
 

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne … 2011, 

kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o dluhopisech 

Čl. I 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona 
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 160/2010 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto: 

1. V části první se za označení části první vkládá označení nové hlavy I, které včetně 
nadpisu zní: 

„Hlava I 
Úvodní ustanovení“. 

2. V § 1 se za slovo „upravuje“ vkládá slovo „postup při“, slova „v České republice“ 
se zrušují, slova „emitentem dluhopisů“ se nahrazují slovy „osobou, která dluhopisy 
vydává“, za slovo „„emitent“),“ se vkládají slova „a některé další otázky s dluhopisy 
související,“ a slova „§ 3 odst. 3, § 26 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 25 odst. 7, § 26 
odst. 1 věta třetí, § 27 odst. 10“. 

3. V nadpise § 2 se doplňují slova „a emise dluhopisů“. 

4. V § 2 odst. 1 se slova „a povinnost emitenta toto právo uspokojit“ nahrazují slovy „jeho 
emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona, z emisních podmínek 
dluhopisů (dále jen „emisní podmínky“) nebo z prospektu dluhopisu (dále jen 
„prospekt“)“. 

5. V § 2 odstavec 2 zní: 

„(2) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad.“. 

6. V § 2 se odstavce 4 a 5 zrušují. 
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7. § 3 včetně nadpisu zní: 

„§ 3 

Zpřístupnění emisních podmínek jako podmínka pro vydání dluhopisů 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, dluhopisy mohou být vydány pouze tehdy, pokud 
byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky způsobem, 
který umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě. 

(2) Zpřístupnění emisních podmínek podle odstavce 1 se nevyžaduje, jestliže byl 
ohledně takových dluhopisů uveřejněn prospekt podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu.“. 

8. V § 4 odst. 1 větě první a druhé se slova „znějících na jméno“ zrušují. 

9. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „je seznam vedený osobou“ nahrazují slovy „vede 
osoba“. 

10. V § 4 odst. 1 větě druhé a v § 15 odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují. 

11. V § 4 odst. 1 větě třetí se slova „upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují. 

12. V § 4 odst. 1 větě třetí se slova „znějícími na jméno“ zrušují. 

13. V § 4 odst. 2 větě první a druhé se slova „znějícího na jméno“ zrušují. 

14. V § 4 odst. 2 větě první a v § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „neprodleně“ 
nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“. 

15. Nadpis § 5 zní: „Rubopis listinného dluhopisu“. 

16. V § 5 se věty první, třetí a čtvrtá zrušují. 

17. V § 5 se za slovo „rubopisu“ vkládá slovo „listinného dluhopisu“, za slovo „bydliště“ se 
vkládají slova „nebo místo podnikání“ a za slovo „převádí,“ se vkládají slova „údaj o 
tom, zda je dluhopis převáděn bez výnosů s určením, které výnosy byly odděleny“. 

18. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Dluhopis vydávaný v listinné podobě má 
tyto náležitosti“ nahrazují slovy „Listinný dluhopis obsahuje alespoň“. 
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19. V § 6 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „zahraniční osoby jméno a příjmení, datum 
narození, bydliště v České republice, obchodní firma“ se nahrazují slovy „osoby, je-li 
s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že vydává dluhopisy v souvislosti se svou 
podnikatelskou činností, obchodní firma nebo jméno a příjmení, nemá-li obchodní 
firmu,“. 

20. V § 6 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní: 

„3. u fyzické osoby v jiných případech než podle bodu 2 jméno a příjmení, datum 
narození a bydliště,“. 

21. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; to neplatí v případě 
sběrného dluhopisu, pokud jmenovitá hodnota plyne ze zápisu v příslušné evidenci“. 

22. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „schválení emisních podmínek“ nahrazují slovy „tom, 
kde se lze seznámit s emisními podmínkami nebo s prospektem“. 

23. V § 6 odst. 1 písm. h) se slovo „výplaty“ nahrazuje slovem „vyplacení“. 

24. V § 6 odst. 1 písm. h) a k) a v § 7 odst. 2 písm. c) se slova „z něho“ nahrazují slovy 
„dluhopisu“. 

25. V § 6 odst. 1 se písmeno i) zrušuje. 

Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena i) až m). 

26. V § 6 odst. 1 písm. j) se za slovo „určen“ vkládá slovo „pouze“. 

27. V § 6 odst. 1 písm. l) se slova „u dluhopisu znějícího na jméno i“ zrušují. 

28. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se 
zrušuje. 

