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§ 2 písm. a)

Obsah

Tento zákon se nevztahuje na činnost spočívající
a) ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí,
jehož hlavním účelem je financování činnosti, která má povahu výroby,
obchodu, výzkumu nebo poskytování jiných než finančních služeb, a na
další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi
ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo
penězi ocenitelné věci, ve shromažďování
1. peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní
výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb jiných,
než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních
prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky, nebo
2. penězi ocenitelných věcí, jehož hlavním účelem je provozování vlastní
výroby, vlastního obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb,
jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných penězi
ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto penězi ocenitelné věci,

Odpovídající předpis ES
CELEX
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Recitál 6:
Oblast působnosti této směrnice by měla být omezena na subjekty spravující
alternativní investiční fondy, které získávají kapitál od většího množství
investorů s cílem investovat tento kapitál ve prospěch těchto investorů v
souladu s vymezenou investiční politikou, jako svou pravidelnou obchodní
činnost bez ohledu na to, jedná- li se o otevřený nebo uzavřený alternativní
investiční fond, bez ohledu na právní formu alternativního investičního
fondu a na to, zda se jedná nebo nejedná o kótovaný alternativní investiční
fond.

Recitál 8 poslední věta:
Dále by se tato směrnice neměla vztahovat na správu penzijních fondů,
programy účasti zaměstnanců nebo spoření zaměstnanců, nadnárodní
instituce, národní centrální banky, státní orgány, regionální a místní
samosprávy a instituce, které spravují fondy sociálního zabezpečení a
důchodové systémy, sekuritizační účelové subjekty nebo pojistné smlouvy a
společné podniky (joint ventures).
§ 6 odst. 1

Kdo obhospodařuje investiční fond nebo zahraniční investiční fond, je jeho
obhospodařovatelem. Každý investiční fond může mít pouze jednoho
obhospodařovatele.
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Čl. 2 odst. 1 písm. b):
Pro účely této směrnice se rozumí
b) "správcovskou společností" společnost, jejíž obvyklou činností je správa
SKIPCP ve formě podílových fondů nebo investičních společností
(kolektivní správa portfolií SKIPCP);
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Čl. 2 odst. 2:
Pro účely odst. 1 písm. b) patří k obvyklé činnosti správcovské společnosti
funkce uvedené v příloze II.
Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec:
Správa SKIPCP zahrnuje pro účely této směrnice funkce uvedené v příloze
II.
Příloha II první odrážka:
Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia:
- správa investic,
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Čl. 4 odst. 1 písm. b):
Pro účely této směrnice se rozumí:
b) „správcem“ právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je
správa jednoho nebo více alternativních investičních fondů;
Čl. 4 odst. 1 písm. w):
Pro účely této směrnice se rozumí:
w) „správou alternativních investičních fondů“ vykonávání alespoň činností
spojených se správou investic, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. a) nebo b)
přílohy I, pro jeden nebo více alternativních investičních fondů;
Příloha I bod 1:
Při správě alternativního investičního fondu správce vykonává alespoň tyto
činnosti spojené se správou investic:
a) správu portfolií;
b) řízení rizik.

§ 20 odst. 3

Řídicí a kontrolní systém obhospodařovatele investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu musí být účinný a ucelený a, přiměřený
povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností v jeho celku i
částech.
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Rec. 3:
Přestože mají zásady stanovené touto směrnicí obecnou platnost pro všechny
správcovské společnosti, jsou natolik pružné, že jejich provádění a dohled
příslušných orgánů nad jejich prováděním jsou přiměřené a zohledňují
povahu, rozsah a složitost předmětu podnikání správcovské společnosti,
jakož i různorodost společností, na něž se vztahuje působnost směrnice
2009/65/ES, a rozmanitost SKIPCP, které může správcovská společnost
spravovat.
Rec. 23 poslední věta:
Zorganizování politiky řízení rizik by mělo být provedeno náležitě a
přiměřeně s ohledem na povahu, rozsah a složitost činností správcovské
společnosti a SKIPCP, které spravuje.
Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec:
Členské státy zajistí, aby správcovské společnosti zohlednily povahu, rozsah
a složitost svého předmětu podnikání, jakož i povahu a škálu služeb a
činností poskytovaných a vykonávaných při tomto podnikání.
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Čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec:
Od správcovské společnosti se však nevyžaduje splnit požadavky uvedené v
prvním pododstavci písm. c) nebo d), pokud je schopna prokázat, že
vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jejího předmětu podnikání i
vzhledem k povaze a škále jejích služeb a činností jsou dané požadavky
neúměrné a že funkce zajišťování shody s předpisy je trvale účinně
vykonávána.
Čl. 11 odst. 1:
Členské státy od správcovských společností vyžadují, pokud to je vhodné a
přiměřené s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich předmětu podnikání
i s ohledem na povahu a škálu činností kolektivní správy portfolií
prováděných při tomto podnikání, aby zřídily a udržovaly funkci interního
auditu, která je oddělena od jiných funkcí a činností správcovské společnosti
a je na nich nezávislá.
Čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec:
Správcovská společnost je schopna prokázat, že přijala patřičná ochranná
opatření proti střetům zájmů, která jí umožní nezávislé řízení rizik, a že
proces řízení rizik splňuje požadavky článku 51 směrnice 2009/65/ES.
Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec:
Pokud je správcovská společnost součástí skupiny, zohlední tyto postupy též
okolnosti, jichž si společnost je nebo by měla být vědoma a jež mohou
vyvolat střet zájmů v důsledku struktury a předmětu podnikání dalších členů
skupiny.
Čl. 19 odst. 1:
Členské státy zajistí, aby postupy a opatření stanovené v čl. 18 odst. 2 písm.
b) byly vypracovány tak, aby zajistily, že příslušné osoby zapojené do
různých obchodních činností, v nichž je přítomen střet zájmů, vykonávají
tyto činnosti s takovou mírou nezávislosti, která je úměrná velikosti a
činnostem správcovské společnosti a skupiny, jíž je součástí, i závažnosti
rizika poškození zájmů klientů.
Čl. 40 odst. 1 druhý pododstavec:
Tato opatření, procesy a metody by měly být přiměřené s ohledem na
povahu, rozsah a složitost předmětu podnikání správcovských společností a
SKIPCP, které spravují, jakož i v souladu s rizikovým profilem SKIPCP.
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§ 20 odst. 5

Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na kvalitativní kritéria
řídicího a kontrolního systému kvalitativní požadavky na řídicí a
kontrolní systém obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující správce alternativních investičních fondů6).
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Čl. 12 odst. 3 a 4:
3. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž stanoví postupy a
opatření uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a), a požadavky na
strukturu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s
odst. 1 druhým pododstavcem písm. b).
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění podmínek
pro uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se
postupů, opatření, struktur a organizačních požadavků uvedených v odstavci
3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění technických norem
uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č.
1095/2010.
Čl. 14 odst. 2 a 3:
2. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž zajistí, aby správcovská
společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:
a) stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším
zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;
b) stanoví zásady nezbytné k zajištění toho, že správcovské společnosti
skutečně využijí prostředky a postupy, které jsou pro řádný výkon jejich
obchodních činností nezbytné, a
c) vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky
očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je
nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové
typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.
3. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení aktů v přenesené
pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií, zásad a opatření
uvedených v odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v
prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
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Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".
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Čl. 50a:
S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími a odstranit nesoulad mezi zájmy
firem, které transformují úvěry na obchodovatelné cenné papíry a jiné
finanční nástroje (původci), a zájmy SKIPCP, které do těchto cenných papírů
nebo jiných finančních nástrojů investují, přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 112a a za podmínek
stanovených v článcích 112b a 112c opatření, jimiž se stanoví:
a) požadavky, které musí splnit původce, aby SKIPCP směl investovat do
cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů tohoto typu vydaných po 1.
lednu 2011, včetně požadavků, které zajistí, že si původce ponechá čistý
ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí splnit SKIPCP, který investuje do
těchto cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů.

32009L0065
ve znění
UCITS5

Článek 14a odst. 4:
In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the
European Parliament and of the Council(*), ESMA shall issue guidelines
addressed to competent authorities which comply with Article 14b. Those
guidelines shall take into account the principles on sound remuneration
policies set out in Commission Recommendation 2009/384/EC(**), the size
of the management company and the size of UCITS they manage, their
internal organisation and the nature, the scope and the complexity of their
activities. In the process of development of the guidelines ESMA shall
cooperate closely with the European Banking Authority (EBA) in order to
ensure consistency with requirements developed for other sectors of financial
services, in particular credit institutions and investment firms.
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Celá.
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Čl. 12 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví kritéria, která příslušné orgány použijí při posuzování toho, zda
správce plní své povinnosti podle odstavce 1.
Čl. 13 odst. 2:
Orgán pro cenné papíry a trhy zajistí vydání obecných pokynů pro zásady
řádného odměňování, které jsou v souladu s přílohou II. Tyto obecné pokyny
rovněž zohlední zásady řádného odměňování stanovené v doporučení
2009/384/ES o politice odměňování v odvětví finančních služeb, velikost
správců a alternativních investičních fondů, které spravují, jejich vnitřní
organizaci a povahu, rozsah a složitost jejich činnosti. Orgán pro cenné
papíry a trhy úzce spolupracuje s Evropským orgánem dohledu (Evropským
orgánem pro bankovnictví) (dále jen „orgán pro bankovnictví“).
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Čl. 14 odst. 4:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) druhy střetů zájmů podle odstavce 1;
b) přiměřená opatření, která by měl správce v rámci svých struktur a
organizačních a administrativních postupů přijmout k rozpoznávání,
předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.
Čl. 15 odst. 5:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) systémy řízení rizik, které má správce používat ve vztahu k rizikům jež
podstupuje jménem jím spravovaného alternativního investičního fondu;
b) přiměřené intervaly přezkumu systému řízení rizik;
c) způsob, jak se má funkčně a hierarchicky oddělit činnost řízení rizik od
provozních jednotek, včetně činnosti správy portfolia;
d) zvláštní opatření podle odst. 1 druhého pododstavce k předcházení střetu
zájmů;
e) požadavky uvedené v odstavci 3.
Čl. 16 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) systémy a postupy řízení likvidity a
b) způsoby dosahování vzájemného souladu mezi investiční strategií,
povahou investic alternativního investičního fondu z hlediska likvidity a
pravidly pro zpětný odkup podle odstavce 2.
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Čl. 17:
Za účelem zajištění souladu v celém odvětví a odstranění nesouladu mezi
zájmy podniků, které transformují úvěry na obchodovatelné cenné papíry, a
původců ve smyslu čl. 4 bodu 41 směrnice 2006/48/ES a zájmy správců,
kteří jménem alternativních investičních fondů do těchto cenných papírů
nebo jiných finančních nástrojů investují, přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek
stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se stanoví požadavky v těchto
oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, sponzor nebo původní věřitel, aby
směl správce jménem alternativních investičních fondů investovat do
cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů tohoto typu vydaných po 1.
lednu 2011, včetně požadavků, které zajistí, že si původce, sponzor nebo
původní věřitel ponechá čistý ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí splnit správce, který jménem jednoho
nebo více alternativních investičních fondů investuje do těchto cenných
papírů nebo jiných finančních nástrojů.
Čl. 18 odst. 2:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví postupy a opatření uvedené v odstavci 1.
Čl. 20 odst. 7:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) podmínky pro splnění požadavků uvedených v odstavcích 1, 2, 4 a 5;
b) situace, z nichž vyplývá, že správce pověřil plněním svých úkolů třetí
osobu v rozsahu, který z něj činí subjekt typu „poštovní schránka“, a tudíž jej
nelze nadále považovat za správce, jak je uvedeno v odstavci 3.
§ 21 odst. 4

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
musí mít alespoň 2 vedoucí osoby (§ 624), které mají dostatečné zkušenosti
se správou majetku, na který je zaměřena investiční strategie (§ 93 odst. 3)
jím obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu a s výkonem činností nezbytných pro řádný výkon této funkce.

32009L0065

Čl. 7 odst. 1 písm. b):
Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním
právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze
pokud jsou splněny tyto podmínky:
b) osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají
dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem
SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být
jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně
sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí
rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
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Čl. 2 odst. 2:
Ustanovení této kapitoly, kapitoly II čl. 12 a kapitol III, IV a VI se vztahují
obdobně na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou
společnost povolenou podle směrnice 2009/65/ES.
V těchto případech se "správcovskou společností" rozumí "investiční
společnost".
Čl. 23 odst. 2:
Členské státy od správcovských společností vyžadují, aby zajistily
odpovídající úroveň znalostí a vědomostí o majetku, do něhož SKIPCP
investuje.

§ 22 odst. 6

Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na kvalitativní kritéria
postupů, pravidel a zásad uvedených v odstavci 2 a povinností uvedených
kvalitativní požadavky na postupy, pravidla a zásady uvedené v
odstavci 2 a povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 3 v rozsahu, který
neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních
investičních fondů6).

32009L0065

Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".

32009L0065
ve znění
32010L0078

Čl. 12 odst. 3 a 4:
3. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž stanoví postupy a
opatření uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a), a požadavky na
strukturu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s
odst. 1 druhým pododstavcem písm. b).
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění podmínek
pro uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se
postupů, opatření, struktur a organizačních požadavků uvedených v odstavci
3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění technických norem
uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č.
1095/2010.
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Čl. 14 odst. 2 a 3:
2. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž zajistí, aby správcovská
společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:
a) stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším
zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;
b) stanoví zásady nezbytné k zajištění toho, že správcovské společnosti
skutečně využijí prostředky a postupy, které jsou pro řádný výkon jejich
obchodních činností nezbytné, a
c) vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky
očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je
nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové
typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.
3. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení aktů v přenesené
pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií, zásad a opatření
uvedených v odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v
prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
32010L0043

Celá.

32011L0061

Čl. 12 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví kritéria, která příslušné orgány použijí při posuzování toho, zda
správce plní své povinnosti podle odstavce 1.
Čl. 18 odst. 2:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví postupy a opatření uvedené v odstavci 1.

§ 25 odst. 1 písm. f)

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jen toho,
f) u koho nemůže dojít ke střetu zájmů mezi ním a obhospodařovatelem
nebo mezi ním a společnými zájmy investorů dotčeného fondu.

32009L0065

Čl. 13 odst. 1 písm. e):
Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti
umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své
činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu,
musí být splněny všechny tyto podmínky:
e) pověření ohledně základní funkce správy investic nesmí být uděleno
depozitáři nebo jinému podniku, jejichž zájmy se mohou dostat do střetu se
zájmy správcovské společnosti nebo podílníků;
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Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".
32011L0061

Čl. 20 odst. 2 písm. b):
Správou portfolia nebo řízením rizik nelze pověřit:
b) jiný subjekt, jehož zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správce nebo
investorů alternativního investičního fondu, pokud nemá tento subjekt
funkčně a hierarchicky oddělenou činnost správy portfolia či řízení rizik od
svých dalších činností, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, a pokud
nejsou tyto potenciální střety zájmů řádně rozpoznávány, řešeny a sledovány
a oznamovány investorům daného alternativního investičního fondu.
Čl. 20 odst. 5 písm. b):
Správou portfolia nebo řízením rizik nelze dále pověřit:
b) jiný subjekt, jehož zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správce nebo
investorů alternativního investičního fondu, pokud nemá tento subjekt
funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnost správy portfolia či řízení rizik
od svých dalších činností, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, a pokud
nejsou tyto potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny a sledovány a
oznamovány investorům daného alternativního investičního fondu.

§ 26 odst. 1

Kdo byl pověřen obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
může pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této
činnosti dalšího, jen jestliže
a) s tím předem souhlasí tento obhospodařovatel,
b) to bylo předem oznámeno České národní bance a
c) jsou obdobně splněny podmínky stanovené v § 23 až a 25.

32011L0061

Čl. 20 odst. 4:
Třetí osoba může úkoly, kterými byla pověřena, pověřit jinou osobu, pokud
jsou splněny tyto podmínky:
a) správce toto další pověření předem odsouhlasil;
b) správce toto další pověření oznámil příslušným orgánům svého
domovského členského státu před tím, než nabylo účinku;
c) podmínky stanovené v odstavci 1, přičemž veškeré odkazy na „pověřenou
osobu“ se považují za odkazy na tuto „dále pověřenou osobu“.
Čl. 20 odst. 5 první pododstavec:
Správou portfolia nebo řízením rizik nelze dále pověřit:
a) depozitáře nebo osobu pověřenou plněním úkolů depozitáře nebo
b) jiný subjekt, jehož zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správce nebo
investorů alternativního investičního fondu, pokud nemá tento subjekt
funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnost správy portfolia či řízení rizik
od svých dalších činností, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, a pokud
nejsou tyto potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny a sledovány a
oznamovány investorům daného alternativního investičního fondu.
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§ 26 odst. 3

Kdo byl pověřen výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z činnosti
podle odstavce 1, může jeho nebo jejich výkonem dále pověřit dalšího, jsouli obdobně splněny podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) a b), odstavci
2 a v § 23 až a 25.

32011L0061

Pokud dále pověřená jiná osoba pověří plněním svých úkolů další osobu,
platí obdobně podmínky stanovené v odstavci 4.

§ 34 odst. 4 písm. e)
a g)

Pro účely výpočtu podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 se do
podílu obhospodařovatele započítávají hlasovací práva vztahující se k
majetku jím obhospodařovaných investičních fondů, které nejsou
standardním fondem, nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů,
bez ohledu na to, zda jsou vykonávána, a hlasovací práva z účastnických
cenných papírů nebo podílů,
e) které obhospodařovatel spravuje, obhospodařuje nebo jsou u něj uloženy,
nebyly nebyly-li mu vlastníkem uděleny zvláštní příkazy týkající se
hlasování,
g) která jsou vykonávána obhospodařovatelem na základě plné moci, může-li
tato práva vykonávat podle svého uvážení a nebyly nebyly-li mu
zmocnitelem uděleny zvláštní příkazy týkající se hlasování, nebo

32011L0061

Čl. 26 odst. 1:
Tento oddíl se vztahuje na:
a) správce spravující jeden nebo více alternativních investičních fondů, které
buď jednotlivě, nebo společně na základě dohody, jejímž účelem je získání
kontroly, získají kontrolu nad nekótovanou společností podle odstavce 5;
b) správce, kteří spolupracují s jedním nebo více správci na základě dohody,
podle níž alternativní investiční fondy spravované společně těmito správci
získají kontrolu nad nekótovanou společnosti podle odstavce 5.

Čl. 26 odst. 5:
Pro účely tohoto oddílu se kontrolou nad nekótovanou společností rozumí
více než 50 % hlasovacích práv v této společnosti.
Při výpočtu procenta hlasovacích práv držených příslušným alternativním
investičním fondem se kromě hlasovacích práv, která drží přímo dotčený
alternativní investiční fond, zohledňují, pokud je dosažena kontrola ve
smyslu prvního pododstavce, také hlasovací práva těchto subjektů:
a) podniků kontrolovaných alternativním investičním fondem a
b) fyzických nebo právnických osob, které jednají svým jménem, ovšem na
účet alternativního investičního fondu nebo podniku kontrolovaného
alternativním investičním fondem.
Procento hlasovacích práv se vypočítá na základě všech akcií, s nimiž jsou
hlasovací práva spojena i v případě, že je jejich výkon pozastaven.
Bez ohledu na čl. 4 odst. 1 písm. i) je kontrola pro účely čl. 28 odst. 1, 2 a 3 a
článku 30 v případě emitentů definována v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice
2004/25/ES.
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§ 38 odst. 1 písm. b),
c), g), h), j) a s) a
odst. 2

(1) Administrací investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
jsou ve vztahu k tomuto fondu vždy tyto činnosti:
b) zajišťování poskytování právních služeb,
c) compliance a vnitřní audit,
g) zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo
jiným obdobným peněžitým plněním,
h) vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných
papírů vydávaných tímto fondem a, obhospodařuje-li administrátor jako
obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence
zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem,
j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a
zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a,
obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond,
nabízení investic do tohoto fondu,
s) zajišťování vykonávání nebo obstarávání činností uvedených v odstavci
2.
(2) Administrací investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
mohou popřípadě dále být i tyto činnosti:
a) úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů
vydávaných tímto fondem, nebo
b) nabízení investic do tohoto fondu.

32009L0065

Příloha II druhá a třetí odrážka:
Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia:
- administrativní činnosti:
a) právní služby a účetní služby v rámci správy fondu;
b) vyřizování žádostí o informace od zákazníků;
c) oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání);
d) sledování dodržování právních předpisů;
e) vedení registru podílníků;
f) rozdělování zisku;
g) emitování a vyplácení podílových jednotek;
h) smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení);
i) vedení záznamů,
- obchodování.

32011L0061

Čl. 6 odst. 5 písm. c):
Správci nesmí být podle této směrnice povoleno poskytovat:
c) pouze činnosti uvedené v bodě 2 přílohy I nebo

12

Příloha I odst. 2:
K dalším činnostem, které může správce navíc vykonávat při kolektivní
správě alternativního investičního fondu, patří:
a) administrativní úkony:
i) právní služby a účetní služby v rámci správy fondu,
ii) vyřizování žádostí o poskytnutí informací od zákazníků,
iii) oceňování a stanovování cen včetně daňových přiznání,
iv) sledování dodržování právních a jiných předpisů,
v) vedení registru držitelů podílových jednotek/akcionářů,
vi) rozdělování zisku,
vii) emitování a vyplácení podílových jednotek a akcií,
viii) smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení),
ix) vedení záznamů;
b) nabízení;
c) činnosti spojené s aktivy alternativních investičních fondů, totiž služby
nezbytné k plnění povinností správce při správě cizího majetku,
hospodářskou správu, činnosti spojené se správou nemovitostí, poradenství
podnikům, pokud jde o kapitálové struktury, průmyslovou strategii a
související záležitosti, poradenství a služby ohledně spojení a koupě podniku
a jiné služby spojené se správou alternativního investičního fondu a
společností a dalších aktiv, do kterých tento alternativní investiční fond
investoval.
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§ 47 odst. 1 písm. b)

Součástí řídicího a kontrolního systému administrátora investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu jsou vždy
b) organizační uspořádání a vnitřní předpisy, které jej upravují, s jasným
vymezením činností, včetně činností orgánů tohoto administrátora a výborů,
které zřídil, a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí, ; v
rámci organizačního uspořádání se současně vymezí funkce, jejichž výkon je
vzájemně neslučitelný,

32009L0065

Čl. 12 odst. 1:
Každý členský stát stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která musí
správcovské společnosti povolené v daném členském státě v souvislosti se
správou SKIPCP povolených podle této směrnice za všech okolností
dodržovat.
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti
rovněž s ohledem na charakter SKIPCP řízeného správcovskou společností
zejména vyžadují, aby každá taková společnost
a) používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná
opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné mechanismy
vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní transakce
prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do
finančních nástrojů s cílem investovat na vlastní účet, a které přinejmenším
zajišťují, aby každá transakce, do níž je SKIPCP zapojen, mohla být
rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a
doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva SKIPCP spravovaná
správcovskou společností byla investována v souladu se statutem fondu nebo
zakládacími dokumenty a platnými právními předpisy;
b) byla strukturována a organizována tak, aby se minimalizovalo riziko střetu
zájmů mezi společností a jejími klienty, mezi klienty společnosti navzájem,
mezi jedním z jejích klientů a SKIPCP nebo mezi dvěma SKIPCP.
Čl. 31:
Každý domovský členský stát investiční společnosti stanoví pravidla
obezřetnostního dohledu, která musí investiční společnosti, které nestanovily
správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, za všech okolností
dodržovat.
Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti, rovněž
s ohledem na charakter investiční společnosti, zejména stanoví, aby taková
společnost používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a
ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné
mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní
transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do
finančních nástrojů s cílem investovat kapitál, a které přinejmenším zajišťují,
aby každá transakce, do níž je společnost zapojena, mohla být
rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a
doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva investiční společnosti
byla investována v souladu se zakládacími dokumenty a platnými právními
předpisy.
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32010L0043

Čl. 2 odst. 2:
Ustanovení této kapitoly, kapitoly II čl. 12 a kapitol III, IV a VI se vztahují
obdobně na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou
společnost povolenou podle směrnice 2009/65/ES.
V těchto případech se "správcovskou společností" rozumí "investiční
společnost".
Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. a):
Členské státy od správcovských společností vyžadují, aby splnily tyto
požadavky:
a) vytvořit, zavést a udržovat rozhodovací postupy a organizační strukturu,
která jasným a zdokumentovaným způsobem upřesňuje hierarchické vztahy
subordinace a rozděluje úkoly a odpovědnost;
Čl. 19 odst. 1:
Členské státy zajistí, aby postupy a opatření stanovené v čl. 18 odst. 2 písm.
b) byly vypracovány tak, aby zajistily, že příslušné osoby zapojené do
různých obchodních činností, v nichž je přítomen střet zájmů, vykonávají
tyto činnosti s takovou mírou nezávislosti, která je úměrná velikosti a
činnostem správcovské společnosti a skupiny, jíž je součástí, i závažnosti
rizika poškození zájmů klientů.

