
VI. 

 

Vyznačení navrhovaných změn a doplnění 

 

I. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA 

KAPITÁLOVÉM TRHU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu 

a ochranu kapitálového trhu a investorů. 

(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie upravující závěrečné 

vyrovnání24) a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání. 

(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen 

"ministerstvo") a přestupky v návaznosti na 

a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury49), 

b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů 

úvěrového selhání42), 

c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry 

obchodních údajů43), 

d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry 

v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51), 

e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52), 

f) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících 

financování a opětovného použití 61), 

g) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující trhy finančních nástrojů 53), 

h) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení klíčových informací týkajících se 

strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60), 

i) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující indexy, které jsou používány jako referenční 

hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních 

fondů62), 

j) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející 

zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63), 

k) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prospekt, který má být uveřejněn při veřejné 

nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu66), 



l) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na investiční 

podniky72), 

m) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zveřejňování informací souvisejících 

s udržitelností v odvětví finančních služeb73) ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, 

n) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 

investic74) ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, 

o) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské poskytovatele služeb skupinového 

financování pro podniky75), a 

p) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize 

ústředních protistran76). a 

q) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující pilotní režim pro tržní infrastruktury 

založené na technologii distribuovaného registru79). 

CELEX: 32022R0858 

______________ 

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových 

agenturách, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko 

a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, 

ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění. 

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, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních 

nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení 

vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů 

a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních 

klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných 

produktů s investiční složkou, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 

obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, 

v platném znění. 

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, v platném znění. 



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví 

obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní 

a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU 

a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který 

má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, 

a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění. 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních 

požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) 

č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování 

informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských 

poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 

a směrnice 2019/1937. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné 

postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, 

(EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 

2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním 

režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně 

nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU. 

Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují 

předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo 

v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce 

pod čarou. 

CELEX: 32022R0858 

 

79) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním 

režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně 

nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU. 

CELEX: 32022R0858 

 

§ 3 

Investiční nástroje 

(1) Investičními nástroji jsou 



a) investiční cenné papíry, 

b) cenné papíry kolektivního investování, 

c) nástroje peněžního trhu, 

d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě 

cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise 

skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně 

vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání 

věci, k níž se jejich hodnota vztahuje, 

e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, 

f) finanční rozdílové smlouvy, 

g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž 

vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje 

vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo 

z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu, 

h) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž 

vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu 

nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, 

s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií 

obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této 

komodity, 

i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž 

vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro 

obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů, 

j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým 

ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným 

na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň 

jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu 

selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu, 

k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně 

vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají znaky jiných derivátových 

investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo 

v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a 

l) povolenky na emise skleníkových plynů. a 

m) nástroje podle písmene a) až l) vydané s využitím technologie distribuovaného registru. 

CELEX: 32022R0858 

(2) Investičními cennými papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém 

trhu. Investičními cennými papíry jsou zejména 

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/57888/1/ASPI%253A/256/2004%20Sb.%2523
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b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky, 

c) depozitní poukázky představující vlastnické právo k cenným papírům uvedeným v písmenech a) 

a b), 

d) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech 

a) a b), 

e) cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena 

hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, 

komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů. 

(3) Cennými papíry kolektivního investování jsou cenné papíry představující podíl na 

investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech. 

(4) Nástroji peněžního trhu jsou nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu, 

zejména pokladniční poukázky, vkladní listy a komerční papíry. 

(5) Investičními nástroji nejsou platební nástroje. 

(6) Jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních 

nástrojů. 

(7) Ustanovení čl. 5, 7, 8, 10 a 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578) 

upravují 

a) jiné nástroje podle odstavce 1 písm. d), které nejsou investičním nástrojem, 

b) velkoobchodní energetické produkty podle odstavce 1 písm. h), z nichž vyplývá povinnost dodání 

komodity, 

c) investiční nástroje podle odstavce 1 písm. i) a k), které mají vlastnosti jiných derivátových 

investičních nástrojů, 

d) nástroje peněžního trhu podle odstavce 4. 

