost na investiční listy se tento díl nepoužije.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
K § 188: V odstavci 1 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“, v odstavci 1 písm. b) se za slovo
„držitelem“ vkládá slovo „všech“ a slova „o jejichž přijetí žádá“ se nahrazují slovy „jichž se přijetí týká“ a v
odstavci 4 se slova „nemusí být splněna podmínka stanovená“ nahrazují slovy „se k podmínce stanovené“ a na
konci textu se doplňuje slovo „, nepřihlíží“.
V § 191 se odstavec 1 zrušuje a dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
V § 193 odst. 3 se slova „Fond kolektivního investování“ nahrazují slovy „Investiční fond“.
V § 195 se slova „pro nestranné a nezávislé oceňování“ nahrazují slovy „nestrannosti a nezávislosti podle § 194
písm. b)“.
K § 198: V úvodní části odstavce 1 se slovo „zajišťující“ zrušuje, v odstavci 1 písm. a) před slovo „řádnou“ se
vkládá slovo „pro“, v odstavci 1 písm. b) se slova „nestranné a nezávislé oceňování majetku a dluhů“ nahrazují
slovy „nestrannosti a nezávislosti podle § 194 písm. b)“ a v odstavci 2 se slova „odst. 4“ zrušují.
V § 203 se doplňuje odstavec 3,který zní:
„(3) Stanoví-li tento zákon nebo právní předpis jej provádějící něco jiného než vyplývá z ustanovení
občanského zákoníku upravujících správu cizího majetku, použije se tento zákon nebo právní předpis jej
provádějící.“.
V § 204 se slova „nebo evropským fondem sociálního podnikání a právnická osoba, která se má stát
kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo evropským“ nahrazují slovy „uvedeným v článku 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) nebo
kvalifikovaným fondem sociálního podnikání uvedeným v článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9), a pro právnickou osobu, která se má stát
kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo kvalifikovaným“ a za slovo „zákona“ se vkládají slova „nebo
jiného právního předpisu“.

K části sedmé
1.
2.
3.

V § 206 odst. 1 se za slova „nesmí vydat“ vkládá slovo „dluhopis,“.
V § 207 písm. c) se za číslo „549“ doplňují slova „odst. 1 a 2“.
K § 210: V písmeni b) se slovo „administrací“ nahrazuje slovy „prováděním administrace“ a v písmeni c) se za
slovo „přeměnou“ vkládají slova „nebo jinou majetkovou dispozicí týkající se“ a za slovo „fondu“ se doplňují
slova „(část jedenáctá)“.
4. V § 212 na konci textu paragrafu se doplňují slova „ ; jiný orgán tohoto fondu kolektivního investování, který
je jinak podle právního předpisu příslušný k rozhodování, v tomto případě nerozhoduje“.
5. K § 215: V odstavci 1 písm. a) se za slovo „majetku“ vkládají slova „tohoto fondu“, v odstavci 1 písm. d) se
slovo „v“ nahrazuje slovy „ve svém“ a v odstavci 5 slovo „aktiva“ se nahrazuje slovy „fondový kapitál“ a slovo
„snížená“ se nahrazuje slovem „snížený“.
6. V § 219 se slova „se zvolenou investiční strategií“ nahrazují slovy „s investováním tohoto fondu“.
7. K § 220: V odstavci 1 písm. c) se slova „, které jsou pro fond kolektivního investování závazné“ zrušují,
v odstavci 1 písm. h) se slova „účastnických cenných papírů“ nahrazují slovem „akcií“, v odstavci 1 písm. i) se
za slovo „poplatcích“ vkládají slova „účtované investorům“ a v odstavci 1 písm. k) se slova „podstatné údaje
potřebné pro řádné“ nahrazuje slovy „údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému“.
8. V § 220 odst. 1 písm. j), § 284 odst. 1 písm. h), § 316 odst. 2 písm. b) a v § 583 odst. 2 písm. b) se před spojku
„a“ vkládá čárka.
9. V § 223 odst. 2 písm. b) se za slovo „investování“ vkládá slovo „veřejně“.
10. K § 225: V odstavci 2 písm. b) se slova „obhospodařovatele nebo standardního“ nahrazují slovem „tohoto“ a
v odstavci 3 písm. b) se slova „obhospodařovatele tohoto fondu nebo“ zrušují.
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11. K § 226: V písmeni b) se slovo „používaných“ nahrazuje slovem „uplatňovaných“ a v písmeni d) se slova „do
nichž tento fond investuje“ nahrazují slovy „které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu“.
12. V § 227 se slova „rizik investice, která je investorům nabízena“ nahrazují slovy „rizik spojených
s investováním do tohoto fondu“.
13. V § 229 odst. 2 se slovo „způsobenou“ nahrazuje slovem „vzniklou“.
14. K § 232: V odstavci 2 písm. b) se slova „obhospodařovatele nebo standardního“ nahrazují slovem „tohoto“ a v
odstavci 3 písm. b) se slova „nebo jeho obhospodařovatele“ zrušují.
15. K § 234: V odstavci 1 písm. b) se za slovo „činnosti“ vkládá slovo „jeho“, v odstavci 1 písm. i) se slova
„rozčleněné podle toho“ nahrazují slovy „s rozlišením“.
16. V § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 389 odst. 3 a v § 405 odst. 3 se slova „a struktuře“ zrušují.
17. K § 239: V odstavci 1 se za slova „tohoto fondu“ vkládá slovo „veřejně“, v odstavci 2se slovo „jsou-li“
nahrazuje slovy „jde-li o“ a slovo „nabízeny“ se nahrazuje slovem „nabízené“ a odstavec 3 zní:
„(3) Je-li to uvedeno ve statutu standardního fondu, lze údaj podle odstavce 1 písm. a) uveřejňovat pouze
jednou měsíčně.“.
CELEX: 32009L0065 (76/druhý pododstavec)

