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USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 12. schůze
ze dne 3. září 2014
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
(sněmovní tisk 216)

Po úvodním slově náměstka ministra financí M. Prosse, zpravodajské zprávě posl.
R. Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a
některé další zákony v oblasti kapitálového trhu (sněmovní tisk 216)
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1.

V bodě 7 v § 6 za slova „§ 6 se“ vložit slova „na konci textu odstavce 1 doplňují slova „;
tím není dotčen § 9 odst. 1“ a“ a za slova „odstavce 1“ vložit slovo „se“.

2.

Za bod 29 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. V § 33 odst. 1 písm. b) se slova „zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu“
zrušují.“.
3.

Za bod 44 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. V § 39 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ten, kdo je oprávněn provádět administraci speciálních fondů, může vykonávat i
jednotlivé činnosti, které zahrnuje administrace standardních fondů nebo srovnatelných
zahraničních investičních fondů.“.“.

4.

Za dosavadní bod 82 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění:

„X. V § 96 úvodní části ustanovení se za slovo „též“ vkládají slova „investiční fond, který je“.
X. V § 96 písm. a) a b) se slova „kvalifikovaný fond“ nahrazují slovy „kvalifikovaným
fondem“.
X. V § 97 písm. b) se za slova „srovnatelné s“ vkládají slova „investičním fondem, který je“.“.
5.

Za dosavadní bod 99 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. V § 154 odst. 5 větě první se za slovo „zmocněnec“ vkládají slova „nebo pověření
zmocněnci“.“.
6.

Za dosavadní bod 103 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:

„X. V § 170 odst. 1 se slova „podíly společníků, kteří ručí za její dluhy omezeně, jsou
představovány investiční listy“ nahrazují slovy „alespoň jeden společník za její dluhy neručí“ a
na konci odstavce se doplňuje věta „Podíly komanditistů komanditní společnosti na investiční
listy jsou představovány investičními listy.“.“.
7.

Za dosavadní bod 104 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění:

„X. V nadpise § 171 a v § 171 odst. 1 až 3 se slova „investičních listů“ nahrazují slovem
„podílů“.
X. V § 171 odst. 2 větě druhé se slova „může společnost vydat investiční list pro každý podíl“
nahrazují slovy „vydá společnost investiční list pro každý podíl, nebo vydá hromadný
investiční list; společenská smlouva obsahuje také označení investičního listu, kterým je podíl
představován“.
X. V § 171 odst. 4 se slovo „Do“ nahrazuje slovy „Upravuje-li společenská smlouva různé
druhy podílů do“ a na konci odstavce se doplňují věty „Soud, který vede obchodní rejstřík,
znepřístupní veřejnosti i údaje o komanditistech obsažené ve společenské smlouvě komanditní
společnosti na investiční listy založené do sbírky listin. Kromě případů stanovených zvláštním
právním předpisem může opis společenské smlouvy včetně údajů o komanditistech obdržet jen
ten, kdo na tom má oprávněný zájem.“.
X. V § 172 odst. 1 se v úvodní části slovo „listinný“ zrušuje, na konci textu písmene d) se
doplňují slova „a splacenou část tohoto vkladu k datu emise investičního listu a“ a písmeno e)
se zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
X. V § 172 odstavec 2 zní:
„(2) Investiční list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír.“.
X. V § 172 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při předložení investičního listu na něm komanditní společnost na investiční listy
vyznačí aktuální výši splacené části vkladu, liší-li se od údaje podle odstavce 1 písm. d).“.“.

8.

Dosavadní bod 105 vypustit.

9.

Za dosavadní bod 105 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění:

