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O B S A H:
199. V y h l á š k a o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
200. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
201. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
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199
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2020
o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Česká národní banka stanoví podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/
/2013 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 33
odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65
odst. 1, § 69 odst. 4, § 77b odst. 1, § 96 odst. 5, § 97
odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113
odst. 8 tohoto zákona:
§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje vzor tiskopisu žádosti a obsah jeho příloh, pokud žadatel žádá o
a) povolení k činnosti penzijní společnosti,
b) registraci další činnosti penzijní společnosti,
c) souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti,
d) souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti
tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo
50 %, anebo k ovládnutí penzijní společnosti,
e) povolení fúze penzijních společností,
f) odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti,
g) povolení k vytvoření účastnického fondu,
h) schválení statutu účastnického fondu a jeho
změn,
i) povolení k převodu obhospodařování všech
účastnických fondů na jinou penzijní společnost,
j) odnětí povolení k vytvoření účastnického
fondu,
k) povolení sloučení účastnických fondů.
(2) Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti
náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele, její formáty a další
technické náležitosti.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem,
jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba
nebo fyzická osoba, která je občanem České
republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě
zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž zahraniční právnická osoba má nebo
v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím
státem, ve kterém zahraniční právnická osoba
nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla
umístěn obchodní závod nebo pobočku,
anebo v něm vykonávala svoji činnost nebo
měla svůj majetek, pokud právní řád tohoto
cizího státu upravuje trestní odpovědnost
právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad
o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení
obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu
z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje
a doklady o dosavadní činnosti osoby za období
posledních 10 let, zejména o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, to neplatí, pokud
k němu došlo na základě žádosti osoby, která
je držitelem tohoto povolení, a tato žádost
nebyla podána v době, kdy již probíhalo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního
orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným
povoláním do funkce nebo s nabytím kvali-
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fikované účasti, zvýšením kvalifikované
účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl
takový souhlas vyžadován, a
5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo
asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu nebo uložení disciplinárního
trestu takovouto komunitou za porušení
právní povinnosti,
c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované
účasti nebo jejím zvýšením prohlášení osoby
o tom, zda
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tuce, instituce elektronických peněz, správce
informací o platebním účtu nebo osoba, jejímž
předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost
vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato
osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá
dohledu ve státě svého sídla,
f) strategickým záměrem záměr, který zahrnuje
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být penzijní
společnost ovládána,

1. má nebo nabývá podíly vlastním jménem
a na vlastní účet,

2. předpokládané změny výše kvalifikované
účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací
práva ve prospěch třetí osoby,

3. předpokládanou míru zapojení do řízení
penzijní společnosti,

3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl
převeden výkon hlasovacích práv nebo která
má uplatňovat významný vliv na řízení, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající
nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí
obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky,
z nichž takové dluhy mohou vzniknout,
d) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední
3 účetní období, nebo za období, po které
osoba vykonává podnikatelskou činnost,
jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční
zprávy a účetní závěrky za stejné období,
a pokud má být podle zákona o účetnictví
účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem a
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky a souhrnné informace o majetku a dluzích, jedná-li
se o fyzickou osobu,
e) regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými
papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební insti-

4. předpokládanou podporu penzijní společnosti vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení
zhoršené finanční situace,
5. informace o tom, zda byla nebo má být
uzavřena dohoda o prosazování společných
zájmů s jiným akcionářem penzijní společnosti, a
6. předpokládané změny v činnosti penzijní
společnosti, ve způsobu financování dalšího
rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve
způsobu rozdělování fondů a politice úhrady
ztrát, dále předpokládané změny v řídicím
a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr, má-li kvalifikovaná účast dosáhnout nebo překročit
20 %, anebo má-li dojít k ovládnutí penzijní
společnosti,
g) údaji o osobách s úzkým propojením
1. identifikační údaje osoby za každou osobu
s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým
propojením osoba se sídlem v jiném členském státě, též uvedení, zda se jedná o osobu,
která má povolení orgánu dohledu jiného
členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu
takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není
členským státem, též doložení, že právní
předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání
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účinnému výkonu dohledu nad penzijní společností,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi
jednotlivými úzce propojenými osobami
s uvedením předmětu jejich činnosti a
3. je-li osobou s úzkým propojením právnická
osoba, identifikační údaje osoby za 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo za všechny společníky,
má-li jich právnická osoba méně než 10,
a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích
právech vyjádřené v procentech,
h) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná
praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu
také popis vykonávané činnosti a rozsahu
pravomocí a odpovědností spojených s touto
činností s uvedením počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost
podle bodu 3 vykonávána, a
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud
byl takový souhlas třeba,
i) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce,
studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu,
způsob a datum ukončení studia, případně
získané akademické tituly a
2. přehled absolvovaných odborných zkoušek
a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření,
j) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo osoba, která
jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby.
§3
Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti
(K § 33 odst. 3 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
(1) Žádost o povolení k činnosti penzijní spo-
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lečnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden
v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží
přílohy obsahující informace o žadateli, osobách
s kvalifikovanou účastí na žadateli a informace
o předpokládané činnosti penzijní společnosti a jejím
zabezpečení.
(2) Přílohami obsahujícími informace o žadateli
jsou
a) zakladatelské právní jednání,
b) uvedení skutečného sídla, pokud se liší od sídla
žadatele,
c) informace o kapitálu zahrnující výši kapitálu
a jeho původ včetně dokladu prokazujícího tuto
skutečnost a dále doklad o splacení základního
kapitálu,
d) seznam vedoucích osob žadatele a za každou
vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby,
2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
3. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi; pokud se vedoucí osoba
podílí na činnostech podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, též
osvědčení o absolvování odborné zkoušky
podle tohoto zákona,
4. přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí
osoba jmenována nebo jinak povolána, za
období posledních 10 let a za každou z těchto
právnických osob identifikační údaje osoby,
její předmět činnosti, označení vykonávané
funkce, období jejího výkonu a dále uvedení,
zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této
právnické osobě uvedenou funkci souběžně
s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele
a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
5. popis finančních a personálních vztahů této
osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám žadatele, ovládající osobě žadatele a vedoucím osobám této osoby, jde-li o právnickou osobu, a k akcionářům s kvalifikovanou
účastí na žadateli,
6. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis
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(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách
s kvalifikovanou účastí, osobách, které jednáním ve
shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast
na žadateli, a o ovládající osobě jsou