18. V § 240 odst. 1 úvodní části ustanovení za slova „tohoto fondu“ a v § 248 odst. 1 písm. g) za slova „řídícím
fondem“ se vkládá slovo „veřejně“.
19. K § 241: V úvodní části odstavce 1 se slova „, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“
zrušují, v odstavci 1 na konci textu písmene n) se doplňují slova „splňující požadavky podle čl. 22 směrnice
Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů5)“, v odstavci 1 písm. r) se
slova „údaje nutné k identifikaci hlavního podpůrce,“ zrušují, v úvodní části odstavce 4 se slova „a jehož
obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit,“ zrušují a v odstavci 4 písm. a) se za slovo
„kolaterálu“ vkládají slova „nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu“.
20. V § 243 odst. 1 se slovo „dostatečně“ nahrazuje slovem „výslovně“.
21. V § 247 odst. 2 se za slova „podfondy nebo“ vkládají slova „ , jde-li o zahraniční investiční fond,“.
22. V § 255 odst. 2 se za slovo „zákonem“ vkládají slova „, právním předpisem jej provádějícím“.
23. V § 260 odst. 2 písm. b) se slova „v nákupu“ nahrazuje slovy „ve směně“.
24. V § 263 odst. 1 písm. c) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.
25. V § 267 odst. 1 se slova „§ 266“ nahrazuje slovy „odstavce 2“.
K části osmé
1.

K § 272: V odstavci 1 písm. h) se slovo „jejího“ nahrazuje slovem „jejíhož“ a v odstavci 4 se za slovo
„Předpoklad“ vkládají slova „o minimální výši vkladu nebo investice“.
2. K § 273: V odstavcích 1 a 3 se slovo „evropským“ nahrazuje slovem „kvalifikovaným“, v odstavci 1 slovo „a)“
se nahrazuje slovem „b)“, v odstavci 2 se za slova „fondem rizikového kapitálu“ vkládají slova „podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7)“ a v
odstavci 3 se za slovo „podnikání“ vkládají slova „podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání“.
3. V § 275 odst. 3 se slovo „společníkům“ nahrazuje slovem „společníkovi“.
4. V § 277 odst. 1 se za slovo „jinak“ vkládají slova „ , nebo neplyne z tohoto zákona něco jiného“ a za slovo
„orgánu“ se vkládají slova „nebo statutárním orgánem“.
5. V § 278 odst. 2 se slova „nebo rozhodčí“ nahrazují slovy „; popřípadě rozhodce nebo stálý rozhodčí“ a slova
„nebo rozhodčího“ se nahrazují slovy „ , rozhodce nebo stálého rozhodčího“.
6. V § 279 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo „ani“ nahrazuje slovem „nebo“.
7. V § 280 se za slovo „EUR“ doplňují slova „ , nejde-li o případ podle § 281“.
8. V § 281 se za slovo „to“ vkládají slova „s ohledem na jeho právní formu“.
9. V § 283 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí jen pro fond kvalifikovaných investorů, neplyne-li z jiného právního předpisu
něco jiného.“.
10. V § 284 odst. 1 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve svém“.
11. V § 288 se slova „se zvolenou investiční strategií“ nahrazují slovy „s investováním tohoto fondu“ a za slovo
„investory“ se doplňují slova „k zasvěcenému posouzení investice“.
12. V § 290 odst. 3 se slova „1 až“ nahrazují slovy „1 a“.
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K části deváté
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V § 294 odst. 1 písm. b), § 295 a v § 296 se za slovo „zařízení“ vkládá slovo „také“.
V § 294 odst. 2 větě druhé se za slovo „podfondu“ vkládají slova „nebo srovnatelnému zařízení“.
V § 296 se slova „nabízet i veřejně nabízet“ nahrazují slovy „nabízet i veřejně“ a za slovo „nabízení“ se vkládá
slovo „výslovně“.
V § 297 odst. 2 se za slova „svěřenským fondem“ vkládá slovo „také“.
K § 298: V odstavcích 1 a 2 se písmeno „a)“ nahrazuje písmenem „b)“ a v odstavci 2 slovo „evropského“ se
nahrazuje slovem „kvalifikovaného“.
V § 302 odst. 4 a 5 úvodní části odstavců, § 304 odst. 3 a 4 úvodní části odstavců, § 307 odst. 4 a 5 úvodní části
odstavců a v § 312 odst. 1 větě druhé se slova „v překladu“ nahrazují slovy „s překladem“.

