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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. dubna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách
k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284
odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních spo-
lečnostech a investičních fondech, ve znění zákona
č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona
č. 148/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování
investičních fondů a o technikách k jejich obhospo-
dařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„požadavky na kvalitativní kritéria“ nahrazují slovy
„kvalitativní požadavky na“.

2. Poznámky pod čarou č. 2 až 14, 17, 19, 21 až
23 a 25 se zrušují, a to včetně odkazů na tyto po-
známky pod čarou.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) úvodní části ustano-
vení, písm. b), písm. c) úvodní části ustanovení,
písm. d), g) a v písm. h) se slovo „pravidel“ nahra-
zuje slovem „pravidla“.

4. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „pravidel pro
používání“ nahrazují slovy „pravidla pro použí-
vání“.

5. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 1 odst. 1
písm. d), § 1 odst. 3 písm. a), § 22 odst. 2 písm. b),
§ 25 odst. 3 a v § 65 odst. 2 písm. b) se slova „ma-
jetkových hodnot“ nahrazují slovem „věcí“.

6. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 1 odst. 3
písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. d) se slova „majetko-
vým hodnotám“ nahrazují slovem „věcem“.

7. V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „technik“ na-
hrazuje slovem „techniky“.

8. V § 1 odst. 1 písm. h) se slovo „standardní“
zrušuje.

9. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „limitů“ na-
hrazuje slovem „limity“.

10. V § 1 odst. 2 se slova „požadavky na kvali-
tativní kritéria pravidel, technik a limitů uvedených“
nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravidla,
techniky a limity uvedené“.

11. V § 1 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „požadavky na kvalitativní kritéria pravidel“
nahrazují slovy „kvalitativní požadavky na pravi-
dla“.

12. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Toto nařízení dále upravuje pro fond kva-
lifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je
oprávněn přesáhnout rozhodný limit, kvalitativní
požadavky na limity pro míru využití pákového
efektu na účet tohoto fondu a pro poskytnutí inves-
tičních nástrojů z majetku tohoto fondu jako finanč-
ního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle
práva cizího státu anebo jiného zajištění.“.

13. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Používá-li toto nařízení pojem

a) standardní fond, rozumí se jím v případě stan-
dardního fondu, který vytváří podfondy, pod-
fond standardního fondu,

b) zahraniční investiční fond, rozumí se jím v pří-
padě zahraničního investičního fondu, který vy-
tváří zařízení srovnatelná s podfondy, toto za-
řízení; přitom platí, že zařízení není srovnatelné
s podfondem, lze-li majetek v tomto zařízení
použít ke splnění dluhu, který není dluhem to-
hoto zařízení,

c) fond kolektivního investování, rozumí se jím
v případě fondu kolektivního investování, který
vytváří podfondy, podfond fondu kolektivního
investování,

d) speciální fond, rozumí se jím v případě speciál-
ního fondu, který vytváří podfondy, podfond
speciálního fondu,

e) fond nemovitostí, rozumí se jím v případě
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fondu nemovitostí, který vytváří podfondy,
podfond fondu nemovitostí,

f) fond peněžního trhu, rozumí se jím v případě
fondu peněžního trhu, který vytváří podfondy,
podfond peněžního trhu,

g) krátkodobý fond peněžního trhu, rozumí se jím
v případě krátkodobého fondu peněžního trhu,
který vytváří podfondy, podfond krátkodobého
fondu peněžního trhu,

h) fond kvalifikovaných investorů, rozumí se jím
v případě fondu kvalifikovaných investorů,
který vytváří podfondy, podfond fondu kvalifi-
kovaných investorů.“.

14. V části druhé hlavě I nadpis dílu 1 zní:
„Věci“.

15. V § 2 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. d), § 32
odst. 2 a v § 45 odst. 1 písm. a) se slova „majetkovou
hodnotu“ nahrazují slovem „věc“.

16. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

17. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „vydaný“
nahrazuje slovy „ , který je cenným papírem nebo
zaknihovaným cenným papírem vydaným“.

18. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , splňuje-li tento investiční cenný
papír podmínku podle písmene a) nebo b)“.

19. V § 3 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 2 písm. c),
§ 16, § 22 odst. 2 písm. b), § 32 odst. 4, § 33 odst. 4,
§ 45 odst. 2 písm. d), § 65 odst. 2 písm. b) a v § 81
odst. 1 se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slo-
vem „věci“.

20. V § 3 odst. 1 písm. d) se za číslo „16“ vklá-
dají slova „ , splňuje-li tento investiční cenný papír
podmínku podle písmene a) nebo b)“.

21. V § 3 odst. 2 písm. c) úvodní části ustano-
vení se slovo „cenu“ nahrazuje slovem „hodnotu“.

22. V § 3 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova
„přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou je tržní
cena, nebo cena určená způsobem, který je nezá-
vislý“ nahrazují slovy „spolehlivé a pravidelné oce-
nění, kterým je závěrečný kurz vyhlášený na trhu,
nebo jiné ocenění nezávislé“.

23. V § 3 odst. 2 písm. c) bodě 2 se slova „ana-
lýzy investičních příležitostí“ nahrazují slovy „in-
vestičního výzkumu“.

24. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V tomto nařízení pojem „investiční cenný
papír“ nezahrnuje investiční cenný papír, který je
cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papí-
rem vydaným investičním fondem nebo zahraničním
investičním fondem; to neplatí, jde-li o investiční
cenný papír uvedený v odstavci 1 písm. c).“.

25. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

26. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pro účely tohoto nařízení platí, že investič-
ní cenný papír neobsahuje derivát, pokud ve vztahu
k podkladovému aktivu nevyužívá pákový efekt.“.

27. V § 12 písm. a) se slova „majetková hod-
nota“ nahrazují slovem „věc“.

28. V § 17 odst. 1 se za slovo „fondu“ vkládá
text „(§ 98)“.

29. V § 21 odst. 3 se slova „investičního fondu“
nahrazují slovy „fondu kolektivního investování“.

30. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „12 a“ zrušují.

31. V § 22 odst. 4 se slova „Majetková hod-
nota“ nahrazují slovem „Věc“.

32. V § 25 odst. 4 se za slovo „od“ vkládají
slova „odstavců 1 a 2,“ a slova „a § 22 odst. 1“ se
nahrazují slovy „ , § 22 odst. 1 a § 23“.

33. V § 25 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od li-
mitu podle § 246 odst. 1 zákona o investičních spo-
lečnostech a investičních fondech, nejdéle však na
dobu 6 měsíců ode dne vzniku standardního fondu,
jehož statut mu umožňuje investovat jako podřízený
fond, nebo ode dne, kdy nabyla účinnosti změna
statutu standardního fondu tak, že tomuto fondu
umožnuje investovat jako podřízený fond nebo do
jiného řídícího fondu než doposud.“.

34. V § 30 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) standardní fond je v každém okamžiku schopen
splnit svou povinnost převést peněžní pro-
středky nebo dodat podkladové aktivum ply-
noucí z finančního derivátu sjednaného na účet
tohoto fondu.“.

35. V § 31 odst. 2 větě první, § 33 odst. 2
úvodní části ustanovení a v § 33 odst. 3 se slova
„Majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „Věci“.
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36. V § 31 odst. 2 větě druhé a poslední se slovo
„hodnoty“ nahrazuje slovem „věci“.