9. přehled právnických osob, vůči kterým je
osoba podle písmene a) osobou ovládající
nebo uplatňuje významný vliv na řízení této
právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její
předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo
popis jiné formy uplatňování významného
vlivu na řízení této právnické osoby,

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli
a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou
dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli,
a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy
mezi těmito osobami; u osob jednajících ve
shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě
které se osoba stává osobou ovládající žadatele,

10. přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle
písmene a) jmenována nebo jinak povolána,
za období posledních 10 let a za každou
z těchto právnických osob identifikační
údaje osoby, její předmět činnosti a označení
vykonávané funkce a období jejího výkonu
v této právnické osobě, a

b) za každou osobu podle písmene a)

11. popis finančních a personálních vztahů této
osoby k žadateli a případně členům skupiny,
do které žadatel náleží, vedoucím osobám
žadatele a ostatním akcionářům žadatele,

výkonu této funkce z hlediska svěřených
pravomocí a odpovědností a
e) údaje o osobách s úzkým propojením.

1. identifikační údaje osoby,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu
nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou (dále jen „údaj
o výši podílu“) nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo
nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu
uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je
podíl nabýván,
3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje osoby za 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo za všechny společníky,
má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich
podílů na hlasovacích právech,
4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být
starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu
nebo podnikající fyzickou osobu,
5. finanční výkazy a další doklady prokazující
původ finančních zdrojů, ze kterých bylo
nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované
účasti, pokud nejsou již uvedeny v příloze
podle odstavce 2 písm. c),
6. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
7. doklad související s nabytím nebo zvýšením
kvalifikované účasti,
8. strategický záměr,