K části desáté
1.
2.

V § 337 písm. a) se slovo „všechny“ zrušuje.
V § 338 odst. 1 se číslo „348“ nahrazuje číslem „328“.

K části jedenácté
1.

V § 349 odst. 1 se slova „likvidátorů investičních společností“ nahrazují slovy „osob, které mohou být
jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností
a hlavního administrátora,“.
2. V § 352 odst. 3 se slovo „stanovení“ nahrazuje slovem „určení“.
3. V § 375 písm. d) za slovo „banka“ se vkládají slova „nebo o tom rozhodl soud“.
4. K § 379: V odstavci 1 se za slovo „zajistí“ vkládají slova „převod obhospodařování podílového fondu nebo“ a
v odstavci 4 za slovo „odměny“ se vkládají slova „a hotových výdajů a podmínky náhrady odměny a
hotových výdajů“, slova „a podmínky náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce nebo
toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, státem“
se nahrazují slovy „za splnění povinností stanovených v odstavci 1 a jejich maximální výši hrazenou
státem“.
5. V § 384 odst. 1 písm. e), § 400 odst. 1 písm. e), § 416 odst. 1 písm. e) a v § 447 odst. 1 písm. f) se slovo
„jmění“ nahrazuje slovy „majetku a dluhů“.
6. V § 390 odst. 1 písm. a), § 391 odst. 2, § 406 odst. 1 písm. a), § 407 odst. 2 a v § 420 odst. 2 slovo
„administrátora“ zrušit.
7. V § 391 odst. 1, § 407 odst. 1, § 420 odst. 1 a 2, § 428 odst. 3, § 432 odst. 3 a v § 450 odst. 1, 2 a 3 se
slova „nebo jeho obhospodařovatele“ zrušují.
8. K § 393: V odstavci 1 se slova „na svých internetových stránkách nebo“ zrušují a v odstavci 2 slovo
„jmění“ se nahrazuje slovy „majetek a dluhy“ a slova „bylo oceněno“ se nahrazují slovy „byly
oceněny“.
9. K § 409: V odstavci 1 se slova „na svých internetových stránkách nebo“ zrušují a v odstavci 2 se slovo
„jmění“ nahrazuje slovy „majetek a dluhy“ a slova „bylo oceněno“ se nahrazují slovy „byly oceněny“.
10. V § 428 odst. 1 za číslo „215“ se vkládají slova „nebo 284“.
11. V § 454 odst. 2 za slova „§ 418 odst. 1,“ se vkládají slova „§ 427 odst. 1,“.
K části dvanácté
1.
2.
3.
4.

V § 456 se slovo „nechválil“ nahrazuje slovem „neschválil“.
V § 458 za slovo „bance“ se vkládá slovo „své“.
V § 463 odst. 1 písm. a) se čárka za slovy „celkovém majetku fondu“ zrušuje.
V § 476 se za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo osoba vykonávající funkci podle § 21 odst. 5“.

K části třinácté
1.

K § 479: V úvodní části odstavce 1 se za slova „investiční společnosti“ vkládají slova „na žádost“, v odstavci 1
písm. e) se slovo „za“ zrušuje, slovo „zodpovídat“ se nahrazuje slovem „řídit“ a slovo „společnosti“ se zrušuje,
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2.

3.

4.

v odstavci 1 písm. f) se slova „ke dni zahájení činnosti“ zrušují, v odstavci 1 písm. h) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a v odstavci 1 písm. i) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k),která znějí:
„j) splňuje předpoklady podle článku 14 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
evropské fondy rizikového kapitálu7), hodlá-li obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu
podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy a
k) splňuje předpoklady podle článku 15 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
evropské fondy sociálního podnikání9), hodlá-li obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání
podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy.“.
K § 479: V úvodní části odstavce 2 se za slovo „společnosti“ vkládají slova „ , hodlá-li obhospodařovat pouze
kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7), kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9) nebo
srovnatelné zahraniční investiční fondy,“, za slovo „také“ se vkládají slova „na žádost“, za slovo „republice“ se
doplňuje čárka, v odstavci 2 písm. a) za číslo „14“ se vkládají slova „odst. 2“, v odstavci 2 písm. a) se za slovo
„kapitálu7),“ vkládají slova „hodlá-li obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3
písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy,“, v odstavci 2 písm. b) se za číslo „15“
vkládají slova „odst. 2“ a v odstavci 2 písm. b) za slovo „podnikání9)“ se doplňují slova „ , hodlá-li
obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo
srovnatelné zahraniční investiční fondy“.
K § 480: V úvodních částech odstavců 1 až 3 se za slovo „rejstříku“ vkládají slova „nebo na žádost investičního
fondu uvedeného v § 9 odst. 1“, v odstavci 3 písm. a) za číslo „14“ se vkládají slova „odst. 2“, v odstavci 3
písm. b) za číslo „15“ se vkládají slova „odst. 2“ a v úvodní části odstavce 3 za slovo „fondu” se vkládají
slova „ , má-li být kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) nebo kvalifikovaným fondem
sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
evropské fondy sociálního podnikání9),“ a za číslo „15“ se vkládají slova „odst. 1“.
V § 480 odst. 1 písmeno c) a v § 480 odst. 2 písm. b) znějí:
„předloží společenskou smlouvu obsahující investiční strategii tohoto fondu, alespoň v rozsahu uvedeném
v § 93 odst. 3 písm. a) až i),“.
CELEX: 32011L0061 (7/3/a)

5.

