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VYHLÁŠKA

ze dne 17. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci,
ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na ka-
pitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k pro-
vedení § 127 odst. 3 tohoto zákona a podle § 8
odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 8
odst. 1 písm. g) tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zne-
užívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/
/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „transparenci“
nahrazuje slovy „o transparentnosti“.

2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) strukturu, formu a způsob zasílání informací
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 596/2014 České národní bance a

b) podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění in-
formační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g)
zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti ka-
pitálového trhu a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení
o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/
/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne
10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické
normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zve-
řejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne
29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické

normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné
zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění
vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne
13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické
normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů
zasvěcených osob a jejich aktualizace.“.

3. V § 1 odst. 2 úvodní část ustanovení včetně
poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:

„(2) Tato vyhláška dále zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie2), upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropské unie3) a stanoví

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES
ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na
průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném
trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/78/
/EU a 2013/50/EU a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2021/337.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007,
kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustano-
vením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků
na průhlednost týkajících se informací o emitentech, je-
jichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regu-
lovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/50/EU.

3) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815
ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde
o regulační technické normy specifikace jednotného
elektronického formátu pro podávání zpráv, ve znění
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/
/2100, 2020/1989 a 2022/352.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1210 ze dne
13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické
normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o formát seznamů
zasvěcených osob a jejich aktualizace.“.

4. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „nástroje“
vkládají slova „podle čl. 3 odst. 1 bodu 21 nařízení
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014
(dále jen „emitent finančního nástroje“)“.

5. V § 1 odst. 2 písm. e) a v § 21a se slova
„až § 119a“ nahrazují textem „ , § 119“.

6. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Výroční finanční zpráva podle § 118 zá-
kona je zasílána v elektronické podobě ve formátu
Extensible Hypertext Markup Language (přípo-
na xhtml) prostřednictvím elektronického formuláře,
jehož struktura je uvedena v příloze č. 1 k této vy-
hlášce. Pokud výroční finanční zpráva obsahuje kon-
solidovanou účetní závěrku, je konsolidovaná účetní
závěrka značkována za použití jazyka Extensible
Business Reporting Language (XBRL).“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7 až 15 se ozna-
čují jako poznámky pod čarou č. 6 až 14.

7. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Pololetní finanční zpráva podle § 119 zá-
kona je zasílána v elektronické podobě ve formátu
Portable Document Format (přípona pdf) prostřed-
nictvím elektronického formuláře, jehož struktura je
uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 12 odst. 2 se slova „Seznam podle čl. 18
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU)
2016/347“ nahrazují slovy „Seznam zasvěcených
osob podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014 a podle čl. 1 odst. 1 a 2,
čl. 2 odst. 2, přílohy I a III prováděcího nařízení
Komise (EU) 2022/1210 (dále jen „seznam“)“.

9. V § 13 se slova „manažerské transakci“ na-
hrazují slovy „obchodu osoby s řídicí pravomocí“
a za text „2016/523“ se vkládají slova „(dále jen „ma-
nažerská transakce“)“.

10. V § 15 odst. 1 se slova „internetové aplikace
České národní banky pro sběr informačních povin-
ností a registraci subjektů“ nahrazují slovy „systému
České národní banky pro sběr informačních povin-
ností“.

11. V § 15 odst. 2 se slova „výroční zpráva
a konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1
zákona a pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní

zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy
„výroční finanční zpráva podle § 118 zákona a polo-
letní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

12. V § 16 odst. 3 písm. a) až c) se slova
„z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zá-
kona nebo oznamovatele manipulace s trhem podle
§ 126 odst. 5 zákona“ nahrazují slovy „ze zneužití
trhu“.

13. V § 17 odst. 3 se slova „výroční zpráva
nebo konsolidovaná výroční zpráva podle § 118
odst. 1 zákona nebo pololetní zpráva nebo konsoli-
dovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona“
nahrazují slovy „výroční finanční zpráva podle § 118
zákona nebo pololetní finanční zpráva podle § 119
zákona“, za slova „opravnou informaci“ se vkládají
slova „spolu s původně zaslanou zprávou“ a za slo-
va „požadovat zaslání“ se vkládají slova „nového
úplného znění“.