c) seznam vedoucích osob právnické osoby podle
písmene a) a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby,
2. popis vykonávané funkce v organizační
struktuře právnické osoby,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných
funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí
v jiných právnických osobách, do kterých
byla osoba jmenována nebo jinak povolána,
a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti
a označení vykonávané funkce, kterou osoba
v této právnické osobě vykonává, a
5. popis finančních a personálních vztahů této
osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele
a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na
žadateli, nejsou-li tyto informace již uvedeny
v příloze podle písmene b) bodu 11,
d) je-li osoba podle písmene a) regulovanou institucí, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby,
e) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě,
který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písme-
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ne a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je
regulace předcházení legalizace výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu
v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní
vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k záměru
této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti penzijní společnosti, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a k možné
výměně informací nezbytných pro výkon
dohledu nad penzijní společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.
(4) Přílohami obsahujícími informace o předpokládané činnosti penzijní společnosti a jejím zabezpečení jsou
a) plán obchodní činnosti podle § 32 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
b) návrh organizačního uspořádání včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností, s uvedením činností orgánů penzijní společnosti
a s nimi spojených působností a rozhodovacích
pravomocí; v rámci organizačního uspořádání
se současně vymezí funkce, jejichž výkon je
vzájemně neslučitelný,
c) návrh vnitřních předpisů penzijní společnosti
zahrnující
1. řídicí a kontrolní systém, zejména pravidla
vnitřní kontroly a systém řízení rizik,
2. pravidla pro obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti a
3. pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní
společnosti,
d) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1. výkon činností penzijní společnosti spočívající v obhospodařování účastnických fondů,
2. průběžnou kontrolu dodržování povinností
penzijní společnosti plynoucích z právních
předpisů, z vnitřních předpisů penzijní spo-
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lečnosti a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,
3. řízení rizik a
4. výkon vnitřního auditu,
e) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi všech osob uvedených v seznamu podle písmene d),
f) seznam činností, které penzijní společnost hodlá
vykonávat prostřednictvím jiné osoby, s uvedením způsobu zajištění naplnění podmínek pro
vykonávání činností prostřednictvím jiné osoby, návrh nebo základní zásady smlouvy o výkonu činnosti prostřednictvím jiné osoby, má-li
být taková smlouva po udělení povolení uzavřena, a identifikační údaje této osoby a
g) další přílohy podle rozsahu vykonávaných činností penzijní společnosti, kterými jsou
1. návrh způsobu zpracování a evidence informací, komunikace s účastníky, vedení účetnictví a vedení osobních penzijních účtů
účastníků,
2. návrh způsobu technického zabezpečení výkonu činnosti a poskytování služeb prostřednictvím internetu,
3. doklady o zajištění přímého spojení s depozitářem, případně dalšími osobami, které mají
provádět obchodování s majetkem účastnického fondu nebo vedení jeho evidence, a
4. doklady o zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji.
(5) Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli
podle odstavce 3 písm. a), která je regulovanou institucí, může namísto dokladů podle odstavce 3
písm. b) bodu 6 a písm. c) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě sídla této osoby, že se jedná o osobu
podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento
orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky
svědčící o její nedůvěryhodnosti.
(6) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti
podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené
soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem
příslušného cizího státu.
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§4
Žádost o souhlas k výkonu funkce
vedoucí osoby penzijní společnosti
(K § 39 odst. 4 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
(1) Žádost o souhlas k výkonu funkce vedoucí
osoby penzijní společnosti se podává na tiskopisu,
jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží identifikační údaje osoby, která
má být vedoucí osobou penzijní společnosti, a za
tuto vedoucí osobu
a) doklady k posouzení důvěryhodnosti,
b) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi; pokud se vedoucí osoba podílí
na činnostech podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, též osvědčení
o absolvování odborné zkoušky podle tohoto
zákona,
c) navrhovanou funkci vedoucí osoby v organizačním uspořádání penzijní společnosti a stručný
popis výkonu funkce vedoucí osoby z hlediska
svěřených pravomocí a odpovědností,
d) přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a dalších funkcí v jiných právnických
osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních
10 let a za každou z těchto právnických osob
identifikační údaje osoby, její předmět činnosti,
označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí osoba hodlá
vykonávat v této právnické osobě uvedenou
funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí
osoby penzijní společnosti a zda se jedná
o funkci výkonného nebo nevýkonného člena, a
e) popis finančních a personálních vztahů této
osoby k penzijní společnosti a ostatním vedoucím osobám penzijní společnosti, ovládající
osobě penzijní společnosti a vedoucím osobám
této ovládající osoby, jde-li o právnickou osobu,
a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti.
(2) Pokud v souvislosti se změnou vedoucí osoby dochází ke změně organizačního uspořádání penzijní společnosti, včetně změn kompetencí dosavadních vedoucích osob, je součástí žádosti aktualizované organizační uspořádání.
(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti
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podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené
soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem
příslušného cizího státu.
§5
Žádost o registraci další činnosti
penzijní společnosti
(K § 35 odst. 5 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o registraci další činnosti penzijní společnosti podle § 35 odst. 1 písm. a) až d) zákona
o doplňkovém penzijním spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce,
k němuž žadatel přiloží
a) uvedení další činnosti podle § 35 odst. 1
písm. a) až d) zákona o doplňkovém penzijním
spoření, o jejíž registraci žadatel žádá,
b) předpokládané dopady další činnosti na činnost
penzijní společnosti,
c) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další činnosti, zejména vnitřních předpisů
upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
d) analýzu jednotlivých typů krizových situací při
provádění další činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb,
a postupy pro řešení takových situací,
e) doklady podle § 35 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření, pokud mají být vykonávány činnosti uvedené v § 35 odst. 1 písm. a)
nebo c) tohoto zákona, a
f) doklad opravňující k další činnosti podléhající
registraci vydaný příslušným orgánem, pokud
není tímto orgánem Česká národní banka.
§6
Žádost o souhlas k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na penzijní společnosti
nebo k jejímu ovládnutí
(K § 44 odst. 1 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
(1) Žádost o souhlas k nabytí kvalifikované
účasti nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní
společnosti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %,
30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí této osoby, se
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předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky, k němuž žadatel přiloží
a) identifikační údaje osoby za penzijní společnost, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,
b) údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni
podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení penzijní
společnosti, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého
podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je
podíl nabýván,
c) je-li žadatel právnickou osobou, identifikační
údaje osoby za 10 největších společníků podle
podílu na hlasovacích právech, nebo za všechny
společníky, má-li jich méně než 10, a údaje
o výši jejich podílů na hlasovacích právech,
d) je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné obdobné evidence
podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,
e) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých
má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
f) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
g) doklad související s nabytím nebo zvýšením
kvalifikované účasti žadatelem,
h) strategický záměr,
i) přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný
vliv na řízení této právnické osoby, a za každou
z těchto právnických osob identifikační údaje
osoby, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
j) přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a dalších funkcí v jiných právnických
osobách, do kterých byl žadatel jmenován či
jinak povolán, za období posledních 10 let
a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu
funkce v této právnické osobě,
k) popis finančních a personálních vztahů žadatele
k penzijní společnosti, případně jednotlivým
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členům skupiny, do které tato penzijní společnost náleží, vedoucím osobám a současným
akcionářům penzijní společnosti,
l) seznam vedoucích osob žadatele, je-li žadatel
právnickou osobou, a za každou vedoucí osobu
1. identifikační údaje osoby,
2. popis vykonávané funkce v organizační
struktuře žadatele,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných
funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí
v jiných právnických osobách, do kterých
byla osoba podle seznamu jmenována nebo
jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje osoby, její
předmět činnosti a označení vykonávané
funkce a
5. popis finančních a personálních vztahů osoby k penzijní společnosti a vedoucím osobám
penzijní společnosti a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti, nejsou-li tyto informace již v popisu podle písmene k),
m) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se
kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne
kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %,
30 % nebo 50 % na penzijní společnosti, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,
popis skutečnosti, na základě které dochází
k jednání ve shodě, a za každou osobu, s níž
žadatel jedná ve shodě,
1. identifikační údaje osoby a
2. údaje o výši podílu na penzijní společnosti za
jednotlivé osoby jednající ve shodě a celkem
za tyto osoby,
n) dochází-li k ovládnutí penzijní společnosti,
popis skutečnosti, na základě které dochází
k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu akcionáře, který není ovládající osobou,
o) je-li žadatel regulovanou institucí, uvedení
orgánu dohledu, který vykonává dohled nad
žadatelem,
p) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního
celku, do nějž bude penzijní společnost za-
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hrnuta, s uvedením osob, které v rámci skupiny
budou spadat do působnosti výkonu dohledu
na konsolidovaném základě,
q) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským
státem,
1. základní informace o systému regulace státu
sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad
ním vykonává dohled, je-li žadatel osobou
s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k jeho záměru účastnit se
v České republice majetkově na činnosti penzijní společnosti a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad
penzijní společností.
(2) Žadatel, který je regulovanou institucí,
může místo dokladů podle odstavce 1 písm. f) a l)
bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu
sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho
dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil,
a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její
nedůvěryhodnosti.
(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti
podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené
soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem
příslušného cizího státu.
(4) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na penzijní společnosti
nebo jejím ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby penzijní společnosti, postupuje žadatel obdobně
podle § 4 odst. 1.
§7
Žádost o povolení fúze penzijních společností
(K § 65 odst. 1 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
(1) Žádost o povolení fúze penzijních společností se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden
v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží
a) seznam společností zúčastněných na fúzi s uvedením identifikačního čísla osoby,
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b) údaje o výši základního kapitálu, výši splaceného základního kapitálu s uvedením počtu,
výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž
byl základní kapitál upsán nebo splacen, a počtu,
jmenovité hodnoty a formy akcií nástupnické
společnosti a údaje, zda budou tyto akcie vydány jako listinné nebo zaknihované,
c) seznam vedoucích osob nástupnické společnosti s uvedením identifikačních údajů osoby
a funkce, kterou mají vykonávat, a za každou
vedoucí osobu dále
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi; pokud se vedoucí osoba
bude podílet na činnostech podle § 74 odst. 1
zákona o doplňkovém penzijním spoření, též
osvědčení o absolvování odborné zkoušky
podle tohoto zákona,
3. funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání nástupnické společnosti a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených
pravomocí a odpovědností,
4. přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí
osoba jmenována nebo jinak povolána, za
období posledních 10 let a za každou z těchto
právnických osob identifikační údaje osoby,
její předmět činnosti, označení vykonávané
funkce, období jejího výkonu a dále uvedení,
zda vedoucí osoba hodlá vykonávat v této
právnické osobě uvedenou funkci souběžně
s výkonem funkce vedoucí osoby nástupnické společnosti a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
5. popis finančních a personálních vztahů této
osoby k nástupnické společnosti a ostatním
vedoucím osobám nástupnické společnosti
a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na
nástupnické společnosti,
d) projekt fúze penzijních společností podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev, informace podle § 65 odst. 2
zákona o doplňkovém penzijním spoření a dále popis dopadů fúze na nároky a prostředky účastníků doplňkového penzijního spoření
a na výkon činnosti nástupnické penzijní společnosti a výkon činností souvisejících s činností
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této penzijní společnosti z hlediska plnění požadavků na jejich obezřetný výkon,
e) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů společností zúčastněných na fúzi, případně souhlasy s upuštěním
od jejich zpracování,
f) znaleckou zprávu nebo zprávy včetně stanoviska znalce k náležitostem projektu podle § 65
odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
g) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření nebo
mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření a
h) uvedení skupin osob, mezi nimiž a nástupnickou
společností vznikne v důsledku fúze úzké propojení, identifikační údaje osob, které v důsledku fúze získají kvalifikovanou účast na nástupnické společnosti, a údaj o výši podílu nebo
popis jiné formy uplatňování významného vlivu
na řízení nástupnické společnosti.
(2) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti
podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené
soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem
příslušného cizího státu.
§8
Žádost o povolení k vytvoření účastnického fondu
(K § 96 odst. 5 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o povolení k vytvoření účastnického
fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden
v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží
a) název vytvářeného účastnického fondu,
b) seznam vedoucích osob penzijní společnosti,
které mají obhospodařovat účastnický fond,
a za každou vedoucí osobu
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penzijní společnosti, která má obhospodařovat
účastnický fond, a aktuální výši objemu majetku v účastnických fondech obhospodařovaných
touto penzijní společností,
e) identifikační údaje osoby, která má být depozitářem,
f) depozitářskou smlouvu, nebo její návrh spolu
s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto
smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí
uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční
banky, která bude vykonávat činnost depozitáře
pro účastnický fond,
g) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi vedoucí osoby organizačního
útvaru depozitáře, případně dalších osob, které
budou zabezpečovat pro účastnický fond činnost depozitáře, a
h) přílohy podle § 3, které jsou dotčeny změnami
v souvislosti s obhospodařováním příslušného
fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.
§9
Žádost o povolení k převodu obhospodařování
všech účastnických fondů
na jinou penzijní společnost
(K § 109 odst. 6 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o povolení k převodu obhospodařování
všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden
v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží
a) popis podmínek a způsobu, kterým se mají převést účastnické fondy na jinou penzijní společnost, včetně uvedení
1. názvu účastnického fondu, jehož obhospodařování má být převedeno,
2. identifikačních údajů osoby, pokud jde
o penzijní společnost, z které má být obhospodařování převedeno, a

2. životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi,

3. identifikačních údajů osoby, pokud jde
o penzijní společnost, na kterou má být obhospodařování převedeno, (dále jen „přejímající penzijní společnost“),

c) návrh statutu účastnického fondu v rozsahu
informací podle § 97 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

b) účetní závěrky zúčastněných penzijních společností sestavené k poslednímu dni kalendářního
měsíce předcházejícího podání žádosti,

d) informaci o aktuální výši vlastního kapitálu

c) účetní závěrku převáděných účastnických fondů

1. identifikační údaje osoby a
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sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti,

d) stanovisko depozitáře zúčastněných účastnických fondů,

d) informace za každý převáděný účastnický fond,
alespoň o výši, struktuře a likviditě majetku,
počtu účastníků a výkonnosti fondu,

e) informace o slučovaných účastnických fondech,
alespoň o výši, struktuře a likviditě majetku,
počtu účastníků, výkonnosti, investičním zaměření a struktuře požadovaných úplat, a to za
každý slučovaný účastnický fond, a

e) informaci o aktuální výši vlastního kapitálu přejímající penzijní společnosti, pokud tato informace není zřejmá z účetní závěrky penzijní společnosti, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů obhospodařovaných touto penzijní společností,
f) identifikační údaje osoby, která má být depozitářem,
g) depozitářskou smlouvu, nebo její návrh spolu
s písemným příslibem depozitáře uzavřít tuto
smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí
uzavřenou s bankou nebo pobočkou zahraniční
banky, která bude vykonávat činnost depozitáře
pro účastnické fondy,
h) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi vedoucí osoby organizačního
útvaru depozitáře, případně dalších osob, které
budou zabezpečovat pro účastnický fond činnost depozitáře; tyto dokumenty nemusí dokládat osoby depozitáře účastnického fondu, pokud bude depozitář i po převodu stejný, a
i) přílohy podle § 3, které jsou u přejímající penzijní společnosti dotčeny změnami v souvislosti
s převodem obhospodařování všech účastnických fondů.
§ 10
Žádost o povolení sloučení účastnických fondů
(K § 113 odst. 8 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o povolení sloučení účastnických fondů
se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze
k této vyhlášce, k němuž žadatel přiloží
a) údaje o účastnických fondech, pro které se žádá
o povolení ke sloučení, obsahující název slučovaného fondu, název přejímajícího fondu a rozhodný den sloučení,
b) identifikační údaje osoby za každou penzijní
společnost obhospodařující účastnické fondy,
které se slučují,
c) projekt sloučení včetně dopadů sloučení na
investiční limity,

