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oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 

22. 9. 2016
                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka

Čl. 1 Tato směrnice stanoví pravidla upřesňující postupy uvedené v čl. 32 
odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, včetně způsobů oznamování 
a následných opatření a opatření na ochranu osob zaměstnaných na 
základě pracovní smlouvy a na ochranu osobních údajů.

Nerelevantní z hlediska transpozice.
Směrnice zavazuje orgán dohledu, který je orgánem členského státu a 
tudíž má povinnost se řídit směrnicí přímo, není tedy nutné směrnici 
transponovat do národního právního předpisu. Orgánem dohledu je 
Česká národní banka (§ 135 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb).

NT

Čl. 2 bod 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „oznamovatelem“ osoba, která příslušnému orgánu oznamuje 
skutečné nebo možné porušení nařízení (EU) č. 596/2014; 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 

PT
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q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
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vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 2 bod 2 Pro účely této směrnice se rozumí: 
2) „nahlášenou osobou“ osoba, která je oznamovatelem obviněna z 
porušení nebo pokusu o porušení nařízení (EU) č. 596/2014; 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),

PT
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f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
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zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
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43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 2 bod 3 Pro účely této směrnice se rozumí: 
3) „oznámením o porušení“ oznámení podané oznamovatelem 
příslušnému orgánu týkající se skutečného nebo možného porušení 
nařízení (EU) č. 596/2014.

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 

PT
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plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 
září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 3 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určily pracovníky, kteří 
budou oznámení o porušení vyřizovat („určení pracovníci“). Určení 
pracovníci musí být pro účely vyřizování oznámení o porušení 
proškoleni. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),

PT
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g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
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použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
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51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
Čl. 3 odst. 2 Určení pracovníci plní tyto funkce: 

a) poskytují osobám, které vyjádří zájem, informace o postupech pro 
oznamování porušení; 
b) přijímají oznámení o porušení a následná opatření; 
c) udržují kontakt s oznamovatelem, pokud uvedl totožnost. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 

PT
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využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
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Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých internetových 
stránkách v samostatném, snadno nalezitelném a dostupném oddílu 
zveřejnily informace týkající se přijímání oznámení o porušení uvedené 
v odstavci 2.

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),

PT
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j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka

__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 4 odst. 2 2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují vše níže uvedené: 
a) prostředky komunikace pro přijímání oznámení o porušení a 

256/2004 
ve znění

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

PT
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následných opatření a pro kontaktování určených pracovníků v souladu s 
čl. 6 odst. 1, včetně: 
1) telefonních čísel a informace, zda jsou hovory při využívání těchto 
telefonních linek zaznamenávány, či nikoli; 
2) vyhrazených elektronických a poštovních adres pro kontaktování 
určených pracovníků, které jsou bezpečné a zajišťují důvěrnost; 
b) postupy týkající se oznámení o porušení uvedené v článku 5; 
c) režim ochrany informací vztahující se na oznámení o porušení v 
rámci postupů týkajících se oznámení o porušení uvedených v článku 5; 
d) postupy na ochranu osob zaměstnaných na základě pracovní smlouvy; 
e) prohlášení, které jasně vysvětluje, že u osoby předávající informace 
příslušnému orgánu v souladu s nařízením (EU) č. 596/2014 se má za to, 
že neporušuje žádné omezení týkající se zpřístupňování informací 
vyplývající ze smlouvy nebo právního či správního předpisu a že jí v 
souvislosti s tímto zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost 
jakéhokoli druhu.

230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
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5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
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selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 4 odst. 3 3. Příslušné orgány mohou na svých internetových stránkách zveřejnit 
podrobnější informace uvedené v odstavci 2 týkající se přijímání 
oznámení o porušení a následných opatření. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 

PT
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který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
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jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 5 odst. 1 1. V postupech týkajících se oznámení o porušení podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) musí být jasně uvedeny všechny tyto informace: 
a) informace, že oznámení o porušení může být rovněž podáno 
anonymně; 
b) způsob, jakým může příslušný orgán požadovat, aby oznamovatel 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 

PT
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objasnil oznámené informace nebo poskytl dodatečné informace, které 
jsou mu dostupné;
c) druh, obsah a časový rámec pro zpětnou vazbu o výsledcích oznámení 
o porušení, které může oznamovatel po oznámení očekávat; 
d) režim ochrany informací vztahující se na oznámení o porušení, včetně 
podrobného popisu okolností, za nichž mohou být důvěrné údaje 
oznamovatele zpřístupněny v souladu s články 27, 28 a 29 nařízení (EU) 
č. 596/2014. 