„X. § 174 zní:
„§ 174
(1) Společenská smlouva komanditní společnosti na investiční listy může
převoditelnost investičních listů omezit, nikoli však vyloučit.
(2) Pro převod investičního listu se použije obdobně také § 210 zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev.“.
X. § 175 zní:
„§ 175
(1) Má-li komanditista nebo jiná osoba povinnost odevzdat investiční list komanditní
společnosti na investiční listy, odevzdá jej ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak
ve lhůtě, kterou k tomu v písemné výzvě určil komplementář nebo likvidátor.
(2) Investiční listy, které nebyly odevzdány ve lhůtě podle odstavce 1, komplementář
nebo likvidátor prohlásí za neplatné. Prohlášení neplatnosti investičních listů se uveřejní
na internetových stránkách společnosti.“.“.
10. Dosavadní bod 107 vypustit.
11. Za dosavadní bod 108 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 181 odstavec 4 zní:
„(4) Vyloučení komplementáře je účinné vstupem jiného komplementáře
do komanditní společnosti na investiční listy. Nevstoupí-li změnou společenské smlouvy
vstupující komplementář do komanditní společnosti na investiční listy ve lhůtě určené
v rozhodnutí o vyloučení komplementáře, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto
rozhodnutí, vstoupí komanditní společnost na investiční listy uplynutím takové doby
do likvidace. Ke vstupu jiného komplementáře se souhlas vyloučeného komplementáře
nevyžaduje.“.“.
12. Dosavadní bod 109 zní:
„X. § 182 zní:
„§ 182
(1) Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, důvodem pro zrušení komanditní
společnost na investiční listy není zánik účasti komanditisty ve společnosti.
(2) Smrtí nebo zánikem komanditisty přechází jeho podíl v komanditní společnosti
na investiční listy na dědice nebo právního nástupce. Společenská smlouva může přechod
investičního listu zakázat nebo omezit.
(3) Komanditista nemůže z komanditní společnosti na investiční listy vystoupit ani
svou účast zrušit výpovědí, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(4) Vystoupení komplementáře je účinné vstupem jiného komplementáře
do komanditní společnosti na investiční listy; to platí i pro výpověď komplementáře.
Vystoupivší komplementář a komplementář, který zrušil svou účast výpovědí,
má k vstupujícímu komplementáři stejné povinnosti, jaké má vyloučený komplementář.“.“.
13. Za dosavadní bod 109 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. Za § 182 se vkládá nový § 182a, který včetně nadpisu zní:
„§ 182a
Odevzdání investičního listu
(1) Bez zbytečného odkladu po zániku účasti komanditisty ve společnosti bez právního
nástupce odevzdá tento komanditista, dědic nebo právní nástupce popřípadě i insolvenční
správce společnosti investiční list.
(2) Právo na vyplacení vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku
vzniká komanditistovi odevzdáním investičního listu komanditní společnosti na investiční listy,
jinak uveřejněním prohlášení jeho neplatnosti podle § 175 odst. 2.
(3) Odevzdaný investiční list komanditní společnost na investiční listy nebo likvidátor
neprodleně zničí.“.“.
14. Za dosavadní bod 110 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 186 odstavec 1 zní:
„(1) Omezeně ručící společník nemůže z komanditní společnosti vystoupit, ani zrušit
svou účast výpovědí, ledaže společenská smlouva určí jinak.“.“.
15. Za dosavadní bod 117 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 206 odst. 2 se slova „tichém společenství“ nahrazují slovy „tiché společnosti“.“.
16. Za dosavadní bod 128 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. § 217 se zrušuje.“.
17. Za dosavadní bod 132 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění:
X. V § 241 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova „zahraniční speciální fond“ nahrazují slovy
„zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem“.
X. V § 241 odst. 1 písm. q) se slova „má-li“ nahrazují slovy „jsou-li“.“.

18. V dosavadním bodě 143 v § 272 odst. 1 písm. h) za slovo „slova“ vložit slova „fondu
kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, které“

nahrazují slovy „investičního fondu, který“ a slova“ a za slova „ „takových jiných
fondech““ vložit slovo „se“.
19. Za dosavadní bod 153 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. § 286 se zrušuje.“.
20. V dosavadním bodě 158 v § 297 odst. 2 slovo „rozhodnutí“ vypustit.
21. Za dosavadní bod 213 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 479 odst. 1 písm. f) se slova „vlastní kapitál“ nahrazují slovy „průhledný a nezávadný
původ kapitálu, a to“ a na konci textu písmene f) se doplňují slova „, a který bude umístěn
v souladu s pravidly pro umístění kapitálu (§ 32)“.“.
22. V dosavadním bodě 223 v § 484 odst. 1 slovo „slovem“ nahradit slovem „slovy“ a
za slovo „i)“ vložit slova „; nebude-li však v průběhu řízení o žádosti prokázáno splnění
předpokladů podle § 479 odst. 1 písm. a), b) a j), Česká národní banka žádost zamítne“.
23. Za dosavadní bod 229 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 488 odst. 1 písm. a) se slova „nebo vedoucích osob“ nahrazují slovy „nebo osoby
podle § 21 odst. 5“.“.
24. Za dosavadní bod 242 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 517 odstavec 2 zní:
„(2) K tomu, že posuzovaná osoba působí jako zaměstnanec nebo volený člen orgánu
u jiné osoby v rámci koncernu se při posuzování skutečností uvedených v § 516 odst. 1 písm.
g) nepřihlíží.“.“.
25. Za dosavadní bod 284 vložit nový bod návrhu novely a uvést jej v tomto znění:
„X. V § 626 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zahraniční investiční fond, který není srovnatelný se standardním fondem a u nějž
Česká národní banka nerozhodla, že je srovnatelný se speciálním fondem, se považuje
za srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů.“.“.
26. Za dosavadní bod 292 vložit nové body návrhu novely a uvést je v tomto znění:
„X. V § 638 odst. 3 písm. a) se slovo „standardního“ nahrazuje slovem „investičního“ a slova
„srovnatelného se standardním fondem“ se zrušují.
X. V § 638 odst. 3 písm. b) se slovo „standardním“ nahrazuje slovem „investičním“ a slova
„srovnatelným se standardním fondem“ se zrušují.“.

Legislativně technická připomínka:
27. V části čtvrté, čl. V, bodu 4, uvozovací věta nově zní:
„ 4. V § 10f odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
které zní: “

II.

z mocňuje
Parlamentu ČR.

zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Radim FIALA v.r.
zpravodaj

Václav VOTAVA v.r.
předseda