29. V § 6 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Podpis emitenta na listinném dluhopisu může být nahrazen jeho otiskem, jsou-li na 
listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání a pozměnění.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

30. V § 6 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „listinného dluhopisu“ a slova 
„pod písmeny l), m) a n)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. k) a l)“. 
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31. V části první se za § 6 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava II 
Emisní podmínky“. 

32. Nadpis § 7 zní: „Obsah emisních podmínek“. 

33. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „podmínky“ vkládá slovo 
„podrobněji“ a slovo „podrobnější“ se zrušuje. 

34. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „k)“ nahrazuje slovem „j)“. 

35. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „dluhopisu (dále jen „emisní lhůta“)“ nahrazují slovem 
„dluhopisů“. 

36. V § 7 odst. 1 písm. i) se slova „vyplácení výnosu z“ nahrazují slovy „vyplacení 
výnosu“. 

37. V § 7 odst. 1 písm. k) se slovo „svolání“ nahrazuje slovem „konání“, slova „; stanovení 
rozhodného dne pro účast na schůzi vlastníků zaknihovaných dluhopisů, jakož i 
vlastníků podílů na sběrném dluhopisu, který nesmí předcházet o více než 7 
kalendářních dnů den konání schůze vlastníků“ se zrušují a za slovo „uveřejňování“ se 
vkládají slova „a zpřístupňování“. 

38. V § 7 odst. 1 písm. l) se slova „kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating1), nebo 
informaci, že rating nebyl udělen“ nahrazují slovy „zda a koho emitent požádal 
o udělení ratingu1)“. 

39. V § 7 odst. 1 písmeno m) zní: 

„m) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků (§ 21a odst. 1).“. 

40. V § 7 odst. 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „alespoň“. 

41. V § 7 odst. 2 písm. a) a b), § 11 odst. 1 písm. a), b) a c), § 15 odst. 2 a 3 a v § 35 odst. 1 
se slovo „emisní“ zrušuje a za slovo „lhůty“ se vkládají slova „pro upisování“. 

42. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „o zajištění“ nahrazují slovy „, kterou se sjednává 
zajištění,“ a slovo „veřejnosti“ se nahrazuje slovem „investorům“. 

43. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „jehož splacení“ nahrazují slovy „u nějž je splacení 
dluhopisu“, za slovo „vyplacení“ se vkládá slovo „jeho“ a slova „z něho je“ se zrušují. 
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44. V § 7 odst. 2 písm. f) se slova „vlastníků dluhopisů, jsou-li“ nahrazují slovy „, která 
jsou“. 

45. V § 7 odst. 2 písmeno g) zní: 

„g) v případě zaknihovaných dluhopisů nebo sběrného dluhopisu údaj o tom, že emitent 
rozhodl, že právo na vyplacení výnosu dluhopisu, splacení jednotlivých splátek jmenovité 
hodnoty dluhopisu nebo splacení dluhopisu má osoba oprávněná vykonávat práva spojená 
s dluhopisem k jinému dni, než je datum splatnosti výnosu dluhopisu, datum splatnosti 
jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo datum splatnosti dluhopisu (§ 17),“. 

46. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a v případě zaknihovaných 
dluhopisů údaj o tom, kdo povede jejich evidenci“. 

47. V § 7 odst. 2 písm. j) se slova „přede dnem“ nahrazují slovy „před datem“. 

48. V § 7 odst. 2 písm. k) se slovo „dobou“ nahrazuje slovem „datem“. 

49. V § 7 odst. 2 písm. m) a n) se slova „datum rozhodného dne“ nahrazují slovy „den, 
který je rozhodný“. 

50. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zni: 

„p)  u komunálního dluhopisu účel použití peněžních prostředků získaných z upsání těchto 
dluhopisů v souladu s § 27 odst. 3.“. 

51. V § 7 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

52. Poznámka pod čarou č. 1a se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje. 

53. Nadpis nad označením § 8 se zrušuje. 

54. § 8 až 10 se včetně nadpisu § 10 zrušují. 

55. V § 11 odst. 2 se slovo „emisní“ zrušuje a za slovo „lhůtu“ se vkládají slova „pro 
upisování“, za slovo „den“ se vkládají slova „, který je“, za slovo „splacení“ se vkládají 
slova „jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo splacení“ a slovo 
„uveřejnit“ se nahrazuje slovem „zpřístupnit“. 
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56. V § 11 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „V případě zaknihovaných dluhopisů je 
emitent povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování oznámit osobě 
oprávněné k vedení evidence skutečnost podle odstavce 1 a zpřístupnit ji stejným 
způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky.“. 