37. V § 31 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se nepoužije pro cenné papíry
a zaknihované cenné papíry vydané jedním emiten-
tem, vydal-li tyto cenné papíry nebo zaknihované
cenné papíry nebo převzal-li za ně záruku stát,
územní samosprávný celek členského státu, nebo
mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je
jeden nebo více členských států, jestliže

a) je to uvedeno ve statutu standardního fondu,

b) je ve statutu standardního fondu výslovně uve-
den stát, územní samosprávný celek členského
státu nebo mezinárodní finanční organizace, ve
vztahu k němuž může dojít k překročení limitu
20 % hodnoty majetku standardního fondu,

c) jsou v majetku standardního fondu v každém
okamžiku cenné papíry nebo zaknihované
cenné papíry z nejméně 6 různých emisí a

d) cenné papíry a zaknihované cenné papíry
z jedné emise netvoří více než 30 % hodnoty
majetku tohoto fondu.“.

38. V § 32 odst. 2 se slova „nebo dluhopis vy-
daný státem s ratingem v investičním stupni“ nahra-
zují slovy „nebo vysoce kvalitní dluhopis“.

39. V § 33 odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahra-
zuje slovy „ , vysoce kvalitní a, nejde-li o cenné pa-
píry nebo zaknihované cenné papíry přijatelné jako
finanční kolaterál pro měnové operace České ná-
rodní banky na domácím peněžním trhu,“.

40. V § 33 odst. 2 písm. c) se slova „ani emiten-
tem, kterému byl udělen úvěrový rating v jiném než
investičním stupni,“ zrušují.

41. § 34 včetně nadpisu zní:

„§ 34

Zajištění finančního derivátu poskytnuté
standardnímu fondu

Pro věci poskytnuté standardnímu fondu k za-
jištění finančního derivátu sjednaného na účet stan-
dardního fondu se § 31 odst. 2 a 3, § 32 odst. 2 a 3
a § 33 odst. 2 a 3 použijí obdobně.“.

42. V poznámce pod čarou č. 20 se slova
„IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování

a IAS 40 – Investice do nemovitostí“ nahrazují slovy
„v platném znění“.

43. V § 35 odst. 1 písm. a), § 36 a v § 44 odst. 1
se slovo „standardní“ zrušuje.

44. V nadpise nad označením § 36 se slova
„Standardní závazková“ nahrazují slovem „Závaz-
ková“.

45. Pod označení § 38 se vkládá nadpis „Cel-
ková expozice podřízeného fondu“.

46. V § 38 úvodní části ustanovení se slova
„standardní závazkovou metodou,“ zrušují.

47. V § 43 odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „podle mezinárodních účetních stan-
dardů upravených právem Evropské unie20)“.

48. V § 43 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Měnovým derivátem se pro účely tohoto
nařízení rozumí derivát, jehož podkladovým akti-
vem je měnový kurz nebo měna.“.

49. V § 44 odst. 1 a 2 se slova „fondového ka-
pitálu“ nahrazují slovem „majetku“.

50. V části třetí hlavě I nadpis dílu 1 zní:
„Věci“.

51. V § 45 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vy-
dávaný fondem kvalifikovaných investorů nebo
srovnatelným zahraničním investičním fon-
dem,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na c) a d).

52. V § 45 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

53. V § 45 odst. 3 se slova „a z něhož vyplývá
právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň
jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v peně-
zích“ zrušují.

54. V nadpise § 47 a v nadpise § 63 se slova
„fondem kolektivního investování nebo srovnatel-
ným“ nahrazují slovy „investičním fondem nebo“.

55. V § 47 odstavec 3 zní:

„(3) Do jmění speciálního fondu lze nabýt
cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný
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fondem kvalifikovaných investorů nebo srovnatel-
ným zahraničním investičním fondem,

a) obhospodařuje-li tento fond kvalifikovaných
investorů nebo srovnatelný zahraniční investič-
ní fond obhospodařovatel oprávněný přesáh-
nout rozhodný limit,

b) lze-li tento fond kvalifikovaných investorů
nebo srovnatelný zahraniční investiční fond na-
bízet v České republice a

c) investuje-li tento fond kvalifikovaných inves-
torů nebo srovnatelný zahraniční investiční
fond podle svého statutu nebo srovnatelného
dokumentu pouze do věcí, které lze nabýt do
jmění tohoto speciálního fondu.“.