32011L0061

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. c):
Členské státy zajistí, aby správci vždy:
c) měli k dispozici a skutečně využívali prostředky a postupy, které jsou
nezbytné pro řádný výkon jejich obchodních činností;
Čl. 14 odst. 1 třetí pododstavec první věta:
Správci musí v rámci vlastního provozního systému od sebe oddělit úkoly a
povinnosti, které je možno považovat za vzájemně neslučitelné nebo které
mohou vyvolat systémové střety zájmů.
Čl. 15 odst. 1:
Správce musí funkčně a hierarchicky oddělit činnosti řízení rizik od
provozních jednotek, včetně od činností správy portfolia.
Funkční a hierarchické oddělení činností řízení rizik podle prvního
pododstavce přezkoumají příslušné orgány domovského členského státu
správce v souladu se zásadou proporcionality, přičemž správce musí být za
všech okolností schopen prokázat, že přijatá zvláštní opatření k předcházení
střetu zájmů umožňují nezávislé provádění činností řízení rizik a že proces
řízení rizik průběžně splňuje požadavky tohoto článku a je účinný.
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Čl. 18 odst. 1:
Členské státy vyžadují, aby správce vždy využíval vhodné a přiměřené lidské
a technické zdroje, které jsou nezbytné pro řádnou správu alternativních
investičních fondů.
Příslušné orgány domovského členského státu správce, rovněž s ohledem na
charakter jím spravovaných alternativních investičních fondů, zejména
vyžadují, aby tento správce uplatňoval řádné administrativní a účetní postupy
a kontrolní a ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i
příslušné mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro
osobní transakce prováděné jeho zaměstnanci a pro držení nebo správu
investic s cílem investovat na vlastní účet, a jež přinejmenším zajišťují, aby
každá transakce, do níž jsou alternativní investiční fondy zapojeny, mohla
být rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy,
doby, kdy byla uskutečněna, a místa, kde byla uskutečněna, a aby aktiva
alternativních investičních fondů spravovaných tímto správcem byla
investována v souladu se statutem či zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu a v souladu s platnými právními předpisy.
§ 47 odst. 2 písm. c)

Součástí řídicího a kontrolního systému administrátora investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu jsou dále
c) řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování,
zamezování a oznamování podílníkům, společníkům nebo obmyšleným
tohoto fondu,

32009L0065

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec:
Každý členský stát stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která musí
správcovské společnosti povolené v daném členském státě v souvislosti se
správou SKIPCP povolených podle této směrnice za všech okolností
dodržovat.
Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. b):
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti
rovněž s ohledem na charakter SKIPCP řízeného správcovskou společností
zejména vyžadují, aby každá taková společnost
b) byla strukturována a organizována tak, aby se minimalizovalo riziko střetu
zájmů mezi společností a jejími klienty, mezi klienty společnosti navzájem,
mezi jedním z jejích klientů a SKIPCP nebo mezi dvěma SKIPCP.
Čl. 14 odst. 1 písm. d):
Každý členský stát stanoví pravidla jednání, která správcovské společnosti
povolené v daném členském státě za všech okolností dodržují. Tato pravidla
musí přinejmenším provádět zásady stanovené v tomto odstavci. Uvedené
zásady zajišťují, aby správcovská společnost
d) se snažila vyhnout střetům zájmů, a v případě, že se jim vyhnout nelze,
aby zajistila, že SKIPCP, který spravuje, bude poskytnuto spravedlivé
zacházení a
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Čl. 14 odst. 2 písm. c):
Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek stanovených v
článcích 112a a 112b opatření, jimiž zajistí, aby správcovská společnost
dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:
c) vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky
očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je
nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové
typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.
Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".
Čl. 31:
Každý domovský členský stát investiční společnosti stanoví pravidla
obezřetnostního dohledu, která musí investiční společnosti, které nestanovily
správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, za všech okolností
dodržovat.
Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti, rovněž
s ohledem na charakter investiční společnosti, zejména stanoví, aby taková
společnost používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a
ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné
mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní
transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do
finančních nástrojů s cílem investovat kapitál, a které přinejmenším zajišťují,
aby každá transakce, do níž je společnost zapojena, mohla být
rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a
doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva investiční společnosti
byla investována v souladu se zakládacími dokumenty a platnými právními
předpisy.
32010L0043

Čl. 2 odst. 2:
Ustanovení této kapitoly, kapitoly II čl. 12 a kapitol III, IV a VI se vztahují
obdobně na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou
společnost povolenou podle směrnice 2009/65/ES.
V těchto případech se "správcovskou společností" rozumí "investiční
společnost".
Čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec:
Správcovská společnost je schopna prokázat, že přijala patřičná ochranná
opatření proti střetům zájmů, která jí umožní nezávislé řízení rizik, a že
proces řízení rizik splňuje požadavky článku 51 směrnice 2009/65/ES.
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Čl. 18 odst. 1 první pododstavec první věta:
Členské státy od správcovských společností vyžadují, aby vytvořily, zavedly
a udržovaly účinné postupy k omezení možnosti střetu zájmů.
32011L0061

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. d):
Členské státy zajistí, aby správci vždy:
d) podnikli veškeré přiměřené kroky k předcházení střetům zájmů, a není-li
možné střetům zájmů předejít, k rozpoznání, řešení a sledování a případně
oznámení těchto střetů zájmů s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím
způsobem ovlivnily zájmy alternativních investičních fondů a jejich
investorů, a zajistit poctivé zacházení s alternativními investičními fondy,
které spravují;
Čl. 14:
1. Členské státy vyžadují, aby správci přijali veškerá přiměřená opatření k
rozpoznávání střetů zájmů, které vznikají při správě alternativních
investičních fondů mezi:
a) správcem, včetně jeho řídících pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli
osoby spojené se správcem přímo či nepřímo kontrolou, a jím spravovaným
alternativním investičním fondem nebo investory tohoto alternativního
investičního fondu;
b) jedním alternativním investičním fondem či investory tohoto
alternativního investičního fondu a jiným alternativním investičním fondem
či investory tohoto alternativního investičního fondu;
c) alternativním investičním fondem či investory tohoto alternativního
investičního fondu a jiným klientem správce;
d) alternativním investičním fondem či investory tohoto alternativního
investičního fondu a SKIPCP spravovaným správcem či investory tohoto
SKIPCP nebo
e) dvěma klienty správce.
Správci musí používat účinné organizační a administrativní postupy, aby
mohli přijmout veškerá nezbytná opatření k rozpoznání, předcházení, řešení
a sledování střetů zájmů s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem
ovlivnily zájmy alternativních investičních fondů a jejich investorů.
Správci musí v rámci vlastního provozního systému od sebe oddělit úkoly a
povinnosti, které je možno považovat za vzájemně neslučitelné nebo které
mohou vyvolat systémové střety zájmů. Správci posoudí, zda podmínky
provozování jejich činnosti mohou vyvolat jiné podstatné střety zájmů, a
sdělí je investorům alternativních investičních fondů.
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2. Pokud organizační opatření přijatá správcem k rozpoznání, předcházení,
řešení a sledování střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou
jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena,
správce jasně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů investorům
předtím, než provede obchod jejich jménem, a přijme vhodné zásady a
postupy.
3. Využívá-li správce jménem alternativního investičního fondu služeb
hlavního makléře, musí být podmínky této činnosti stanoveny v písemné
smlouvě. V této smlouvě musí být zejména upravena možnost převodu a
použití aktiv alternativního investičního fondu a nakládat s nimi, a to v
souladu se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního
fondu. Ve smlouvě se rovněž stanoví, že o ní musí být informován depozitář.
Správce jedná při výběru a jmenování hlavního makléře, s nímž bude
uzavřena smlouva, s patřičnou dovedností, péčí a opatrností.
4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) druhy střetů zájmů podle odstavce 1;
b) přiměřená opatření, která by měl správce v rámci svých struktur a
organizačních a administrativních postupů přijmout k rozpoznávání,
předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.
§ 47 odst. 2 písm. e)

Součástí řídicího a kontrolního systému administrátora investičního fondu
nebo zahraničního investičního fondu jsou dále
e) vedení účetnictví investičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu, jehož administraci provádí, včetně účtování o majetku tohoto fondu a
vedení účetnictví tohoto administrátora,

32009L0065

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. a):
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti
rovněž s ohledem na charakter SKIPCP řízeného správcovskou společností
zejména vyžadují, aby každá taková společnost
a) používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná
opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné mechanismy
vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní transakce
prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do
finančních nástrojů s cílem investovat na vlastní účet, a které přinejmenším
zajišťují, aby každá transakce, do níž je SKIPCP zapojen, mohla být
rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a
doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva SKIPCP spravovaná
správcovskou společností byla investována v souladu se statutem fondu nebo
zakládacími dokumenty a platnými právními předpisy;
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Čl. 31 druhý pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti, rovněž
s ohledem na charakter investiční společnosti, zejména stanoví, aby taková
společnost používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a
ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné
mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní
transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do
finančních nástrojů s cílem investovat kapitál, a které přinejmenším zajišťují,
aby každá transakce, do níž je společnost zapojena, mohla být
rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a
doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva investiční společnosti
byla investována v souladu se zakládacími dokumenty a platnými právními
předpisy.
32010L0043

Čl. 4 odst. 4:
Členské státy od správcovských společností vyžadují, aby vytvořily, zavedly
a udržovaly takové účetní zásady a postupy, které jim umožní na žádost
příslušného orgánu včas poskytnout účetní výkazy, jež podávají pravdivý a
věrný obraz o jejich finanční situaci a jsou v souladu se všemi platnými
účetními normami a předpisy.

32011L0061

Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu správce, rovněž s ohledem na
charakter jím spravovaných alternativních investičních fondů, zejména
vyžadují, aby tento správce uplatňoval řádné administrativní a účetní postupy
a kontrolní a ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i
příslušné mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro
osobní transakce prováděné jeho zaměstnanci a pro držení nebo správu
investic s cílem investovat na vlastní účet, a jež přinejmenším zajišťují, aby
každá transakce, do níž jsou alternativní investiční fondy zapojeny, mohla
být rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy,
doby, kdy byla uskutečněna, a místa, kde byla uskutečněna, a aby aktiva
alternativních investičních fondů spravovaných tímto správcem byla
investována v souladu se statutem či zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu a v souladu s platnými právními předpisy.

20

§ 47 odst. 5

Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na kvalitativní kritéria
řídicího a kontrolního systému kvalitativní požadavky na řídicí a
kontrolní systém administrátora investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis
Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující správce alternativních investičních fondů6)

32009L0065

Čl. 12 odst. 3 a 4:
3. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž stanoví postupy a
opatření uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a), a požadavky na
strukturu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s
odst. 1 druhým pododstavcem písm. b).
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění podmínek
pro uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se
postupů, opatření, struktur a organizačních požadavků uvedených v odstavci
3.
Čl. 14 odst. 2 a 3:
2. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž zajistí, aby správcovská
společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:
a) stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším
zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;
b) stanoví zásady nezbytné k zajištění toho, že správcovské společnosti
skutečně využijí prostředky a postupy, které jsou pro řádný výkon jejich
obchodních činností nezbytné, a
c) vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky
očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je
nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové
typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.
3. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení aktů v přenesené
pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií, zásad a opatření
uvedených v odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v
prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
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Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem „správcovská
společnost“ rozumí výraz „investiční společnost“.
Čl. 50a:
S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími a odstranit nesoulad mezi zájmy
firem, které transformují úvěry na obchodovatelné cenné papíry a jiné
finanční nástroje (původci), a zájmy SKIPCP, které do těchto cenných papírů
nebo jiných finančních nástrojů investují, přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 112a a za podmínek
stanovených v článcích 112b a 112c opatření, jimiž se stanoví:
a) požadavky, které musí splnit původce, aby SKIPCP směl investovat do
cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů tohoto typu vydaných po 1.
lednu 2011, včetně požadavků, které zajistí, že si původce ponechá čistý
ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí splnit SKIPCP, který investuje do
těchto cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů.
32010L0043

Celá.

32011L0061

Čl. 12 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví kritéria, která příslušné orgány použijí při posuzování toho, zda
správce plní své povinnosti podle odstavce 1.
Čl. 13 odst. 2:
Orgán pro cenné papíry a trhy zajistí vydání obecných pokynů pro zásady
řádného odměňování, které jsou v souladu s přílohou II. Tyto obecné pokyny
rovněž zohlední zásady řádného odměňování stanovené v doporučení
2009/384/ES o politice odměňování v odvětví finančních služeb, velikost
správců a alternativních investičních fondů, které spravují, jejich vnitřní
organizaci a povahu, rozsah a složitost jejich činnosti. Orgán pro cenné
papíry a trhy úzce spolupracuje s Evropským orgánem dohledu (Evropským
orgánem pro bankovnictví) (dále jen „orgán pro bankovnictví“).
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Čl. 14 odst. 4:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) druhy střetů zájmů podle odstavce 1;
b) přiměřená opatření, která by měl správce v rámci svých struktur a
organizačních a administrativních postupů přijmout k rozpoznávání,
předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.
Čl. 15 odst. 5:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) systémy řízení rizik, které má správce používat ve vztahu k rizikům jež
podstupuje jménem jím spravovaného alternativního investičního fondu;
b) přiměřené intervaly přezkumu systému řízení rizik;
c) způsob, jak se má funkčně a hierarchicky oddělit činnost řízení rizik od
provozních jednotek, včetně činnosti správy portfolia;
d) zvláštní opatření podle odst. 1 druhého pododstavce k předcházení střetu
zájmů;
e) požadavky uvedené v odstavci 3.
Čl. 16 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) systémy a postupy řízení likvidity a
b) způsoby dosahování vzájemného souladu mezi investiční strategií,
povahou investic alternativního investičního fondu z hlediska likvidity a
pravidly pro zpětný odkup podle odstavce 2.
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Čl. 17:
Za účelem zajištění souladu v celém odvětví a odstranění nesouladu mezi
zájmy podniků, které transformují úvěry na obchodovatelné cenné papíry, a
původců ve smyslu čl. 4 bodu 41 směrnice 2006/48/ES a zájmy správců,
kteří jménem alternativních investičních fondů do těchto cenných papírů
nebo jiných finančních nástrojů investují, přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 a za podmínek
stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se stanoví požadavky v těchto
oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, sponzor nebo původní věřitel, aby
směl správce jménem alternativních investičních fondů investovat do
cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů tohoto typu vydaných po 1.
lednu 2011, včetně požadavků, které zajistí, že si původce, sponzor nebo
původní věřitel ponechá čistý ekonomický podíl ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí splnit správce, který jménem jednoho
nebo více alternativních investičních fondů investuje do těchto cenných
papírů nebo jiných finančních nástrojů.
Čl. 18 odst. 2:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví postupy a opatření uvedené v odstavci 1.
Čl. 20 odst. 7:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) podmínky pro splnění požadavků uvedených v odstavcích 1, 2, 4 a 5;
b) situace, z nichž vyplývá, že správce pověřil plněním svých úkolů třetí
osobu v rozsahu, který z něj činí subjekt typu „poštovní schránka“, a tudíž jej
nelze nadále považovat za správce, jak je uvedeno v odstavci 3.
§ 48 odst. 2

Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
zajistí, aby osoby, pomocí kterých provádí administraci tohoto fondu
vykonává činnost, byly důvěryhodné a měly znalosti aby měly dostatečné
znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění řádný výkon jim přidělených
úkolů, zejména aby měly znalost postupů a předpisů nezbytných pro plnění
řádný výkon jejich povinností souvisejících s výkonem této činnosti.

32010L0043

Čl. 4 odst. 1 písm. b):
Členské státy od správcovských společností vyžadují, aby splnily tyto
požadavky:
b) zajistit, aby jejich příslušné osoby věděly, jaké postupy musí dodržet,
pokud mají řádně plnit své povinnosti;
Čl. 5 odst. 1:
Členské státy od správcovských společností vyžadují, aby zaměstnávaly
osoby s takovými dovednostmi, vědomostmi a odbornými znalostmi, jaké
jsou potřebné k plnění přidělených povinností.
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§ 49 odst. 1

Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu při
výkonu činnosti jedná
a) kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a
b) v nejlepším zájmu podílníků, společníků a obmyšlených investičního
fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož administraci provádí
tohoto fondu.

32009L0065

Čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a e):
Každý členský stát stanoví pravidla jednání, která správcovské společnosti
povolené v daném členském státě za všech okolností dodržují. Tato pravidla
musí přinejmenším provádět zásady stanovené v tomto odstavci. Uvedené
zásady zajišťují, aby správcovská společnost
a) jednala čestně a spravedlivě při provozování svých obchodních činností v
nejlepším zájmu SKIPCP, který spravuje, a v zájmu integrity trhu;
b) jednala s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v nejlepším zájmu
SKIPCP, který či které spravuje, a v zájmu integrity trhu;
e) dodržovala všechny předpisy vztahující se na provozování její obchodní
činnosti v nejlepším zájmu svých investorů a integrity trhu.
Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".

32011L0061

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec písm. a), b) a f):
Členské státy zajistí, aby správci vždy:
a) jednali při výkonu svých činností spravedlivě s patřičnou dovedností, péčí
a opatrností;
b) jednali v nejlepším zájmu alternativních investičních fondů či investorů
alternativních investičních fondů, které spravují, a v zájmu integrity trhu;
f) zacházeli se všemi investory alternativních investičních fondů spravedlivě.
Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec:
Žádný investor alternativního investičního fondu nepožívá zvláštních výhod,
ledaže jsou tyto výhody uvedeny ve statutu nebo zakládacích dokumentech
příslušného alternativního investičního fondu.
Čl. 20 odst. 1 první pododstavec písm. e):
Přitom musí být splněny tyto podmínky:
e) pověření nesmí bránit účinnému dohledu nad správcem, a zejména nesmí
bránit správci v jednání a spravování alternativního investičního fondu v
nejlepším zájmu jeho investorů;
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§ 49 odst. 4

Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na kvalitativní kritéria
postupů, pravidel a zásad uvedených v odstavci 2 a povinností uvedených
kvalitativní požadavky na postupy a pravidla uvedené v odstavci 2 a
povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 3 v rozsahu, který neupravuje přímo
použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6).

32009L0065
ve znění
32010L0078

Čl. 12 odst. 3 a 4:
3. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž stanoví postupy a
opatření uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a), a požadavky na
strukturu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s
odst. 1 druhým pododstavcem písm. b).
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k upřesnění podmínek
pro uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se
postupů, opatření, struktur a organizačních požadavků uvedených v odstavci
3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění technických norem
uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č.
1095/2010.
Čl. 14 odst. 2 a 3:
2. Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise prostřednictvím aktů v
přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek
stanovených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž zajistí, aby správcovská
společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:
a) stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším
zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;
b) stanoví zásady nezbytné k zajištění toho, že správcovské společnosti
skutečně využijí prostředky a postupy, které jsou pro řádný výkon jejich
obchodních činností nezbytné, a
c) vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky
očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je
nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové
typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.
3. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k určení aktů v přenesené
pravomoci přijatých Komisí týkajících se kritérií, zásad a opatření
uvedených v odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v
prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

32009L0065

Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".
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32010L0043

Celá.

32011L0061

Čl. 12 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví kritéria, která příslušné orgány použijí při posuzování toho, zda
správce plní své povinnosti podle odstavce 1.
Čl. 18 odst. 2:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví postupy a opatření uvedené v odstavci 1.

§ 50 písm. c)

(1) Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jiného jen, jestliže
c) to nebrání výkonu dohledu České národní banky nad plněním povinností
obhospodařovatele tohoto fondu a tohoto administrátora stanovených tímto
zákonem, na základě tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské
unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) nebo nad plněním jeho
jejich povinností vyplývajících ze statutu dotčeného investičního fondu nebo
ze srovnatelného dokumentem dokumentu dotčeného zahraničního
investičního fondu,

32009L0065

Čl. 13 odst. 1 písm. a):
Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti
umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své
činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu,
musí být splněny všechny tyto podmínky:
a) správcovská společnost musí příslušné orgány svého domovského
členského státu náležitým způsobem informovat; příslušné orgány
domovského členského státu správcovské společnosti tyto informace
neprodleně předají příslušným orgánům domovského členského státu
SKIPCP;
Čl. 13 odst. 1 písm. b):
Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti
umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své
činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu,
musí být splněny všechny tyto podmínky:
b) pověření nesmí mařit účinnost dohledu nad správcovskou společností, a
zejména nesmí správcovské společnosti bránit v jednání a v řízení SKIPCP v
zájmu jejích investorů;
Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".
Čl. 20 odst. 1 první pododstavec věta druhá písm. e):
Přitom musí být splněny tyto podmínky:
e) pověření nesmí bránit účinnému dohledu nad správcem, a zejména nesmí
bránit správci v jednání a spravování alternativního investičního fondu v
nejlepším zájmu jeho investorů;
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§ 50 písm. e) až g)

(1) Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
může pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jiného jen, jestliže
e) je zajištěno, že obhospodařovatel administrátor tohoto fondu může
kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon této činnosti pověřeným, a
f) je zajištěno, že obhospodařovatel administrátor tohoto fondu může s
okamžitou účinností zrušit pověření jiného výkonem této činnosti toto
pověření, je-li to v zájmu podílníků, společníků nebo obmyšlených tohoto
fondu., a
g) statut nebo srovnatelný dokument tohoto fondu vymezuje tuto
činnost jako činnost, jejímž výkonem lze pověřit jiného.

32009L0065

Čl. 13 odst. 1 písm. f), g) a i):
Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti
umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své
činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu,
musí být splněny všechny tyto podmínky:
f) existují opatření umožňující osobám, které řídí činnost správcovské
společnosti, kdykoli náležitě sledovat činnost podniku, jemuž bylo dáno
pověření;
g) pověření nesmí bránit osobám, které řídí činnost správcovské společnosti,
aby kdykoli daly podniku, který byl pověřen určitými činnostmi, další
pokyny a aby v zájmu investorů s okamžitou účinností pověření zrušily;
i) prospekty SKIPCP musí uvádět činnosti, jejichž přenesení na třetí osobu je
v souladu s tímto článkem správcovské společnosti umožněno.
Čl. 13 odst. 2 druhá věta:
Správcovská společnost nesmí přenášet své činnosti v takovém rozsahu, aby
se stala subjektem typu „poštovní schránka“.
Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".

32011L0061

Čl. 20 odst. 1 první pododstavec věta druhá písm. f):
Přitom musí být splněny tyto podmínky:
f) správce musí být schopen prokázat, že pověřená osoba má odbornou
kvalifikaci a je způsobilá k plnění svěřených úkolů, že byla vybrána s
veškerou patřičnou péčí a že je správce schopen kdykoli účinně zkontrolovat
výkon svěřené činnosti, vydávat pověřené osobě další pokyny a že je
schopen pověření s okamžitou účinností zrušit, je-li to v zájmu investorů.
Čl. 20 odst. 3:
Odpovědnost správce vůči alternativnímu investičnímu fondu a jeho
investorům není dotčena skutečností, že pověřil svými úkoly třetí osobu nebo
že tato třetí osoba dále pověřila těmito úkoly jinou osobu, ani nesmí pověřit
svými úkoly třetí osobu v takovém rozsahu, že ho nelze nadále považovat za
správce, ale za subjekt typu „poštovní schránka“.
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§ 51 odst. 1

Pověří-li administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu jinou osobu jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
zavede, udržuje a uplatňuje odpovídající opatření k řízení s tím spojených
rizik a pravidelně kontroluje výkon této činnosti

32009L0065

Čl. 13 odst. 1 písm. f):
Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti
umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své
činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu,
musí být splněny všechny tyto podmínky:
f) existují opatření umožňující osobám, které řídí činnost správcovské
společnosti, kdykoli náležitě sledovat činnost podniku, jemuž bylo dáno
pověření;
Čl. 13 odst. 2 první věta:
Odpovědnost správcovské společnosti ani depozitáře není ovlivněna
skutečností, že správcovská společnost pověřila jakoukoli činností třetí
osoby.
Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".

§ 51 odst. 2

Pověřením jiného výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje administrace
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jednotlivé
činnosti podle odstavce 1 zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčena
povinnost administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního
fondu nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinnosti stanovené tímto
zákonem, na základě tohoto zákona nebo přímo použitelným předpisem
Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) nebo jeho
povinnosti vyplývající ze statutu dotčeného investičního fondu nebo ze
srovnatelného dokumentu dotčeného zahraničního investičního fondu.

32010L0043

Čl. 5 odst. 2:
Členské státy zajistí, aby správcovské společnosti udržovaly potřebné zdroje
a odborné kapacity pro účinný dohled nad činnostmi vykonávanými třetími
osobami na základě opatření sjednaného se správcovskou společností,
především ve vztahu k řízení rizik spojených s těmito opatřeními.

32011L0061

Čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec:
Správce průběžně kontroluje služby, které jednotlivé pověřené osoby
poskytují.

32009L0065

Čl. 13 odst. 2 první věta:
Odpovědnost správcovské společnosti ani depozitáře není ovlivněna
skutečností, že správcovská společnost pověřila jakoukoli činností třetí
osoby.

Čl. 30 první a druhý pododstavec:
Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost
povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.
Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem "správcovská
společnost" rozumí výraz "investiční společnost".
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§ 53 odst. 1 písm. c)

Kdo byl pověřen administrátorem investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, může
pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonů z této činnosti
dalšího, jestliže
a) s tím předem souhlasí obhospodařovatel tohoto fondu,
b) to bylo předem oznámeno České národní bance a
c) jsou obdobně splněny podmínky stanovené v § 50 až a 52.