57. V § 11 odst. 3 větě druhé se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „Ministerstvu financí 
(dále jen „ministerstvo“)“. 

58. § 12 včetně nadpisu zní: 

„§ 12 

Změna emisních podmínek 

(1) Emitent může změnit emisní podmínky poté, co byly zpřístupněny investorům, 
pouze pokud se 

a) podstatně změnily okolnosti ode dne, kdy byly emisní podmínky v úplném znění 
investorům zpřístupněny naposledy, a tato změna okolností je způsobilá vyvolat změnu 
ratingu nebo jiného hodnocení dluhopisu nebo jeho emitenta, nebo 

b) dozvěděl o chybě nebo jiné nepřesnosti informace uvedené v emisních podmínkách a tato 
nepřesnost je způsobilá vyvolat změnu ratingu nebo jiného hodnocení dluhopisu nebo 
jeho emitenta. 

(2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 5 se ke změně emisních podmínek 
vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků. 

(3) Emitent bez zbytečného odkladu po změně emisních podmínek zpřístupní 
investorům způsobem, který umožňuje reprodukci v nezměněné podobě, tuto změnu emisních 
podmínek a úplné znění emisních podmínek po provedené změně. 

(4) Investor, který před zpřístupněním změny emisních podmínek, ke které se vyžaduje 
předchozí souhlas schůze vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním dluhopisu a k tomuto 
dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn ve lhůtě 2 pracovních dnů poté, co je 
mu zpřístupněna změna emisních podmínek, od koupě nebo upsání odstoupit. 

(5) Jestliže změna emisních podmínek není způsobilá způsobit újmu vlastníkům 
dluhopisů, souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje 

a) ke změně 
1. údajů o emitentovi, 
2. údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení 

dluhopisu nebo na vyplacení výnosu dluhopisu, 
3. způsobu nebo místa vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo jeho výnosu, 
4. údaje o zdaňování výnosu dluhopisu, 

b) ke změně údajů, o které emitent emisní podmínky rozšířil nad rámec údajů vyžadovaných 
podle § 7, 

c) není-li žádný z vydaných dluhopisů, k nimž se emisní podmínky vztahují, majetkem 
osoby odlišné od emitenta.“. 

59. Nadpis nad označením § 13 se zrušuje. 
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60. § 13 včetně nadpisu zní: 

„§ 13 

Dluhopisový program 

(1) Jsou-li vyhotoveny společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí 
dluhopisů, označují se tyto společné emisní podmínky jako dluhopisový program. 

(2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci dluhopisového programu se považuje 
dluhopisový program a doplněk dluhopisového programu pro danou emisi. 

(3) Doplněk dluhopisového programu musí obsahovat alespoň 

a) doplnění náležitostí emisních podmínek podle § 7, které nejsou obsaženy v dluhopisovém 
programu, 

b) odkaz na dluhopisový program a informaci o tom, kde se s ním lze seznámit, a 
c) další specifické podmínky emise dluhopisů, ke které se doplněk dluhopisového programu 

vztahuje.“. 

61. V části první se za § 14 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava III 
Vydání dluhopisu a vlastní dluhopisy nabyté emitentem“. 

62. § 14 se zrušuje. 

63. V § 15 odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu,“ zrušují. 

64. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 15a 

Vlastní dluhopisy nabyté emitentem 

(1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže 
emitent rozhodne jinak. 

(2) Emitent není oprávněn uplatňovat výměnné nebo prioritní právo (§ 33) spojené 
s vlastními dluhopisy. 

(3) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti nebo dnem 
určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází. 

(4) Pro účely ustanovení tohoto zákona o schůzi vlastníků se vlastní dluhopisy nabyté 
emitentem považují za splacené.“. 

65. V části první se za § 15a vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava IV 
Výnos dluhopisu, vyplacení výnosu dluhopisu a splácení dluhopisu“. 
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66. V § 16 písm. d) se za slova „sazeb či“ vkládá slovo „úrokových“, slovo „devizových“ se 
nahrazuje slovem „měnových“ a za slovo „kurzů,“ se vkládá slovo „finančních“. 