V § 481 úvodní část odstavce 1 zní:
„(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským
státem, která hodlá obhospodařovat speciální fondy, srovnatelné zahraniční investiční fondy, fondy
kvalifikovaných investorů nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy, nebo nabízet investice do těchto
fondů, popřípadě provádět administraci těchto fondů, na její žádost, jestliže“.
CELEX: 32011L0061 (37/1)

6.
7.
8.
9.

K § 481: V odstavci 1 písm. k) se slovo „obchodního“ zrušuje a v odstavci 2 se za slova „podle odstavce 1
písm. b)“ doplňují slova „a c)“.
K § 482: V úvodní části paragrafu za slovo „administrátora“ se vkládají slova „na žádost“, v písmeni e) slovo
„za“ se zrušuje a slovo „zodpovídat“ se nahrazuje slovem „řídit“ a slovo „společnosti“ se zrušuje a v písmeni f)
se slova „ke dni zahájení činnosti“ zrušují.
V § 484 odst. 1 a 2 se slovo „Platí“ nahrazuje slovy „Má se za to“.
K § 485: V odstavci 1 písm. b) body 5 a 6 znějí:
„5. fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) a
kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),
6. zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních
investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) a zahraničních
investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),“.
Doplňují se body 7 až 10, které znějí:
„7. kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

8. zahraniční investiční fondy srovnatelné s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm.
b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),
9. kvalifikované fondy sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9) nebo
10. zahraniční investiční fondy srovnatelné s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),“.
K § 485 odst. 1 písm. c) body 5 a 6 znějí:
„5. fondům kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) a
kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),
6. zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou
zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7) a
zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),“.
Doplňují se body 7 až 10, které znějí:
„7. kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),
8. zahraničním investičním fondům srovnatelným s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku
3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),
9. kvalifikovaným fondům sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9) nebo
10. zahraničním investičním fondům srovnatelným s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání
podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního
podnikání9) a“.
V § 485 odst. 1 písm. d) se slovo „poskytovat“ nahrazuje slovy „vykonávat pro jiného“.
V § 491 se slova „podle plánu obchodní činnosti předloženého v rámci žádosti o toto povolení“ zrušují.
V § 495 odst. 1 se za slovo „jej“ vkládají slova „k tomu“.
V § 496 odst. 3 se slovo „strategie“ nahrazuje slovy „popis strategií“.
K § 497: V odstavci 3 se slovo „od“ zrušuje a v odstavcích 3 a 5 se slovo „odůvodněná“ nahrazuje slovem
„důvodná“.
V § 503 odst. 1 větu druhou označit jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 označit jako odstavec 3.
V § 505 za číslo „503“ se vkládají slova „odst. 1 a 3“ a slovo „nepoužije“ se nahrazuje slovem „nepoužijí“.
K § 506: V odstavci 1 za slovo „osoby“ se doplňují slova „anebo k pozdějšímu dni uvedenému v rozhodnutí“,
v úvodní části odstavce 2 se za slovo „jestliže“ doplňují slova „rozhodla o výmazu, jestliže“, v odstavci 2 písm.
a) se slova „jedná-li se“ nahrazují slovy „se jedná“, v odstavci 2 písm. a) bodě 2 se slovo „není-li“ nahrazuje
slovy „nebyl“, v odstavci 2 písm. c) se slova „ač jej podle tohoto zákona musí mít,“ zrušují, v odstavci 3 za
slovo „vymaže“ se vkládá slovo „zahraniční“, slovo „seznamů“ se nahrazuje slovem „seznamu“, za slovo
„rozhodnutí“ se vkládají slova „anebo k pozdějšímu dni uvedenému v rozhodnutí“, v odstavci 4 za slova „e),
jestliže nevykonává“ se vkládají slova „rozhodla o výmazu, nevykonává-li tato osoba“, slovo „přestala“ se
nahrazuje slovem „přestala-li“, za slova „f), jestliže“ se vkládají slova „rozhodla, že“, za slovo „15“ se
doplňují slova „odst. 1“ a v odstavci 5 slovo „která“ se nahrazují slovy „jestliže rozhodla, že tato osoba“.
K § 508: V odstavci 1 za slovo „společnosti,“ se vkládá slovo „a“ a slova „ , a hlavnímu administrátorovi“ se
zrušují, v odstavci 2 písm. a) bodě 1 a v odstavci 2 písm. b) za slovo „společnosti,“ se vkládá slovo „nebo“,
v odstavci 2 písm. a) bodě 1 a v odstavci 2 písm. b) se slova „, nebo hlavnímu administrátorovi“ zrušují a
v odstavci 2 písm. a) bodě 2 za slovo „společností,“ se vkládá slovo „nebo“ a slova „ , nebo hlavním
administrátorem“ se zrušují.
V § 509 odst. 3 se slova „investiční fondu“ nahrazují slovy „investičního fondu“.
K § 510: V dosavadním textu paragrafu se slova „investičních fondů“ nahrazují slovy „investičního fondu“ a
slovo „daného“ se zrušuje, dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Depozitář investičního fondu musí být zapsán v seznamu depozitářů investičního fondu.“.
K § 511: V úvodní části odstavce 1 za slova „standardní fond“ se vkládají slova „na žádost jeho
obhospodařovatele“, v odstavci 1 písm. c) se slovo „potvrdí“ nahrazuje slovem „potvrdila“, v odstavci 1 písm.
d) a v odst. 2 písm. c) se za slovo „zákona“ doplňují slova „a z právního předpisu jej provádějícího“, v úvodní
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23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