56. V § 47 odst. 4 se slova „1 až 3“ nahrazují
slovy „1 a 2“.

57. V § 51 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

58. V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Do cenných papírů nebo zaknihovaných
cenných papírů uvedených v § 47 odst. 3 nelze in-
vestovat více než 10 % hodnoty majetku speciálního
fondu.“.

59. V § 64 odst. 1 se text „25 %“ nahrazuje
textem „50 %“, slova „fondu kolektivního investo-
vání“ se nahrazují slovy „investičního fondu“ a slovo
„srovnatelného“ se zrušuje.

60. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

61. V § 65 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „12 a“ a slova „2 a“ zrušují.

62. V § 70 odst. 4 se slova „v majetkových hod-
notách“ nahrazují slovy „ve věcech“.

63. V § 70 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Pro speciální fond se § 25 odst. 5 věta druhá použije
obdobně.“.

64. V § 71 odst. 1 se slova „pouze od osoby,
která je přípustnou protistranou a podléhá dohledu
České národní banky, orgánu dohledu jiného člen-
ského státu nebo orgánu dohledu jiného státu“ na-
hrazují slovy „se splatností kratší než 6 měsíců“.

65. V § 77 odst. 1 písm. a) se za slovo „derivát“
vkládají slova „ , který nesplňuje požadavek § 30
odst. 2 písm. a),“.

66. V § 77 odstavec 2 zní:

„(2) Způsob výpočtu celkové expozice speciál-
ního fondu vymezují čl. 6 až 11 a přílohy I až III
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/
/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/
/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky pro-
vozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transpa-
rentnost a dohled; § 44 odst. 1 se pro speciální fond
použije obdobně.“.

67. § 78 včetně nadpisu zní:

„§ 78

Zajištění finančního derivátu nebo komoditního
derivátu poskytnuté speciálnímu fondu

Pro věci poskytnuté speciálnímu fondu k zajiš-
tění finančního derivátu nebo komoditního derivátu
sjednaného na účet speciálního fondu se § 31 odst. 2
a 3, § 32 odst. 2 a 3 a § 33 odst. 2 a 3 použijí ob-
dobně.“.

68. V § 79 odst. 1 se slovo „pouze“ nahrazuje
slovem „i“.

69. V § 79 se odstavec 4 zrušuje.

70. V § 80 se odstavec 3 zrušuje.

71. V § 84 se odstavec 3 zrušuje.

72. V části páté se označení „HLAVA I“
včetně nadpisu zrušuje.

73. § 90 až 93 se včetně nadpisů a poznámky
pod čarou č. 24 zrušují.

74. § 95 se včetně nadpisu zrušuje.

75. V části páté se hlava II včetně nadpisu zru-
šuje.

76. V nadpise § 98 se slova „investičního fon-
du“ nahrazují slovy „fondu kolektivního investo-
vání“.

77. V § 98 úvodní části ustanovení, § 98
písm. a) a v § 98 písm. b) úvodní části ustanovení
se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu
kolektivního investování“.

78. V § 98 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „in-
vestiční fond“ nahrazují slovy „fond kolektivního
investování“.
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79. V § 98 se stávající text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Jde-li o akciovou společnost s proměn-
ným základním kapitálem, která nevytváří pod-
fondy, zohledňují se pro účely odstavce 1 pouze
aktiva z investiční činnosti a dluhy z investiční čin-
nosti.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2017, s výjimkou čl. I bodu 23, který nabývá účin-
nosti dnem 3. ledna 2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí:

Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 12. dubna 2017

o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2017

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 31. března 2017 vydalo výměr MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka
3/2017 ze dne 31. března 2017 a nabyl účinnosti dne 1. dubna 2017.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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