67. § 17 včetně nadpisu zní: 

„§ 17 
Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu, splacení jednotlivých splátek jmenovité 

hodnoty dluhopisu a splacení dluhopisu 

Jestliže emitent zaknihovaného nebo sběrného dluhopisu rozhodl, že právo na vyplacení 
výnosu dluhopisu, splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo splacení 
dluhopisu má osoba oprávněná vykonávat práva spojená s dluhopisem k jinému dni, než je 
datum splatnosti výnosu dluhopisu, datum splatnosti jednotlivých splátek jmenovité hodnoty 
dluhopisu nebo datum splatnosti dluhopisu, nesmí takto určený den následovat po tomto datu 
splatnosti nebo mu předcházet o více než 30 dnů.“. 

68. V § 18 odst. 1 se slovo „samostatným“ zrušuje. 

69. V § 18 odst. 2 se slova „(§ 2 odst. 5)“ zrušují, za slova „zaknihovaného dluhopisu“ se 
vkládají slova „nebo sběrného dluhopisu“ a slova „evidenci podle zvláštního právního 
předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se nahrazují slovy „příslušné 
evidenci“. 

70. V § 18 odst. 3 se slova „rozhodný den“ nahrazují slovy „nebo sběrného dluhopisu i den, 
který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva“. 

71. V § 18 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

72. V § 18 odst. 5 písm. b) se slovo „rozhodný“ zrušuje a na konci textu písmene b) se 
doplňují slova „, který je rozhodný pro uplatnění práva s nimi spojeného“. 

73. Nadpis § 19 zní: „Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu“. 

74. V § 19 odst. 2 se slova „přede dnem“ nahrazují slovy „před datem“. 

75. V § 19 odst. 3 se slova „stanovenou dobou“ nahrazují slovy „stanoveným datem“. 

76. V § 19 odst. 5 a 6 a v § 33 odst. 2 se slovo „z“ zrušuje. 
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77. V § 19 odst. 6 se slova „finanční instituce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“ 
nahrazují slovy „banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, 
provozovatele poštovních služeb nebo zahraniční osoby, která má oprávnění podle 
právního řádu, podle něhož byla založena, k výkonu obdobné činnosti jako tyto osoby a 
je oprávněna podnikat na území České republiky“. 

78. V části první se za § 20 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava V 
Schůze vlastníků“. 

79. § 20 se včetně nadpisu zrušuje. 

80. Nadpis nad označením § 21 se zrušuje. 

81. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „nebo změn doplňku dluhopisového programu“ zrušují 
a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“. 

82. Poznámka pod čarou č. 2 zní: 

„2) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

83. V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „pohledávek z “ zrušují a na konci textu písmene b) se 
doplňují slova „nebo vyplacení výnosu dluhopisů“. 

84. V § 21 odst. 1 písm. f) se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“ a za slovo „trhu“ 
se vkládají slova „nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem 
v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský 
prostor (dále jen „členský stát“)“. 

85. V § 21 odst. 4 se slova „v rámci dluhopisového programu“ zrušují. 

86. V § 21 se odstavec 6 zrušuje. 

87. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 21a 

Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků 

(1) Emitent určí den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků. Tento den 
nemůže předcházet dni jejího konání o více než 30 dnů. 
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(2) Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků je vždy sedmý den předcházejí konání 
schůze vlastníků, jsou-li dluhopisy přijaty k obchodování 

a) na evropském regulovaném trhu, 
b) na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, nebo 
c) v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě. 

§ 21b 

Pokud podle právního předpisu členského státu probíhá reorganizace podniku emitenta 
nebo jiné řešení finanční situace emitenta směřující k jejímu udržení nebo ozdravení, emitent 
nemusí svolat schůzi vlastníků.“. 

88. V § 22 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „uveřejnit oznámení o“ nahrazují slovy 
„oznámit“ a slova „, jinak alespoň ve 2 celostátně šířených denících“ se nahrazují slovy 
„nebo v prospektu“. 

89. V § 22 odst. 3 písm. b) se slova „dluhopisového programu“ nahrazují slovy „společné 
schůze vlastníků“. 

90. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a jejich zdůvodnění“. 

91. V § 22 odst. 3 písm. e) se slova „rozhodný den k účasti“ nahrazují slovy „den, který je 
rozhodný pro účast“ a slova „zaknihovaných dluhopisů nebo vlastníků podílů na 
sběrném dluhopisu“ se zrušují. 