14. V § 18 odst. 1 písm. b) se slovo „ , faxové“
zrušuje.

15. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje středníkem a doplňují se slova „to neplatí pro
uveřejnění výroční finanční zprávy podle § 118 zá-
kona, která je uveřejněna ve formátu Extensible
Hypertext Markup Language (přípona xhtml). Po-
kud výroční finanční zpráva obsahuje konsolidova-
nou účetní závěrku, je značkována za použití jazyka
Extensible Business Reporting Language (XBRL).“.

16. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

17. V § 20 odst. 2 se slova „výroční zprávy
a konsolidované výroční zprávy podle § 118 odst. 1
zákona, pololetní zprávy a konsolidované pololetní
zprávy podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy
„výroční finanční zprávy podle § 118 zákona a polo-
letní finanční zprávy podle § 119 zákona“.

18. V § 20 odst. 2 a 3 se za textem „§ 118“ text
„odst. 1“ zrušuje.

19. V § 20 odst. 5 se slova „výroční zprávě
a konsolidované výroční zprávě podle § 118 odst. 1
zákona a pololetní zprávy a konsolidované pololetní
zprávy podle § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy
„výroční finanční zprávě podle § 118 zákona a polo-
letní finanční zprávě podle § 119 zákona“.

20. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „Výroční
zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle
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§ 118 odst. 1 zákona a pololetní zpráva a konsoli-
dovaná pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zá-
kona“ nahrazují slovy „Výroční finanční zpráva
podle § 118 zákona a pololetní finanční zpráva
podle § 119 zákona“.

21. V příloze č. 1 se slova „ , údaje o auditorské
společnosti a/nebo auditorovi zprávy“ zrušují a slova
„výroční zpráva, konsolidovaná výroční zpráva, po-
loletní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva
podle § 118 odst. 1 a § 119 odst. 1 zákona“ nahrazují
slovy „výroční finanční zpráva podle § 118 zákona
nebo pololetní finanční zpráva podle § 119 zákona“.

22. Na konci přílohy č. 12 se doplňuje věta
„Pokud se seznam sestavuje nebo aktualizuje pouze
kvůli údajům uvedeným v příloze I vzoru 2 a přílo-
ze III vzoru 2 prováděcího nařízení Komise (EU)
2022/1210, údaje spojené se samotnou vnitřní infor-
mací se v elektronickém formuláři neuvádějí.“.

23. V příloze č. 15 části I úvodní části ustano-
vení se za slovo „Výroční“ vkládá slovo „finanční“.

24. V příloze č. 15 části I písm. e) se za slovo
„výroční“ vkládá slovo „finanční“.

25. V příloze č. 15 nadpis části II zní: „Výroční
finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který
má povinnost sestavovat konsolidovanou účetní
závěrku“.

26. V příloze č. 15 části II bodu 1 se v úvod-
ní části ustanovení slova „Konsolidovaná výroční
zpráva emitenta ze třetího státu“ nahrazují slovy
„Výroční finanční zpráva emitenta ze třetího státu,
který má povinnost sestavovat konsolidovanou účet-
ní závěrku,“.

27. V příloze č. 15 části II bodu 1 písm. e)

a bodu 2 úvodní části ustanovení se slova „konsoli-
dovaná výroční“ nahrazují slovy „výroční finanční“.

28. V příloze č. 15 části IV bodu 1 úvodní části
ustanovení se za slovo „pololetní“ vkládá slovo „fi-
nanční“.

29. V příloze č. 15 části IV písm. e) se za slovo
„pololetní“ vkládá slovo „finanční“.

30. V příloze č. 15 části IV bodu 2 se za slovo
„výroční“ vkládá slovo „finanční“ a za slovo „polo-
letní“ se vkládá slovo „finanční“.

