
 
 
„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o 
poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů: 
 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání 
trhu (nařízení o zneužívání trhu) 

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, 
které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách 
nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a 
nařízení (EU) č. 596/2014 

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o 
zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v 
Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 

4) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných 
porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.” 
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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Vážený pane, 
 

na Ministerstvo financí bylo dne 6. února 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o 
poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů: 
 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 
zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) 

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o 
indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních 
smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 
2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o 
zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry 
v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 

4) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo 
možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.” 

 
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme srovnávací tabulky k: 
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• 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 parlamentu 
a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dále jen 
„nařízení č. 596/2014“), dále  

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o 
indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a 
finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (dále jen „nařízení 2016/1011“) 

• prováděcí směrnici Komise EU 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných 
nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (dále jen „prováděcí 
směrnice 2015/2392“) 

 
Srovnávací tabulku k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 

23. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, 
nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení 
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných 
papírů, poskytnout nelze, jelikož Ministerstvo financí tuto tabulku nevytvořilo. Ministerstvo 
financí nemělo povinnost tuto tabulku podle čl. 6a odst. 2 Metodických pokynů vyhotovit, 
neboť z tohoto nařízení nevyplývají povinnosti České republiky, k jejichž splnění by bylo 
nutné přijmout implementační předpisy. 

 
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že v případě tabulky k nařízení č. 596/2014 a 

k nařízení 2016/1011 se jedná o tzv. tabulky úvodní ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů, 
jelikož implementační předpisy doposud nebyly přijaty. Implementačním předpisem je novela 
zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela byla v červenci 2016 předložena 
Parlamentu České republiky k projednání a nyní je jakožto sněmovní tisk č. 869 zařazena do 
druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Srovnávací tabulka k prováděcí směrnici 2015/2392 je 
sice tabulkou k již transponovanému předpisu Evropské unie, nicméně výše uvedený 
implementační předpis zasahuje i do transpozice této směrnice, tedy i tato tabulka bude poté, 
co tato novela nabude platnosti, aktualizována. 

 
  