 

§ 137 

 (1) Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, Česká národní banka 

opatřením obecné povahy pozastaví obchodování 

a) se všemi investičními nástroji v obchodním systému, 

b) se všemi investičními nástroji v části obchodního systému, nebo 

c) s určitým investičním nástrojem v obchodním systému. 

(2) Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, Česká národní banka 

opatřením obecné povahy vyloučí z obchodování na trhu 

a) všechny investiční nástroje v obchodním systému, 

b) všechny investiční nástroje v části obchodního systému, nebo 

c) určité investiční nástroje v obchodním systému. 
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(3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 1 nebo 2, jestliže 

a) hrozí velké hospodářské ztráty nebo závažné ohrožení zájmů investorů, 

b) nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů, 

c) o to požádal orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo orgán příslušný k řešení 

krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, 

d) byla informována o přijetí srovnatelného rozhodnutí provozovatelem obchodního systému, zejména 

bylo-li důvodem pro přijetí tohoto rozhodnutí podezření na zneužití trhu, nabídka převzetí nebo 

porušení povinnosti zveřejnit vnitřní informaci podle čl. 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 596/2014, nebo 

e) byla informována o přijetí srovnatelného opatření orgánem dohledu jiného členského státu 

Evropské unie, které se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo investičních nástrojů 

podle odstavce 1 nebo 2, zejména bylo-li důvodem pro přijetí tohoto opatření podezření na zneužití 

trhu, nabídka převzetí nebo porušení povinnosti zveřejnit vnitřní informaci podle čl. 7 a 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. 

(4) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, jsou-li naplněny podmínky stanovené 

v čl. 458 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, čl. 42 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 nebo v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1286/2014. 

(5) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle odstavce 1 

nebo 2 uložit provozovateli obchodního systému, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou 

splněny podmínky pro vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování v obchodním systému, 

a aby o výsledku informoval Českou národní banku. 

(6) Stanoví-li Česká národní banka nižší mezní hodnoty podle čl. 3 odst. 6 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/85879) vůči blíže neurčenému okruhu osob, učiní tak 

prostřednictvím opatření obecné povahy. 

CELEX: 32022R0858 

 

II. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

A DOPLNĚNÍ 

§ 79a 

Spodní hranice minimálního kapitálového požadavku 

 Minimální kapitálový požadavek podle § 79 nemůže být nižší než 

a) 2 500 000 2 700 000 EUR pro tuzemskou pojišťovnu provozující pojišťovací činnost podle jednoho 

nebo více odvětví neživotních pojištění podle bodů 1 až 9 a bodů 16 až 18 části B přílohy č. 1 

k tomuto zákonu, 

 b) 3 700 000 4 000 000 EUR pro tuzemskou pojišťovnu provozující pojišťovací činnost podle 

jednoho nebo více odvětví neživotních pojištění podle bodů 10 až 15 části B přílohy č. 1 k tomuto 
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zákonu bez ohledu na to, zda současně provozuje jedno nebo více pojistných odvětví podle písmene 

a), 

 c) 3 700 000 4 000 000 EUR pro tuzemskou pojišťovnu provozující pojišťovací činnost podle 

jednoho nebo více odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu, 

 d) 3 600 000 3 900 000 EUR pro tuzemskou zajišťovnu, kromě tuzemské kaptivní zajišťovny, 

 e) 1 200 000 1 300 000 EUR pro tuzemskou kaptivní zajišťovnu, 

 f) součet částek podle písmen a) a c), nebo písmen b) a c) v závislosti na rozsahu provozované 

pojišťovací činnosti pro tuzemskou pojišťovnu provozující současně pojišťovací činnost podle odvětví 

životních a neživotních pojištění, nebo 

 g) součet částek podle písmen a) a c), nebo písmen b) a c) v závislosti na rozsahu provozované 

pojišťovací činnosti a písmene d) pro tuzemskou pojišťovnu provozující současně pojišťovací 

a zajišťovací činnost, jejíž zajišťovací činnost překročí některou z hodnot podle § 18 odst. 4 písm. a). 

 

§ 131 

Velká pojistná rizika v neživotním pojištění 

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí 

a) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 

až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, 

b) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 

k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti 

průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání, 

c) pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 

přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů: 

1. úhrn rozvahy 6 200 000 6 600 000 EUR, 

2. čistý obrat 12 800 000 13 600 000 EUR, 

3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250. 

 (2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 

písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek. 