92. V § 22 odst. 4 se za slovo „je“ vkládá slovo „mu“ a slova „k plnění povinností 
vyplývajících z tohoto zákona pro vlastníka, který svolává schůzi vlastníků“ se zrušují. 

93. V § 22 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků, 
lze rozhodnou jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů. 

(6) Pokud odpadne důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel stejným 
způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději týden před oznámeným datem jejího konání.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7. 

94. V § 22 odst. 7 se slova „Ustanovení odstavců 1 až 4 a ustanovení § 21 odst. 1 až 3, 5 a 
6“ nahrazují slovy „Odstavce 1 až 6, § 21 odst. 1 až 3 a 5, § 21a a § 24a až 24c“. 

95. V § 23 odst. 1 větě druhé a v odst. 2 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují 
slovy „ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků“. 

96. V § 23 odst. 1 větě třetí se slova „v rámci dluhopisového programu“ zrušují. 
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97. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

98. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Není-li schůze vlastníků schopna se usnášet, svolá svolavatel náhradní schůzi 
vlastníků. Náhradní schůze vlastníků se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána 
původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků musí mít nezměněný program jednání 
a je schopna se usnášet, i když není splněna některá z podmínek stanovených v odstavci 1.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 

99. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je 
rozhodný“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“. 

100. V § 23 odst. 5 větě třetí se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

101. V § 24 odst. 4 se doplňuje věta „Společný zástupce je povinen oznámit před svým 
ustanovením do funkce všem vlastníkům dluhopisů veškeré skutečnosti, které by mohly 
mít pro vlastníky dluhopisů význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet 
zájmů všech zastupovaných vlastníků dluhopisů a zájmů společného zástupce.“. 

102. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24c, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 24a 

Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku 

(1) Emisní podmínky nebo prospekt mohou upravit, za jakých podmínek se oprávněné 
osoby mohou účastnit schůze vlastníků s využitím přenosu dat po vedení, rádiem, optickými 
nebo jinými elektromagnetickými prostředky. 

(2) Podmínky musí být stanoveny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby 
oprávněné k účasti na schůzi vlastníků, a určit podíly na celkové jmenovité hodnotě 
nesplacené části emise dluhopisů; jinak se k hlasům projeveným takovým postupem ani 
k účasti takto hlasujících vlastníků dluhopisů nepřihlíží. 

(3) Vlastník dluhopisu, který využije práva podle odstavce 1, se považuje za 
přítomného na schůzi vlastníků. 

§ 24b 

Rozhodování mimo schůzi vlastníků 

(1) Nevyloučí-li emisní podmínky rozhodování mimo schůzi vlastníků s využitím 
technických prostředků (rozhodování per rollam), zašle emitent nebo jiný svolavatel návrh 
rozhodnutí všem vlastníkům dluhopisů na adresu uvedenou v seznamu vlastníků nebo jiným 
způsobem určeným emisními podmínkami. Ustanovení § 22 odst. 4 o součinnosti emitenta 
platí obdobně. 



 - 12 -

(2) Návrh rozhodnutí obsahuje také 

a) lhůtu pro doručení vyjádření vlastníka dluhopisu, určenou emisními podmínkami, jinak 
15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu vlastníkovi dluhopisu, 

b) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, a 
c) další údaje, určí-li tak emisní podmínky. 

(3) Nedoručí-li vlastník dluhopisu ve lhůtě podle odstavce 2 písm. a) emitentovi nebo 
jinému svolavateli souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.  

(4) Většina se počítá ze všech podílů na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části 
emise dluhopisů. 

(5) Výsledek rozhodování, včetně dne přijetí, oznámí svolavatel všem vlastníkům 
dluhopisů bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Není-li tato osoba emitentem, 
je povinna informovat též emitenta. 

(6) Vyžaduje-li tento zákon, aby o rozhodnutí schůze vlastníků byl pořízen notářský 
zápis (§ 23 odst. 7), vyžaduje se pořízení notářského zápisu také pro vyjádření vlastníka 
dluhopisu a uvede se v něm i obsah návrhu rozhodnutí schůze vlastníků, kterého se vyjádření 
týká. 

§ 24c 

Postup podle § 24a a 24b lze uskutečnit pouze, pokud emitent nebo jiný svolavatel 
zabezpečí technické podmínky pro ochranu přenášených dat.“. 

103. V části druhé se za označení části druhé vkládá označení nové hlavy I, které včetně 
nadpisu zní: 

„Hlava I 
Státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky a poukázky České národní banky“. 