f) informaci o aktuální výši vlastního kapitálu
penzijní společnosti, která má obhospodařovat
přejímající účastnický fond, a aktuální výši objemu majetku účastnických fondů obhospodařovaných touto penzijní společností.
§ 11
Žádost o schválení statutu
účastnického fondu a jeho změn
(K § 97 odst. 8 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o schválení statutu účastnického fondu
a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je
uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel
přiloží
a) platné úplné znění statutu s vyznačením navrhovaných změn, o jejichž schválení se žádá,
spolu s jejich odůvodněním a
b) nové úplné znění statutu.
§ 12
Žádost o odnětí povolení k činnosti
penzijní společnosti
(K § 69 odst. 4 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní
společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je
uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel
přiloží zápis o rozhodnutí valné hromady o zrušení
penzijní společnosti s likvidací, včetně rozhodnutí
o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti, nebo rozhodnutí soudu o zrušení penzijní
společnosti s likvidací, a dále doklady prokazující
vypořádání závazků vůči účastníkům.
§ 13
Žádost o odnětí povolení
k vytvoření účastnického fondu
(K § 111 odst. 2 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnic-
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kého fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je
uveden v příloze k této vyhlášce, k němuž žadatel
přiloží
a) uvedení účastnického fondu, který se zrušuje
a kterému má být odňato povolení, včetně uvedení identifikačních údajů osoby depozitáře
a likvidátora,
b) odůvodnění žádosti včetně rozhodnutí příslušného orgánu o zrušení účastnického fondu,
c) účetní závěrku účastnického fondu sestavenou
k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti; tím není dotčena povinnost podle § 110 odst. 2 zákona o doplňkovém
penzijním spoření,
d) přehled nevypořádaných závazků vzniklých
z obhospodařování majetku v účastnickém
fondu,
e) informace týkající se struktury a likvidity majetku v účastnickém fondu,
f) informaci o počtu účastníků a celkové hodnotě
prostředků účastníků,
g) návrh oznámení penzijní společnosti určeného účastníkům o záměru zrušit účastnický
fond a
h) návrh způsobu prodeje majetku v účastnickém
fondu a vypořádání jeho pohledávek a dluhů.
§ 14
Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
(K § 77b odst. 1 zákona
o doplňkovém penzijním spoření)
(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vedle náležitostí stanovených správním řádem,
včetně příloh osvědčujících splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele
stanovených zákonem o doplňkovém penzijním spoření, jsou
a) doklad o oprávnění k podnikání obdobný výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence podnikatelů, který nesmí být starší
3 měsíců, je-li žadatelem zahraniční právnická
osoba, která hodlá na území České republiky
vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele prostřednictvím pobočky, a určení osoby,
která může za žadatele jednat, a rozsah a způsob
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tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého
výpisu,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti
1. žadatele,
2. vedoucí osoby žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,
c) životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje
o odborné praxi, vysvědčení o maturitní
zkoušce nebo doklad o dosažení vyššího vzdělání, a dále osvědčení o absolvování odborné
zkoušky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
1. žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo
2. vedoucí osoby žadatele, pokud tato osoba
skutečně řídí distribuci doplňkového penzijního spoření nebo má být za tuto činnost
odpovědna, je-li žadatel právnickou osobou,
d) identifikační údaje osoby, která je ovládající
osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li
ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti vedoucích osob,
2. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být
starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a
3. popis skutečnosti, na základě které je osobou
ovládající žadatele,
e) smlouva o povinném pojištění podle § 77f zákona o doplňkovém penzijním spoření a
f) údaje o penzijní společnosti, pro kterou bude
samostatný zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření,
pokud je tento údaj v době žádosti žadateli
znám.
(2) Je-li ovládající osobou regulovaná instituce,
může žadatel místo údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 předložit potvrzení orgánu
dohledu státu jejího sídla, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento
orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky
svědčící o její nedůvěryhodnosti.
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(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti
podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené
soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem
příslušného cizího státu.
§ 15
(1) Žádost podle § 14 včetně příloh požadovaných podle této vyhlášky se podává
a) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky nebo

§ 16
Společná ustanovení
(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje
nebo dokladu k žádosti vyžadované touto vyhláškou
a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, předloží žadatel jako náležitost žádosti odůvodnění nepředložení údaje nebo dokladu a, je-li to možné, důvody
doloží.
(2) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální
podobě veřejně dostupné v informačních systémech
veřejné správy1).

b) na elektronickou adresu podatelny České národní banky.
(2) Přílohy žádosti podle § 14 se předkládají
v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.
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§ 17
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

Guvernér:
v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér

1

) Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých
fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
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200
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob,
ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8,
§ 5 odst. 5 a § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle
§ 2a odst. 1 a 5 a § 2b odst. 4 zákona č. 87/1995
Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 170 k provedení § 33 odst. 3,
§ 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65 odst. 1,
§ 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5, § 97
odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113
odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění
vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb.,
vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb.,
vyhlášky č. 171/2014 Sb., vyhlášky č. 158/2016 Sb.
a vyhlášky č. 402/2017 Sb., se mění takto:

šení kvalifikované účasti na právnické osobě,
která je bankou nebo družstevní záložnou,
tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo
50 %, anebo k ovládnutí této osoby.
(2) Tato vyhláška dále upravuje
a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné
způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené
do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise.“.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se slova „č. 513/
/1991 Sb., obchodní zákoník“ nahrazují slovy
„č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“.
3. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „§ 3
písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“ zrušují.
4. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační
složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.
5. V § 2 písm. j) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem „a“ a body 3 a 4 se zrušují.

1. § 1 zní:
„§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje vzory formulářů
a tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o
a) licenci pro banku,
b) licenci pro zahraniční banku z jiného než členského státu, která hodlá zřídit pobočku na
území České republiky (dále jen „licence pro
pobočku banky z jiného než členského státu“),
c) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního
a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro
družstevní záložnu“),
d) souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo zvý-

6. Nadpis části druhé zní:
„VSTUP DO SEKTORU“.
7. V části druhé se označení hlav I, II, IV,
V a VI včetně nadpisů zrušují.
8. Nadpis nad § 3 včetně odkazu na paragraf
zákona zní:
„Licence pro banku a povolení
pro družstevní záložnu
(K § 4 odst. 8 zákona o bankách a § 2a odst. 1 a 5
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.
9. § 3 zní:
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„§ 3
Žádost o licenci pro banku a o povolení pro
družstevní záložnu se předkládá na formuláři, jehož
vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, ke
kterému žadatel přiloží přílohy podle § 4 a 5.“.
10. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3
odst. 2, nebo“ a text „odst. 1“ zrušují.
11. V § 4 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „a“
nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která
znějí:
„d) za každou vedoucí osobu dále
1. přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických
osob obchodní firma nebo název právnické
osoby, její předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále
uvedení, zda vedoucí osoba hodlá vykonávat
v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného
nebo nevýkonného člena,
2. popis finančních a personálních vztahů vedoucí osoby k žadateli a ostatním vedoucím
osobám žadatele, ovládající osobě žadatele
a k žadateli ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob, jde-li o právnické osoby,
a k akcionářům nebo členům s kvalifikovanou
účastí na žadateli a
3. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis
výkonu této funkce z hlediska svěřených
pravomocí a odpovědností a
e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení
vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce,
do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti
a zkušenosti této osoby.“.
12. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova „účast
na žadateli,“ vkládají slova „nebo případně 20 největších akcionářů banky“.
13. Nadpis § 5 a text pod nadpisem se zrušují.
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14. V § 5 úvodní část ustanovení zní: „K žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu žadatel dále přiloží přílohy obsahující
informace související s výkonem činnosti, kterými
jsou“.
15. V § 5 se na konci písmene d) doplňuje slovo „a“ a písmena e) až g) se zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno e).
16. V § 5 písm. e) se slova „výpočetní systém,“
zrušují a za slova „informační systém6)“ se vkládají
slova „zabezpečující získávání, zpracování, přenos,
sdílení a uchovávání informací pomocí informačních
technologií“.
17. Poznámky pod čarou č. 5 až 7 znějí:
„5) § 17a odst. 4 zákona o bankách.
§ 2b odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
6

) Příloha č. 6 bod 14 písm. a) vyhlášky č. 163/2014 Sb.,
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev
a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky
č. 392/2017 Sb.