32011L0061

Čl. 20 odst. 3:
Odpovědnost správce vůči alternativnímu investičnímu fondu a jeho
investorům není dotčena skutečností, že pověřil svými úkoly třetí osobu nebo
že tato třetí osoba dále pověřila těmito úkoly jinou osobu, ani nesmí pověřit
svými úkoly třetí osobu v takovém rozsahu, že ho nelze nadále považovat za
správce, ale za subjekt typu „poštovní schránka“.

32011L0061

Čl. 20 odst. 4:
Třetí osoba může úkoly, kterými byla pověřena, pověřit jinou osobu, pokud
jsou splněny tyto podmínky:
a) správce toto další pověření předem odsouhlasil;
b) správce toto další pověření oznámil příslušným orgánům svého
domovského členského státu před tím, než nabylo účinku;
c) podmínky stanovené v odstavci 1, přičemž veškeré odkazy na „pověřenou
osobu“ se považují za odkazy na tuto „dále pověřenou osobu“.
Čl. 20 odst. 5 první pododstavec:
Správou portfolia nebo řízením rizik nelze dále pověřit:
a) depozitáře nebo osobu pověřenou plněním úkolů depozitáře nebo
b) jiný subjekt, jehož zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správce nebo
investorů alternativního investičního fondu, pokud nemá tento subjekt
funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnost správy portfolia či řízení rizik
od svých dalších činností, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, a pokud
nejsou tyto potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny a sledovány a
oznamovány investorům daného alternativního investičního fondu.
Pověřená osoba průběžně kontroluje služby, které jednotlivé dále pověřené
osoby poskytují.
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§ 53 odst. 3

Kdo byl pověřen administrátorem investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu podle odstavce 1 výkonem některého úkonu nebo
některých úkonů z činnosti, kterou zahrnuje administrace tohoto fondu,
může jeho nebo jejich výkonem dále pověřit dalšího, jsou-li obdobně
splněny podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) a b), odstavci 2 a v § 50
až a 52.

32011L0061

Čl. 20 odst. 4:
Třetí osoba může úkoly, kterými byla pověřena, pověřit jinou osobu, pokud
jsou splněny tyto podmínky:
a) správce toto další pověření předem odsouhlasil;
b) správce toto další pověření oznámil příslušným orgánům svého
domovského členského státu před tím, než nabylo účinku;
c) podmínky stanovené v odstavci 1, přičemž veškeré odkazy na „pověřenou
osobu“ se považují za odkazy na tuto „dále pověřenou osobu“.
Čl. 20 odst. 5 první pododstavec:
Správou portfolia nebo řízením rizik nelze dále pověřit:
a) depozitáře nebo osobu pověřenou plněním úkolů depozitáře nebo
b) jiný subjekt, jehož zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správce nebo
investorů alternativního investičního fondu, pokud nemá tento subjekt
funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnost správy portfolia či řízení rizik
od svých dalších činností, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, a pokud
nejsou tyto potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny a sledovány a
oznamovány investorům daného alternativního investičního fondu.
Pověřená osoba průběžně kontroluje služby, které jednotlivé dále pověřené
osoby poskytují.

§ 60 odst. 1

Depozitářem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu je
právnická osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna
a) mít v opatrování majetek investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu, umožňuje-li to jeho povaha,
b) zřídit a vést peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních
prostředků náležících do majetku investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu a
c) evidovat, umožňuje-li to jeho povaha, nebo a kontrolovat stav jiného
majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu než
majetku uvedeného v písmenech a) a b).

32009L0065

Čl. 2 odst. 1 písm. a):
Pro účely této směrnice se rozumí
a) "depozitářem" instituce pověřená povinnostmi stanovenými v článcích 22
a 32, a na niž se vztahují ostatní ustanovení kapitoly IV a oddílu 3 kapitoly
V;
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32011L0061

Čl. 21:
1. Správce zajistí, aby byl pro každý alternativní investiční fond, který
spravuje, jmenován jeden depozitář v souladu s tímto článkem.
2. Jmenování depozitáře musí být doloženo písemnou smlouvou. Tato
smlouva upravuje mimo jiné předávání informací nezbytných pro plnění
úkolů svěřených alternativním investičním fondem depozitáři, v souladu s
touto směrnicí a s dalšími příslušnými právními a správními předpisy.
3. Depozitář musí být:
a) úvěrovou institucí se sídlem v Unii a povolenou v souladu se směrnicí
2006/48/ES, nebo
b) investičním podnikem se sídlem v Unii, který podléhá požadavkům na
kapitálovou přiměřenost podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2006/49/ES, včetně
kapitálových požadavků k operačnímu riziku, povoleným v souladu se
směrnicí 2004/39/ES a který rovněž poskytuje doplňkovou službu úschovy a
správy finančních nástrojů na účet klientů v souladu s přílohou I oddílem B
bodem 1 uvedené směrnice; kapitál takového investičního podniku nesmí být
v žádném případě nižší než počáteční kapitál podle článku 9 směrnice
2006/49/ES, nebo
c) jinou kategorií institucí, která podléhá pravidlům obezřetnosti a
průběžnému dohledu a která ke dni 21. července 2011 spadá do kategorie
institucí, jež mohou v souladu s rozhodnutím členských států vykonávat
funkci depozitáře podle čl. 23 odst. 3 směrnice 2009/65/ES.
Pouze v případě mimounijních alternativních investičních fondů a aniž tím je
dotčen odst. 5 písm. b), může činnost depozitáře vykonávat také úvěrová
instituce nebo jiný subjekt stejné povahy jako subjekty uvedené v prvním
pododstavci písm. a) a b) tohoto odstavce za předpokladu, že jsou splněny
podmínky v odst. 6 písm. b).
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4. Aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi depozitářem, správcem,
alternativním investičním fondem a jeho investory:
a) nesmí činnost depozitáře vykonávat správce;
b) nesmí činnost depozitáře vykonávat pro alternativní investiční fond hlavní
makléř, který je protistranou tohoto alternativního investičního fondu, pokud
není výkon činnosti depozitáře funkčně a hierarchicky oddělen od činnosti
hlavního makléře a pokud nejsou potenciální střety zájmů řádně rozpoznány,
řešeny, sledovány a oznamovány investorům daného alternativního
investičního fondu; depozitář může tohoto hlavního makléře pověřit
úschovou v souladu s odstavcem 11, jsou-li splněny příslušné podmínky.
5. Depozitář musí být usazen:
a) v případě unijního alternativního investičního fondu v domovském
členském státě alternativního investičního fondu nebo
b) v případě mimounijního alternativního investičního fondu ve třetí zemi, v
níž je alternativní investiční fond usazen, nebo v domovském členském státě
správce tohoto alternativního investičního fondu, nebo v referenčním
členském státě správce tohoto alternativního investičního fondu.
6. Aniž tím jsou dotčeny požadavky uvedené v odstavci 3, jmenování
depozitáře usazeného ve třetí zemi vždy podléhá těmto podmínkám:
a) příslušné orgány členských států, v nichž mají být nabízeny podílové
jednotky nebo akcie mimounijního alternativního investičního fondu, a
pokud je odlišný, domovského členského státu správce podepsaly s
příslušnými orgány depozitáře dohody o spolupráci a výměně informací;
b) depozitář podléhá účinným pravidlům obezřetnostního dohledu, včetně
minimálních kapitálových požadavků, a účinnému dohledu, jež mají stejný
účinek jako právo Unie a jež jsou účinně vymáhány;
c) třetí země, v níž je depozitář usazen, není uvedena na seznamu
nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem
proti praní peněz a financování terorismu;
d) členské státy, v nichž mají být nabízeny podílové jednotky nebo akcie
mimounijního alternativního investičního fondu, a pokud je odlišný,
domovský členský stát správce podepsaly se třetí zemí, v níž je depozitář
usazen, dohodu, která je zcela v souladu se zásadami stanovenými v článku
26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou
výměnu informací v oblasti daní včetně mnohostranných dohod o daních;
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e) depozitář je smluvně odpovědný alternativnímu investičnímu fondu nebo
investorům alternativního investičního fondu v souladu s odstavci 12 a 13
tohoto článku a výslovně se zavazuje dodržovat odstavec 11.
Pokud příslušné orgány jiného členského státu nesouhlasí s tím, jak příslušné
orgány domovského členského státu správce posoudily splnění podmínek
uvedených v prvním pododstavci písm. a), c) nebo e), mohou věc předložit
orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež
mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Na základě kritérií uvedených v odst. 17 písm. b) přijme Komise prováděcí
akty, v nichž stanoví, že pravidla obezřetnosti a dohled třetí země mají stejný
účinek jako právo Unie a že jsou účinně vymáhány. Tyto akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 59 odst. 2.
7. Depozitář obecně zajišťuje, aby byly řádně sledovány peněžní toky
alternativních investičních fondů, a zejména to, aby všechny platby učiněné
investory nebo jejich jménem při upisování podílových jednotek nebo akcií
alternativního investičního fondu byly doručeny a aby veškeré peněžní
prostředky alternativního investičního fondu byly vloženy na hotovostní účty
vedené na jméno alternativního investičního fondu nebo na jméno správce
alternativního investičního fondu, který za alternativní investiční fond jedná,
nebo na jméno depozitáře, který za alternativní investiční fond jedná, u
subjektu uvedeného v čl. 18 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2006/73/ES, či
u jiného subjektu stejné povahy působícího na příslušném trhu, v jehož rámci
jsou vyžadovány hotovostní účty, pokud tento subjekt podléhá účinným
pravidlům obezřetnosti a účinnému dohledu, jež mají stejný účinek jako
právo Unie a jež jsou účinně vymáhány, a to v souladu se zásadami
stanovenými v článku 16 směrnice 2006/73/ES.
Pokud jsou hotovostní účty vedeny na jméno depozitáře, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, nesmí být na tyto účty vkládány žádné
peněžní prostředky subjektu uvedeného v prvním pododstavci ani žádné
vlastní peněžní prostředky depozitáře.
8. Aktiva alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná
jménem alternativního investičního fondu, musí být dána depozitáři do
úschovy takto:
a) finanční nástroje, které lze dát do úschovy:
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i) depozitář přijme do úschovy veškeré finanční nástroje, které lze zapsat na
účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, a veškeré finanční
nástroje, které lze depozitáři fyzicky předat,
ii) pro tyto účely depozitář zajistí, aby všechny finanční nástroje, které lze
zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, byly v jeho
evidenci zapsány na oddělených účtech v souladu článkem 16 směrnice
2006/73/ES, které jsou vedeny na jméno alternativního investičního fondu,
případně na jméno správce, jenž jedná jménem alternativního investičního
fondu, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy vždy zřejmé, že
patří danému alternativnímu investičnímu fondu;
b) ostatní aktiva:
i) depozitář ověří, že tato aktiva vlastní alternativní investiční fond nebo
správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, a vede v
evidenci ta aktiva, u nichž je prokázáno, že jsou ve vlastnictví alternativního
investičního fondu, případně správce, který jedná jménem alternativního
investičního fondu,
ii) vlastnictví alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná
jménem alternativního investičního fondu, se posuzuje na základě informací
či dokumentů předložených alternativním investičním fondem nebo
správcem a na základě dostupných vnějších podkladů,
iii) depozitář musí tuto evidenci průběžně aktualizovat.
9. Kromě úkolů uvedených v odstavcích 7 a 8 depozitář:
a) zajišťuje, aby byly prodej, emise, odkup, vyplácení a zrušení podílových
jednotek nebo akcií prováděny v souladu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy a statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu;
b) zajišťuje, aby byla hodnota podílových jednotek nebo akcií alternativního
investičního fondu vypočítávána v souladu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy, se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu a s postupy stanovenými v článku 19;
c) plní pokyny správce, pokud nejsou v rozporu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy nebo se statutem či zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu;
d) zajišťuje, aby u operací s aktivy alternativního investičního fondu byla
protiplnění alternativnímu investičnímu fondu poskytována v obvyklých
lhůtách;
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e) zajišťuje, aby byly příjmy alternativního investičního fondu využity v
souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a se statutem nebo
zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu.
10. Správce a depozitář musí jednat ve své funkci čestně, spravedlivě,
odborně, nezávisle a v zájmu alternativního investičního fondu a jeho
investorů.
Depozitář nesmí vykonávat s ohledem na alternativní investiční fond nebo
správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, činnost, při
níž může docházet ke střetu zájmů mezi alternativním investičním fondem,
investory alternativního investičního fondu, správcem a jím samotným,
pokud není funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnosti depozitáře od
ostatních činností, u nichž může hrozit střet zájmů, a pokud nejsou
potenciální střety zájmů řádně rozpoznány, řešeny, sledovány a oznamovány
investorům alternativního investičního fondu.
Depozitář nesmí použít aktiva podle odstavce 8 bez předchozího souhlasu
alternativního investičního fondu, případně správce, který jménem
alternativního investičního fondu jedná.
11. Kromě úkolů uvedených v odstavci 8 nesmí depozitář pověřit plněním
svých úkolů uvedených v tomto článku třetí osoby.
Úkoly uvedenými v odstavci 8 může depozitář pověřit třetí osoby pouze za
těchto podmínek:
a) třetí osoby nejsou pověřeny těmito úkoly s cílem vyhnout se požadavkům
této směrnice a
b) depozitář je schopen doložit objektivní důvod pro pověření těmito úkoly;
c) depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním
některých svých úkolů, jedná s patřičnou dovedností, péčí a opatrností a s
patřičnou dovedností, péčí a opatrností rovněž provádí pravidelné kontroly a
průběžné sledování třetí osoby, kterou pověřil plněním některých svých
úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena,
a
d) depozitář zajistí, že příslušná třetí osoba splňuje následující podmínky po
celou dobu plnění úkolů, které jí byly svěřeny:
i) třetí osoba má odpovídající struktury a odborné znalosti, jež jsou úměrné
povaze a složitosti aktiv alternativního investičního fondu nebo správce,
který jedná jménem alternativního investičního fondu, jež jí byla svěřena,
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ii) pokud jde o činnosti úschovy podle odst. 8 písm. a), podléhá třetí osoba
účinným pravidlům obezřetnostního dohledu, včetně minimálních
kapitálových požadavků, a účinnému dohledu ze strany příslušných orgánů a
pravidelnému vnějšímu auditu, který ověřuje, že jsou příslušné finanční
nástroje v jejím vlastnictví,
iii) třetí osoba odděluje aktiva klientů depozitáře od svých vlastních aktiv a
od aktiv depozitáře tak, aby bylo vždy zřejmé, že daná aktiva patří klientům
příslušného depozitáře,
iv) třetí osoba nesmí tato aktiva využívat bez předchozího souhlasu
alternativního investičního fondu, nebo správce, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, a aniž by předem informovala depozitáře,
a
v) třetí osoba splňuje obecné povinnosti a dodržuje zákazy stanovené v
odstavcích 8 a 10.
Bez ohledu na druhý pododstavec písm. d) bod ii), pokud právní předpisy
třetí země vyžadují, aby určité finanční nástroje byly drženy v úschově
místním subjektem, a neexistují žádné místní subjekty, které splňují
požadavky týkající se pověření stanovené v v uvedeném bodě, může
depozitář svými úkoly pověřit takový místní subjekt v rozsahu nezbytném
podle právních předpisů třetí země, a pouze pokud neexistují žádné místní
subjekty, které splňují požadavky týkající se pověření, a jsou-li splněny
následující požadavky:
a) investoři příslušného alternativního investičního fondu musí být před
vložením svých investic řádně informováni o tomto pověření, které je
nezbytné vzhledem k omezením vyplývajícím z právních předpisů třetí
země, a o okolnostech odůvodňujících toto pověření a
b) alternativní investiční fond nebo správce jednající jménem alternativního
investičního fondu musí dát depozitáři pokyn, aby pověřil úschovou
finančních nástrojů místní subjekt.
Třetí osoba může těmito úkoly dále pověřit jinou osobu, pokud jsou splněny
stejné požadavky. V takovém případě se na příslušné strany vztahuje
obdobně odstavec 13.
Pro účely tohoto odstavce se za pověření výkonem úschovy nepovažuje
poskytování služeb podle směrnice 98/26/ES v systémech vypořádání
obchodů s cennými papíry pro účely uvedené směrnice ani poskytování
podobných služeb systémy vypořádání obchodů s cennými papíry třetích
zemí.
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12. Depozitář odpovídá alternativnímu investičnímu fondu nebo investorům
alternativního investičního fondu za ztrátu finančních nástrojů, které byly
dány do úschovy depozitáři nebo třetí osobě, která byla úschovou pověřena,
v souladu s odst. 8 písm. a).
V případě ztráty finančního nástroje, který mu byl svěřen do úschovy, vrátí
depozitář neprodleně finanční nástroj stejného typu nebo odpovídající částku
alternativnímu investičnímu fondu, či správci, který jménem alternativního
investičního fondu jedná. Depozitář neodpovídá, prokáže-li, že ke ztrátě
došlo vlivem vnějších okolností, jež nebylo možné ovlivnit a jejichž
důsledky by i přes veškeré vynaložené úsilí, které lze spravedlivě požadovat,
byly nevyhnutelné.
Depozitář odpovídá alternativnímu investičnímu fondu nebo investorům
alternativního investičního fondu i za veškeré další ztráty, které jim vzniknou
v důsledku toho, že z nedbalosti nebo úmyslně neplnil řádným způsobem své
povinnosti vyplývající z této směrnice.
13. Odpovědnost depozitáře není dotčena pověřením další osoby podle
odstavce 11.
Bez ohledu na první pododstavec tohoto odstavce se však depozitář může v
případě ztráty finančních nástrojů, které má v úschově třetí osoba podle
odstavce 11, zprostit své odpovědnosti, pokud prokáže, že:
a) jsou splněny všechny požadavky týkající se pověření úschovou podle odst.
11 druhého pododstavce;
b) depozitář a třetí osoba uzavřeli písemnou smlouvu, která výslovně přenáší
odpovědnost depozitáře na tuto třetí osobu a umožňuje, aby vůči ní
alternativní investiční fond, nebo správce, který jedná jménem alternativního
investičního fondu, uplatnil nárok na náhradu škody v souvislosti se ztrátou
finančních nástrojů či aby vůči ní tento nárok uplatnil depozitář jejich
jménem, a
c) písemná smlouva mezi depozitářem a alternativním investičním fondem
nebo správcem alternativního investičního fondu, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, výslovně umožňuje zproštění depozitáře
odpovědnosti a stanoví objektivní důvody tohoto zproštění.
14. Kromě toho pokud právní předpisy třetí země vyžadují, aby určité
finanční nástroje byly drženy v úschově místním subjektem, a neexistují
žádné místní subjekty, které splňují požadavky týkající se pověření
stanovené v odst. 11 písm. d) bodě ii), může se depozitář zprostit
odpovědnosti za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
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a) statut nebo zakládací dokumenty příslušného alternativního investičního
fondu výslovně umožňují zproštění odpovědnosti za podmínek stanovených
v tomto odstavci;
b) investoři příslušného alternativního investičního fondu byli o zproštění
odpovědnosti a okolnostech, které toto zproštění odůvodňují, řádně
informováni předtím, než vložili své investice;
c) alternativní investiční fond nebo správce jménem alternativního
investičního fondu dal depozitáři pokyn, aby pověřil úschovou finančních
nástrojů místní subjekt;
d) depozitář a alternativní investiční fond, nebo správce, který jménem
alternativního investičního fondu jedná, uzavřeli písemnou smlouvu, jež
zproštění odpovědnosti výslovně umožňuje;
e) depozitář a třetí osoba uzavřeli písemnou smlouvu, která výslovně přenáší
odpovědnost depozitáře na tento místní subjekt a umožňuje, aby vůči němu
alternativní investiční fond, nebo správce, který jménem alternativního
investičního fondu jedná, uplatnil nárok na náhradu škody v souvislosti se
ztrátou finančních nástrojů či aby vůči němu tento nárok uplatnil depozitář
jejich jménem.
15. Odpovědnost vůči investorům alternativního investičního fondu lze
uplatňovat buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím správce v závislosti na
právní povaze vztahu mezi depozitářem, správcem a investory.
16. Depozitář poskytne svým příslušným orgánům na požádání všechny
informace, které získal při plnění svých povinností a které mohou příslušné
orgány alternativního investičního fondu nebo správce potřebovat. Jsou-li
příslušné orgány alternativního investičního fondu nebo správce odlišné od
příslušných orgánů depozitáře, předají příslušné orgány depozitáře
informace, které obdržely, neprodleně příslušným orgánům alternativního
investičního fondu a správce.
17. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
a) informace, které mají být uvedeny v písemné smlouvě podle odstavce 2;
b) obecná kritéria pro posouzení toho, zda mají pravidla obezřetnostního
dohledu a dohled třetích zemí podle odst. 6 písm. b) stejný účinek jako právo
Unie a zda jsou účinně vymáhány;
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c) podmínky pro výkon činnosti depozitáře podle odstavců 7, 8 a 9 včetně:
i) typu finančních nástrojů, které jsou zahrnuty do rozsahu povinností
depozitáře spojených s úschovou podle odst. 8 písm. a),
ii) podmínek, za nichž může depozitář plnit své povinnosti spojené s
úschovou finančních nástrojů registrovaných u centrálního depozitáře,
iii) podmínek, za nichž depozitář zajišťuje v souladu s odst. 8 písm. b)
úschovu finančních nástrojů vydaných na jméno a registrovaných u emitenta
nebo registrátora;
d) povinnosti depozitářů jednat s patřičnou péčí podle odst. 11 písm. c);
e) povinnost oddělit aktiva podle odst. 11 písm. d) bodu iii);
f) podmínky a okolnosti, za nichž se finanční nástroje svěřené do úschovy
považují za ztracené;
g) co se rozumí vnějšími okolnostmi podle odstavce 12, jež nebylo možné
ovlivnit a jejichž důsledky by i přes veškeré vynaložené úsilí, které lze
spravedlivě požadovat, byly nevyhnutelné;
h) podmínky a okolnosti podle odstavce 13, které odůvodňují smluvní
zproštění odpovědnosti.
§ 63

Bez předchozího souhlasu obhospodařovatele investičního fondu nesmí
depozitář tohoto fondu poskytnout jako finanční kolaterál nebo srovnatelné
zajištění podle práva cizího státu anebo jiné zajištění investiční nástroje,
které mu byly poskytnuty z majetku tohoto fondu jako finanční kolaterál
nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu anebo jiné zajištění
použít jeho majetek, který má v opatrování nebo v úschově pro účely
vlastní nebo jiné osoby.

32011L0061

Čl. 14 odst. 3 první pododstavec:
Využívá-li správce jménem alternativního investičního fondu služeb
hlavního makléře, musí být podmínky této činnosti stanoveny v písemné
smlouvě. V této smlouvě musí být zejména upravena možnost převodu a
použití aktiv alternativního investičního fondu a nakládat s nimi, a to v
souladu se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního
fondu. Ve smlouvě se rovněž stanoví, že o ní musí být informován depozitář.
Čl. 21 odst. 10 poslední pododstavec:
Depozitář nesmí použít aktiva podle odstavce 8 bez předchozího souhlasu
alternativního investičního fondu, případně správce, který jménem
alternativního investičního fondu jedná.
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§ 71 odst. 1

(1) V rámci činnosti depozitáře depozitář fondu kolektivního investování
a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku fondu
kolektivního investování jejich evidováním na vlastnickém účtu, který
depozitář fondu kolektivního investování vede pro tento fond v centrální
evidenci zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních
nástrojů, v evidenci na ně navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle
práva cizího státu; depozitářská smlouva depozitáře fondu kolektivního
investování opravňuje zajistit opatrování zastupitelných investičních nástrojů
i zřízením vlastnického účtu pro tento fond u centrálního depozitáře cenných
papírů nebo zahraničního centrálního depozitáře cenných papírů, přičemž
odstavec 3 se v tomto případě nepoužije,
b) má fyzicky v úschově investiční nástroje a ostatní majetek fondu
kolektivního investování, jehož povaha to umožňuje, a
c) zajišťuje evidenci o majetku fondu kolektivního investování, jehož povaha
to umožňuje.
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Čl. 21 odst. 8:
Aktiva alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, musí být dána depozitáři do úschovy takto:
a) finanční nástroje, které lze dát do úschovy:
i) depozitář přijme do úschovy veškeré finanční nástroje, které lze zapsat na
účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, a veškeré finanční
nástroje, které lze depozitáři fyzicky předat,
ii) pro tyto účely depozitář zajistí, aby všechny finanční nástroje, které lze
zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, byly v jeho
evidenci zapsány na oddělených účtech v souladu článkem 16 směrnice
2006/73/ES, které jsou vedeny na jméno alternativního investičního fondu,
případně na jméno správce, jenž jedná jménem alternativního investičního
fondu, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy vždy zřejmé, že
patří danému alternativnímu investičnímu fondu;
b) ostatní aktiva:
i) depozitář ověří, že tato aktiva vlastní alternativní investiční fond nebo
správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, a vede v
evidenci ta aktiva, u nichž je prokázáno, že jsou ve vlastnictví alternativního
investičního fondu, případně správce, který jedná jménem alternativního
investičního fondu,
ii) vlastnictví alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná
jménem alternativního investičního fondu, se posuzuje na základě informací
či dokumentů předložených alternativním investičním fondem nebo
správcem a na základě dostupných vnějších podkladů,
iii) depozitář musí tuto evidenci průběžně aktualizovat.