41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
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w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 
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července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 5 odst. 2 2. Podrobný popis uvedený v odst. 1 písm. d) musí zajistit 
informovanost oznamovatele o mimořádných případech, kdy důvěrnost 
údajů nelze zajistit, včetně případů, kdy je zpřístupnění údajů nezbytnou 
a přiměřenou povinností vyplývající z právních předpisů Unie nebo 
vnitrostátních právních předpisů v souvislosti s vyšetřováním nebo 
následným soudním řízením nebo za účelem ochrany svobod jiných 
osob, včetně práva nahlášené osoby na obhajobu, a v každém případě za 
podmínky náležitých ochranných opatření podle uvedených právních 
předpisů. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),

PT
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m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
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provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby pro přijímání oznámení o porušení a 
následných opatření příslušné orgány zřídily nezávislé a samostatné 
prostředky komunikace, které jsou bezpečné a zajišťují důvěrnost 
(„určené prostředky komunikace“). 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá

PT
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37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
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organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
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1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 6 odst. 2 2. Určené prostředky komunikace se považují za nezávislé a samostatné, 
splňují-li všechna tato kritéria: 
a) jsou odděleny od obecných prostředků komunikace příslušného 
orgánu, včetně těch, které příslušný orgán používá k interní komunikaci 
a komunikaci se třetími stranami při své běžné činnosti;
b) jsou navrženy, vytvořeny a používány způsobem, který zajišťuje 
úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání přístupu neoprávněných 
pracovníků příslušného orgánu; 
c) umožňují dlouhodobé uchovávání informací v souladu s článkem 7 za 
účelem případného dalšího vyšetřování. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 

PT
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odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
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nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 6 odst. 3 3. Určené prostředky komunikace musí umožňovat oznamování 
skutečných nebo možných porušení přinejmenším všemi těmito 
způsoby: 
a) písemným oznámením v elektronické či papírové podobě; 
b) ústním oznámením prostřednictvím telefonu se záznamem hovoru, či 
bez něho; 
c) osobním setkáním s určeným pracovníkem příslušného orgánu. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 

PT
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a 
148/2016

1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
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43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 
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června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 6 odst. 4 4. Před přijetím oznámení o porušení nebo nejpozději v okamžiku jeho 
přijetí poskytne příslušný orgán oznamovateli informace uvedené v čl. 4 
odst. 2. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),

PT
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p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
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Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 6 odst. 5 5. Příslušné orgány zajistí, že oznámení o porušení obdržené jiným 
způsobem než prostřednictvím určených prostředků komunikace 
uvedených v tomto článku, bude bezodkladně beze změny 
prostřednictvím určených prostředků komunikace předáno určeným 
pracovníkům příslušného orgánu. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 

PT
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ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
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některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. 
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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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 7 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány vedly záznamy o každém 
přijatém oznámení o porušení. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 

PT
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cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
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transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 7 odst. 2 2. Příslušné orgány neprodleně potvrdí přijetí písemného oznámení o 
porušení na poštovní či elektronickou adresu, kterou oznamovatel uvedl, 
ledaže by oznamovatel výslovně požádal jinak nebo pokud by se 
příslušný orgán důvodně domníval, že potvrzení přijetí písemného 
oznámení by ohrozilo ochranu totožnosti oznamovatele. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),

PT
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e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
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písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka

42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 7 odst. 3 3. Jestliže je pro oznámení porušení použita telefonní linka se záznamem 
hovorů, je příslušný orgán oprávněn ústní oznámení zdokumentovat 
formou: 
a) zvukového záznamu hovoru v trvalé a dohledatelné podobě, nebo 
b) úplného a přesného přepisu hovoru vypracovaného určenými 
pracovníky příslušného orgánu. V případech, kdy oznamovatel uvedl 
svou totožnost, nabídne mu příslušný orgán možnost přepis hovoru 
zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,

PT
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r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 
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září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 7 odst. 4 4. Jestliže je pro oznámení porušení použita telefonní linka bez záznamu 
hovorů, je příslušný orgán oprávněn ústní oznámení zdokumentovat 
formou přesného zápisu o hovoru vypracovaného určeným pracovníkem 
příslušného orgánu. V případech, kdy oznamovatel uvedl svou totožnost, 
nabídne mu příslušný orgán možnost zápis o hovoru zkontrolovat, 
opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),