7

) Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních
družstev a obchodníků s cennými papíry.“.

18. V § 6 odst. 5 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se
tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení
vhodnosti vedoucí osoby pobočky pro výkon
funkce z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti
této osoby.“.
19. § 14a, 15 a 17 se včetně nadpisů a textů pod
nadpisy zrušují.
20. Nadpis § 18 včetně textu pod nadpisem zní:
„Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
účasti na bance nebo družstevní záložně
nebo k jejich ovládnutí
(K § 20 odst. 3 a 4 zákona o bankách a § 2b odst. 3
a 4 zákona o spořitelních o úvěrních družstvech)“.
21. V § 18 odst. 1 se slova „ , družstevní záložnou, penzijní společností“ nahrazují slovy „nebo
družstevní záložnou“.
22. Části třetí až šestá se včetně nadpisů zrušují.
23. V příloze č. 7 text pod názvem zní:
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„podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů“.
24. V příloze č. 7 bod 4 zní:

25. Přílohy č. 2b, 3, 8, 9, 9a, 9b, 10, 12, 15, 16,
18 a 19 se zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

v z. Ing. Mora, M.E., v. r.
viceguvernér
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201
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 316
odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3,
§ 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6 a § 532
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014
Sb. a zákona č. 119/2020 Sb.:

osoba, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech,
nebo všech společníků, má-li jich právnická
osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích právech vyjádřené v procentech,“.

Čl. I

4. V § 2 písm. j) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb., se mění
takto:

„k) dokladem souvisejícím s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti prohlášení osoby
o tom, zda

1. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „organizační
složku podniku“ nahrazují slovem „pobočku“.
2. V § 2 písm. d) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem „a“ a bod 2 se zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
3. V § 2 písmeno f) zní:
„f) údaji o osobách s úzkým propojením4)
1. identifikační údaje každé osoby s úzkým
propojením; je-li osoba s úzkým propojením
osoba se sídlem v jiném členském státě, též
uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu
působit jako regulovaná osoba na finančním
trhu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování
včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad povolovanou společností,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi
jednotlivými úzce propojenými osobami
s uvedením předmětu jejich činnosti a
3. je-li osobou s úzkým propojením právnická