části odstavce 2 za slovo „fondu“ se vkládají slova „na žádost jeho obhospodařovatele“, v odstavci 2 písm. b)
se slovo „potvrdí“ nahrazuje slovem „potvrdil“, v odstavci 2 písm. a) bodě 3 se slova „zodpovídat za“
nahrazuje slovem „řídit“ a v odstavci 2 písm. b) se slovo „vytváří“ nahrazuje slovy „může vytvářet“.
K § 512: V odstavci 1 se slovo „schválí“ nahrazuje slovy „rozhodne o schválení“ a slovo „statut“ se nahrazuje
slovem „statutu“, v odstavci 2 se slova „o zápis“ zrušují.
V § 513 odst. 1 za slovo „rejstříku“ se vkládají slova „na její žádost“.
V § 515 za slovo „administrátora“ se vkládají slova „a osoba vykonávající funkci podle § 21 odst. 5“.
K § 516: V odstavci 1 písm. e) za slovo „dostatečné“ se vkládají slova „znalosti a“ a slova „s
obhospodařováním majetku, na který je zaměřena investiční strategie investičního fondu“ se nahrazují slovy
„pro řádný výkon této funkce“ a v odstavci 1 písmeno h) zní:
„h) má-li vykonávat funkci vedoucí osoby obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu nebo funkci osoby podle § 21 odst. 5, který má dostatečné zkušenosti se správou majetku,
na který je zaměřena investiční strategie obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu.“.
V § 516 odst. 2 slova „požadavek na dostatečné zkušenosti s výkonem činností nezbytných pro řádný výkon
této funkce“ se nahrazují slovy „požadavky podle odstavce 1“.
V § 517 odst. 1 písmeno „f)“ se nahrazuje písmenem „e)“.
V § 518 se slova „vedoucí osoba“ nahrazují slovy „osoba uvedená v § 515“.
V § 519 odst. 1 se slova „likvidátorů podle § 596 písm. g) a seznamu nucených správců podle § 596 písm. h)“
nahrazují slovy „osob, které mohou být likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování
s právní osobností a hlavního administrátora, a do seznamu osob, které mohou být nuceným správcem
investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční
investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností,“.
V § 524 odst. 2 písm. c) se za slovy „administrátorovi po jejím snížení“ doplňuje čárka a čárkau před slovem
„a“ se zrušuje.
V § 532 písm. d) se doplňují slova „§ 646 odst. 1,“ a vkládá set nové písmeno e),které zní:
„e) změnu povolení podle § 647 a“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