32009L0065

Čl. 3 písm. c):
Tato směrnice se nevztahuje na
subjekty kolektivního investování, jejichž podílové jednotky mohou být
podle statutu fondu nebo podle zakládacích dokumentů investiční společnosti
prodávány výhradně veřejnosti ve třetích zemích;
Čl. 21 odst. 1:
Aktiva podílového fondu musí být svěřena depozitáři za účelem úschovy.
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§ 73 odst. 1 písm. f)

V rámci činnosti depozitáře fondu kolektivního investování depozitář
kontroluje, zda v souladu s tímto zákonem, přímo použitelným předpisem
Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2), statutem
fondu kolektivního investování a ujednáními depozitářské smlouvy
f) je majetek tohoto fondu nabýván a zcizován.
f) jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí nebo
zcizení majetkových hodnot v majetku tohoto fondu, přičemž postačí,
jestliže depozitář kontroluje, jak byly tyto příkazy provedeny, je-li pro
tento způsob kontroly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly příkazy
provedeny, kontroluje depozitář dále, jde-li o příkazy týkající se
1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku 500 000 Kč a souhrnnou
denní hodnotu odpovídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto fondu,
2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení
vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich
obhospodařování, nebo
3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
vydaným fondem kolektivního investování nebo srovnatelným
zahraničním investičním fondem.
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Čl. 22 odst. 3 písm. a), b), d) a e):
Depozitář
a) zajišťuje, aby prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových
jednotek byly prováděny jménem podílového fondu nebo správcovské
společnosti v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a
statutem fondu;
b) zajišťuje, aby hodnota podílových jednotek byla vypočítávána v souladu s
příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu;
d) zajišťuje, aby u operací zahrnujících aktiva fondu byla protiplnění
poskytována v obvyklých lhůtách;
e) zajišťuje, aby byl příjem fondu využit v souladu s příslušnými
vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu.
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Čl. 21 odst. 8 písm. b):
Aktiva alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, musí být dána depozitáři do úschovy takto:
b) ostatní aktiva:
i) depozitář ověří, že tato aktiva vlastní alternativní investiční fond nebo
správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, a vede v
evidenci ta aktiva, u nichž je prokázáno, že jsou ve vlastnictví alternativního
investičního fondu, případně správce, který jedná jménem alternativního
investičního fondu,
ii) vlastnictví alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná
jménem alternativního investičního fondu, se posuzuje na základě informací
či dokumentů předložených alternativním investičním fondem nebo
správcem a na základě dostupných vnějších podkladů,
iii) depozitář musí tuto evidenci průběžně aktualizovat.
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Čl. 21 odst. 9:
Kromě úkolů uvedených v odstavcích 7 a 8 depozitář:
a) zajišťuje, aby byly prodej, emise, odkup, vyplácení a zrušení podílových
jednotek nebo akcií prováděny v souladu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy a statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu;
b) zajišťuje, aby byla hodnota podílových jednotek nebo akcií alternativního
investičního fondu vypočítávána v souladu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy, se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu a s postupy stanovenými v článku 19;
c) plní pokyny správce, pokud nejsou v rozporu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy nebo se statutem či zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu;
d) zajišťuje, aby u operací s aktivy alternativního investičního fondu byla
protiplnění alternativnímu investičnímu fondu poskytována v obvyklých
lhůtách;
e) zajišťuje, aby byly příjmy alternativního investičního fondu využity v
souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a se statutem nebo
zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu.
§ 77 odst. 1 písm. d)

Depozitář fondu kolektivního investování může pověřit výkonem jednotlivé
činnosti uvedené v § 71 odst. 1, jiného jen, jestliže
d) je zajištěno, že tento depozitář a depozitář nebo obhospodařovatel tohoto
fondu mohou kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon této činnosti
pověřeným.

32009L0065
ve znění
UCITS5

Čl. 22 odst. 7 první pododstavec:
The depositary shall not delegate to third parties its functions as referred to in
paragraphs 3 and 4.
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Čl. 21 odst. 11 první pododstavec:
Kromě úkolů uvedených v odstavci 8 nesmí depozitář pověřit plněním svých
úkolů uvedených v tomto článku třetí osoby.
Čl. 21 odst. 11 druhý pododstavec písm. c):
Úkoly uvedenými v odstavci 8 může depozitář pověřit třetí osoby pouze za
těchto podmínek:
c) depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním
některých svých úkolů, jedná s patřičnou dovedností, péčí a opatrností a s
patřičnou dovedností, péčí a opatrností rovněž provádí pravidelné kontroly a
průběžné sledování třetí osoby, kterou pověřil plněním některých svých
úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena,
a
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§ 78 odst. 1 písm. b)

Depozitář fondu kolektivního investování může pověřit výkonem jednotlivé
činnosti uvedené v § 71 odst. 1 jen toho, kdo
b) odděluje majetek tohoto fondu zákazníků depozitáře od svého majetku a
od majetku depozitáře tak, aby bylo v každém okamžiku zřejmé, že daný
majetek patří tomuto fondu zákazníkům depozitáře,

32009L0065
ve znění
UCITS5

Čl. 26b odst. 1 písm. d):
The Commission shall be empowered to adopt, by means of delegated acts in
accordance with Article 112 and subject to the conditions of Articles 112a
and 112b, measures specifying:
(d) the segregation obligation pursuant to point (d) of third subparagraph
of Article 22(7);

32011L0061

Čl. 21 odst. 11 písm. d), bod iii:
Úkoly uvedenými v odstavci 8 může depozitář pověřit třetí osoby pouze za
těchto podmínek:
d) depozitář zajistí, že příslušná třetí osoba splňuje následující podmínky po
celou dobu plnění úkolů, které jí byly svěřeny:
iii) třetí osoba odděluje aktiva klientů depozitáře od svých vlastních aktiv a
od aktiv depozitáře tak, aby bylo vždy zřejmé, že daná aktiva patří klientům
příslušného depozitáře,
Čl. 21 odst. 17 písm. e):
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimiž se
blíže stanoví:
e) povinnost oddělit aktiva podle odst. 11 písm. d) bodu iii);
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§ 81 odst. 1

Dojde-li ke ztrátě investičních nástrojů, které má depozitář fondu
kolektivního investování v opatrování podle § 71 odst. 1 písm. a) části věty
před středníkem nebo úschově investičních nástrojů podle § 71 odst. 1
písm. b), depozitář nahradí tomuto fondu bez zbytečného odkladu újmu z
toho vzniklou; přitom nerozhoduje, zda depozitář pověřil výkonem některé
činnosti jiného.
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Čl. 21 odst. 11:
Kromě úkolů uvedených v odstavci 8 nesmí depozitář pověřit plněním svých
úkolů uvedených v tomto článku třetí osoby.
Úkoly uvedenými v odstavci 8 může depozitář pověřit třetí osoby pouze za
těchto podmínek:
a) třetí osoby nejsou pověřeny těmito úkoly s cílem vyhnout se požadavkům
této směrnice a
b) depozitář je schopen doložit objektivní důvod pro pověření těmito úkoly;
c) depozitář při výběru a jmenování třetí osoby, kterou hodlá pověřit plněním
některých svých úkolů, jedná s patřičnou dovedností, péčí a opatrností a s
patřičnou dovedností, péčí a opatrností rovněž provádí pravidelné kontroly a
průběžné sledování třetí osoby, kterou pověřil plněním některých svých
úkolů, a jednání této třetí osoby v souvislosti s úkoly, kterými byla pověřena,
a
d) depozitář zajistí, že příslušná třetí osoba splňuje následující podmínky po
celou dobu plnění úkolů, které jí byly svěřeny:
i) třetí osoba má odpovídající struktury a odborné znalosti, jež jsou úměrné
povaze a složitosti aktiv alternativního investičního fondu nebo správce,
který jedná jménem alternativního investičního fondu, jež jí byla svěřena,
ii) pokud jde o činnosti úschovy podle odst. 8 písm. a), podléhá třetí osoba
účinným pravidlům obezřetnostního dohledu, včetně minimálních
kapitálových požadavků, a účinnému dohledu ze strany příslušných orgánů a
pravidelnému vnějšímu auditu, který ověřuje, že jsou příslušné finanční
nástroje v jejím vlastnictví,
iii) třetí osoba odděluje aktiva klientů depozitáře od svých vlastních aktiv a
od aktiv depozitáře tak, aby bylo vždy zřejmé, že daná aktiva patří klientům
příslušného depozitáře,
iv) třetí osoba nesmí tato aktiva využívat bez předchozího souhlasu
alternativního investičního fondu, nebo správce, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, a aniž by předem informovala depozitáře,
a
v) třetí osoba splňuje obecné povinnosti a dodržuje zákazy stanovené v
odstavcích 8 a 10.
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Bez ohledu na druhý pododstavec písm. d) bod ii), pokud právní předpisy
třetí země vyžadují, aby určité finanční nástroje byly drženy v úschově
místním subjektem, a neexistují žádné místní subjekty, které splňují
požadavky týkající se pověření stanovené v v uvedeném bodě, může
depozitář svými úkoly pověřit takový místní subjekt v rozsahu nezbytném
podle právních předpisů třetí země, a pouze pokud neexistují žádné místní
subjekty, které splňují požadavky týkající se pověření, a jsou-li splněny
následující požadavky:
a) investoři příslušného alternativního investičního fondu musí být před
vložením svých investic řádně informováni o tomto pověření, které je
nezbytné vzhledem k omezením vyplývajícím z právních předpisů třetí
země, a o okolnostech odůvodňujících toto pověření a
b) alternativní investiční fond nebo správce jednající jménem alternativního
investičního fondu musí dát depozitáři pokyn, aby pověřil úschovou
finančních nástrojů místní subjekt.
Třetí osoba může těmito úkoly dále pověřit jinou osobu, pokud jsou splněny
stejné požadavky. V takovém případě se na příslušné strany vztahuje
obdobně odstavec 13.
Pro účely tohoto odstavce se za pověření výkonem úschovy nepovažuje
poskytování služeb podle směrnice 98/26/ES v systémech vypořádání
obchodů s cennými papíry pro účely uvedené směrnice ani poskytování
podobných služeb systémy vypořádání obchodů s cennými papíry třetích
zemí.
§ 94 odst. 1

Standardním fondem je fond kolektivního investování, který splňuje
požadavky práva Evropské unie směrnice Evropského parlamentu a Rady
upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování4) a
jako takový je zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní
bankou (§ 511).
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Čl. 1 odst. 2:
Pro účely této směrnice a s výhradou článku 3 se za SKIPCP považují
subjekty:
a) jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu
získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů nebo do jiných
likvidních finančních aktiv podle čl. 50 odst. 1 a které provozují svou činnost
na základě zásady rozložení rizika a
b) jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo
odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv těchto subjektů. Za rovnocenné odkupu
nebo vyplacení se považuje jednání ze strany SKIPCP k zajištění toho, aby
se hodnota jejich podílových jednotek na burze významně nelišila od čisté
hodnoty jejich aktiv.

§ 94 odst. 2

Speciálním fondem je fond kolektivního investování, který nesplňuje
požadavky práva Evropské unie a jako takový není směrnice uvedené
v odstavci 1 a není jako standardní fond zapsaný v příslušném seznamu
vedeném Českou národní bankou (§ 511).
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Čl. 4 odst. 1 písm. a) bod ii)
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) "alternativním investičním fondem" subjekt kolektivního investování
včetně jeho podfondů, který:
ii) není povinen získat povolení podle článku 5 směrnice 2009/65/ES
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§ 100 odst. 2

Standardním fondem, investičním fondem fondem kolektivního
investování investujícím jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý
fond peněžního trhu nebo fondem kolektivního investování investujícím do
nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti však může být pouze
otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním
kapitálem; pro účely tohoto zákona se nemovitostní společností rozumí
akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo srovnatelná
právnická osoba podle práva cizího státu, jejímž předmětem činnosti je
převážně nabývání nemovitostí, správa nemovitostí a úplatný převod
vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku.
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Čl. 3 písm. a):
Tato směrnice se nevztahuje na
a) subjekty kolektivního investování uzavřeného typu;

§ 156 odst. 1 písm.
g)

Stanovy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem obsahují
také
g) určení nejnižší výše základního kapitálu pro účely pozastavení
odkupování investičních akcií a nejvyšší výše základního kapitálu pro účely
pozastavení vydávání investičních akcií a
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Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec bod 3:
Investiční společností s proměnným základním kapitálem se ve smyslu této
směrnice rozumí výlučně společnosti:
- jejichž stanovy určují, že v mezích minimálního a maximálního základního
kapitálu mohou kdykoli vydávat, odkupovat nebo dále prodávat své akcie.

§ 163 odst. 1

Upisovat investiční akcie lze jen Investiční akcie se upisují na základě
veřejné výzvy k jejich úpisu.
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Čl. 1 odst. 2, druhý pododstavec, bod 1, 2:
Investiční společností s proměnným základním kapitálem se ve smyslu této
směrnice rozumí výlučně společnosti:
- jejichž jediným předmětem je investování prostředků do různých cenných
papírů, různých nemovitostí nebo jiných majetkových hodnot s výlučným
cílem rozložit investiční rizika a poskytovat svým akcionářům podíl na zisku
z hospodaření s jejich majetkem,
- které veřejně vyzývají k úpisu vlastních akcií

§ 210

Do nákladů fondu kolektivního investování uvedeného v § 9 odst. 1 nelze
zahrnout
a) pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené jeho obhospodařovateli,
administrátorovi, depozitáři, hlavnímu podpůrci, auditorovi nebo jiné osobě,
která pro tento fond poskytuje služby,
b) náklady spojené s prováděním administrace tohoto fondu, zejména úplatu
hrazenou jeho administrátorovi nebo depozitáři, náklady na vyhotovení
propagačního sdělení a náklady na nabízení investic do tohoto fondu, ani
c) administrativní náklady jeho obhospodařovatele, administrátora,
depozitáře, hlavního podpůrce, auditora nebo jiné osoby, která pro tento
fond poskytuje služby, a náklady na právní a poradenské služby spojené s
přeměnou nebo jinou majetkovou dispozicí týkající se tohoto fondu (část
jedenáctá).
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Čl. 46:
S výjimkou případů, kdy si SKIPCP nestanovily vlastní správcovskou
společnost, členské státy zajistí, aby náklady na právní a poradenské služby a
administrativní náklady spojené s přípravou a provedením fúze nebyly
účtovány na vrub zanikajícího ani nástupnického SKIPCP ani žádného jejich
podílníka.
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§ 215 odst. 2

Vláda stanoví nařízením pro standardní fond, pro speciální fond, s
rozlišením, zda investuje do nemovitostí a účastí v nemovitostních
společnostech, a pro fond kolektivního investování, který investuje jako fond
peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu, požadavky na
kvalitativní kritéria kvalitativní požadavky na
a) pravidel pravidla podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až h), včetně toho,
zda lze
1. majetek fondu kolektivního investování použít k poskytnutí úvěru nebo
zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním,
2. majetek fondu kolektivního investování použít k poskytnutí daru, k
zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho
obhospodařováním, a
3. na účet fondu kolektivního investování uzavírat smlouvy o prodeji
majetkových hodnot, které tento fond nemá ve svém majetku nebo které má
na čas přenechány,
b) technik techniky podle odstavce 1 písm. e) a
c) limitů limity u celkové expozice podle odstavce 1 písm. i).
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Článek 1:
Tato směrnice stanoví pravidla, která za účelem jejich jednotného používání
vyjasňují tyto pojmy:
1. převoditelné cenné papíry, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 8 směrnice
85/611/EHS;
2. nástroje peněžního trhu, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 9 směrnice
85/611/EHS;
3. likvidní finanční aktiva podle definice SKIPCP stanovené v čl. 1 odst. 2
směrnice 85/611/EHS, ve vztahu k finančním derivátovým nástrojům;
4. převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které zahrnují
deriváty, podle čl. 21 odst. 3 čtvrtého pododstavce směrnice 85/611/EHS;
5. postupy a nástroje využívané k účinné správě portfolia podle čl. 21 odst. 2
směrnice 85/611/EHS;
6. SKIPCP kopírující index podle čl. 22a odst. 1 směrnice 85/611/EHS.

§ 220 odst. 1

Statut fondu kolektivního investování obsahuje
a) údaje nutné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora a depozitáře
fondu kolektivního investování,
b) údaje nutné k identifikaci fondu kolektivního investování,
c) investiční strategii, včetně investičních limitů,
d) rizikový profil fondu kolektivního investování,
e) údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování,
f) zásady pro hospodaření fondu kolektivního investování,
g) údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech fondu kolektivního
investování,
h) údaje týkající se podílových listů nebo akcií vydávaných fondem
kolektivního investování,
i) údaje o poplatcích účtované účtovaných investorům a nákladech
hrazených z majetku fondu kolektivního investování,
j) údaje o možnosti pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou
zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu nebo
zahraničního investičního fondu, a v případě, že dojde k pověření jiného,
údaje o pověřeném,
k) další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.
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Čl. 69 odst. 2:
Prospekt musí obsahovat alespoň údaje uvedené v seznamu A přílohy I,
pokud tyto údaje neobsahuje již statut fondu nebo zakládací dokumenty
připojené k prospektu v souladu s čl. 71 odst. 1.
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Čl. 90:
Zákon nebo statut fondu domovského členského státu SKIPCP musí stanovit
odměny a výdaje, které může správcovská společnost účtovat podílovému
fondu, a způsob jejich výpočtu.
Zákon nebo zakládací dokumenty investiční společnosti předepisují druh
nákladů, které nese společnost.
Příloha A:
1.Údaje týkající se podílového fondu | 1.Údaje týkající se správcovské
společnosti, včetně informace o tom, zda je správcovská společnost usazena
v jiném členském státě než v domovském členském státě SKIPCP | 1.Údaje
týkající se investiční společnosti |
1.1Název | 1.1Jméno nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a správní
ústředí, pokud se liší od sídla | 1.1Jméno nebo obchodní firma, právní forma,
sídlo a správní ústředí, pokud se liší od sídla |
1.2Datum vzniku podílového fondu. Doba trvání, je-li omezena | 1.2Datum
vzniku společnosti. Doba trvání, je-li omezena | 1.2Datum vzniku
společnosti. Doba trvání, je-li omezena |
| 1.3Pokud společnost spravuje jiné podílové fondy, názvy těchto jiných
fondů | 1.3U investičních společností, které mají různé investiční obory,
označení těchto oborů |
1.4Označení místa, kde může být získán statut podílového fondu, pokud není
připojen, a pravidelné zprávy | | 1.4Označení místa, kde mohou být získány
zakládací dokumenty, pokud nejsou připojeny, a pravidelné zprávy |
1.5Stručné informace o daňovém systému, který se na podílový fond
vztahuje, mají-li pro podílníky význam. Informace o tom, zda jsou činěny
srážky z příjmů a kapitálových zisků vyplácených podílovým fondem
podílníkům | | 1.5Stručné informace o daňovém systému, který se na
společnost vztahuje, mají-li pro podílníky význam. Informace o tom, zda
jsou činěny srážky z příjmů a kapitálových zisků vyplácených společností
podílníkům |
1.6Datum účetní uzávěrky a datum rozdělení výnosů | | 1.6Datum účetní
uzávěrky a datum rozdělení výnosů |
1.7Jména osob odpovědných za audit účetnictví podle článku 73 | | 1.7Jména
osob odpovědných za audit účetnictví podle článku 73 |
| 1.8Jména a funkce členů správních, řídících a dozorčích orgánů ve
společnosti. Jejich hlavní činnosti mimo společnost, pokud mají ve vztahu ke
společnosti význam | 1.8Jména a funkce členů správních, řídících a
dozorčích orgánů ve společnosti. Jejich hlavní činnosti mimo společnost,
pokud mají ve vztahu ke společnosti význam |
| 1.9Výše upsaného základního kapitálu a údaj o splaceném základním
kapitálu | 1.9Základní kapitál |
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1.10Druhy a hlavní vlastnosti podílových jednotek, zejména: povaha práva
(věcné, ze závazku nebo jiné), původní cenné papíry nebo osvědčení
prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu, forma podílových
jednotek: na jméno nebo na doručitele. Případné stanovené jmenovité
hodnoty, hlasovací práva podílníků, pokud existují, okolnosti, za kterých
může být rozhodnuto o likvidaci podílového fondu, a postup likvidace,
zejména pokud se týče práv podílníků | | 1.10Druhy a hlavní vlastnosti
podílových jednotek, zejména: původní cenné papíry nebo osvědčení
prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu, forma podílových
jednotek: na jméno nebo na doručitele. Případné stanovené jmenovité
hodnoty, hlasovací práva podílníků, pokud existují, okolnosti, za kterých
může být rozhodnuto o likvidaci společnosti, a postup likvidace, zejména
pokud se týče práv podílníků |
1.11Případné burzy nebo trhy, na nichž jsou podílové jednotky kotovány
nebo obchodovány | | 1.11Případné burzy nebo trhy, na nichž jsou podílové
jednotky kotovány nebo obchodovány |
1.12Postupy a podmínky emise a prodeje podílových jednotek | |
1.12Postupy a podmínky emise a prodeje podílových jednotek |
1.13Postupy a podmínky pro odkup nebo vyplacení podílových jednotek a
okolnosti, za kterých můžou být odkup nebo vyplacení pozastaveny | |
1.13Postupy a podmínky pro odkup nebo vyplacení podílových jednotek a
okolnosti, za kterých můžou být odkup nebo vyplacení pozastaveny. U
investičních společností, které mají různé investiční obory, poučení o tom,
jak může podílník přestoupit z jednoho oboru do druhého, a o nákladech s
tím spojených |
1.14Pravidla pro určování výnosů a nakládání s nimi | | 1.14Pravidla pro
určování výnosů a nakládání s nimi |
§ 225 odst. 4

Administrátor fondu kolektivního investování poskytne každému investorovi
statut fondu kolektivního investování vždy v listinné podobě, jestliže o to
investor požádá.
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Čl. 75 odst. 2 věta druhá:
Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie.

§ 238 odst. 1

Pololetní zpráva fondu kolektivního investování dále obsahuje rozvahu
(bilanci) a údaje uvedené v § 234 odst. 1 písm. c), e) a f), f) a j).
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Čl. 69 odst. 4:
Pololetní zpráva musí obsahovat alespoň údaje uvedené v oddílech I až IV
seznamu B přílohy I. Pokud SKIPCP vyplácely nebo nabízejí vyplacení
záloh na dividendy, musí vyjádřit v číslech výsledky po zdanění za dané
pololetí a vyplácené nebo navržené zálohy na dividendy.
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§ 255 odst. 1 písm.
k)

V dohodě podle § 251 odst. 1 si strany ujednají alespoň,
k)
způsob zajištění spolupráce při vypracování zprávy auditora řídícího
fondu a zprávy auditora podřízeného fondu, shoduje-li se účetní období
podřízeného fondu s účetním obdobím řídícího fondu, nebo to, jak je
zajištěna spolupráce při vypracování zprávy auditora řídícího fondu a zprávy
auditora podřízeného fondu a dodatečné zprávy podle § 236 odst. 1 2,
neshoduje-li se účetní období podřízeného fondu s účetním obdobím řídícího
fondu,
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Čl. 12:
Členské státy požadují, aby smlouva mezi "master" SKIPCP a "feeder"
SKIPCP uvedená v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci směrnice 2009/65/ES
obsahovala s ohledem na obvyklá ujednání pro zprávu o auditu tyto údaje:
a) jsou-li účetní období "feeder" SKIPCP a "master" SKIPCP totožná,
koordinaci vypracování jejich pravidelných zpráv;
b) nejsou-li účetní období "feeder" SKIPCP a "master" SKIPCP totožná,
ujednání, na jejichž základě "feeder" SKIPCP získá od "master" SKIPCP
veškeré potřebné informace, které mu umožní vypracovávat pravidelné
zprávy včas, a která zajistí, aby auditor "master" SKIPCP mohl v souladu s
čl. 62 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2009/65/ES vypracovat zprávu
ad hoc ke stejnému datu účetní uzávěrky, které platí pro "feeder" SKIPCP.
Čl. 19:
Členské státy zajistí, aby vnitřní pravidla jednání správcovské společnosti
uvedená v čl. 60 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 2009/65/ES obsahovala
s ohledem na obvyklá ujednání pro zprávu o auditu alespoň tyto údaje:
a) jsou-li účetní období "feeder" SKIPCP a "master" SKIPCP totožná,
koordinaci vypracování jejich pravidelných zpráv;
b) nejsou-li účetní období "feeder" SKIPCP a "master" SKIPCP totožná,
ujednání, na jejichž základě "feeder" SKIPCP získá od "master" SKIPCP
veškeré potřebné informace, které mu umožní vypracovávat pravidelné
zprávy včas, a která zajistí, aby auditor "master" SKIPCP mohl v souladu s
čl. 62 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2009/65/ES vypracovat zprávu
ad hoc ke stejnému datu účetní uzávěrky, které platí pro "feeder" SKIPCP.
Čl. 59 odst. 2:
Příslušné orgány sdělí "feeder" SKIPCP do patnácti pracovních dnů od
předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do "master" SKIPCP
schválily či nikoliv.
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§ 291 odst. 1

Pro výroční zprávu fondu kvalifikovaných investorů, jehož
obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit se § 234 odst. 1
písm. a) a b), b) a j) a § 234 odst. 2 a 5 použijí obdobně.
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Čl. 22:
1. Správce poskytne za každý jím spravovaný unijní alternativní investiční
fond a za každý alternativní investiční fond, který nabízí v Unii, výroční
zprávu za každé účetní období nejpozději šest měsíců po skončení účetního
období. Výroční zpráva je na požádání poskytnuta investorům. Výroční
zpráva je poskytnuta příslušným orgánům domovského členského státu
správce a podle okolností domovského členského státu alternativního
investičního fondu.
Pokud je alternativní investiční fond povinen zveřejnit výroční finanční
zprávu v souladu se směrnicí 2004/109/ES, je nutné poskytnout investorům
na požádání pouze doplňující informace uvedené v odstavci 2, a to buď
odděleně, nebo jako doplněk výroční finanční zprávy. V posledně uvedeném
případě se výroční finanční zpráva zveřejní nejpozději čtyři měsíce po
skončení účetního období.
2. Výroční zpráva musí obsahovat alespoň následující informace:
a) rozvahu nebo výkaz aktiv a pasiv;
b) rozpis příjmů a výdajů za účetní období;
c) zprávu o činnosti v účetním období;
d) všechny podstatné změny údajů uvedených v článku 23, k nimž došlo v
účetním období, na které se vztahuje výroční zpráva;
e) celkovou výši odměn za účetní období, rozdělenou na pevnou a
pohyblivou složku odměny vyplacenou správcem jeho pracovníkům, počet
příjemců a případně odměnu za zhodnocení kapitálu, kterou alternativní
investiční fond vyplatil;
f) souhrnnou výši odměn rozčleněnou na vrcholné vedení a pracovníky
správce, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil alternativního
investičního fondu.
3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě jsou zpracovány v souladu s
účetními standardy domovského členského státu alternativního investičního
fondu, nebo v souladu s účetními standardy třetí země, kde je alternativní
investiční fond usazen, a s pravidly pro vedení účetnictví stanovenými ve
statutu nebo zakládacích dokumentech alternativního investičního fondu.
Účetní údaje obsažené ve výroční zprávě musí být auditovány jednou nebo
více osobami zmocněnými zákonem k provádění auditu účtů podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o
povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek [26]. Zpráva
auditora včetně případných výhrad se přetiskuje v plném znění ve výroční
zprávě.
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Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy povolit, aby správci,
kteří nabízejí mimounijní alternativní investiční fondy, podrobili výroční
zprávy těchto alternativních investičních fondů auditu podle mezinárodních
účetních standardů platných v zemi, kde má alternativní investiční fond
sídlo.
4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření, jimž se
blíže stanoví obsah a forma výroční zprávy. Tato opatření se upraví podle
typů alternativních investičních fondů, na které se použijí.
§ 300 odst. 1

Investice do standardního fondu lze v České republice veřejně nabízet, je-li
tento fond zapsaný v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 511
§ 597 písm. a) nebo b).
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Čl. 5 odst. 1 první pododstavec:
Aby mohl SKIPCP provozovat svou činnost, musí být povolen v souladu s
touto směrnicí.

