
"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) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014  
o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu  
k platebním účtům se základními prvky 
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) 
Ve vztahu ke směrnici 2003/6/ES poznamenávám, že jsem si vědom toho, že tato směrnice již 
byla zrušena a nahrazena nařízením č. 596/2014. Nicméně vzhledem k tomu, že Česká republika 
toto nařízení dosud do právního řád nepromítla, potřeboval bych mít přehled  
o aktuálně platné české úpravě v této oblasti. Proto i za těchto okolností prosím o poskytnutí 
srovnávací tabulky ke směrnici 2003/6/ES." 
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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 1. března 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"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) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014  
o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu  
k platebním účtům se základními prvky 
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) 
Ve vztahu ke směrnici 2003/6/ES poznamenávám, že jsem si vědom toho, že tato směrnice již 
byla zrušena a nahrazena nařízením č. 596/2014. Nicméně vzhledem k tomu, že Česká 
republika toto nařízení dosud do právního řád nepromítla, potřeboval bych mít přehled  
o aktuálně platné české úpravě v této oblasti. Proto i za těchto okolností prosím o poskytnutí 
srovnávací tabulky ke směrnici 2003/6/ES." 
 
 Požadované dokumenty Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") zasílá  
v příloze dopisu. 
 
 Dále Vám ministerstvo sděluje následující informace ke srovnávací tabulce ke 
směrnici 2003/6/ES. Tato srovnávací tabulka byla vypracována v roce 2006, je tedy poplatná 
době svého vzniku. Nadto směrnice 2003/6/ES byla změněna směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2008/26/ES ze dne 11. března 2008 a směrnicí Evropského parlamentu  
a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010. Dne 3. července 2018 byla tato směrnice 
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zrušena a nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne  
16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu). 
  
 Závěrem si Vám dovoluji sdělit, že s dalšími podáními týkajícími se poskytování 
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 evropských předpisů, se můžete obracet přímo na odborné útvary ministerstva 
mimo režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (v 
oblasti kapitálového trhu, platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu, 
pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů, retailových 
finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu včetně finančního vzdělávání je 
tímto odborným útvarem odbor 35 - Finanční trhy II). 
 
 
  
 
 


