
 
ODŮVODNĚNÍ 

 

návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde 
o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru 

a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších 
osob  

 
A. OBECNÁ ČÁST 

 

1.  Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy 
 
Nařízení provádí zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), 
pokud jde o  

a) transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/73/EU ze dne 24. 10. 2010, která 
novelizuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 
o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů 
k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, a  

b) dopromítnutí 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 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2010/73/EU.  
 
Věcně se nařízení týká stanovení některých částek v eurech pro účely zákonné úpravy veřejné 
nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností 
emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob. Podkladem pro stanovení 
konkrétního peněžního vyjádření, jakož i jeho případné změny, bude vždy vydání legislativních 
aktů Evropské unie. V tomto smyslu je také přesně a úplně formulováno zmocnění v § 199 odst. 4 
ZPKT. Zvolené řešení umožní včas a řádně zapracovat novelu evropského legislativního aktu, 
kterou se mění pouze částky v eurech, do českého právního řádu. 
 
2. Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády s ústavním pořádkem České republiky 
 
Navrhované řešení je v souladu s Ústavou založeným ústavním pořádkem České republiky, resp. 
ústavním vymezením odvozené normotvorby exekutivy. Nařízení je vydáváno oprávněným 
subjektem, totiž vládou, nezasahuje do věcí vyhrazených zákonu, tedy nestanoví primární práva 
a povinnosti, a zákonodárce otevřel prostor pro jeho vydání, tj. je zřejmá vůle zákonodárce 
provést zákon o podnikání na kapitálovém trhu (§ 199 odst. 4 ZPKT). 
 
3. Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády s mezinárodními smlouvami a slučitelnost 

s právními akty Evropské unie  
 
Návrh nařízení odpovídá principům, z nichž vychází Smlouva mezi Belgickým královstvím, 
Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským 
královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským 
velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, 
Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního 
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Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou 
republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou 
Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České 
republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, 
Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské 
republiky k Evropské unii, jak publikováno sdělením Ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 44/2004 Sb.m.s.  
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
 
Z navrhovaného nařízení nevyplývá zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů, protože z úpravy nevyplývají povinnosti ani opatření, 
jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků. 
 
5.  Dopad na životní prostředí a sociální dopady navrhované právní úpravy 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na životní prostředí a nepředpokládají se ani 
sociální dopady. 
 
6. Posouzení vzniku oznamovací povinnosti dle právní úpravy postupů při poskytování 

informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by bylo svou povahou technickým 
předpisem ve smyslu nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení 
vlády č. 178/2004 Sb., neboť navrhované nařízení vlády neupravuje technické požadavky na 
výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti, ani zákaz výroby, dovozu, prodeje či 
používání určitého výrobku nebo zákaz poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání 
poskytovatele služeb, a tudíž nevznikla oznamovací povinnost v rozsahu působnosti tohoto 
nařízení. 
 

B. ZVLÁŠTNÍ  ČÁST 
 

K § 1: 
Vymezuje se předmět úpravy. Naše legislativa jej typicky umisťuje do úvodního ustanovení. 
 
K § 2 až 5 
Ustanovení navazují na zákonná ustanovení, která provádějí, a v souladu se svou evropskou 
předlohou vymezují příslušné částky v eurech. 
 
K § 6: 
Stanoví se účinnost nařízení, která je navázána na účinnost novely, která mění a doplňuje 
ZPKT, jenž nařízení provádí. 
 