1. má nebo nabývá podíl vlastním jménem a na
vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací
práva ve prospěch třetí osoby,
3. převedla nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání výkon
hlasovacích práv na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl
převeden výkon hlasovacích práv nebo která
má uplatňovat významný vliv na řízení, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku osoby nabývající
nebo zvyšující kvalifikovanou účast; to platí
obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky,
z nichž takové dluhy mohou vzniknout.“.
5. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) informace o osobách s úzkým propojením.“.
6. V § 3 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova
„a přehled minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ zrušují.
7. V § 3 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 3
slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci bodu 4 se tečka
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nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 až 7, které
znějí:
„5. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí
v jiných právnických osobách, do kterých byla
tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za
období posledních 10 let, a za každou z těchto
právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí
osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona
hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí
osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona
žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo
nevýkonného člena,
6. popis finančních a personálních vztahů vedoucí
osoby k žadateli a ostatním vedoucím osobám
žadatele, ovládající osobě žadatele a k žadateli
ovládané osobě a vedoucím osobám těchto osob,
jde-li o právnické osoby, a k akcionářům nebo
členům s kvalifikovanou účastí na žadateli a
7. navrhovaná funkce této osoby v organizačním
uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této
funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.“.
8. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí4) a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli
a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou
dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli,
a ovládající osoby a graficky znázorněné vztahy
mezi těmito osobami; u osob jednajících ve
shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dochází-li k ovládnutí žadatele, popis skutečnosti, na základě
které se osoba stává osobou ovládající žadatele,
b) za každou osobu podle písmene a)
1. identifikační údaje,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu
nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a údaje o výši vkladu (dále jen „údaj
o výši podílu“), nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo
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nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu
uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je
podíl nabýván,
3. je-li osoba podle písmene a) právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších
společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich méně
než 10, a údaje o výši jejich podílu,
4. doklad o oprávnění k podnikání,
5. finanční výkazy a další doklady prokazující
původ finančních zdrojů, ze kterých bylo
nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované
účasti, pokud není již uvedeno v příloze podle odstavce 2 písm. b),
6. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
7. doklad související s nabytím nebo zvýšením
kvalifikované účasti,
8. strategický záměr související s nabytím nebo
zvýšením kvalifikované účasti,
9. přehled právnických osob, vůči kterým je
osoba podle písmene a) osobou ovládající
nebo uplatňuje významný vliv na řízení této
osoby, a za každou z těchto právnických
osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné
formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby,
10. přehled vykonávaných funkcí ve volených
orgánech a funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla osoba podle písmene a) jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje,
předmět činnosti a označení vykonávané
funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a
11. popis finančních a personálních vztahů této
osoby k žadateli a případně členům skupiny,
do které žadatel náleží, vedoucím osobám
žadatele a ostatním akcionářům žadatele,
c) seznam osob, které jsou členem statutárního
orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost právnické osoby podle písmene a), a za každou tuto osobu
1. identifikační údaje,
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2. popis vykonávané funkce v organizační
struktuře právnické osoby,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných
funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných
právnických osobách, do kterých byla osoba
jmenována nebo jinak povolána, a za každou
z těchto právnických osob její identifikační
údaje, předmět činnosti a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této
právnické osobě vykonává, a
5. popis finančních a personálních vztahů této
osoby k žadateli a vedoucím osobám žadatele
a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na
žadateli, nejsou-li tyto informace uvedeny
již v příloze podle písmene b) bodu 11,
d) je-li osoba podle písmene a) regulovanou osobou na finančním trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve státě
sídla této osoby,
e) má-li osoba podle písmene a) sídlo ve státě,
který není členským státem,
1. základní informace týkající se systému regulace ve státě, kde sídlí osoba podle písmene a), který se vztahuje na tuto osobu, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu
je regulace předcházení legalizace výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu
v souladu s doporučeními Finančního akčního výbo-ru (FATF), a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad ní
vykonává dohled, je-li osoba podle písmene a) osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované osoby na finančním
trhu, k záměru této osoby účastnit se v České
republice majetkově na činnosti investiční
společnosti, o jejíž povolení k činnosti se
žádá, a možné výměně informací nezbytných
pro výkon dohledu nad investiční společností, o jejíž povolení k činnosti se žádá.“.
9. V § 3 odst. 5 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem některé činnosti, která zahrnuje
obhospodařování nebo administraci investičního
fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob“.
10. § 5 zní:
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„§ 5
Osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, která
je regulovanou osobou na finančním trhu, může
místo dokladů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodu 6
a § 3 odst. 4 písm. c) bodu 3 předložit potvrzení
orgánu dohledu, který nad ní vykonává dohled ve
státě sídla této osoby, že se jedná o osobu podléhající
jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící
o její nedůvěryhodnosti.“.
11. V § 8 odst. 2 písm. c) se za slova „právnickou osobu“ vkládá text „podle § 480 odst. 1 a 2 zákona“.
12. V § 8 odst. 2 písm. c) se vkládá nový bod 1,
který zní:
„1. návrh společenské smlouvy samosprávného
investičního fondu, o jehož povolení se
žádá,“.
Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.
13. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „a přehled
minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob“ zrušují.
14. V § 15 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene d) se
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e)
a f), která znějí:
„e) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí
v jiných právnických osobách, do kterých byla
tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za
období posledních 10 let, a za každou z těchto
právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí
osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona
hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí
osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona
v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b)
a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a
f) popis finančních a personálních vztahů vedoucí
osoby k právnické osobě podle odstavce 1
písm. b) a ostatním vedoucím osobám této
právnické osoby, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou
ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům
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s kvalifikovanou účastí na této právnické
osobě.“.
15. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k nabytí
kvalifikované účasti nebo zvýšení kvalifikované
účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 %
nebo 50 % na investiční společnosti, samosprávném
investičním fondu nebo hlavním administrátorovi
nebo k ovládnutí těchto osob jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) identifikační údaje právnické osoby, na níž má
žadatel nabýt nebo se má zvýšit jeho kvalifikovaná účast, nebo která má být ovládnuta,
c) údaje o výši podílu, který žadatel drží ke dni
podání žádosti, údaje o nově nabývané a výsledné výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právnické
osoby podle písmene b); včetně uvedení, zda
je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě
nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
d) je-li žadatel právnickou osobou, identifikační
údaje 10 největších společníků podle podílu na
hlasovacích právech, nebo všech společníků,
má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich
podílu,
e) výpis z obchodního rejstříku žadatele nebo jiné
obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být
starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou
nebo podnikající fyzickou osobou,
f) finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých
má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
g) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele
a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti
žadatele,
h) doklad související s nabytím nebo zvýšením
kvalifikované účasti žadatelem,
i) strategický záměr související s nabytím nebo
zvýšením kvalifikované účasti,
j) přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný
vliv na řízení této právnické osoby, a za každou
z těchto právnických osob její identifikační
údaje, předmět činnosti a údaje o výši podílu,
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nebo popis jiné formy uplatňování významného
vlivu na řízení této právnické osoby,
k) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí
v jiných právnických osobách, do kterých byl
žadatel jmenován nebo jinak povolán, za období posledních 10 let, a za každou z těchto
právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,
l) popis finančních a personálních vztahů žadatele
k právnické osobě podle písmene b), případně
jednotlivým členům skupiny, do které tato
osoba náleží, vedoucím osobám a současným
společníkům této právnické osoby,
m) seznam osob, které jsou členem statutárního
orgánu nebo jinou osobou s obdobnou působností, která skutečně řídí činnost žadatele, je-li
žadatel právnickou osobou, a za každou tuto
osobu
1. identifikační údaje,
2. popis vykonávané funkce v organizační
struktuře žadatele,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele,
4. přehled v současné době vykonávaných
funkcí ve volených orgánech a funkcí v jiných
právnických osobách, do kterých byla osoba
podle seznamu jmenována nebo jinak povolána, a za každou z těchto právnických osob
identifikační údaje, její předmět činnosti
a označení vykonávané funkce a
5. popis finančních a personálních vztahů osoby k právnické osobě podle písmene b), vedoucím osobám této právnické osoby a k společníkům s kvalifikovanou účastí na této
právnické osobě, nejsou-li tyto informace
uvedeny již v popisu podle písmene l),
n) dochází-li k jednání ve shodě, seznam osob, se
kterými žadatel jednáním ve shodě dosáhne
kvalifikovanou účast nebo překročí 20 %,
30 % nebo 50 % na právnické osobě podle písmene b), graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami, popis skutečnosti, na základě
které dochází k jednání ve shodě, a za každou
osobu, s níž žadatel jedná ve shodě
1. identifikační údaje a
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2. údaje o výši podílu na právnické osobě podle
písmene b) za jednotlivé osoby jednající ve
shodě a celkem za tyto osoby,
o) dochází-li k ovládnutí právnické osoby podle
písmene b), popis skutečnosti, na základě které
dochází k ovládnutí, a doklad prokazující původ finančních zdrojů, kterých má být použito
k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
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18. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „v organizačním uspořádání právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) a stručný popis funkce, kterou má osoba vykonávat, a pravomoci
a odpovědnosti spojené s vykonávanou funkcí“.
19. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a přehled
minulého a současného členství ve volených orgánech jiných právnických osob a“ zrušují.

p) je-li žadatel regulovanou osobou na finančním
trhu, uvedení orgánu dohledu, který nad ním
vykonává dohled,

20. V § 16 odst. 2 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která
znějí:

q) je-li žadatel součástí skupiny tvořící konsolidační celek, popis struktury konsolidačního
celku, do nějž bude právnická osoba podle písmene b) zahrnuta, s uvedením osob, které
v rámci skupiny budou spadat do působnosti
výkonu dohledu na konsolidovaném základě,