§ 305 odst. 1

Investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním
fondem lze v České republice veřejně nabízet ode dne, kdy
obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení orgánu dohledu jiného
členského státu, který je domovským státem tohoto fondu, srovnatelné se
sdělením České národní banky podle § 303 odst. 3. Obhospodařovatel podle
věty první požádá bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení podle věty
první o zápis tohoto fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou
podle § 503. Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond
podle věty první do seznamu podle § 597 písm. d) bez zbytečného
odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu domovského státu tohoto
fondu dokumenty srovnatelné s dokumenty podle § 303 odst. 2.
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Čl. 93 odst. 3 třetí pododstavec věta první:
Bezprostředně po předání dokumentace příslušné orgány domovského
členského státu SKIPCP oznámí SKIPCP její předání.

§ 306 odst. 1

Jsou-li v České republice veřejně nabízeny investice do zahraničního
investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, musí být dohodou
s bankou, zahraniční bankou s pobočkou v České republice, obchodníkem s
cennými papíry nebo osobou uvedenou v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu zajištěn způsob
a) vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
papírů vydávaných tímto fondem v České republice,
b) rozdělování a vyplácení podílů na zisku a jiných výnosů z majetku tohoto
fondu v České republice,
c) vyplácení vypořádacího podílu a rozdělování a vyplácení jiných
peněžitých plnění v České republice pro případ, že se tento fond zrušuje, a
d) uveřejňování dokumentů a údajů týkajících se tohoto fondu v České
republice.
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Čl. 92:
SKIPCP v souladu s právními a správními předpisy platnými v členském
státě, ve kterém jsou jeho podílové jednotky uváděny na trh, učiní opatření,
aby v tomto členském státě bylo možné provádět platby podílníkům, odkup
nebo vyplácení podílových jednotek a zpřístupnit informace, které je
SKIPCP povinen poskytovat.
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§ 309

Investice do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je
členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem v České
republice oprávněný přesáhnout rozhodný limit, lze v České republice
nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsaný v seznamu vedeném Českou
národní bankou podle § 503 nebo 513597. Jde-li o zahraniční investiční
fond, použije se pro obsah žádosti o zápis do seznamu § 312 odst. 2
obdobně.
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Čl. 6 odst. 8 věta druhá:
Investiční podniky však mohou v souvislosti s alternativními investičními
fondy nabízet přímo či nepřímo podílové jednotky či akcie alternativních
investičních fondů investorům v Unii nebo je u takových investorů
umísťovat, pouze pokud tyto podílové jednotky nebo akcie mohou být
nabízeny v souladu s touto směrnicí.

Čl. 31 odst. 1 až 3 a 6:
1. Členské státy zajistí, aby povolený unijní správce směl nabízet podílové
jednotky nebo akcie jakéhokoli unijního alternativního investičního fondu,
který spravuje, profesionálním investorům v domovském členském státě
správce, jakmile jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku.
Pokud se jedná o unijní alternativní investiční fond, který je podřízeným
alternativním investičním fondem, je právo nabízet uvedené v prvním
pododstavci podmíněno tím, že je řídící alternativní investiční fond rovněž
unijním alternativním investičním fondem a je spravován povoleným
unijním správcem.
2. Správce předloží příslušným orgánům svého domovského členského státu
oznámení o každém unijním alternativním investičním fondu, který hodlá
nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze
III.
3. Příslušné orgány domovského členského státu správce sdělí správci do 20
pracovních dnů od přijetí oznámení se všemi nezbytnými dokumenty podle
odstavce 2, zda může zahájit nabízení alternativního investičního fondu
určeného v oznámení podle odstavce 2. Příslušné orgány domovského
členského státu zakáží správci nabízet alternativní investiční fond pouze v
případě, že správa alternativního investičního fondu prováděná tímto
správcem není nebo nebude v souladu s touto směrnicí nebo že správce jinak
nedodržuje nebo nebude dodržovat tuto směrnici. Je-li přijato kladné
rozhodnutí, může správce zahájit nabízení alternativního investičního fondu
ve svém domovském členském státě ode dne, kdy byl o tomto rozhodnutí
informován příslušnými orgány.
V případě, že se jedná o odlišné orgány, příslušné orgány domovského
členského státu správce informují rovněž příslušné orgány alternativního
investičního fondu o tom, že správce může zahájit nabízení podílových
jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu.
6. Aniž je dotčen čl. 43 odst. 1, členské státy vyžadují, aby byly alternativní
investiční fondy spravované a nabízené správcem nabízeny pouze
profesionálním investorům.
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§ 315 odst. 1

Investice do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je
členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel se sídlem v jiném
členském státě oprávněný přesáhnout rozhodný limit, lze v České republice
nabízet osobám uvedeným v § 2a odst. 1 nebo 2 zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu a osobám, které jsou podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu považovány ve vztahu k
investicím do daného fondu za zákazníka, který je profesionálním
zákazníkem, ode dne, kdy obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení
orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém má sídlo, srovnatelné se
sdělením České národní banky podle § 313 odst. 3. Česká národní banka
zapíše zahraniční investiční fond do seznamu podle § 597 písm. e) bez
zbytečného odkladu poté, kdy obdrží od orgánu dohledu jiného
členského státu dokumenty srovnatelné s dokumenty podle § 313 odst. 2.
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Čl. 6 odst. 8 věta druhá:
Investiční podniky však mohou v souvislosti s alternativními investičními
fondy nabízet přímo či nepřímo podílové jednotky či akcie alternativních
investičních fondů investorům v Unii nebo je u takových investorů
umísťovat, pouze pokud tyto podílové jednotky nebo akcie mohou být
nabízeny v souladu s touto směrnicí.

Čl. 32 odst. 4 první pododstavec věta druhá:
Správce smí zahájit nabízení alternativního investičního fondu v
hostitelském členském státě ode dne, kdy byl informován o tomto předání.
§ 316 odst. 2

Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond uvedený v odstavci 1
do seznamu podle § 597 písm. d) nebo e) na žádost jeho obhospodařovatele
do 20 pracovních dnů, jestliže
a) orgán dohledu jiného státu, který udělil obhospodařovateli tohoto fondu
oprávnění k obhospodařování tohoto fondu, a Česká národní banka se v
souladu s články 113 až 115 přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů6), dohodly na výměně informací
nezbytných k výkonu dohledu podle tohoto zákona,
b) orgán dohledu jiného státu, který udělil obhospodařovateli tohoto fondu
oprávnění k obhospodařování tohoto fondu, a orgán dohledu domovského
státu tohoto fondu, se v souladu s články 113 až 115 přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6), dohodly na
výměně informací nezbytných k výkonu dohledu podle práva domovského
státu tohoto fondu, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a
Rady upravující správce alternativních investičních fondů5), a
c) stát, ve kterém má sídlo obhospodařovatel tohoto fondu, není uveden na
seznamu nespolupracujících zemí a teritorií vypracovaném Finančním
akčním výborem proti praní peněz Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj.
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Čl. 42 odst. 1 první pododstavec písm. b) a c):
Aniž jsou dotčeny články 37, 39 a 40, mohou členské státy dovolit
mimounijním správcům, aby nabízeli profesionálním investorům výhradně
na jejich území podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních
fondů, které spravují, pokud dodržují alespoň následující pravidla:
b) byly za účelem dohledu nad systémovým rizikem a v souladu s
mezinárodními standardy uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi
příslušnými členských států, v nichž jsou alternativní investiční fondy
nabízeny, případně příslušnými orgány dotčeného unijního alternativního
investičního fondu, a orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní správce
usazen, a podle okolností orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní
alternativní investiční fond usazen, zajišťující alespoň účinnou výměnu
informací, která příslušným orgánům dotčených členských států umožní plnit
jejich povinnosti podle této směrnice;
c) třetí země, v níž je mimounijní správce nebo mimounijní alternativní
investiční fond usazen, není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a
území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a
financování terorismu.
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Čl. 42 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající
se dohod o spolupráci uvedených v odstavci 1, za účelem vytvoření
společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se
třetími zeměmi.
§ 317 odst. 1

Investice do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je
jiný členský stát, který obhospodařuje zahraniční osoba s povolením podle §
481, lze v České republice nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsaný v
seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 503 nebo 513597.
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Čl. 39 odst. 1 až 3, 6, 8, 9:
1. Členské státy zajistí, aby řádně povolený mimounijní správce mohl
nabízet podílové jednotky nebo akcie jím spravovaného unijního
alternativního investičního fondu profesionálním investorům v Unii s pasem,
jakmile jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku.
2. Pokud správce hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie unijních
alternativních investičních fondů ve svém referenčním členském státě,
předloží příslušným orgánům svého referenčního členského státu oznámení o
každém unijním alternativním investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze
III.
3. Příslušné orgány referenčního členského státu správce sdělí správci
nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne, kdy obdržely oznámení se všemi
nezbytnými dokumenty podle odstavce 2, zda může zahájit nabízení
alternativního investičního fondu určeného v oznámení podle odstavce 2 na
území tohoto členského státu. Příslušné orgány referenčního členského státu
správce mohou zakázat nabízet alternativní investiční fond pouze v případě,
že správa alternativního investičního fondu prováděná tímto správce není
nebo nebude v souladu s touto směrnicí nebo že správce jinak nedodržuje či
nebude dodržovat tuto směrnici. Je-li přijato kladné rozhodnutí, může
správce zahájit nabízení alternativního investičního fondu ve svém
referenčním členském státě ode dne, kdy byl příslušnými orgány o tomto
rozhodnutí informován.
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány alternativního investičního
fondu, že správce může začít nabízet podílové jednotky nebo akcie
alternativního investičního fondu v referenčním členském státě správce.
6. Bezprostředně po předání oznámení se všemi nezbytnými dokumenty
informují orgány referenčního členského státu tohoto správce o jeho předání.
Správce smí zahájit nabízení tohoto alternativního investičního fondu v
příslušných hostitelských členských státech ode dne, kdy byl informován o
tomto předání.
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Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány alternativního investičního
fondu, že správce může začít nabízet podílové jednotky nebo akcie tohoto
alternativního investičního fondu v hostitelských členských státech správce.
8. Členské státy zajistí, aby oznámení správce uvedené v odstavci 4 a
prohlášení uvedené v odstavci 5 byly vyhotovovány v jazyce obvyklém v
oblasti mezinárodních financí.
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány umožnily předávání a
uchovávání dokumentů uvedených v odstavci 6 v elektronické podobě.
9. V případě podstatné změny kterékoli z informací poskytovaných podle
odstavce 2 nebo podle odstavce 4 oznámí správce tuto změnu písemně
příslušným orgánům svého referenčního členského státu nejpozději jeden
měsíc před jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo
okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku provedení plánované změny správa alternativního
investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto
směrnicí nebo pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto
směrnici, příslušné orgány referenčního členského státu správce neprodleně
oznámí správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec
nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku správa alternativního
investičního fondu prováděná tímto správcem přestane být v souladu s touto
směrnicí nebo v jejímž důsledku již správce jinak nedodržuje tuto směrnici,
příslušné orgány referenčního členského státu správce přijmou veškerá
náležitá opatření podle článku 46, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto
alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného
alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto
směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem alternativního
investičního fondu, příslušné orgány referenčního členského státu
bezodkladně informují orgán pro cenné papíry a trhy, jestliže se tyto změny
týkají ukončení nabízení určitého alternativního investičního fondu nebo
nabízení dalšího alternativního investičního fondu, a podle okolností
informují o těchto změnách příslušné orgány hostitelských členských států.
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§ 318 odst. 1 a 2

(1) Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem není členský stát, který obhospodařuje investiční společnost
oprávněná přesáhnout rozhodný limit, lze pouze v České republice nabízet
ode dne, kdy je tento fond zapsaný v seznamu vedeném Českou národní
bankou podle odstavce 2 § 597 písm. d) nebo e).
(2) Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond uvedený v
odstavci 1 do seznamu podle § 597 písm. d) nebo e) na žádost jeho
obhospodařovatele do 20 pracovních dnů, jestliže
a) orgán dohledu domovského státu tohoto fondu a Česká národní banka se v
souladu s články 113 až 115 přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů6), dohodly na výměně informací
nezbytných k výkonu dohledu podle tohoto zákona a
b) domovský stát tohoto fondu není uveden na seznamu nespolupracujících
zemí a teritorií vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
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Čl. 36 odst. 1 písm. b) a c):
Aniž je dotčen článek 35, mohou členské státy umožnit povolenému
unijnímu správci nabízet profesionálním investorům pouze na jejich území
podílové jednotky nebo akcie mimounijních alternativních investičních
fondů, které spravuje, a unijních podřízených alternativních investičních
fondů, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 31 odst. 1 druhém
pododstavci, a to pod podmínkou, že:
b) byly za účelem dohledu nad systémovým rizikem a v souladu s
mezinárodními standardy uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi
příslušnými orgány domovského členského státu správce a orgány dohledu
třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující
účinnou výměnu informací, která příslušným orgánům domovského
členského státu správce umožní plnit jejich povinnosti podle této směrnice;
c) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není
uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném
Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu.
Čl. 36 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající
se dohod o spolupráci uvedených v odstavci 1, za účelem vytvoření
společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se
třetími zeměmi.

§ 319 odst. 1 a 2

(1) Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem není členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel oprávněný
přesáhnout rozhodný limit se sídlem v jiném členském státě, lze pouze v
České republice nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsaný v seznamu
vedeném Českou národní bankou podle odstavce 2§ 597 písm. d) nebo e).
(2) Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond uvedený v
odstavci 1 do seznamu podle § 597 písm. d) nebo e) na žádost jeho
obhospodařovatele do 20 pracovních dnů, jestliže
a) orgán dohledu domovského státu tohoto fondu a orgán dohledu jiného
členského státu, ve kterém má sídlo obhospodařovatel tohoto fondu, se v
souladu s články 113 až 115 přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů6), dohodly na výměně informací
nezbytných k výkonu dohledu podle práva tohoto jiného členského státu,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů5), a
b) je obdobně splněna podmínka podle § 318 odst. 2 písm. b).
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Čl. 36 odst. 1 písm. b) a c):
Aniž je dotčen článek 35, mohou členské státy umožnit povolenému
unijnímu správci nabízet profesionálním investorům pouze na jejich území
podílové jednotky nebo akcie mimounijních alternativních investičních
fondů, které spravuje, a unijních podřízených alternativních investičních
fondů, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 31 odst. 1 druhém
pododstavci, a to pod podmínkou, že:
b) byly za účelem dohledu nad systémovým rizikem a v souladu s
mezinárodními standardy uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi
příslušnými orgány domovského členského státu správce a orgány dohledu
třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující
účinnou výměnu informací, která příslušným orgánům domovského
členského státu správce umožní plnit jejich povinnosti podle této směrnice;
c) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není
uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném
Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu.
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Čl. 36 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající
se dohod o spolupráci uvedených v odstavci 1, za účelem vytvoření
společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se
třetími zeměmi.
§ 320 odst. 1 a 2

(1) Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem není členský stát, který obhospodařuje investiční společnost
oprávněná přesáhnout rozhodný limit, lze v České republice nabízet ode dne,
kdy je tento fond zapsaný v seznamu vedeném Českou národní bankou podle
odstavce 2 § 597 písm. d) nebo e).
(2) Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond uvedený v
odstavci 1 do seznamu podle § 597 písm. d) nebo e) na žádost jeho
obhospodařovatele do 20 pracovních dnů, jestliže
a) jsou obdobně splněny podmínky podle § 318 odst. 2 písm. a) a b),
b) domovský stát tohoto fondu uzavřel s Českou republikou dohodu, která
odpovídá zásadám uvedeným v článku 26 Modelové daňové smlouvy
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o příjmech a majetku a
která zajišťuje výměnu informací v daňových záležitostech, a
c) dni, od kterého mají být tyto investice nabízeny, předchází den, který
určuje předpis Evropské unie vydaný na základě článku 67 odst. 6 směrnice
Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních
investičních fondů5) jako den nabytí účinnosti čl. 35 a 37 až 41 této
směrnice.

32011L0061

Čl. 35 odst. 1 až 4, 7, 9 a 10:
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený unijní správce nabízet
profesionálním investorům v Unii podílové jednotky nebo akcie
mimounijních alternativních investičních fondů, které spravuje, jakož i
unijního podřízeného alternativního investičního fondu, který nesplňuje
podmínky uvedené v čl. 31 odst. 1 druhém pododstavci, jakmile jsou splněny
podmínky stanovené v tomto článku.
2. Správci musí splňovat všechny požadavky stanovené touto směrnicí s
výjimkou kapitoly VI. Dále musí být splněny tyto podmínky:
a) jsou uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi příslušnými orgány
domovského členského státu správce a orgány dohledu třetí země, v níž je
mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující s ohledem na čl.
50 odst. 4 alespoň účinnou výměnu informací, která příslušným orgánům
umožní plnit jejich povinnosti podle této směrnice;
b) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není
uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném
Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu;
c) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen,
podepsala s domovským členským státem povoleného správce a s každým
dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie
mimounijního alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je
plně v souladu se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD
o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti
daní, včetně případných mnohostranných daňových dohod.
Pokud příslušné orgány některého členského státu nesouhlasí s tím, jak
příslušné orgány domovského členského státu správce posoudily splnění
podmínek uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b), mohou tyto orgány
předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě
pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
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3. V případě, že správce hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie
mimounijních alternativních investičních fondů ve svém domovském
členském státě, předloží tento správce příslušným orgánům svého
domovského členského státu oznámení o každém mimounijním alternativním
investičním fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze
III.
4. Příslušné orgány domovského členského státu správce sdělí tomuto
správci nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení oznámení se všemi
nezbytnými dokumenty podle odstavce 3, zda může na jeho území zahájit
nabízení alternativního investičního fondu určeného v oznámení podle
odstavce 3. Příslušné orgány domovského členského státu správce zakáží
správci nabízet alternativní investiční fond pouze v případě, že správa
alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem není nebo
nebude v souladu s touto směrnicí nebo že správce jinak nedodržuje nebo
nebude dodržovat tuto směrnici. Je-li přijato kladné rozhodnutí, může
správce zahájit nabízení alternativního investičního fondu ve svém
domovském členském státě ode dne, kdy byl o tomto rozhodnutí informován
příslušnými orgány.
7. Bezprostředně po předání oznámení se všemi dokumenty informují
příslušné orgány domovského členského státu správce tohoto správce o jeho
předání. Správce smí zahájit nabízení alternativního investičního fondu v
dotčeném hostitelském členském státě ode dne, kdy byl o tomto předání
informován příslušnými orgány.
Příslušné orgány domovského členského státu správce informují rovněž
orgán pro cenné papíry a trhy o tom, že správce smí zahájit nabízení
podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu v
hostitelském členském státě.
9. Členské státy zajistí, aby oznámení správce uvedené v odstavci 5 a
prohlášení uvedené v odstavci 6 byly vyhotovovány v jazyce obvyklém v
oblasti mezinárodních financí.
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány umožnily předávání a
uchovávání dokumentů uvedených v odstavci 6 v elektronické podobě.
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10. V případě podstatné změny kterékoli z informací poskytovaných podle
odstavce 3 nebo podle odstavce 5 oznámí správce tuto změnu písemně
příslušným orgánům svého domovského členského státu nejpozději jeden
měsíc před jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo
okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního
fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo
pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici,
oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce tomuto
správci bez zbytečného prodlení, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec
nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa
alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v
souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by již správce jinak
nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského
státu správce veškerá náležitá opatření podle článku 46, včetně výslovného
zákazu nabízení tohoto alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy
alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto
směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem, informují o tom
příslušné orgány domovského členského státu správce bezodkladně orgán
pro cenné papíry a trhy, pokud se tyto změny týkají ukončení nabízení
určitého alternativního investičního fondu nebo nabízení dalšího
alternativního investičního fondu, a podle okolností informují o těchto
změnách příslušné orgány hostitelských členských států správce.
Čl. 35 odst. 2 první pododstavec:
Správci musí splňovat všechny požadavky stanovené touto směrnicí s
výjimkou kapitoly VI. Dále musí být splněny tyto podmínky:
Čl. 35 odst. 11:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající
se dohod o spolupráci uvedených v odst. 2 písm. a) za účelem vytvoření
společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se
třetími zeměmi.
Čl. 66 odst. 3:
Bez ohledu na odstavec 2 použijí členské státy právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s články 35 a 37 až 41 v souladu s aktem v
přenesené pravomoci přijatým Komisí podle čl. 67 odst. 6 a ode dne v něm
uvedeného.
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Čl. 67 odst. 6:
V souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58
přijme Komise akt v přenesené pravomoci do tří měsíců od přijetí kladné
rady a stanoviska orgánu pro cenné papíry a trhy a vezme přitom v úvahu
kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrnice, jako například vnitřní trh,
ochranu investorů a účinné sledování systémového rizika, a stanoví datum
použitelnosti pravidel stanovených v článku 35 a v článcích 37 až 41 ve
všech členských státech.
Pokud je proti aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci
tohoto odstavce vyslovena námitka v souladu s článkem 58, Komise znovu
přijme akt v přenesené pravomoci, na jehož základě se pravidla stanovená v
článku 35 a článcích 37 až 41 stávají použitelnými ve všech členských
státech, v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a
58 později v okamžiku, který se jí bude zdát vhodný, a vezme přitom v
úvahu kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrnice, jako například
vnitřní trh, ochranu investorů a účinné sledování systémového rizika.
§ 324 odst. 1 a 2

(1) Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem není členský stát, který obhospodařuje obhospodařovatel přesahující
rozhodný limit se sídlem ve státě, který není členským státem, lze pouze v
České republice nabízet ode dne, kdy je tento fond zapsaný v seznamu
vedeném Českou národní bankou podle odstavce 2 § 597 písm. d) nebo e).
(2) Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond uvedený v
odstavci 1 do seznamu podle § 597 písm. d) nebo e) na žádost jeho
obhospodařovatele do 20 pracovních dnů, jestliže
a) jsou obdobně splněny podmínky podle § 318 odst. 2 písm. a) a b),
b) orgán dohledu jiného státu, který udělil obhospodařovateli tohoto fondu
povolení opravňující jej obhospodařovat tento fond, a Česká národní banka
se v souladu s články 113 až 115 přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů6), dohodly na výměně informací
nezbytných k výkonu dohledu podle tohoto zákona a
c) stát, ve kterém má sídlo obhospodařovatel tohoto fondu, není uveden na
seznamu nespolupracujících zemí a teritorií vypracovaném Finančním
akčním výborem proti praní peněz Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj.
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Čl. 42 odst. 1 první pododstavec písm. b) a c):
Aniž jsou dotčeny články 37, 39 a 40, mohou členské státy dovolit
mimounijním správcům, aby nabízeli profesionálním investorům výhradně
na jejich území podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních
fondů, které spravují, pokud dodržují alespoň následující pravidla:
b) byly za účelem dohledu nad systémovým rizikem a v souladu s
mezinárodními standardy uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi
příslušnými členských států, v nichž jsou alternativní investiční fondy
nabízeny, případně příslušnými orgány dotčeného unijního alternativního
investičního fondu, a orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní správce
usazen, a podle okolností orgány dohledu třetí země, v níž je mimounijní
alternativní investiční fond usazen, zajišťující alespoň účinnou výměnu
informací, která příslušným orgánům dotčených členských států umožní plnit
jejich povinnosti podle této směrnice;
c) třetí země, v níž je mimounijní správce nebo mimounijní alternativní
investiční fond usazen, není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a
území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a
financování terorismu.
Čl. 42 odst. 3:
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající
se dohod o spolupráci uvedených v odstavci 1, za účelem vytvoření
společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se
třetími zeměmi.
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§ 325 odst. 1 a 2

(1) Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem není členský stát, který obhospodařuje zahraniční osoba s povolením
podle § 481, lze v České republice nabízet ode dne, kdy je tento fond
zapsaný v seznamu vedeném Českou národní bankou podle odstavce 2 § 597
písm. d) nebo e).
(2) Česká národní banka zapíše zahraniční investiční fond uvedený v
odstavci 1 do seznamu podle § 597 písm. d) nebo e) na žádost jeho
obhospodařovatele do 20 pracovních dnů, jestliže jsou obdobně splněny
podmínky podle § 318 odst. 2 písm. a) a b) a § 320 odst. 2 písm. b) a c).
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Čl. 40 odst. 1:
Členské státy zajistí, aby mohl řádně povolený mimounijní správce nabízet
podílové jednotky nebo akcie jím spravovaného mimounijního alternativního
investičního fondu profesionálním investorům v Unii s pasem, jakmile jsou
splněny podmínky stanovené v tomto článku.