31. V příloze č. 15 nadpis části V zní: „Polo-
letní finanční zpráva emitenta ze třetího státu,
který má povinnost sestavovat konsolidovanou
účetní závěrku“.

32. V příloze č. 15 části V se v úvodní části
ustanovení slova „Konsolidovaná pololetní zpráva
emitenta ze třetího státu“ nahrazují slovy „Pololetní
finanční zpráva emitenta ze třetího státu, který má
povinnost sestavovat konsolidovanou účetní zá-
věrku,“.

33. V příloze č. 15 části V písm. e) se slova
„konsolidovaná pololetní“ nahrazují slovy „polo-
letní finanční“.

34. V příloze č. 15 části VI se slova „zprávě,
konsolidované výroční zprávě, pololetní zprávě
a konsolidované pololetní zprávě“ nahrazují slovy
„finanční zprávě a pololetní finanční zprávě“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků

Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6
zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zá-
kona č. 307/2018 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých
bloků, se mění takto:

1. V § 2 písm. b) bod 1 zní:

„1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku
shodnou s kódem, kterým je identifikátor
krycího portfolia příslušného krytého bloku
podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcí-
ho nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne
17. prosince 2020, kterým se stanoví prová-
děcí technické normy pro uplatňování naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv
institucí pro účely dohledu, a kterým se zru-
šuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014,
(dále jen „kód“),“.

2. V § 2 písm. b) se na konci textu bodu 3
doplňují slova „ , „evropský krytý dluhopis (pré-
miový)“ nebo jeho překlad do úředního jazyka
Evropské unie“.

3. V § 2 písm. b) bod 4 zní:

„4. limity a další podmínky nad rámec zákona
o dluhopisech stanovené emisními podmín-
kami, ke kterým se emitent pro účely plnění
zákona o dluhopisech zavázal,“.

4. V § 2 písm. b) se doplňují body 10 až 12,
které znějí:

„10. souhrnnou hodnotu likviditní rezervy pro
účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona
o dluhopisech,

11. hodnotu maximálního kumulativního čis-
tého odtoku likvidity z krytého bloku po
dobu následujících 180 dnů pro účely testu
podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,

12. podmínky pro struktury prodloužitelné
splatnosti podle § 28ab zákona o dluho-
pisech, pokud emitent dluhopisy s těmito
vlastnostmi vydal,“.

5. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „a investiční
podniky“ zrušují.

6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) datum splatnosti pohledávky z úvěru.“.

7. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) typ, datum sjednání, datum účinnosti, datum
splatnosti a v případě derivátu také název druhé
smluvní strany derivátu,“.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Informace o majetkové hodnotě v rejstříku
krycích aktiv, která slouží jako likviditní rezerva, ob-
sahuje kromě informací podle odstavce 2 alespoň

a) druh krycího aktiva podle § 28aa odst. 3 zákona
o dluhopisech, přičemž u

1. aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. a) zákona
o dluhopisech se uvede úroveň aktiva podle
čl. 10 až 12 nařízení Komise v přenesené pra-
vomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014,
kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud
jde o požadavek na úvěrové instituce týkající
se krytí likvidity, v platném znění,

2. aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. b) zákona
o dluhopisech se uvede typ expozice,

b) hodnotu věci pro účely § 28aa zákona o dluho-
pisech.“.

9. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) datum splatnosti emise,“.

10. V § 5 odst. 2 písm. f) se za slovo „naběh-
lého“ vkládají slova „a nevyplaceného“.

11. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V případě informací podle § 2 písm. b) bodů 10 a 11
stačí jejich aktualizace v evidenci na měsíční bázi.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Guvernér:

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 16. srpna 2022

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministr:

v z. prof. PaedDr. Wildová, CSc., v. r.

náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
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-moraviapress.com. 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 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061,
690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail –
sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; 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, BMSS START, s. r. o.,
Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10:
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: 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. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány ne-
prodleně 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. 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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