„f) přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí
v jiných právnických osobách, do kterých byla
tato osoba jmenována nebo jinak povolána, za
období posledních 10 let, a za každou z těchto
právnických osob její identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období jejího výkonu a dále uvedení, zda vedoucí
osoba nebo osoba podle § 21 odst. 5 zákona
hodlá vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí
osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona
v právnické osobě podle odstavce 1 písm. b)
a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena a

r) má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským
státem,
1. základní informace o systému regulace státu
sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace tohoto státu v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), a
2. stanovisko příslušného dohledového orgánu,
který nad ním vykonává dohled, je-li žadatel
osobou s předmětem činnosti obdobným
činnosti regulované osoby na finančním trhu,
k jeho záměru účastnit se v České republice
majetkově na činnosti právnické osoby podle
písmene b) a možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad touto osobou.“.
16. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
17. V § 16 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením
kvalifikované účasti nebo ovládnutím podle odstavce 1 dojít u právnické osoby podle odstavce 1
písm. b) ke změně vedoucí osoby nebo osoby podle
§ 21 odst. 5 zákona, jsou součástí žádosti rovněž
přílohy obsahující informace o navrhované osobě,
kterými jsou“.

g) popis finančních a personálních vztahů vedoucí
osoby k právnické osobě podle odstavce 1
písm. b) a ostatním vedoucím osobám této
právnické osoby, ovládající osobě této právnické osoby a osobě touto právnickou osobou
ovládané a k vedoucím osobám těchto společností, jde-li o právnické osoby, a k společníkům
s kvalifikovanou účastí na této právnické
osobě.“.
21. V § 16 odst. 3 se text „2 písm. b)“ nahrazuje
textem „1 písm. f)“.
22. § 18 zní:
„§ 18
Žadatel, který je regulovanou osobou na finančním trhu, může místo dokladů podle § 16 odst. 1
písm. g) a m) bodu 3 předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento
orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky
svědčící o její nedůvěryhodnosti.“.
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23. § 23 včetně nadpisu a textu pod nadpisem
zní:
„§ 23
Zápis do seznamu zahraničních investičních
fondů, do nichž mohou být investice
nabízeny v České republice
[K § 597 písm. d) nebo e) zákona ve spojení s § 316
odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3,
§ 322 odst. 5, § 324 odst. 4 a § 325 odst. 6 zákona]
Náležitostmi žádosti o zápis do seznamu zahraničních investičních fondů podle § 597 písm. d) a e)
zákona jsou
a) identifikační údaje
1. žadatele,
2. zahraničního investičního fondu, do kterého
mohou být investice nabízeny v České republice,
3. depozitáře zahraničního investičního fondu,
b) doklad prokazující vznik obhospodařovatele
zahraničního investičního fondu a jeho oprávnění obhospodařovat takovýto fond a přesáhnout rozhodný limit, nejde-li o oprávnění vydané Českou národní bankou podle zákona;
v případě obhospodařovatele, který není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, se přiloží doklady prokazující skutečnost, že obhospodařovatel fakticky překračuje či nepřekračuje rozhodný limit, například předložením údajů o celkovém objemu majetku ve správě obhospodařovatele, včetně jeho vyjádření, zda je, či není
obhospodařovatelem přesahujícím rozhodný limit,
c) doklad prokazující vznik zahraničního investičního fondu a statut zahraničního investičního
fondu nebo dokument srovnatelný se statutem a
d) přílohy v závislosti na zahraničním investičním
fondu uvedeném v písmenu a) bodu 2, kterými
jsou
1. dohoda podle § 316 odst. 2 písm. b) zákona
nebo jiný doklad prokazující, že taková
dohoda existuje, jde-li o nabízení investic
do zahraničního investičního fondu podle
§ 316 odst. 1 zákona,
2. dohoda podle § 319 odst. 2 písm. a) zákona
nebo jiný doklad prokazující, že taková
dohoda existuje, jde-li o nabízení investic
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do zahraničního investičního fondu podle
§ 319 odst. 1 zákona,
3. dohody podle § 319 odst. 2 písm. a) a § 322
odst. 2 písm. b) zákona nebo jiný doklad
prokazující, že takové dohody existují, jde-li o nabízení investic do zahraničního investičního fondu podle § 322 odst. 1 zákona,
nebo
4. dohody podle § 325 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo jiný doklad prokazující, že takové
dohody existují, jde-li o investice do zahraničního investičního fondu podle § 325
odst. 3 zákona.“.
24. V § 24 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) doklady prokazující splnění požadavků podle
§ 511 odst. 1 písm. d) zákona a,“.
25. V § 24 odst. 3, § 25 odst. 3 a v § 29 odst. 1
se text „§ 596 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 596
písm. d)“.
26. V § 25 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) doklady o splnění předpokladů podle § 511
odst. 2 písm. e) zákona.“.
27. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 2 se text „§ 596
písm. f)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. e)“.
28. V § 26 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno c), které zní:
„c) potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1
písm. a) bodu 4, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy a“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
29. V § 29 text pod nadpisem zní:
„[K § 510 ve spojení s § 596 písm. d) zákona]“.
30. V § 30 v textu pod nadpisem a v odstavci 1
se text „§ 596 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 596
písm. e)“.
31. V § 31 v textu pod nadpisem se text „§ 596
písm. g) a h)“ nahrazuje textem „§ 596 písm. f)
a g).“.
32. V § 34 v textu pod nadpisem se číslo „3“
nahrazuje číslem „4“.
33. V § 34 odst. 2 se na konci písmene e) slovo
„a“ zrušuje, na konci písmene f) se tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se nové písmeno g), které
včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
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„g) potvrzení příslušného orgánu dohledu jiného
členského státu o rozsahu oprávnění obhospodařovatele a o tom, že obhospodařovatel je
v souladu s požadavky stanovenými v článcích
6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující správce alternativních investičních
fondů19).

35. V § 51 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální
podobě veřejně dostupné v informačních systémech
veřejné správy.“.

Čl. II

19

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU
ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/
/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.“.

34. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.
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Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

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

Strana 1556

Sbírka zákonů 2020

Částka 71

Částka 71

Sbírka zákonů 2020

Strana 1557

Strana 1558

Sbírka zákonů 2020

Částka 71

Částka 71

Sbírka zákonů 2020

Strana 1559

Strana 1560

Sbírka zákonů 2020

Částka 71

20

8 591449 071017
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-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 2020 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: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
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; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; 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 9:
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. 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.