104. Nadpis nad označením § 25 se zrušuje. 

105. V § 25 odst. 1 se za slovo „republikou“ vkládají slova „, jakož i obdobné cenné papíry 
představující právo na splacení dlužné částky, které Česká republika vydává podle 
cizího práva,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Česká republika může státní 
dluhopisy vydávat v České republice i v zahraničí.“. 

106. V § 25 odstavec 3 zní: 

„(3) Zvláštní zákon podle odstavce 2 písm. a) stanoví účel, maximální rozsah 
a maximální dobu splatnosti veškerých závazků vyplývajících ze státního dluhopisového 
programu podle odstavce 2 písm. a).“. 

107. V § 25 odst. 6 se slova „České národní banky vydávané podle zvláštního právního 
předpisu4a)“ nahrazují slovy „vydávané Českou národní bankou“. 

108. Poznámka pod čarou č. 4a se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje. 



 - 13 -

109. V § 25 odst. 7 a v § 26 odst. 1 větě třetí se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „nebo 
podle cizího práva“. 

110. V § 25 odst. 8 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1“, slova „§ 8 až 10,“ se zrušují, 
číslo „14“ se nahrazuje číslem „13“, číslo „24“ se nahrazuje slovem „24b“, na konci 
textu věty první se doplňují slova „a poukázky České národní banky“ a věta druhá se 
zrušuje. 

111. V § 26 odst. 1 a 2 se slovo „k)“ nahrazuje slovem „j)“. 

112. V § 26 odst. 2 se slova „dluhopisů vydávaných Českou národní bankou“ nahrazují slovy 
„poukázek České národní banky“. 

113. V § 26 odst. 3 větě druhé se slovo „dluhopisů“ nahrazuje slovem „poukázek“. 

114. V § 26 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 

115. V části druhé se za § 26 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava II 
Komunální dluhopisy“. 

116. § 27 zní: 

„§ 27 

(1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním samosprávným celkem. Jeho 
název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém názvu toto slovo 
obsahovat. 

(2) Územní samosprávný celek může vydat komunální dluhopisy, jestliže jeho 
ekonomická situace umožňuje splnit jeho závazky vyplývající z vydání komunálních 
dluhopisů a jestliže tyto závazky nemají výrazně negativní dopad na jeho hospodaření a 
rozvoj. 

(3) Komunální dluhopisy je možno vydat pouze za účelem získání peněžních 
prostředků na 

a) investice do dlouhodobého hmotného majetku sloužícího k zabezpečení úkolů spadajících 
do samostatné působnosti územního samosprávného celku, a to uspokojování potřeb 
občanů v oblastech bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, výchovy a 
vzdělávání, sociální péče, informací, celkového kulturního rozvoje nebo ochrany 
veřejného pořádku, 

b) odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou, nebo 
c) financování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie. 

(4) Lhůta splatnosti komunálního dluhopisu nesmí být delší než 15 let ode dne emise. 

(5) K vydání komunálních dluhopisů je nutný předchozí souhlas ministerstva. 
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(6) Žádost o předchozí souhlas podle odstavce 5 musí obsahovat základní údaje o 
žadateli, základní údaje o emisi komunálních dluhopisů, k jejichž vydání je požadován 
souhlas, a zdůvodnění žádosti. Přílohy k žádosti musí prokazovat splnění podmínek podle 
odstavců 2 až 4. Náležitosti žádosti, přílohy žádosti a vzor žádosti stanoví prováděcí právní 
předpis. 

(7) Ministerstvo předchozí souhlas podle odstavce 5 udělí, pokud jsou splněny 
podmínky podle odstavců 2 až 4. 

(8) Územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané z upsání komunálních 
dluhopisů na samostatném bankovním účtu tak, aby byl schopen doložit účel jejich použití. 

(9) Ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) se na emisi komunálních dluhopisů nevztahuje. 

(10) Ustanovení odstavců 2 až 8 se vztahují i na komunální dluhopisy vydávané 
v zahraničí nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky 
vydávané územním samosprávným celkem podle cizího práva.“. 

117. V části druhé se za § 27 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava III 
Hypoteční zástavní listy“. 

118. Nadpis nad označením § 28 se zrušuje. 

119. V § 28 odst. 4 se slova „České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného 
státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „členského státu“. 