Čl. 40 odst. 2 písm. a), b) a c):
Kromě požadavků stanovených touto směrnicí pro unijní správce, musí být u
mimounijních správců splněny i tyto podmínky:
a) jsou uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi příslušnými orgány
referenčního členského státu a orgánem dohledu třetí země, v níž je
mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující alespoň účinnou
výměnu informací, která příslušným orgánům umožní plnit jejich povinnosti
podle této směrnice;
b) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen, není
uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném
Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu;
c) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen,
podepsala s referenčním členským státem a s každým dalším členským
státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního
alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je zcela v souladu
se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z
příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní včetně
mnohostranných daňových dohod.
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Čl. 40 odst. 3, 4, 10:
3. Správce předloží příslušným orgánům svého referenčního členského státu
oznámení o každém mimounijním alternativním investičním fondu, který
hodlá nabízet ve svém referenčním členském státě.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze
III.
4. Příslušné orgány referenčního členského státu správce sdělí tomuto
správci nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznámení se všemi
nezbytnými dokumenty podle odstavce 3 obdržely, zda může zahájit
nabízení alternativního investičního fondu určeného v oznámení podle
odstavce 3 na území tohoto členského státu. Příslušné orgány referenčního
členského státu správce mohou zakázat správci nabízet alternativní investiční
fond pouze v případě, že správa alternativního investičního fondu prováděná
tímto správcem není nebo nebude v souladu s touto směrnicí nebo že správce
jinak nedodržuje či nebude dodržovat tuto směrnici. V případě kladného
rozhodnutí může správce zahájit nabízení alternativního investičního fondu
ve svém referenčním členském státě ode dne oznámení tohoto rozhodnutí
příslušnými orgány.
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy o tom, že správce může začít nabízet podílové
jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v referenčním
členském státě správce.
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10. V případě podstatné změny kterékoli z informací poskytovaných podle
odstavce 3 nebo podle odstavce 5 oznámí správce tuto změnu písemně
příslušným orgánům svého referenčního členského státu nejpozději jeden
měsíc před jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo
okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku provedení plánované změny správa alternativního
investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto
směrnicí nebo by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto
směrnici, příslušné orgány referenčního členského státu správce oznámí
správci bez zbytečného prodlení, že změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec,
nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku správa alternativního
investičního fondu prováděná tímto správcem přestane být v souladu s touto
směrnicí nebo v jejímž důsledku již správce jinak nedodržuje tuto směrnici,
přijmou příslušné orgány referenčního členského státu správce veškerá
náležitá opatření podle článku 46, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto
alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného
alternativního investičního fondu prováděné správcem s touto směrnicí nebo
jiného dodržování této směrnice správcem, informují o tom příslušné orgány
referenčního členského státu bezodkladně orgán pro cenné papíry a trhy,
pokud se změny týkají ukončení nabízení určitých alternativních investičních
fondů nebo nabízení dalších alternativních investičních fondů, a podle
okolností informují o těchto změnách příslušné orgány hostitelských
členských států správce.
Čl. 66 odst. 3:
Bez ohledu na odstavec 2 použijí členské státy právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s články 35 a 37 až 41 v souladu s aktem v
přenesené pravomoci přijatým Komisí podle čl. 67 odst. 6 a ode dne v něm
uvedeného.
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Čl. 67 odst. 6:
V souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58
přijme Komise akt v přenesené pravomoci do tří měsíců od přijetí kladné
rady a stanoviska orgánu pro cenné papíry a trhy a vezme přitom v úvahu
kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrnice, jako například vnitřní trh,
ochranu investorů a účinné sledování systémového rizika, a stanoví datum
použitelnosti pravidel stanovených v článku 35 a v článcích 37 až 41 ve
všech členských státech.
Pokud je proti aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci
tohoto odstavce vyslovena námitka v souladu s článkem 58, Komise znovu
přijme akt v přenesené pravomoci, na jehož základě se pravidla stanovená v
článku 35 a článcích 37 až 41 stávají použitelnými ve všech členských
státech, v souladu s článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a
58 později v okamžiku, který se jí bude zdát vhodný, a vezme přitom v
úvahu kritéria uvedená v odstavci 2 a cíle této směrnice, jako například
vnitřní trh, ochranu investorů a účinné sledování systémového rizika.
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§ 325 odst. 3

Investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není
členský stát, který obhospodařuje osoba se sídlem ve státě, který není
členským státem, která má povolení udělené orgánem dohledu jiného
členského státu srovnatelné s povolením podle § 481, lze v České republice
nabízet osobám uvedeným v § 2a odst. 1 nebo 2 zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu a osobám, které jsou podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo podle práva jiného
členského státu považovány ve vztahu k investicím do daného fondu za
zákazníka, který je profesionálním zákazníkem, ode dne, kdy
obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení orgánu dohledu jiného
členského státu, který jí udělil povolení srovnatelné s povolením podle §
481, srovnatelné se sdělením České národní banky podle § 313 odst. 3;.
Ustanovení § 315 odst. 1 věty druhé platí i zde. tyto investice Investice
podle věty první lze v České republice nabízet jen, jestliže jsou obdobně
splněny podmínky podle § 318 odst. 2 písm. b) a § 320 odst. 2 písm. b) a c) a
a) orgán dohledu domovského státu tohoto fondu a orgán dohledu jiného
členského státu, který udělil obhospodařovateli tohoto fondu povolení
srovnatelné s povolením podle § 481, se v souladu s články 113 až 115
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních
investičních fondů6), dohodly na výměně informací nezbytných k výkonu
dohledu podle práva tohoto jiného členského státu, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních
investičních fondů5), a
b) domovský stát tohoto fondu uzavřel s jiným členským státem, jehož orgán
dohledu udělil obhospodařovateli tohoto fondu povolení srovnatelné s
povolením podle § 481, dohodu, která odpovídá zásadám uvedeným v
článku 26 Modelové daňové smlouvy Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj o příjmech a majetku a která zajišťuje výměnu informací
v daňových záležitostech.
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Čl. 40 odst. 1:
Členské státy zajistí, aby mohl řádně povolený mimounijní správce nabízet
podílové jednotky nebo akcie jím spravovaného mimounijního alternativního
investičního fondu profesionálním investorům v Unii s pasem, jakmile jsou
splněny podmínky stanovené v tomto článku.
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Čl. 40 odst. 2 písm. a) a c):
Kromě požadavků stanovených touto směrnicí pro unijní správce, musí být u
mimounijních správců splněny i tyto podmínky:
a) jsou uzavřeny náležité dohody o spolupráci mezi příslušnými orgány
referenčního členského státu a orgánem dohledu třetí země, v níž je
mimounijní alternativní investiční fond usazen, zajišťující alespoň účinnou
výměnu informací, která příslušným orgánům umožní plnit jejich povinnosti
podle této směrnice;
c) třetí země, v níž je mimounijní alternativní investiční fond usazen,
podepsala s referenčním členským státem a s každým dalším členským
státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie mimounijního
alternativního investičního fondu nabízeny, dohodu, která je zcela v souladu
se zásadami stanovenými v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z
příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní včetně
mnohostranných daňových dohod.
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Čl. 40 odst. 5 až 11:
5. Pokud správce hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie mimounijního
alternativního investičního fondu i v jiných členských státech, než je jeho
referenční členský stát, předloží příslušným orgánům svého referenčního
členského státu oznámení o každém mimounijním alternativním investičním
fondu, který hodlá nabízet.
Toto oznámení musí obsahovat dokumenty a informace stanovené v příloze
IV.
6. Příslušné orgány referenčního členského státu předají oznámení se všemi
nezbytnými dokumenty podle odstavce 5 příslušným orgánům členských
států, v nichž mají být podílové jednotky nebo akcie alternativního
investičního fondu nabízeny, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne,
kdy oznámení obdržely. K tomuto předání dojde pouze tehdy, pokud správa
alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem je a bude v
souladu s touto směrnicí a pokud správce i jinak dodržuje tuto směrnici.
Příslušné orgány referenčního členského státu správce k oznámení přiloží
prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení spravovat
alternativní investiční fond s danou investiční strategií.
7. Bezprostředně po předání oznámení se všemi nezbytnými dokumenty
informují příslušné orgány referenčního členského státu správce tohoto
správce o jeho předání. Správce smí zahájit nabízení tohoto alternativního
investičního fondu v příslušných hostitelských členských státech správce ode
dne, kdy byl o předání oznámení informován.
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy, že správce může začít nabízet podílové
jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v hostitelských
členských státech správce.
8. Opatření uvedená v příloze IV písm. h) se řídí právními předpisy a
podléhají dohledu hostitelských členských států správce, pokud tyto členské
státy nejsou referenčním členským státem.
9. Členské státy zajistí, aby oznámení správce uvedené v odstavci 5 a
prohlášení uvedené v odstavci 6 byly vyhotovovány v jazyce obvyklém v
oblasti mezinárodních financí.
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány umožnily předávání a
uchovávání dokumentů uvedených v odstavci 6 v elektronické podobě.
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10. V případě podstatné změny kterékoli z informací poskytovaných podle
odstavce 3 nebo podle odstavce 5 oznámí správce tuto změnu písemně
příslušným orgánům svého referenčního členského státu nejpozději jeden
měsíc před jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo
okamžitě poté, co došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku provedení plánované změny správa alternativního
investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto
směrnicí nebo by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto
směrnici, příslušné orgány referenčního členského státu správce oznámí
správci bez zbytečného prodlení, že změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec,
nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku správa alternativního
investičního fondu prováděná tímto správcem přestane být v souladu s touto
směrnicí nebo v jejímž důsledku již správce jinak nedodržuje tuto směrnici,
přijmou příslušné orgány referenčního členského státu správce veškerá
náležitá opatření podle článku 46, včetně výslovného zákazu nabízení tohoto
alternativního investičního fondu, je-li to nezbytné.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného
alternativního investičního fondu prováděné správcem s touto směrnicí nebo
jiného dodržování této směrnice správcem, informují o tom příslušné orgány
referenčního členského státu bezodkladně orgán pro cenné papíry a trhy,
pokud se změny týkají ukončení nabízení určitých alternativních investičních
fondů nebo nabízení dalších alternativních investičních fondů, a podle
okolností informují o těchto změnách příslušné orgány hostitelských
členských států správce.
11. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s
článkem 56 a za podmínek stanovených v článcích 57 a 58 opatření týkající
se dohod o spolupráci uvedených v odst. 2 písm. a) za účelem vytvoření
společného rámce usnadňujícího uzavírání těchto dohod o spolupráci se
třetími zeměmi.
§ 328 odst. 1

Hodlá-li investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a
srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo oprávněná přesáhnout
rozhodný limit nebo zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není
srovnatelná se samosprávným investičním fondem, v hostitelském státě
prostřednictvím pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond, nebo
hodlá-li jako obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit
vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo
podle § 11 odst. 6 písm. a), oznámí to předem České národní bance.

32011L0061

Čl. 33 odst. 3:
Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
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§ 328 odst. 2

Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a) hostitelský stát, ve kterém má být pobočka umístěna,
b) plán obchodní činnosti obsahující zejména druhy a rozsah služeb, které
hodlá oznamovatel poskytovat, například, zda oznamovatel hodlá
provádět administraci zahraničního investičního fondu,
c) hodlá-li oznamovatel v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční
investiční fond srovnatelný se standardním fondem,
1. popis systému řízení rizik ve vztahu k této pobočce,
2. pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů takového fondu,
3. pravidla pro zajištění poskytování informací investorům a
4. popis opatření přijatých pro zajištění výkonu práv investorů takového
fondu v hostitelském státě,
d) hodlá-li oznamovatel v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční fond
srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů,
údaje nutné k identifikaci tohoto fondu,
e) organizační uspořádání pobočky,
f) adresu pobočky, na které mohou být požadovány informace a dokumenty,
a
g) údaje nutné k identifikaci vedoucího pobočky a jeho kontaktní údaje.

32009L0065

Čl. 16 odst. 1:
Členské státy zajistí, aby správcovská společnost povolená svým
domovským členským státem mohla vykonávat svou činnost, pro kterou
získala povolení, na jejich území buď zřízením pobočky, nebo v rámci
volného pohybu služeb.

Čl. 17 odst. 1 a 2:
1. Kromě splnění podmínek podle článků 6 a 7 oznámí každá správcovská
společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského
státu za účelem provozování činností, pro něž získala povolení, tuto
skutečnost příslušným orgánům svého domovského členského státu.
2. Členské státy vyžadují, aby každá správcovská společnost, která má v
úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu, poskytla v oznámení
podle odstavce 1 tyto údaje a dokumenty:
a) členský stát, na jehož území hodlá správcovská společnost zřídit pobočku;
b) plán obchodní činnosti, v němž jsou uvedeny předpokládané činnosti a
služby podle čl. 6 odst. 2 a 3 a organizační struktura pobočky, která obsahuje
popis postupu pro řízení rizik stanoveného správcovskou společností. Dále
obsahuje popis postupů a opatření přijatých podle článku 15;
c) adresu v hostitelském členském státě správcovské společnosti, na které lze
obdržet dokumentaci, a
d) jména osob odpovědných za vedení pobočky.
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Čl. 33 odst. 1 až 3:
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený unijní správce spravovat unijní
alternativní investiční fondy usazené v jiném členském státě buď přímo,
nebo prostřednictvím své pobočky za předpokladu, že správce má povolení
ke správě daného typu alternativního investičního fondu.
2. Správce, který hodlá spravovat unijní alternativní investiční fond usazený
v jiném členském státě poprvé, sdělí příslušným orgánům svého domovského
členského státu tyto informace:
a) členský stát, v němž hodlá spravovat alternativní investiční fond přímo
nebo prostřednictvím pobočky;
b) plán obchodních činností, v němž jsou uvedeny zejména služby, které
hodlá poskytovat, a určení alternativního investičního fondu, který hodlá
spravovat.
3. Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
Čl. 41 odst. 1 až 3:
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený mimounijní správce spravovat
unijní alternativní investiční fondy, které jsou usazeny v jiném členském
státě, než je jeho referenční členský stát, buď přímo, nebo prostřednictvím
pobočky, pokud má tento správce povolení ke správě daného typu
alternativního investičního fondu.
2. Každý mimounijní správce, který hodlá spravovat unijní alternativní
investiční fondy usazené v jiném členském státě, než je jeho referenční
členský stát, poprvé, sdělí příslušným orgánům svého referenčního členského
státu tyto informace:
a) členský stát, v němž hodlá spravovat alternativní investiční fondy přímo
nebo prostřednictvím pobočky;
b) plán obchodních činností, v němž jsou uvedeny zejména služby, které
hodlá poskytovat, a určení alternativních investičních fondů, které hodlá
spravovat.
3. Pokud mimounijní správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 ještě tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
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§ 329 odst. 4

§ 329 odst. 6

O předání informací a údajů podle odstavců 1 až 3 orgánu dohledu
hostitelského státu informuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu
oznamovatele.

Hodlá-li investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit nebo
zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se
samosprávným investičním fondem, obhospodařovat zahraniční investiční
fond, který je srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat některou z činností podle § 11
odst. 1 písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a), a tento oznamovatel
neplní nebo s ohledem na plán obchodní činnosti podle § 328 odst. 2 písm.
b) nelze očekávat, že nadále bude plnit povinnosti uložené
obhospodařovateli oprávněnému přesáhnout rozhodný limit tímto zákonem,
na základě tohoto zákona nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie
vydaným na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující
správce alternativních investičních fondů6), rozhodne Česká národní banka
do 2 měsíců ode dne, kdy jí došlo oznámení podle § 328 odst. 1, že odmítá
sdělit orgánu dohledu hostitelského státu údaje uvedené v § 328 odst. 2.

32009L0065

Čl. 17 odst. 3 třetí pododstavec:
Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní
správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského
členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané
příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti
osvědčení o tom, že správcovské společnosti bylo uděleno povolení v
souladu s ustanoveními této směrnice, a popis oblasti působnosti povolení
uděleného správcovské společnosti, včetně podrobností ohledně případných
omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost
oprávněna spravovat.
Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec:
Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní
správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského
členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané
příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti
osvědčení, že správcovská společnost byla povolena v souladu s
ustanoveními této směrnice, popis oblasti působnosti povolení uděleného
správcovské společnosti a podrobnosti ohledně případných omezení, pokud
jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

32011L0061

Čl. 33 odst. 4 druhý a třetí pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu správce přiloží k dokumentům
prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení.
Příslušné orgány domovského členského státu správce oznámí neprodleně
správci předání všech dokumentů.
Čl. 41 odst. 4 druhý pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu správce přiloží k těmto
dokumentům prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení.

32011L0061

Čl. 33 odst. 3:
Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
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§ 330

(1) Oznamovatel může začít prostřednictvím pobočky obhospodařovat
zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem v
hostitelském státě ode dne, kdy mu orgán dohledu hostitelského státu sdělí,
které informační povinnosti musí plnit, nebo po uplynutí 2 měsíců ode dne,
kdy orgánu dohledu hostitelského státu dojdou od České národní banky
údaje uvedené v § 328 odst. 2.
(2) Hodlá-li oznamovatel v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční
investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů, může tuto činnost zahájit ode dne, kdy ho Česká
národní banka podle § 328 odst. 1 informovala o sdělení údajů orgánu
dohledu hostitelského státu.
(1) Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a
srovnatelné zahraniční investiční fondy může začít prostřednictvím
pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se
standardním fondem a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v
oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b) v hostitelském státě ode dne, kdy
jí orgán dohledu hostitelského státu sdělí, které informační povinnosti
musí plnit, nebo po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy ji Česká národní
banka podle § 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu
hostitelského státu.
(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a
zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se
samosprávným investičním fondem, může začít prostřednictvím
pobočky obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se
speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, nebo
vykonávat některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo
podle § 11 odst. 6 písm. a), a popřípadě vykonávat další činnosti
uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b), ode dne, kdy ji Česká
národní banka podle § 329 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu
dohledu hostitelského státu.

32009L0065

Čl. 17 odst. 7:
Po obdržení sdělení příslušných orgánů hostitelského členského státu
správcovské společnosti nebo, nebylo-li takové sdělení obdrženo, po
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 6 může být pobočka zřízena a může
zahájit činnost.

32011L0061

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec:
Povolení je platné ve všech členských státech.
Čl. 33 odst. 4 čtvrtý pododstavec:
Po přijetí oznámení o předání dokumentů smí správce zahájit poskytování
služeb v hostitelském členském státě.
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Čl. 41 odst. 4 třetí pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu předání všech nezbytných
dokumentů neprodleně oznámí správci. Po obdržení oznámení o předání
všech dokumentů smí správce zahájit poskytování služeb v hostitelských
členských státech správce.
Čl. 33 odst. 3:
Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
§ 332 odst. 1

Hodlá-li investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a
srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo oprávněná přesáhnout
rozhodný limit nebo zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není
srovnatelná se samosprávným investičním fondem, obhospodařovat
zahraniční investiční fond, provádět administraci zahraničního investičního
fondu nebo poskytovat investiční služby v hostitelském státě bez umístění
pobočky, oznámí to předem České národní bance.
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Čl. 16 odst. 1:
Členské státy zajistí, aby správcovská společnost povolená svým
domovským členským státem mohla vykonávat svou činnost, pro kterou
získala povolení, na jejich území buď zřízením pobočky, nebo v rámci
volného pohybu služeb.

Čl. 18 odst. 1:
Každá správcovská společnost, která hodlá provozovat činnosti, pro které
získala povolení, na území jiného členského státu v rámci volného pohybu
služeb poprvé, sdělí příslušným orgánům domovského členského státu
správcovské společnosti tyto údaje:
a) členský stát, na jehož území hodlá správcovská společnost působit, a
b) plán obchodní činnosti, v němž jsou uvedeny předpokládané činnosti a
služby podle čl. 6 odst. 2 a 3, který obsahuje popis postupu pro řízení rizik
stanoveného správcovskou společností. Dále obsahuje popis postupů a
opatření přijatých v souladu s článkem 15.
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Čl. 33 odst. 1 až 3:
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený unijní správce spravovat unijní
alternativní investiční fondy usazené v jiném členském státě buď přímo,
nebo prostřednictvím své pobočky za předpokladu, že správce má povolení
ke správě daného typu alternativního investičního fondu.
2. Správce, který hodlá spravovat unijní alternativní investiční fond usazený
v jiném členském státě poprvé, sdělí příslušným orgánům svého domovského
členského státu tyto informace:
a) členský stát, v němž hodlá spravovat alternativní investiční fond přímo
nebo prostřednictvím pobočky;
b) plán obchodních činností, v němž jsou uvedeny zejména služby, které
hodlá poskytovat, a určení alternativního investičního fondu, který hodlá
spravovat.
3. Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
Čl. 41 odst. 1 až 3:
1. Členské státy zajistí, aby směl povolený mimounijní správce spravovat
unijní alternativní investiční fondy, které jsou usazeny v jiném členském
státě, než je jeho referenční členský stát, buď přímo, nebo prostřednictvím
pobočky, pokud má tento správce povolení ke správě daného typu
alternativního investičního fondu.
2. Každý mimounijní správce, který hodlá spravovat unijní alternativní
investiční fondy usazené v jiném členském státě, než je jeho referenční
členský stát, poprvé, sdělí příslušným orgánům svého referenčního členského
státu tyto informace:
a) členský stát, v němž hodlá spravovat alternativní investiční fondy přímo
nebo prostřednictvím pobočky;
b) plán obchodních činností, v němž jsou uvedeny zejména služby, které
hodlá poskytovat, a určení alternativních investičních fondů, které hodlá
spravovat.
3. Pokud mimounijní správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 ještě tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
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§ 333 odst. 4

O předání informací a údajů podle odstavců 1 až 3 orgánu dohledu
hostitelského státu informuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu
oznamovatele.