K části čtrnácté
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

V § 534 písm. e) se slova „prostřednictvím pobočky“ zrušují.
V § 538 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat poskytnutí i rodného čísla jako údaje nutného k identifikaci
fyzické osoby.“.
V § 539 písm. n) za slovo „obhospodařovatele“ se vkládají slova „investičního fondu, který je otevřeným
podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem“ a za slovo „akcií“ se
doplňují slova „vydávaných tímto fondem“.
V § 541 odst. 1 písm. b), § 552 odst. 1 písm. d) a v § 555 písm. c) se slova „v údajích“ nahrazují slovy „ve
skutečnostech“.
V § 544 odst. 1 písm. a), § 545 odst. 1 písm. a) a v § 545 odst. 6 za slovo „závažné“ se vkládají slova „nebo
opakované“.
K § 550: V odstavci 1 za slova „podílového fondu“ se vkládají slova „ , s likvidací“ a v odstavci 2 slova „nebo
svěřenského fondu“ se nahrazují slovy „, s likvidací, nebo o tom, že správa svěřenského fondu, který je fondem
kvalifikovaných investorů, končí“.
K § 553: V odstavci 1 se slova „v údajích“ nahrazují slovy „ve skutečnostech“, v odstavcích 2 a 3 se slova
„název nebo“ zrušují a za slovo „jméno“ se vkládají slova „nebo název anebo příznačný prvek názvu“ a
v odstavci 3 se slovo „tato“ zrušuje, za slovo „osoba“ se vkládají slova „ , které bylo toto povolení odňato,“
a za slovo „i“ se vkládá slovo „právo“.
K § 554: V úvodní části odstavce 1 za slovo „jako“ se vkládá slovo „na“ a za slovo „fondu“ se vkládají slova
„nebo zahraničního investičního fondu“, v odstavci 1 písmena a) a b) znějí:
„a) vyplacení podílů podílníkům, společníkům nebo obmyšleným zrušených investičních fondů a zahraničních
investičních fondů,
b) převedení obhospodařování nezrušených investičních fondů a zahraničních investičních fondů na jiného
obhospodařovatele a“.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) vykonávala-li tato osoba některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) pro jiného, až do vypořádání
jejích závazků z těchto činností.“.
K § 554: V odstavci 2 se slova „kolektivního investování, nebo fondem“ zrušuje, za slovo „listy,“ se vkládají
slova „fondem kolektivního investování,“, za slovo „, se“ se vkládají slova „ke dni odnětí tohoto povolení“,
slova „osobu, které bylo odňato povolení k činnosti samosprávného investičního fondu,“ se nahrazují slovy
„tuto osobu“ a za slovo „do“ se vkládá slovo „jejího“ a odstavec 3 zní:
„(3) Na toho, komu bylo odňato povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, se hledí jako na
samosprávný investiční fond až do dne zápisu změny předmětu jeho podnikání (činnosti) do obchodního
rejstříku, byl-li přede dnem odnětí tohoto povolení fondem kvalifikovaných investorů, a nejde-li o případ podle
odstavce 2.“.
Vkládá se nový odstavec 4, který zní:
„(4) Má-li se ten, komu bylo odňato povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, stát investičním
fondem uvedeným v § 9 odst. 1, odstavce 2 a 3 se nepoužijí.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
V § 554 v dosavadním odstavci 4 (nyní odstavec 5) za slovo „společnosti,“ se vkládají slova „povolení k
činnosti samosprávného investičního fondu, povolení k činnosti zahraniční osobě udělené podle § 481 nebo
povolení k činnosti hlavního administrátora,“ a za slovo „uveřejní“ se vkládají slova „Česká národní banka“.
K § 556: V odstavci 1 se slova „nebo zahraničního investičního fondu“ nahrazují slovy „ , který je otevřeným
podílovým fondem nebo akciovou společností s proměnným základním kapitálem“ a v odstavci 2 slova
„vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, oznámí to“ se nahrazují slovy „ ,
uveřejní Česká národní banka tuto skutečnost“.
V § 559 odst. 1 písm. c) a v § 567 odst. 1 písm. d) se slovo „majetkem“ nahrazuje slovem „jměním“.
V § 559 se odstavec 4 zrušuje.
V § 561 odst. 2 se slovo „upravující“ nahrazuje slovem „upravujících“.
V§ 563 odst. 2 se slova „nucených správců“ nahrazují slovy „osob, které mohou být nuceným správcem
investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční
investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností“.
K § 565: V odstavci 2 se slova „jsou placeny“ nahrazují slovy „se vyplácí“ a slova „na vyplacení“ se nahrazují
slovy „k vyplacení“ a v odstavci 3 se slovo „likvidátora“ nahrazuje slovy „nuceného správce“.
V § 571 a v § 581 odst. 2 se slova „bez zbytečného odkladu“ zrušují.
V § 574 odst. 1 slovo „podmínkami“ se nahrazuje slovem „požadavky“.
V § 576 odst. 1 slovo „a“ se nahrazuje slovem „či“.
V § 578 odst. 2 číslo „13“ se nahrazuje číslem „14“.
K § 579: V písmeni e) za slova „uvedenými v“ se vkládají slova „§ 318 odst. 2 písm. b) nebo“ a slova „a bod
4, 5 nebo 7“ se nahrazují slovy „a) bodu 5 nebo 6“, v písmeni f) za slova „členském státě“ se vkládají slova
„nebo zahraniční osobou s povolením srovnatelným s povolením podle § 481“, v písmeni h) slovo „, jak“ se
nahrazuje slovy „s tím, že“, za slovo „povolení“ se vkládají slova „zahraniční osobě“ a slova „zejména je-li
přesvědčena, že tato osoba nesplňuje podmínky srovnatelné s podmínkami uvedenými v § 481 odst. 1 písm. e),
f), h) nebo j),“ se zrušují a za písmeno h) se vkládá nové písmeno i) v tomto znění:
„i) nesouhlasí, jak tento orgán posoudil, že zahraniční osoba, která žádá o udělení povolení srovnatelného
s povolením podle § 481, splňuje podmínku uvedenou v článku 37 odst. 7 písm. a) až e) nebo g) směrnice
Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů5),
CELEX: 32011L0061 (37/7/druhý pododstavec)“.