PT
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h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
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ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
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Čl. 7 odst. 5 5. Jestliže osoba požaduje pro oznámení porušení osobní setkání s 
určenými pracovníky příslušného orgánu podle čl. 6 odst. 3 písm. c), 
příslušné orgány zajistí, aby o setkání byly vypracovány a uchovávány 
úplné a přesné záznamy v trvalé a dohledatelné podobě. Příslušný orgán 
je oprávněn zdokumentovat setkání formou: 
a) zvukového záznamu rozhovoru v trvalé a dohledatelné podobě, nebo
b) přesného zápisu ze setkání vypracovaného určenými pracovníky 
příslušného orgánu. V případech, kdy oznamovatel uvedl svou totožnost, 
nabídne mu příslušný orgán možnost zápis ze setkání zkontrolovat, 
opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 

PT
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t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 
března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 8 odst. 1 1. Členské státy zavedou postupy, které zajistí účinnou výměnu 
informací a spolupráci mezi příslušnými orgány a jinými relevantními 
orgány zapojenými do ochrany osob zaměstnaných na základě pracovní 
smlouvy, které oznámí porušení nařízení (EU) č. 596/2014 příslušnému 
orgánu nebo jsou z takového porušení obviněny, před odplatou, 
diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, k němuž 
dochází v důsledku oznámení porušení nařízení (EU) č. 596/2014 nebo v 
souvislosti s ním. 

256/2004 
ve znění 
135/2014 
a 
148/2016

§ 12i odst. 2 (2) Česká národní banka zavede účinný mechanismus k hlášení porušení 
nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej 
provádějících, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) 
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení 
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální 
depozitáře cenných papírů51) a informace o něm uveřejní na svých 
internetových stránkách; tento mechanismus zahrnuje alespoň
a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení České národní 
bance a jejich vyhodnocování Českou národní bankou,
b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se 
jedná o pracovníka obchodníka s cennými papíry, Česká národní banka 
a obchodník s cennými papíry zajistí ochranu alespoň před diskriminací 
nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,
c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící 
porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící 
porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v 
souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.
_________
50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

PT

Čl. 8 odst. 2 2. Postupy uvedené v odstavci 1 zajišťují alespoň: 
a) přístup oznamovatele k uceleným informacím a poradenství týkajícím 

256/2004 
ve znění 

§ 12i odst. 2 (2) Česká národní banka zavede účinný mechanismus k hlášení porušení 
nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej 

PT
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se opatření a postupů, které jsou k dispozici podle vnitrostátního práva 
na ochranu proti nespravedlivému zacházení, včetně postupů pro 
nárokování peněžitých náhrad; 
b) přístup oznamovatele k účinné pomoci od příslušných orgánů ve 
vztahu k jiným relevantním orgánům zapojeným do její ochrany proti 
nespravedlivému zacházení, včetně potvrzení postavení informátora v 
případě pracovněprávních sporů. 

135/2014 
a 
148/2016

provádějících, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) 
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení 
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální 
depozitáře cenných papírů51) a informace o něm uveřejní na svých 
internetových stránkách; tento mechanismus zahrnuje alespoň
a) postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení České národní 
bance a jejich vyhodnocování Českou národní bankou, 
b) ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se 
jedná o pracovníka obchodníka s cennými papíry, Česká národní banka 
a obchodník s cennými papíry zajistí ochranu alespoň před diskriminací 
nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení, 
c) ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící 
porušení nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící 
porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v 
souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.
_________
50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uchovávaly záznamy podle 
článku 7 v důvěrném a zabezpečeném systému. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,

PT
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k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
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se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 9 odst. 2 2. Přístup do systému uvedeného v odstavci 1 podléhá omezením, na 
jejichž základě jsou uchovávané údaje k dispozici pouze pracovníkům 
příslušného orgánu, pro něž je přístup k těmto údajům nezbytný k plnění 
jejich služebních povinností. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 

PT
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160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
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v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 
července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 10 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zavedly odpovídající 
postupy pro předávání osobních údajů oznamovatele a nahlášené osoby 
uvnitř a vně příslušného orgánu. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 