32009L0065

Čl. 17 odst. 3 třetí pododstavec:
Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní
správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského
členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané
příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti
osvědčení o tom, že správcovské společnosti bylo uděleno povolení v
souladu s ustanoveními této směrnice, a popis oblasti působnosti povolení
uděleného správcovské společnosti, včetně podrobností ohledně případných
omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost
oprávněna spravovat.
Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec:
Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní
správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského
členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané
příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti
osvědčení, že správcovská společnost byla povolena v souladu s
ustanoveními této směrnice, popis oblasti působnosti povolení uděleného
správcovské společnosti a podrobnosti ohledně případných omezení, pokud
jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.
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Čl. 33 odst. 4 druhý a třetí pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu správce přiloží k dokumentům
prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení.
Příslušné orgány domovského členského státu správce oznámí neprodleně
správci předání všech dokumentů.
Čl. 41 odst. 4 druhý pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu správce přiloží k těmto
dokumentům prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení.
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§ 334

(1) Oznamovatel může začít obhospodařovat zahraniční investiční fond
srovnatelný se standardním fondem v hostitelském státě, jakmile orgánu
dohledu tohoto státu dojdou informace a údaje předané Českou národní
bankou podle § 332 odst. 1, nebo po marném uplynutí lhůty uvedené v § 332
odst. 1.
(2) Hodlá-li oznamovatel v hostitelském státě obhospodařovat zahraniční
investiční fond srovnatelný se speciálním fondem nebo s fondem
kvalifikovaných investorů, může tuto činnost zahájit ode dne, kdy ho Česká
národní banka podle § 332 odst. 1 informovala o předání informací a údajů
orgánu dohledu hostitelského státu.
(1) Investiční společnost oprávněná obhospodařovat standardní fondy a
srovnatelné zahraniční investiční fondy může začít vykonávat činnosti
uvedené v oznámení podle § 328 odst. 2 písm. b) v hostitelském státě ode
dne, kdy ji Česká národní banka podle § 333 odst. 4 informovala o
předání údajů orgánu dohledu hostitelského státu, nebo po marném
uplynutí lhůty uvedené v § 333 odst. 1.
(2) Investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit a
zahraniční osoba s povolením podle § 481, která není srovnatelná se
samosprávným investičním fondem, může začít bez umístění pobočky
obhospodařovat zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním
fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, nebo vykonávat
některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst.
6 písm. a), a popřípadě vykonávat další činnosti uvedené v oznámení
podle § 328 odst. 2 písm. b), ode dne, kdy ji Česká národní banka podle
§ 333 odst. 4 informovala o předání údajů orgánu dohledu hostitelského
státu.
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Čl. 18 odst. 2 čtvrtý pododstavec:
Bez ohledu na články 20 a 93 může správcovská společnost poté zahájit
činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti.
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Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec:
Povolení je platné ve všech členských státech.
Čl. 33 odst. 4 čtvrtý pododstavec:
Po přijetí oznámení o předání dokumentů smí správce zahájit poskytování
služeb v hostitelském členském státě.
Čl. 41 odst. 4 třetí pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu předání všech nezbytných
dokumentů neprodleně oznámí správci. Po obdržení oznámení o předání
všech dokumentů smí správce zahájit poskytování služeb v hostitelských
členských státech správce.
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Čl. 33 odst. 3:
Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
§ 339

Zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 1 může začít bez pobočky umístěné v
České republice obhospodařovat standardní fond
a) ode dne, kdy České národní bance dojdou jí od orgánu dohledu jiného
členského státu, který této zahraniční osobě udělil povolení k činnosti, dojde
informace, že tento orgán dohledu předal České národní bance údaje
týkající se obhospodařování standardního fondu touto zahraniční osobou,
nebo
b) po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy údaje týkající se obhospodařování
standardního fondu touto zahraniční osobou dojdou orgánu dohledu jiného
členského státu, který této zahraniční osobě udělil povolení k činnosti.
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Čl. 18 odst. 2 první pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti
předají údaje uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení
příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Čl. 18 odst. 3:
Správcovská společnost, která vykonává činnosti v rámci volného pohybu
služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu
správcovské společnosti podle článku 14.
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§ 344

(1) Zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 2, která obhospodařuje speciální
fond nebo fond kvalifikovaných investorů, nebo vykonává některou z
činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a),
a) uveřejňuje a zpřístupňuje v České republice dokumenty a informace, které
uveřejňuje a zpřístupňuje podle právních předpisů přijatých na základě
směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních
investičních fondů5) v členském státě, ve kterém má sídlo nebo jehož orgán
dohledu jí udělil povolení srovnatelné s povolením podle § 481, nemá-li
sídlo v členském státě,
b) oznamuje České národní bance nejméně 1 měsíc předem každou změnu v
údajích obsažených v oznámení srovnatelném s oznámením podle § 328
odst. 2 a
c) dodržuje pravidla jednání a požadavky na řádný a obezřetný výkon
činnosti v rozsahu činnosti vykonávané prostřednictvím pobočky umístěné v
České republice.
(2)Nemůže-li zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 2, která poskytuje
služby v České republice, lhůtu uvedenou v odstavci 1 písm. c) b) dodržet
pro překážku vzniklou nezávisle na její vůli, oznámí změnu bez zbytečného
odkladu poté, kdy tato překážka pomine.
(3) Zahraniční osoba uvedená v § 14 odst. 2 používá při obhospodařování
speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů, nebo při výkonu
některé z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) nebo podle § 11 odst. 6
písm. a), v České republice stejné označení, jaké používá ve státě, ve kterém
má sídlo. V případě nedostatečného odlišení jejího označení od jiného jí
může Česká národní banka uložit povinnost doplnit rozlišující prvek.
(4) Ode dne, kdy orgán dohledu jiného členského státu odňal zahraniční
osobě uvedené v § 14 odst. 2 povolení opravňující ji přesáhnout rozhodný
limit, není tato osoba oprávněna obhospodařovat speciální fond nebo fond
kvalifikovaných investorů; na tuto osobu se až do vypořádání závazků vůči
osobám ve srovnatelném postavení s podílníky, obmyšlenými, zakladateli,
společníky nebo tichými společníky dotčeného zahraničního investičního
fondu, kteří mají sídlo nebo bydliště v České republice, a v případě zařízení
srovnatelného se svěřenským fondem i těmi, kteří zvýšili majetek tohoto
zařízení jako dotčeného zahraničního investičního fondu smlouvy a mají
sídlo nebo bydliště v České republice, hledí jako na zahraniční osobu
uvedenou v § 14 odst. 2, která obhospodařuje speciální fond nebo fond
kvalifikovaných investorů, a tato osoba plní povinnosti stanovené v
odstavcích 1 až 3.
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Čl. 33 odst. 3:
Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
Čl. 45 odst. 3 první pododstavec:
Příslušné orgány hostitelského členského státu správce mohou vyžadovat,
aby správce spravující nebo nabízející alternativní investiční fondy na jeho
území, ať už prostřednictvím pobočky či jinak, poskytoval informace
nezbytné pro výkon dohledu nad dodržováním příslušných pravidel
správcem spadajících do působnosti dohledu příslušných orgánů.
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§ 371 odst. 2

Pro splynutí a sloučení investičního fondu s právní osobností, který je
standardním fondem, se ustanovení tohoto dílu a zákona upravujícího
přeměny obchodních společností a družstev použijí, jen pokud jestliže
ustanovení tohoto zákona o sloučení nebo splynutí standardního fondu, který
má právní formu podílového fondu, nestanoví jinak.
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Čl. 7 odst. 1 písm. b):
Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním
právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze
pokud jsou splněny tyto podmínky
b) osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají
dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem
SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být
jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně
sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí
rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
Čl. 38 odst. 1:
Za podmínek vymezených v této kapitole a bez ohledu na způsob zřízení
SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy přeshraniční a
vnitrostátní fúze, jak jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 písm. q) a r), v souladu s
jednou či více formami fúze uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. p).

32004L0039
ve znění
32007L0044

Čl. 10:
Akcionáři a členové s kvalifikovanou účastí
1. Příslušné orgány nevydají povolení k poskytování investičních služeb
nebo výkonu investičních činností investičním podnikem, dokud nejsou
informovány o totožnosti jeho akcionářů nebo členů, ať přímých či
nepřímých, fyzických či právnických osob, které mají kvalifikované účasti, a
o výši těchto kvalifikovaných účastí.
Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud s ohledem na potřebu
zajistit řádné a obezřetné vedení investičního podniku nejsou přesvědčeny o
vhodnosti výše zmíněných akcionářů či členů s kvalifikovanou účastí.
Pokud existují úzká propojení mezi investičním podnikem a jinými
fyzickými nebo právnickými osobami, vydá příslušný orgán povolení pouze
v případě, že tato propojení nebrání příslušnému orgánu v účinném dohledu.
2. Příslušný orgán odmítne vydat povolení, pokud právní a správní předpisy
třetí země vztahující se na jednu nebo více fyzických či právnických osob, s
nimiž je podnik úzce propojen, nebo obtíže spojené s jejich vymáháním brání
příslušnému orgánu ve výkonu dohledu.
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3. Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba nebo takové
osoby jednající ve vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný nabyvatel“), které
přijaly rozhodnutí buď přímo nebo nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v
investičním podniku, nebo přímo nebo nepřímo takovou účast zvýšit, což by
vedlo k tomu, že by podíl na hlasovacích právech nebo na základním
kapitálu, který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 %, 30 % nebo 50 %
nebo ji překročil anebo že by se investiční podnik stal jejich dceřiným
podnikem, (dále jen „navrhované nabytí“) to musí nejprve písemně oznámit
příslušným orgánům daného investičního podniku, ve kterém zamýšlejí
nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a uvést výši své zamýšlené účasti a
významné informace, jak je uvedeno v čl. 10b odst. 4.
Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba, která přijala
rozhodnutí přímo nebo nepřímo zcizit kvalifikovanou účast v investičním
podniku, to musí nejprve písemně oznámit příslušným orgánům a uvést výši
své zamýšlené účasti. Tato osoba musí rovněž oznámit příslušným orgánům
každé rozhodnutí snížit svou kvalifikovanou účast tak, že by podíl na
hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, který drží, klesl pod 20 %,
30 % nebo 50 % anebo tak, že by daný investiční podnik přestal být jejich
jejím dceřiným podnikem.
Členské státy nemusí uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud v souladu s
čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve
výši jedné třetiny.
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro kvalifikovanou účast podle
tohoto článku, neberou členské státy v úvahu hlasovací práva ani podíly,
které investiční podniky nebo úvěrové instituce případně drží v důsledku
upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě
pevného závazku převzetí, zahrnutého v bodě 6 oddílu A přílohy I, pokud
tato práva nejsou vykonávána ani jinak využívána k zasahování do řízení
emitenta a pokud jsou zcizena do jednoho roku od nabytí.
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4. Příslušné orgány se při posuzování podle čl. 10b odst. 1 (dále jen
„posouzení“) navzájem plně konzultují, pokud je navrhovaným nabyvatelem
a) úvěrová instituce, životní pojišťovna, pojišťovna, zajišťovna, investiční
podnik nebo správcovská společnost SKIPCP s povolením v jiném členském
státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí;
b) mateřský podnik úvěrové instituce, životní pojišťovny, pojišťovny,
zajišťovny, investičního podniku nebo správcovské společnosti SKIPCP s
povolením v jiném členském státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je
navrhováno nabytí, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která kontroluje úvěrovou instituci, životní
pojišťovnu, pojišťovnu, zajišťovnu, investiční podnik nebo správcovskou
společnost SKIPCP s povolením v jiném členském státě nebo v odvětví
jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí.
Příslušné orgány si bez zbytečného prodlení vzájemně poskytují veškeré
informace, které jsou podstatné nebo relevantní pro posouzení. K tomuto
účelu si na požádání vzájemně sdělují veškeré užitečné informace a z
vlastního podnětu sdělují veškeré podstatné informace. V rozhodnutí
příslušného orgánu, který vydal povolení investičnímu podniku, v němž je
navrhováno nabytí, se uvedou veškeré názory nebo výhrady příslušného
orgánu pověřeného dohledem nad navrhovaným nabyvatelem.“
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik v případě, že se dozví o
nabytí nebo pozbytí majetkových účastí na svém základním kapitálu, v jehož
důsledku majetkové podíly přesáhnou prahové hodnoty uvedené v odst. 3
prvním pododstavci nebo pod ně klesnou, bez prodlení uvědomil příslušný
orgán.
Alespoň jednou ročně rovněž investiční podniky sdělí příslušnému orgánu
jména akcionářů a členů držících kvalifikované účasti a výši těchto účastí,
jak vyplývá například z informací získaných na výroční valné hromadě
akcionářů a členů nebo z plnění předpisů vztahujících se na společnosti,
jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném
trhu.
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6. Členské státy vyžadují, aby v případech, kde by mohl vliv vykonávaný
osobami uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci poškodit řádné a obezřetné
vedení investičního podniku, přijal příslušný orgán vhodná opatření, která by
takové situaci zabránila.
Taková opatření mohou spočívat v žádosti o soudní příkazy nebo uvalení
sankcí vůči řídícím pracovníkům a osobám odpovědným za řízení podniku
nebo v pozastavení výkonu odpovídajících hlasovacích práv spojených s
akciemi v držení dotyčných akcionářů nebo členů.
Podobná opatření se přijmou ve vztahu k osobám, jež neplní povinnost
poskytovat předem informace o nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.
Pokud je účast nabyta navzdory námitkám příslušných orgánů, přijmou
členské státy bez ohledu na jiné sankce, které lze přijmout, opatření, jimiž
pozastaví výkon odpovídajících hlasovacích práv, prohlásí provedené
hlasování za neplatné nebo je případně zruší.

§ 372 odst. 3

Pro sloučení uvedené v odstavci 1 se ustanovení tohoto dílu použijí, jen
pokud jestliže ustanovení tohoto zákona o sloučení speciálního fondu, který
má právní formu podílového fondu, nebo ustanovení tohoto zákona o
sloučení fondu kvalifikovaných investorů, který má právní formu
podílového fondu, nestanoví jinak.
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Čl. 8 odst. 1 písm. c):
Příslušné orgány domovského členského státu správce neudělí povolení,
pokud:
c) osoby, které skutečně řídí činnost správce, nemají dostatečně dobrou
pověst a dostatečné zkušenosti i v souvislosti s investičními strategiemi
spravovaných alternativních investičních fondů, přičemž jména těchto osob,
jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena
příslušným orgánům domovského členského státu správce, a o činnosti
správce musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
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Čl. 7 odst. 1 písm. b):
Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním
právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze
pokud jsou splněny tyto podmínky
b) osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají
dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem
SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být
jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně
sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí
rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
Čl. 38 odst. 1:
Za podmínek vymezených v této kapitole a bez ohledu na způsob zřízení
SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy přeshraniční a
vnitrostátní fúze, jak jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 písm. q) a r), v souladu s
jednou či více formami fúze uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. p).
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32004L0039
ve znění
32007L0044

Čl. 10:
Akcionáři a členové s kvalifikovanou účastí
1. Příslušné orgány nevydají povolení k poskytování investičních služeb
nebo výkonu investičních činností investičním podnikem, dokud nejsou
informovány o totožnosti jeho akcionářů nebo členů, ať přímých či
nepřímých, fyzických či právnických osob, které mají kvalifikované účasti, a
o výši těchto kvalifikovaných účastí.
Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud s ohledem na potřebu
zajistit řádné a obezřetné vedení investičního podniku nejsou přesvědčeny o
vhodnosti výše zmíněných akcionářů či členů s kvalifikovanou účastí.
Pokud existují úzká propojení mezi investičním podnikem a jinými
fyzickými nebo právnickými osobami, vydá příslušný orgán povolení pouze
v případě, že tato propojení nebrání příslušnému orgánu v účinném dohledu.
2. Příslušný orgán odmítne vydat povolení, pokud právní a správní předpisy
třetí země vztahující se na jednu nebo více fyzických či právnických osob, s
nimiž je podnik úzce propojen, nebo obtíže spojené s jejich vymáháním brání
příslušnému orgánu ve výkonu dohledu.
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3. Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba nebo takové
osoby jednající ve vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný nabyvatel“), které
přijaly rozhodnutí buď přímo nebo nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v
investičním podniku, nebo přímo nebo nepřímo takovou účast zvýšit, což by
vedlo k tomu, že by podíl na hlasovacích právech nebo na základním
kapitálu, který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 %, 30 % nebo 50 %
nebo ji překročil anebo že by se investiční podnik stal jejich dceřiným
podnikem, (dále jen „navrhované nabytí“) to musí nejprve písemně oznámit
příslušným orgánům daného investičního podniku, ve kterém zamýšlejí
nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a uvést výši své zamýšlené účasti a
významné informace, jak je uvedeno v čl. 10b odst. 4.
Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba, která přijala
rozhodnutí přímo nebo nepřímo zcizit kvalifikovanou účast v investičním
podniku, to musí nejprve písemně oznámit příslušným orgánům a uvést výši
své zamýšlené účasti. Tato osoba musí rovněž oznámit příslušným orgánům
každé rozhodnutí snížit svou kvalifikovanou účast tak, že by podíl na
hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, který drží, klesl pod 20 %,
30 % nebo 50 % anebo tak, že by daný investiční podnik přestal být jejich
jejím dceřiným podnikem.
Členské státy nemusí uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud v souladu s
čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve
výši jedné třetiny.
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro kvalifikovanou účast podle
tohoto článku, neberou členské státy v úvahu hlasovací práva ani podíly,
které investiční podniky nebo úvěrové instituce případně drží v důsledku
upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě
pevného závazku převzetí, zahrnutého v bodě 6 oddílu A přílohy I, pokud
tato práva nejsou vykonávána ani jinak využívána k zasahování do řízení
emitenta a pokud jsou zcizena do jednoho roku od nabytí.
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4. Příslušné orgány se při posuzování podle čl. 10b odst. 1 (dále jen
„posouzení“) navzájem plně konzultují, pokud je navrhovaným nabyvatelem
a) úvěrová instituce, životní pojišťovna, pojišťovna, zajišťovna, investiční
podnik nebo správcovská společnost SKIPCP s povolením v jiném členském
státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí;
b) mateřský podnik úvěrové instituce, životní pojišťovny, pojišťovny,
zajišťovny, investičního podniku nebo správcovské společnosti SKIPCP s
povolením v jiném členském státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je
navrhováno nabytí, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která kontroluje úvěrovou instituci, životní
pojišťovnu, pojišťovnu, zajišťovnu, investiční podnik nebo správcovskou
společnost SKIPCP s povolením v jiném členském státě nebo v odvětví
jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí.
Příslušné orgány si bez zbytečného prodlení vzájemně poskytují veškeré
informace, které jsou podstatné nebo relevantní pro posouzení. K tomuto
účelu si na požádání vzájemně sdělují veškeré užitečné informace a z
vlastního podnětu sdělují veškeré podstatné informace. V rozhodnutí
příslušného orgánu, který vydal povolení investičnímu podniku, v němž je
navrhováno nabytí, se uvedou veškeré názory nebo výhrady příslušného
orgánu pověřeného dohledem nad navrhovaným nabyvatelem.“
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik v případě, že se dozví o
nabytí nebo pozbytí majetkových účastí na svém základním kapitálu, v jehož
důsledku majetkové podíly přesáhnou prahové hodnoty uvedené v odst. 3
prvním pododstavci nebo pod ně klesnou, bez prodlení uvědomil příslušný
orgán.
Alespoň jednou ročně rovněž investiční podniky sdělí příslušnému orgánu
jména akcionářů a členů držících kvalifikované účasti a výši těchto účastí,
jak vyplývá například z informací získaných na výroční valné hromadě
akcionářů a členů nebo z plnění předpisů vztahujících se na společnosti,
jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném
trhu.
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6. Členské státy vyžadují, aby v případech, kde by mohl vliv vykonávaný
osobami uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci poškodit řádné a obezřetné
vedení investičního podniku, přijal příslušný orgán vhodná opatření, která by
takové situaci zabránila.
Taková opatření mohou spočívat v žádosti o soudní příkazy nebo uvalení
sankcí vůči řídícím pracovníkům a osobám odpovědným za řízení podniku
nebo v pozastavení výkonu odpovídajících hlasovacích práv spojených s
akciemi v držení dotyčných akcionářů nebo členů.
Podobná opatření se přijmou ve vztahu k osobám, jež neplní povinnost
poskytovat předem informace o nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.
Pokud je účast nabyta navzdory námitkám příslušných orgánů, přijmou
členské státy bez ohledu na jiné sankce, které lze přijmout, opatření, jimiž
pozastaví výkon odpovídajících hlasovacích práv, prohlásí provedené
hlasování za neplatné nebo je případně zruší.
32011L0061

Čl. 8 odst. 1 písm. c):
Příslušné orgány domovského členského státu správce neudělí povolení,
pokud:
c) osoby, které skutečně řídí činnost správce, nemají dostatečně dobrou
pověst a dostatečné zkušenosti i v souvislosti s investičními strategiemi
spravovaných alternativních investičních fondů, přičemž jména těchto osob,
jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena
příslušným orgánům domovského členského státu správce, a o činnosti
správce musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;

§ 373

Pro přeměnu podfondu investičního fondu s právní osobností, který je
standardním fondem, se ustanovení tohoto zákona o přeměně podílového
fondu, který je standardním fondem, použijí obdobně. Dovolávají-li se
tato ustanovení podílníků, rozumí se tím vlastníci investičních akcií
vztahujících se k podfondu; dovolávají-li se podílových listů, rozumí se tím
investiční akcie vztahující se k podfondu.

32009L0065

Čl. 37:
Pro účely této kapitoly se výrazem „SKIPCP“ rozumí také podfondy
SKIPCP.

§ 396 odst. 2

Den, k němuž se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu
nebo cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru, musí být totožný
s rozhodným dnem splynutí.

32009L0065

Čl. 48 odst. 2 písm. b):
Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem ii) má tyto
důsledky:
b) podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nově zřízeného
nástupnického SKIPCP a mají případně nárok na platbu v hotovosti
nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv jejich podílových jednotek v
zanikajícím SKIPCP;
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§ 408

Obhospodařovatel
přejímajícího
fondu
kolektivního
investování
investičního fondu nemusí po dobu až 6 měsíců od rozhodného dne
sloučení dodržovat pro tento fond investiční limity, které nařízení vlády
vydané podle § 215 odst. 2 stanoví u investičních cenných papírů, nástrojů
peněžního trhu, cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo
zahraničním investičním fondem, derivátů nebo pohledávek na výplatu
peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně, je-li pro to z hlediska
důsledků sloučení důvod.

32009L0065

Čl. 39 odst. 6:
Členské státy mohou v souladu s čl. 57 odst. 1 druhým pododstavcem povolit
nástupnickým SKIPCP výjimku z článků 52 až 55.

§ 413 odst. 1

Jakmile žádost o povolení sloučení, k němuž dochází způsobem
uvedeným v § 398 odst. 1 písm. c) nebo d), splňuje stanovené požadavky,
Česká národní banka zašle bez zbytečného odkladu její kopii a kopie
dokladů, které jsou k ní přiloženy, orgánu dohledu domovského státu
přejímajícího zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním
fondem a požádá jej o vyjádření, zda má výhrady ke sdělení o sloučení z
hlediska informací v něm uvedených ve vztahu k vlastníkům cenných papírů
nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto přejímajícím
zahraničním investičním fondem srovnatelným se standardním fondem.

32009L0065

Čl. 39 odst. 3 první, třetí a čtvrtý pododstavec:
Jakmile je dokumentace úplná, příslušné orgány domovského členského státu
zanikajícího SKIPCP bezodkladně předají kopie informací uvedených v
odstavci 2 příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického
SKIPCP. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a
nástupnického SKIPCP posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky
zanikajícího i nástupnického SKIPCP a zhodnotí, zda jsou podílníkům
poskytnuty dostatečné informace.
Pokud to příslušné orgány domovského členského státu nástupnického
SKIPCP považují za nezbytné, mohou nejpozději do patnácti pracovních dnů
po obdržení kopií úplných informací uvedených v odstavci 2 písemně
požadovat, aby nástupnický SKIPCP upravil informace poskytnuté jeho
podílníkům.
V takovém případě zašlou příslušné orgány domovského členského státu
nástupnického SKIPCP informaci o své nespokojenosti příslušným orgánům
domovského členského státu zanikajícího SKIPCP. Do dvaceti pracovních
dnů od oznámení upravených informací, které mají být poskytnuty
podílníkům nástupnického SKIPCP, informují příslušné orgány domovského
členského státu zanikajícího SKIPCP, zda jsou s těmito informacemi
spokojeny.
Čl. 39 odst. 5 třetí pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP své
rozhodnutí oznámí rovněž příslušným orgánům domovského členského státu
nástupnického SKIPCP.
Čl. 47 odst. 2:
Nabytí účinnosti fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem
předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického
SKIPCP a oznámí se příslušným orgánům domovského členského státu
nástupnického i zanikajícího SKIPCP.
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§ 413 odst. 2

Jestliže v souvislosti s rozhodováním o žádosti o povolení sloučení, k němuž
dochází způsobem uvedeným v § 398 odst. 1 písm. c) nebo d), obdrží Česká
národní banka od orgánu dohledu domovského státu zahraničního
investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, který se účastní
sloučení, kopii sdělení o sloučení, k němuž má po jeho posouzení výhrady z
hlediska ochrany zájmů podílníků standardního fondu, který se sloučení
účastní, seznámí s povahou těchto výhrad orgán dohledu, který jí kopii
sdělení o sloučení zaslal; zároveň může tyto výhrady sdělit do 15 pracovních
dní ode dne, kdy jí kopie sdělení o sloučení došla, obhospodařovateli tohoto
standardního fondu a vyzvat jej, aby obsah sdělení o sloučení na základě
výhrad České národní banky upravil.