22.
23.
24.
25.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena j) až m).
V § 587 odst. 1 písm. c) se slova „datum, od“ zrušují.
V § 589 slovo „vyhotovení“ se nahrazuje slovem „vydání“.
V § 593 odst. 1 za slova „společnost nebo“ se vkládá slovo „zahraniční“.
K § 596: V písmeni b) slovo „fondy“ se nahrazuje slovem „fond“, v písmeni d) a e) slova „investičních fondů“
se nahrazují slovy „investičního fondu“, v písmeni f) slova „kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do“ se
nahrazují slovy „které jsou povinny být zapsány v“ a písmena g) a h) znějí:
„g) osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování
s právní osobností a hlavního administrátora a
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h) osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond
kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní
osobností.“.
26. V § 598 odst. 2 číslo „7“ se nahrazuje číslem „5“.
K části patnácté
1. K § 600: V odstavci 1 se vkládá písmeno a), které zní:
„a) změní investiční strategii tohoto fondu v rozporu s § 207,“
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d), v odstavci 5 písm. b) slovo „§ 125“ se nahrazuje
číslem „125“, v odstavci 6 písm. a) se slova „a) a c)“ nahrazují slovy „b) nebo d)“ a v odstavci 6 písm. b) slovo
„b)“ se nahrazuje slovy „a) nebo c)“.
2. V § 601 odst. 1 za slovo „fondu“ se vkládají slova „jako svěřenského fondu se dopustí správního deliktu tím,
že nezajistí, aby označení tohoto fondu splňovalo požadavky podle § 104 a obhospodařovatel investičního
fondu“ a na konci textu ustanovení se doplňují slova „odst. 1 nebo § 104“.
3. V § 612 odst. 1 na konci textu písmene p) se slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno q), které zní:
„q) v rozporu s § 510 odst. 2 není zapsán v seznamu depozitářů investičního fondu, nebo“.
Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).
4. V § 614 odst. 1 písm. n) a v § 618 odst. 1 písm. n) za slova „ „krátkodobý fond peněžního trhu“ “ se
vkládají slova „, „ETF“, „EuVECA“, „EuSEF“ “.
5. V § 622 odst. 2 za slovo „bankou“ se vkládají slova „nebo jiným orgánem dohledu“.
K části šestnácté
1.

K § 624: V odstavci 1 větě druhé za slova „Je-li“ se vkládají slova „statutárním orgánem nebo“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „nebo jeho člena“ a v odstavci 4 se slovo „skupiny“ zrušuje.
2. V § 626 odst. 1 za slovo „zákonem“ se vkládají slova „nebo jiným právním předpisem“ a na konci odstavce
se doplňuje věta „Odlišná právní forma sama o sobě neznamená, že právní postavení osob nebo právní instituty
nejsou srovnatelné.“.
3. V § 627 odst. 3 se slovo „derivátových“ zrušuje a za slovo „obchodů“ se vkládají slova „s deriváty“.
4. K § 634: Nadpis ustanovení zní: „Označení“ a v odstavcích 1 až 3 se slova „ve svém názvu nebo“ nahrazují
slovem „v“ a za slova „obchodní firmě“ se vkládají slova „nebo jiném názvu anebo označení“.
5. K § 636: V nadpise § 636 se slova „názvů a“ zrušují, v odstavci 1 se za slovo „sděleních“ vkládá čárka,
v odstavci 1 za slova „ „krátkodobý fond peněžního trhu“ “ se vkládají slova „, „ETF“, „EuVECA“,
„EuSEF“ a doplňuje se odstavec 3, který zní:
„(3) Zákaz podle odstavce 1 platí i pro tvary slov odvozené od označení, jakož i označení způsobilá vyvolat
nebezpečí záměny s označeními uvedenými v odstavci 1.“.
6. K § 637: V odstavci 2 se slova „a internetových stránkách investičního fondu, jehož se její činnost týká,“
zrušují a odstavec 4 zní:
„(4) Při nabízení investic do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v České republice se
odstavce 1 a 2 nepoužijí.“.
7. K § 638: Nadpis § 638 zní: „Jazyk“, v odstavci 2 za slovo „tyto“ se vkládají slova „dokumenty nebo jiné“ a
se slova „3 roky“ nahrazují slovy „po dobu 3 let ode dne, kdy tento dokument nebo jiná informace přestane být
aktuální“ a v odstavci 4 se slovo „původního“ zrušuje a slova „ , odpovídá za správnost a úplnost překladu
obhospodařovatel tohoto fondu“ se nahrazují slovy „uvedeného v odstavci 3 písmeni a), nahradí administrátor
tohoto fondu újmu vzniklou z jeho nesprávného nebo neúplného překladu“.
8. V § 639 odst. 1 za slova „vedoucí osobou“ se vkládají slova „nebo osobou vykonávající funkci podle § 21
odst. 5“.
9. K § 641: V nadpise § 641 se slova „Rozhodné právo“ nahrazují slovy „Pravomoc českých soudů a úřadů“,
v textu paragrafu slova „Rozhodnutí o sporu“ se nahrazují slovy „Ve věcech sporů ze smluv“ a slova „se řídí
českým právem“ se nahrazují slovy „je dána pravomoc českých soudů, nebo, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i českých úřadů“.
10. V § 648 písm. b) na konci se čárka mezi slovy „238“ a „§ 290“ nahrazuje slovem „a“.
11. K § 650: V odstavci 1 na konci textu se doplňují slova „ ; stane-li se tomu tak, nepřihlíží se k tomu“, v odstavci
3 za slovo „z“ se vkládá slovo „listinných“ a doplňuje se odstavec 4, který zní:
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.