120. V § 30 odst. 1 větě druhé se za slovo „nesmí“ vkládají slova „ve svém souhrnu“. 

121. V § 30 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu,5)“ nahrazují slovy „zákona 
upravujícího stavební spoření,“ a slova „zvláštního právního předpisu“ se nahrazují 
slovy „zákona o podpoře výstavby družstevních bytů“. 

122. Poznámka pod čarou č. 5 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje. 

123. V § 30 odst. 4 se za slovo „spoření“ vkládají slova „podle zákona upravujícího stavební 
spoření“. 

124. V § 30 odst. 5 se slovo „výstavbu,6)“ nahrazuje slovem „výstavbu,“ a slovo 
„výstavbu.6)“ se nahrazuje slovem „výstavbu.“. 

125. V § 31 odst. 1 písm. c) se slova „Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor“ zrušují. 
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126. V § 31 odst. 1 písm. d) se slova „cennými papíry vydanými Českou národní bankou 
podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „poukázkami České národní 
banky“. 

127. V § 31 odst. 1 písm. e) se slova „Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský 
hospodářský prostor“ zrušují. 

128. V části druhé se za § 32 vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava IV 
Vyměnitelné a prioritní dluhopisy“. 

129. Nadpis § 33 se zrušuje. 

130. V § 33 odst. 2 a v § 34 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech 
materiálech používaných k propagaci“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a ve všech 
propagačních sděleních týkajících se“. 

131. V § 33 odst. 3 se slovo „výplata“ nahrazuje slovem „vyplacení“. 

132. V části druhé se za § 33 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava V 
Podřízené dluhopisy“. 

133. Nadpis § 34 se zrušuje. 

134. V § 34 se odstavec 4 zrušuje. 

135. V části druhé se za § 34 vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní: 

„Hlava VI 
Sběrný dluhopis“. 

136. Nadpis nad označením § 35 se zrušuje. 

137. V § 35 odst. 1 se za slovo „upisování“ vkládají slova „, a případně dodatečné lhůty pro 
upisování,“. 
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138. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty „V případě zvýšení nebo snížení objemu 
emise se u opatrovatele podle § 36 odst. 1 na sběrném dluhopisu uvedou informace 
o rozhodné události, o změně celkové výše emise a případně doplňující informace 
o emisi. Tyto změny se provedou i v příslušné evidenci.“. 

139. V § 36 odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu“ zrušují. 

140. V § 36 odst. 2 větě první se slova „jednotlivých dluhopisů“ nahrazují slovy „podílů na 
sběrném dluhopisu“. 

141. V § 36 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 

142. V § 36 odst. 5 se slova „jednotlivých dluhopisů“ nahrazují slovy „podílu na sběrném 
dluhopisu“. 

143. Nadpis části třetí zní: „STÁTNÍ DOZOR MINISTERSTVA V SOUVISLOSTI S 
VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ“. 

144. § 37 a 38 včetně nadpisů znějí: 

„§ 37 

Základní ustanovení 

(1) Státní dozor nad vydáváním komunálních dluhopisů podle § 27 vykonává 
ministerstvo. 

(2) Státnímu dozoru ministerstva podle tohoto zákona podléhá územní samosprávný 
celek. 

§ 38 

Správní delikty 

(1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 27 odst. 5 vydá komunální dluhopis bez předchozího souhlasu ministerstva, 
b) použije peněžní prostředky získané upsáním komunálního dluhopisu v rozporu s § 27 

odst. 3, 
c) v rozporu s § 27 odst. 4 vydá komunální dluhopis s lhůtou splatnosti delší než 15 let, 

nebo 
d) v rozporu s § 27 odst. 8 nevede peněžní prostředky získané z upsání komunálních 

dluhopisů na samostatném bankovním účtu tak, aby byl schopen doložit účel jejich 
použití. 
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(2) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 27 
odst. 10 

a) vydá cenný papír představující právo na splacení dlužné částky podle cizího práva bez 
předchozího souhlasu ministerstva, 

b) použije peněžní prostředky získané upsáním cenného papíru představujícího právo na 
splacení dlužné částky podle cizího práva na jiný účel,  

c) vydá cenný papír představující právo na splacení dlužné částky podle cizího práva 
s lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo 

d) nevede peněžní prostředky získané z upsání cenného papíru představujícího právo na 
splacení dlužné částky podle cizího práva na samostatném bankovním účtu tak, aby byl 
schopen doložit účel jejich použití.“. 

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.“. 