PT
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vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
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Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 10 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby předáváním údajů týkajících se oznámení o 
porušení uvnitř nebo vně příslušného orgánu nedošlo přímo ani nepřímo 
k odhalení totožnosti oznamovatele nebo nahlášené osoby nebo ke 
zpřístupnění jiných odkazů na okolnosti, které by umožnily vyvodit 
totožnost oznamovatele nebo nahlášené osoby, ledaže je takové předání 
v souladu s režimem ochrany informací uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. 
d). 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 

PT



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                               

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Informace-zadost-106_Pr-003_2017-02-10_Info-106-99-MF-
4686-2017-10-364IK.doc    str. 59 z 69  

Celex: 32015L2392 Lhůta pro implementaci 03. 07. 2016 Úřední věstník                    L 332 126 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Markéta Michálková,  22. 9. 2016
Název: Prováděcí směrnice Komise EU 2015/2392 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o 

oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 

22. 9. 2016
                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení * Poznámka

188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
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x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 11 odst. 1 1. Pokud totožnost nahlášené osoby není veřejně známa, zajistí dotčený 
členský stát, aby její totožnost byla chráněna přinejmenším stejným 
způsobem jako totožnost osoby, která je předmětem vyšetřování ze 
strany příslušného orgánu. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),

PT
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n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
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formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 11 odst. 2 2. Pro ochranu totožnosti nahlášených osob se použijí postupy stanovené 
v článku 9. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 

PT
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303/2013 
a 
148/2016

významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 
investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
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y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 
června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 12 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány své postupy pro přijímání 
oznámení o porušení a následných opatření pravidelně, nejméně však 
jednou za dva roky, přezkoumávaly. Při přezkumu postupů vezmou 
příslušné orgány v úvahu své zkušenosti i zkušenosti jiných příslušných 
orgánů a postupy upraví v souladu s vývojem trhu a technologií. 

256/2004 
ve znění
230/2008,
230/2009,
160/2010,
41/2011,
139/2011,
188/2011,
37/2012,
254/2012,
303/2013 
a 
148/2016

§ 135 odst. 1 § 135
Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto 
zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a 
podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona 
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá
a) obchodník s cennými papíry (§ 5),
b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem 
významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 
1),
c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která 
poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to 
ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky 
na území České republiky (§ 24 odst. 2),
d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),
e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),
f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),
g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),
h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,
i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),
j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 
90), který má sídlo v České republice,
k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), 
který není provozovatelem tohoto systému,
l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání, který má sídlo v České republice (§ 90e),
m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 92 odst. 3),
n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 
odst. 2),
o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci 

PT
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investičních nástrojů (§ 93 odst. 3),
p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře 
cenných papírů51), 
q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při 
plnění povinností podle tohoto zákona,
r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3), 
s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na 
využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), 
t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou 
národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 
5), 
u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6), 
v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1), 
w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření 
na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5), 
x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, 
organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému 
nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,
y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 
43 odst. 1 a 155a), 
z) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a 
některé aspekty swapů úvěrového selhání42), 
za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 
1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1060/2009, 
zb) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, 
ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru 
obchodních údajů.
__________
2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým 
se provádí směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud 
jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních 
nástrojů. 
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve 
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 
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862/2012, 621/2013 a č. 759/2013. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o 
vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 

září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. 

března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového 
selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. 

července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech 
obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 

června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 
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.
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 13 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2016. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 
Budou tyto předpisy používat od 3. července 2016. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Nerelevantní z hlediska transpozice. NT

Čl. 14 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

Nerelevantní z hlediska transpozice. NT

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU
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1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu

1. 256/2004 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1. 5. 2004
2. 230/2008 Zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 7. 2008
3. 230/2009 Zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 8.2009
4. 160/2010 Zákon č. 160/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách 7. 6. 2010
5. 41/2011 Zákon č. 41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a 

obchodníky s cennými papíry 
28. 2. 2011

6. 139/2011 Zákon č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 27. 5. 2011
7. 188/2011 Zákon č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15. 7. 2011
8. 37/2012 Zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 31. 1. 2012
9. 254/2012 Zákon č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 11. 2012
10. 303/2013 Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 1. 1. 2014
11. 135/2014 Zákon č. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a 

dohledu nad nimi   
22. 7. 2014

12. 148/2016 Zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 6. 2016

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy

Předpokládané 
datum předložení 

vládě 

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti

1.
2.
3.
4.
5.

3. Poznámky 
Poř.č. Text poznámky
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