„(4) Administrátor podílového fondu vydávajícího listinné podílové listy, které mají formu cenného papíru na
doručitele, nemá povinnost vést seznam podílníků tohoto podílového fondu.“
K § 652: V odstavcích 1 a 2 se za slovo „zákona“ doplňují slova „a z právního předpisu jej provádějícího“ a v
odstavci 2 za slovo „plynoucími“ se vkládají slova „z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího“.
K § 653: V odstavcích 1 a 2 se za slovo „zákona“ doplňují slova „a z právního předpisu jej provádějícího“ a v
odstavci 2 se slova „ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ zrušují.
V § 656 odst. 1 se slovo „bankou“ nahrazuje slovem „bankou16)“ a doplňuje se poznámka pod čarou č. 16,
která zní:
„16) § 36c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., č. 57/2006
Sb., č. 230/2008 Sb., č. 230/2009 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 37/2012 Sb.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 16 se označuje jako poznámka pod čarou č. 17, včetně odkazů na tuto
poznámku pod čarou.
V § 658 odst. 1 za slovo „považuje“ se vkládá slovo „za“.
K § 664: V odstavci 2 za slovo „kapitálem“ se vkládají slova „ , zakladatelské akcie nebo investiční akcie“ a v
odstavci 3 písmeno i) zní:
„i) zápůjčkou půjčka.”.
K § 665: V odstavci 2 se slovo „výslovně“ zrušuje a za odstavec 3 se vkládá nový odstavec 4,který zní:
„(4) Vyhláška vydaná podle § 670 odst. 4 se uplynutím posledního dne jedenáctého kalendářního měsíce
následujícího po dni uvedeném ve sdělení podle odstavce 1 zrušuje.“.
V § 667, § 669 úvodní části paragrafu, § 670 odst. 1 úvodní části odstavce, § 670 odst. 2 a 3, § 671 odst. 1
úvodní části odstavce a v § 671 odst. 2 se slova „depozitáře standardního fondu“ nahrazují slovy „depozitáře“.
K § 668: V odstavci 2 písm. b) se slovo „stejným“ nahrazuje slovem „týmž“, v odstavci 2 na konci textu
písmene f) se doplňují slova „pravidla umožňující obhospodařovateli standardního fondu plnit jeho povinnosti
a“, v odstavci 2 písm. g) se slova „přechodu k jinému depozitáři“ nahrazují slovy „změny depozitáře“ a slova
„přechodu depozitář zašle všechny“ se nahrazují slovy „změny depozitáře poskytne“ a odstavec 3 zrušit.
V § 669 úvodní části paragrafu, v § 670 odst. 1 úvodní části paragrafu a v § 670 odst. 2 a 3 za slovo „depozitář“
se vkládají slova „standardního fondu“.
V § 669 písm. a) za slova „investiční nástroje“ se vkládají slova „v majetku standardního fondu“, za slova
„centrální evidenci“ se vkládá slovo „zaknihovaných“, za slova „centrálního depozitáře“ se vkládá slovo
„zaknihovaných“ a slova „zahraniční osoby oprávněné vést centrální evidenci cenných papírů“ se nahrazují
slovy „srovnatelného zařízení založeného podle práva cizího státu“.
K § 671: V odstavci 1 písm. b) slovo „věci“se nahrazuje slovem „hodnoty“, v odstavci 1 písm. c) slovo
„nemovité věci“ se nahrazuje slovem „nemovitosti“ a v odstavci 2 za slovo „zřídit“ se vkládá slovo „peněžní“.
K § 672: V odstavci 1 se slova „Kdo přestal vykonávat činnost depozitáře“ nahrazují slovy „Přestal-li
depozitář“, za slova „standardního fondu“ se vkládají slova „vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu“,
slovo „všech“ se nahrazuje slovem „všechny“ a slovo „jejím“ se nahrazuje slovem „jeho“ a v odstavci 2 za
slovo „vydání“ se vkládají slova „peněžních prostředků a“, tečka za větou první se nahrazuje středníkem,
slovo „Ustanovení“ se zrušuje a za slova „§ 675 se“ se vkládají slova „pro toho, kdo přestal vykonávat činnost
depozitáře,“.
K § 673: V úvodní části paragrafu se slovo „zrušení“ nahrazuje slovem „zániku“ a v písmeni b) slovo
„informaci“ se nahrazuje slovy „zašle informaci“, slovo „zašle“ se zrušuje a slova „na svých internetových
stránkách a“ se nahrazují slovem „ji“.
V § 675 odst. 1 slovo „nahradí“ se nahrazuje slovem „, který“, slovo „podílníkům“ se nahrazuje slovem
„podílníkovi“, slova „vlastníkům investičních akcií vydávaných tímto fondem“ se nahrazují slovy „akcionáři
tohoto fondu způsobí při výkonu své činnosti jako depozitáře“ a slova „způsobenou při výkonu činnosti
depozitáře tohoto fondu“ se nahrazují slovy „ , je povinen ji nahradit“.
V § 677 se číslo „1“ nahrazueit číslem „20“.
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II.

z m o c ň u j e
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Radim JIROUT v.r.
zpravodaj

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda
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