145. § 39 se včetně nadpisu zrušuje. 

146. Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje. 

147. V § 40 odstavec 1 zní: 

„(1) Územní samosprávný celek neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, 
že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránil porušení právní 
povinnosti.“. 

148. V § 40 odst. 2 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „územnímu samosprávnému celku“. 

149. V § 40 odstavec 3 zní: 

„(3) Odpovědnost za správní delikt územního samosprávného celku zaniká, jestliže 
ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději 
však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.“. 

150. V § 40 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „v prvním stupni“ a slova „Česká 
národní banka“ se nahrazují slovem „ministerstvo“. 

151. § 41 se zrušuje.  

152. Pod označení § 42 se vkládá nadpis „Promlčení“. 

153. § 43 včetně nadpisu se zrušuje. 

154. V nadpise § 44 se za slovo „Uveřejňování“ vkládají slova „a zpřístupňování“. 
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155. V § 44 se za slovo „uveřejňování“ vkládají slova „nebo zpřístupňování“, za slovo 
„uveřejňují“ se vkládají slova „nebo zpřístupňují“ a na konci textu se doplňují slova 
„nebo v anglickém jazyce, je-li to v zájmu investorů“. 

156. V § 45 odst. 1 se slova „stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas s vydáním 
komunálních dluhopisů a příloh k žádosti (§ 27 odst. 2)“ nahrazují slovy „vydá 
vyhlášku podle § 27 odst. 6“. 

 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

1. Otisk podpisu osob oprávněných jednat jménem emitenta obsažený na listinném 
dluhopisu vydaném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemusí splňovat podmínku 
stanovenou v § 6 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

2. Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož 
i emisních podmínek dluhopisů schválených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se posuzují podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnost tohoto 
zákona (dále jen „dosavadní zákon“). 

3. Pro stanovení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů, jakož 
i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), lze u dluhopisů 
vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle dosavadního zákona. 

4. Jestliže emisní podmínky dluhopisů vztahující se k dluhopisům vydaným do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahují způsob oznamovaní konání schůze vlastníků, 
je svolavatel povinen uveřejnit oznámení o jejím konání alespoň ve 2 celostátně šířených 
denících. 

5. Řízení 

a) pro porušení povinnosti stanovené dosavadním zákonem, 
b) pro porušení podmínky stanovené v rozhodnutí vydaném podle dosavadního zákona, 

nebo 
c) o žádosti o schválení emisních podmínek dluhopisů, 

která Česká národní banka zahájila a která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; body 6 a 7 tím 
nejsou dotčeny. 

6. Řízení vedená Českou národní bankou s územním samosprávným celkem pro 
porušení povinnosti stanovené v § 27 dosavadního zákona (správní delikt podle § 39 odst. 1 
písm. m) dosavadního zákona) dokončí Česká národní banka podle dosavadního zákona. 
Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle 
zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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7. Bylo-li do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí České národní 
banky, kterým se ukládá územnímu samosprávnému celku pokuta za porušení povinnosti 
stanovené v § 27 dosavadního zákona (správní delikt podle § 39 odst. 1 písm. m) dosavadního 
zákona), a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada 
České národní banky podle dosavadního zákona. Pokud bankovní rada České národní banky 
takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání 
příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadního zákona. O obnově řízení a 
v přezkumném řízení ohledně takového rozhodnutí rozhoduje Česká národní banka podle 
dosavadního zákona. 

8. Pokuta uložená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona za jednání, které již není 
správním deliktem podle zákona č. 190/2004 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se nevybere. 

9. Lhůty, které počaly běžet podle dosavadního zákona do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny. 

 

Čl. III 
Zmocnění k vyhlášení úplného znění 

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá ze zákonů jej měnících. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

Čl. IV 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona 
č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 
zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona 
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., 
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona 
č. 139/2011 Sb. a zákona č. .../2011 Sb. (ST 276), se mění takto: 

1. § 83a se zrušuje. 

2. Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní: 

„§ 87a 

Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými 
papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“. 
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3. V § 92 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v České republice“ nahrazují slovy 
„podle českého práva“. 

4. V § 93 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se slova „§ 93 odst. 1“ nahrazují slovy 
„odstavci 1“. 

5. V § 145 odst. 8 písm. e) se slova „skutečností, na jejichž“ nahrazují slovy 
„ve skutečnosti, na jejímž“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

Čl. V 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po dni jeho vyhlášení. 