32009L0065

Čl. 39 odst. 3 první, třetí a čtvrtý pododstavec:
Jakmile je dokumentace úplná, příslušné orgány domovského členského státu
zanikajícího SKIPCP bezodkladně předají kopie informací uvedených v
odstavci 2 příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického
SKIPCP. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a
nástupnického SKIPCP posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky
zanikajícího i nástupnického SKIPCP a zhodnotí, zda jsou podílníkům
poskytnuty dostatečné informace.
Pokud to příslušné orgány domovského členského státu nástupnického
SKIPCP považují za nezbytné, mohou nejpozději do patnácti pracovních dnů
po obdržení kopií úplných informací uvedených v odstavci 2 písemně
požadovat, aby nástupnický SKIPCP upravil informace poskytnuté jeho
podílníkům.
V takovém případě zašlou příslušné orgány domovského členského státu
nástupnického SKIPCP informaci o své nespokojenosti příslušným orgánům
domovského členského státu zanikajícího SKIPCP. Do dvaceti pracovních
dnů od oznámení upravených informací, které mají být poskytnuty
podílníkům nástupnického SKIPCP, informují příslušné orgány domovského
členského státu zanikajícího SKIPCP, zda jsou s těmito informacemi
spokojeny.
Čl. 39 odst. 5 třetí pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP své
rozhodnutí oznámí rovněž příslušným orgánům domovského členského státu
nástupnického SKIPCP.
Čl. 47 odst. 2:
Nabytí účinnosti fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem
předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického
SKIPCP a oznámí se příslušným orgánům domovského členského státu
nástupnického i zanikajícího SKIPCP.
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§ 413 odst. 4

Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu
domovského státu zahraničního investičního fondu srovnatelného se
standardním fondem, který se sloučení účastní, o vydání rozhodnutí o
povolení sloučení, k němuž dochází způsobem uvedeným v § 398 odst. 1
písm. c) nebo d), jakož i o tom, že nastal rozhodný den sloučení.

32009L0065

Čl. 39 odst. 3 první, třetí a čtvrtý pododstavec:
Jakmile je dokumentace úplná, příslušné orgány domovského členského státu
zanikajícího SKIPCP bezodkladně předají kopie informací uvedených v
odstavci 2 příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického
SKIPCP. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a
nástupnického SKIPCP posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky
zanikajícího i nástupnického SKIPCP a zhodnotí, zda jsou podílníkům
poskytnuty dostatečné informace.
Pokud to příslušné orgány domovského členského státu nástupnického
SKIPCP považují za nezbytné, mohou nejpozději do patnácti pracovních dnů
po obdržení kopií úplných informací uvedených v odstavci 2 písemně
požadovat, aby nástupnický SKIPCP upravil informace poskytnuté jeho
podílníkům.
V takovém případě zašlou příslušné orgány domovského členského státu
nástupnického SKIPCP informaci o své nespokojenosti příslušným orgánům
domovského členského státu zanikajícího SKIPCP. Do dvaceti pracovních
dnů od oznámení upravených informací, které mají být poskytnuty
podílníkům nástupnického SKIPCP, informují příslušné orgány domovského
členského státu zanikajícího SKIPCP, zda jsou s těmito informacemi
spokojeny.
Čl. 39 odst. 5 třetí pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP své
rozhodnutí oznámí rovněž příslušným orgánům domovského členského státu
nástupnického SKIPCP.
Čl. 47 odst. 2:
Nabytí účinnosti fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem
předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického
SKIPCP a oznámí se příslušným orgánům domovského členského státu
nástupnického i zanikajícího SKIPCP.

§ 435 odst. 1

Řídící fond lze zrušit nejdříve uplynutím po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy
bylo uveřejněno oznámení o tom, že se tento fond zrušuje.

32009L0065

Čl. 60 odst. 4:
Je-li „master“ SKIPCP v likvidaci, musí být zrušen s likvidací také „feeder“
SKIPCP, ledaže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí
a) investici ve výši nejméně 85 % aktiv „feeder“ SKIPCP do podílových
jednotek jiného „master“ SKIPCP nebo
b) změnu statutu nebo zakládacích dokumentů „feeder“ SKIPCP tak, aby se
„feeder“ SKIPCP mohl přeměnit na SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP.
Aniž jsou dotčena specifická vnitrostátní ustanovení o nuceném zrušení
společnosti s likvidací, může „master“ SKIPCP vstoupit do likvidace až tři
měsíce poté, co oznámil všem svým podílníkům a příslušným orgánům
domovského členského státu svého „feeder“ SKIPCP existenci závazného
rozhodnutí o zrušení s likvidací.
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§ 463 odst. 2

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
oznámí České národní bance údaje o
a) údaje o nejdůležitějších a nejvýznamnějších
1. trzích, na kterých se obchoduje na účet všech jím obhospodařovaných
investičních fondů a zahraničních investičních fondů,
2. investičních nástrojích, s nimiž obchoduje na účet jím obhospodařovaných
investičních fondů a zahraničních investičních fondů, a
3. expozicích za každý jim obhospodařovaný investiční fond a zahraniční
investiční fond, a
b) údaje o investičních fondech a zahraničních investičních fondech, které
obhospodařuje.
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Čl. 3 odst. 3 písm. d):
Členské státy zajistí, aby správci uvedení v odstavci 2 alespoň:
d) pravidelně poskytovali příslušným orgánům svého domovského členského
státu informace o hlavních nástrojích, s nimiž obchodují, a o hlavních
expozicích riziku a nejvýznamnějších koncentracích alternativních
investičních fondů, které spravují, aby příslušným orgánům umožnili
účinným způsobem sledovat systémové riziko, a

Čl. 24 odst. 1:
Správce pravidelně podává zprávy příslušným orgánům svého domovského
členského státu o hlavních trzích a nástrojích, s nimiž obchoduje jménem
alternativních investičních fondů, které spravuje.
Poskytuje informace o hlavních nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, jichž
je členem nebo na nichž aktivně obchoduje, a o hlavních investicích
nesoucích riziko a nejvýznamnějších koncentracích rizik za každý jím
spravovaný alternativní investiční fond.
Čl. 24 odst. 3 písm. b):
Správce předkládá příslušným orgánům svého domovského členského státu
na požádání následující dokumenty:
b) ke konci každého čtvrtletí podrobný seznam všech jím spravovaných
alternativních investičních fondů.
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§ 479 odst. 1 písm.
h) až l)

Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti na
žádost akciové společnosti nebo na žádost zakladatele nebo zakladatelů
akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku,
jestliže
h) u fondů nebo korporací, které obhospodařuje nebo hodlá obhospodařovat,
zpřístupňuje nevznikají důvodné obavy, že nebude zpřístupňovat
investorům údaje uvedené v § 241 odst. 1 nebo § 293,
i) kvalifikovanou účast na společnosti budou mít pouze osoby splňující
předpoklady stanovené v § 522 odst. 2,
j) osvědčí splnění předpokladů podle § 507 odst. 1, hodlá-li vykonávat
některou z činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f),
j) k) splňuje předpoklady podle článku 14 odst. 2 přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu7),
hodlá-li obhospodařovat kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle
článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční
fondy, a
k) l) splňuje předpoklady podle článku 15 odst. 2 přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání9),
hodlá-li obhospodařovat kvalifikované fondy sociálního podnikání podle
článku 3 písm. b) tohoto předpisu nebo srovnatelné zahraniční investiční
fondy.
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Čl. 6 odst. 1:
Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu povolení,
které vydávají příslušné orgány domovského členského státu správcovské
společnosti. Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto
směrnicí je platné pro všechny členské státy.
Veškerá udělená povolení se oznamují Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), jenž na svých internetových
stránkách zveřejní a aktualizuje seznam správcovských společností, jimž
bylo vydáno povolení.
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Čl. 7 odst. 1:
Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním
právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze
pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) správcovská společnost má počáteční kapitál alespoň ve výši 125 000
EUR, přičemž se zohledňují následující skutečnosti:
i) jestliže hodnota portfolií správcovské společnosti přesahuje 250 000 000
EUR, musí správcovská společnost zajistit dodatkový kapitál, který se rovná
0,02 % částky, o niž hodnota portfolií správcovské společnosti přesahuje
částku 250 000 000 EUR; požadovaná celková výše počátečního kapitálu a
dodatkového kapitálu však nesmí přesáhnout 10 000 000 EUR,
ii) pro účely tohoto odstavce se za portfolia správcovské společnosti považují
tato portfolia:
— podílové fondy spravované správcovskou společností včetně portfolií,
jejichž správou pověřila třetí osobu, avšak s výjimkou portfolií, která na
základě pověření třetí osoby spravuje sama,
— investiční společnosti, pro které je správcovská společnost ustanovenou
správcovskou společností,
— jiné subjekty kolektivního investování spravované správcovskou
společností včetně portfolií, jejichž správou pověřila třetí osobu, avšak s
výjimkou portfolií, která na základě pověření třetí osoby spravuje sama,
iii) bez ohledu na výši těchto požadavků nesmí být kapitál správcovské
společnosti nikdy nižší, než jak je stanoveno v článku 21 směrnice
2006/49/ES;
b) osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají
dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem
SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být
jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně
sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí
rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
c) k žádosti o povolení je přiložen plán obchodních činností, který stanovuje
alespoň organizační strukturu správcovské společnosti;
d) jak správní ústředí, tak i sídlo správcovské společnosti se nacházejí ve
stejném členském státě.
Pro účely prvního pododstavce písm. a) mohou členské státy správcovským
společnostem povolit, že nemusí zajistit až 50 % dodatkového kapitálu podle
písm. a) bodu i), pokud mají k dispozici záruku ve stejné výši, kterou
poskytla úvěrová instituce nebo pojišťovna, které mají své sídlo v členském
státě nebo ve třetí zemi, pokud zde podléhají pravidlům obezřetnostního
dohledu, jež příslušné orgány považují za rovnocenná s pravidly, která
stanovuje právo Společenství.
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Čl. 7 odst. 2:
Pokud existují mezi správcovskou společností a jinými fyzickými či
právnickými osobami úzké vazby, vydají příslušné orgány povolení pouze
tehdy, pokud jim tyto úzké vazby nebudou bránit v účinném provádění
dohledu.
Příslušné orgány rovněž odmítnou vydat povolení, pokud právní a správní
předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna nebo více fyzických či právnických
osob, s nimiž má správcovská společnost úzké vazby, anebo potíže při jejich
uplatňování brání účinnému provádění dohledu.
Příslušné orgány stanoví, aby jim správcovské společnosti poskytovaly
údaje, jež vyžadují k průběžnému sledování plnění podmínek uvedených v
tomto odstavci.
Čl. 8 odst. 1:
Příslušné orgány nevydají povolení k zahájení činnosti správcovským
společnostem, dokud nebudou informovány o totožnosti přímých či
nepřímých akcionářů nebo společníků, kteří jako fyzické nebo právnické
osoby mají ve správcovské společnosti kvalifikovanou účast, a o výši těchto
účastí.
Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud s přihlédnutím k potřebě
zajistit řádné a obezřetné řízení správcovské společnosti nejsou přesvědčeny
o vhodnosti akcionářů nebo společníků uvedených v prvním pododstavci.
Čl. 11 odst. 1:
Kvalifikované účasti ve správcovských společnostech se řídí pravidly, která
jsou stanovena v článcích 10, 10a a 10b směrnice 2004/39/ES.
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Recitál 17 čtvrtá a pátá věta:
Aby však tito menší správci mohli požívat práv podle této směrnice, mělo by
jim být umožněno stejné zacházení jako se správci, pokud zvolí postup „optin“ podle této směrnice. Tato výjimka by neměla omezovat možnost
členských států stanovit přísnější požadavky pro uvedené správce, kteří
nezvolili postup „opt-in“.
Recitál 18:
Žádný unijní správce by neměl spravovat nebo nabízet unijní alternativní
investiční fondy profesionálním investorům v Unii, pokud mu k tomu nebylo
uděleno povolení v souladu s touto směrnicí. Správce, kterému bylo uděleno
povolení v souladu s touto směrnicí, by měl neustále splňovat podmínky pro
udělení povolení stanovené touto směrnicí.
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Recitál 20:
V závislosti na jejich právní formě by mělo být umožněno, aby byly
alternativní investiční fondy buď nesamosprávné, nebo samosprávné. Za
samosprávný by měl být alternativní investiční fond považován tehdy,
jestliže úkoly správy vykonává řídící orgán nebo jiný interní zdroj
alternativního investičního fondu. Umožňuje-li právní forma alternativního
investičního fondu samosprávu a rozhodne-li se řídící orgán alternativního
investičního fondu nejmenovat správce nesamosprávného alternativního
investičního fondu, je alternativní investiční fond totožný se správcem a měl
by proto splňovat veškeré požadavky, které tato směrnice klade na správce, a
měl by být povolován jako správce. Správce, který je samosprávným
alternativním investičním fondem, by však neměl být povolen jako správce
jiných nesamosprávných alternativních investičních fondů. Za
nesamosprávný by měl být alternativní investiční fond považován tehdy,
jestliže byla jím nebo jeho jménem do funkce správce jmenována externí
právnická osoba, která na základě tohoto jmenování odpovídá za správu
alternativního investičního fondu. Je-li za účelem správy konkrétního
alternativního investičního fondu jmenován správce nesamosprávného
alternativního investičního fondu, neměl by být považován za správce
poskytujícího správu portfolia ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 9 směrnice
2004/39/ES, nýbrž za správce poskytujícího kolektivní správu portfolií podle
této směrnice.
Čl. 3 odst. 4:
Správci uvedení v odstavci 2 nemohou požívat práv podle této směrnice,
ledaže se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat tato směrnice (opt-in). V
takovém případě se na správce použije tato směrnice v plném rozsahu.
Čl. 4 odst. 1 písm. j) a q):
Pro účely této směrnice se rozumí:
j) „usazeným“
i) v případě správce „se sídlem v“,
ii) v případě alternativního investičního fondu „povolený nebo registrovaný
v“ nebo není-li alternativní investiční fond povolený nebo registrovaný v
dané zemi „se sídlem v“,
iii) v případě depozitáře „se sídlem nebo pobočkou v“,
iv) v případě právního zástupce, který je právnickou osobou, „se sídlem nebo
pobočkou v“,
v) v případě právního zástupce, který je fyzickou osobou, „s bydlištěm v“;
q) „domovským členským státem správce“ členský stát, v němž má správce
své sídlo; v případě mimounijních správců se každým odkazem na
„domovský členský stát správce“ rozumí „referenční členský stát“, jak je
stanoveno v kapitole VII;
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Čl. 7 odst. 1 až 3:
1. Členské státy vyžadují, aby správce žádal o udělení povolení příslušné
orgány svého domovského členského státu.
2. Členské státy vyžadují, aby správce, který žádá o povolení, předložil
příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace
týkající se správce:
a) informace o osobách, jež skutečně řídí činnost správce;
b) údaje o totožnosti akcionářů nebo podílníků správce s kvalifikovanou
účastí, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, a výši
jednotlivých účastí;
c) plán činnosti, který obsahuje organizační strukturu správce, včetně
informací, jak chce správce plnit povinnosti podle kapitol II, III, IV a podle
okolností i povinnosti podle kapitol V, VI, VII a VIII;
d) informace o zásadách a postupech odměňování podle článku 13;
e) informace o opatřeních přijatých pro účely pověření a dalšího pověření
třetí osoby plněním úkolů podle článku 20.
3. Členské státy vyžadují, aby správce, který žádá o povolení, dále předložil
příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace o
alternativních investičních fondech, které hodlá spravovat:
a) informace o investičních strategiích včetně typů podkladových fondů,
pokud je alternativní investiční fond fondem fondů, včetně politiky správce,
pokud jde o využití pákového efektu, a o rizikových profilech a jiných
charakteristikách alternativního investičního fondu, které spravuje nebo
hodlá spravovat, včetně uvedení členských států nebo třetích zemí, v nichž
jsou nebo by měly být tyto alternativní investiční fondy usazeny;
b) informace o sídle řídícího alternativního investičního fondu, pokud je
daný alternativní investiční fond podřízeným alternativním investičním
fondem;
c) statut fondu nebo zakládací dokumenty každého alternativního
investičního fondu, který hodlá správce spravovat;
d) informace o opatřeních přijatých za účelem jmenování depozitáře v
souladu s článkem 21, a to za každý alternativní investiční fond, který hodlá
správce spravovat;
e) veškeré další informace uvedené v čl. 23 odst. 1 za každý alternativní
investiční fond, který správce spravuje nebo hodlá spravovat.
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Čl. 8 odst. 1 a 3:
1. Příslušné orgány domovského členského státu správce neudělí povolení,
pokud:
a) nejsou přesvědčeny, že správce bude schopen plnit podmínky této
směrnice;
b) správce nemá dostatečný počáteční kapitál a kapitál v souladu s článkem
9;
c) osoby, které skutečně řídí činnost správce, nemají dostatečně dobrou
pověst a dostatečné zkušenosti i v souvislosti s investičními strategiemi
spravovaných alternativních investičních fondů, přičemž jména těchto osob,
jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena
příslušným orgánům domovského členského státu správce, a o činnosti
správce musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
d) akcionáři nebo společníci správce s kvalifikovanou účastí nejsou vhodní s
ohledem na nutnost zajistit řádné a obezřetné řízení správce a
e) správní ústředí i sídlo správce se nacházejí ve stejném členském státě.
Povolení je platné ve všech členských státech.
3. Příslušné orgány domovského členského státu správce odmítnou udělit
povolení, pokud jim v účinném výkonu dohledu brání:
a) úzké vazby mezi správcem a jinými fyzickými nebo právnickými
osobami;
b) právní a správní předpisy třetí země vztahující se na fyzické či právnické
osoby, s nimiž má správce úzké vazby, nebo
c) překážky spojené s prosazováním těchto právních a správních předpisů.
§ 480 odst. 1 písm.
c)

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti samosprávného
investičního fondu na žádost zakladatele nebo zakladatelů právnické osoby
přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku nebo na žádost
investičního fondu uvedeného v § 9 odst. 1 nebo na žádost právnické osoby
zapsané v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f),
jestliže
c) předloží společenskou smlouvu obsahující investiční strategii tohoto
fondu, alespoň v rozsahu uvedeném v § 93 odst. 3 písm. a) až i),

32011L0061

Čl. 3 odst. 4:
Správci uvedení v odstavci 2 nemohou požívat práv podle této směrnice,
ledaže se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat tato směrnice (opt-in). V
takovém případě se na správce použije tato směrnice v plném rozsahu.
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Čl. 7 odst. 1 až 3:
1. Členské státy vyžadují, aby správce žádal o udělení povolení příslušné
orgány svého domovského členského státu.
2. Členské státy vyžadují, aby správce, který žádá o povolení, předložil
příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace
týkající se správce:
a) informace o osobách, jež skutečně řídí činnost správce;
b) údaje o totožnosti akcionářů nebo podílníků správce s kvalifikovanou
účastí, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, a výši
jednotlivých účastí;
c) plán činnosti, který obsahuje organizační strukturu správce, včetně
informací, jak chce správce plnit povinnosti podle kapitol II, III, IV a podle
okolností i povinnosti podle kapitol V, VI, VII a VIII;
d) informace o zásadách a postupech odměňování podle článku 13;
e) informace o opatřeních přijatých pro účely pověření a dalšího pověření
třetí osoby plněním úkolů podle článku 20.
3. Členské státy vyžadují, aby správce, který žádá o povolení, dále předložil
příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto informace o
alternativních investičních fondech, které hodlá spravovat:
a) informace o investičních strategiích včetně typů podkladových fondů,
pokud je alternativní investiční fond fondem fondů, včetně politiky správce,
pokud jde o využití pákového efektu, a o rizikových profilech a jiných
charakteristikách alternativního investičního fondu, které spravuje nebo
hodlá spravovat, včetně uvedení členských států nebo třetích zemí, v nichž
jsou nebo by měly být tyto alternativní investiční fondy usazeny;
b) informace o sídle řídícího alternativního investičního fondu, pokud je
daný alternativní investiční fond podřízeným alternativním investičním
fondem;
c) statut fondu nebo zakládací dokumenty každého alternativního
investičního fondu, který hodlá správce spravovat;
d) informace o opatřeních přijatých za účelem jmenování depozitáře v
souladu s článkem 21, a to za každý alternativní investiční fond, který hodlá
správce spravovat;
e) veškeré další informace uvedené v čl. 23 odst. 1 za každý alternativní
investiční fond, který správce spravuje nebo hodlá spravovat.
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Čl. 8 odst. 1 a 3:
1. Příslušné orgány domovského členského státu správce neudělí povolení,
pokud:
a) nejsou přesvědčeny, že správce bude schopen plnit podmínky této
směrnice;
b) správce nemá dostatečný počáteční kapitál a kapitál v souladu s článkem
9;
c) osoby, které skutečně řídí činnost správce, nemají dostatečně dobrou
pověst a dostatečné zkušenosti i v souvislosti s investičními strategiemi
spravovaných alternativních investičních fondů, přičemž jména těchto osob,
jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena
příslušným orgánům domovského členského státu správce, a o činnosti
správce musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
d) akcionáři nebo společníci správce s kvalifikovanou účastí nejsou vhodní s
ohledem na nutnost zajistit řádné a obezřetné řízení správce a
e) správní ústředí i sídlo správce se nacházejí ve stejném členském státě.
Povolení je platné ve všech členských státech.
3. Příslušné orgány domovského členského státu správce odmítnou udělit
povolení, pokud jim v účinném výkonu dohledu brání:
a) úzké vazby mezi správcem a jinými fyzickými nebo právnickými
osobami;
b) právní a správní předpisy třetí země vztahující se na fyzické či právnické
osoby, s nimiž má správce úzké vazby, nebo
c) překážky spojené s prosazováním těchto právních a správních předpisů.
§ 480 odst. 2

Česká národní banka udělí povolení k činnosti samosprávného investičního
fondu, má-li být standardním fondem, na žádost zakladatele nebo
zakladatelů právnické osoby přede dnem jejího zápisu do obchodního
rejstříku nebo na žádost investičního fondu uvedeného v § 9 odst. 1, jestliže
a) jsou splněny předpoklady stanovené v § 479 odst. 1 písm. a) až g) a i),
b) předloží společenskou smlouvu obsahující investiční strategii tohoto
fondu, alespoň v rozsahu uvedeném v § 93 odst. 3 písm. a) až i),
c) b) předloží návrh smlouvy o administraci, má-li administraci provádět
jiný administrátor,
d) c) osoba, která bude depozitářem standardního fondu, potvrdí vytvoření
předpokladů k plnění povinností depozitáře vyplývajících z tohoto zákona,
e) d) předloží statut investičního fondu, který umožňuje nabízení investic
do tohoto fondu v České republice a který má všechny předepsané
náležitosti vyplývající z tohoto zákona, a
f) e) osvědčí splnění předpokladů uvedených v § 248 odst. 1, jedná-li se o
podřízený investiční fond.
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Čl. 5 odst. 2 věta druhá:
Investiční společnost se povolí pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jejího
domovského členského státu schválí zakládací dokumenty i volbu
depozitáře, případně také žádost ustanovené správcovské společnosti, která
má tuto investiční společnost spravovat.
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Čl. 5 odst. 3:
Aniž je dotčen odstavec 2, jestliže SKIPCP není usazen v domovském
členském státě správcovské společnosti, rozhodují o žádosti správcovské
společnosti, jež má spravovat SKIPCP, podle článku 20 příslušné orgány
domovského členského státu SKIPCP. Podmínkou povolení nesmí být, aby
SKIPCP byl spravován správcovskou společností se sídlem v domovském
členském státě SKIPCP ani aby správcovská společnost v domovském
členském státě SKIPCP vykonávala jakékoli činnosti nebo jimi v tomto státě
někoho pověřila.
Čl. 5 odst. 4 písm. a):
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neudělí povolení
SKIPCP, pokud
a) tyto orgány konstatují, že investiční společnost nesplňuje podmínky
stanovené v kapitole V, nebo
Čl. 5 odst. 5:
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nevydají povolení,
pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu
nebo zakládacích dokumentů) uvádět své podílové jednotky na trh ve svém
domovském členském státě.
Čl. 27:
Přístup k činnosti investiční společnosti podléhá předchozímu úřednímu
povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu
investiční společnosti.
Členské státy stanoví právní formu, kterou investiční společnost musí mít.
Investiční společnost musí mít sídlo v domovském členském státě investiční
společnosti.
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Čl. 29 odst. 1 druhý pododstavec:
Kromě toho, pokud investiční společnost nestanovila správcovskou
společnost povolenou podle této směrnice, uplatní se tyto podmínky:
a) povolení se nevydá, pokud k žádosti o povolení není přiložen plán
obchodních činností, který přinejmenším stanoví organizační strukturu
investiční společnosti;
b) ředitelé investiční společnosti musí mít dostatečně dobrou pověst a
postačující zkušenosti i v souvislosti s typem činnosti, kterou investiční
společnost vykonává; za tímto účelem musí být jména ředitelů, jakož i všech
osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělena příslušným orgánům; o
řízení činnosti investiční společnosti musí rozhodovat alespoň dvě osoby,
které takové podmínky splňují; řediteli se rozumějí osoby, které na základě
zákona nebo zakládacích dokumentů investiční společnost zastupují nebo
které skutečně určují směr činnosti společnosti;
c) jestliže mezi investiční společností a jinými fyzickými či právnickými
osobami existují úzké vazby, vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy,
pokud jim tyto úzké vazby nebudou bránit v účinném provádění dohledu.
§ 484 odst. 1

Má se za to, že žádost o povolení opravňující investiční společnost nebo
samosprávný investiční fond přesáhnout rozhodný limit má předepsané
náležitosti ani netrpí jinými vadami, obsahuje-li údaje k prokázání splnění
předpokladů podle § 479 odst. 1 písm. c) až e) a h) i).
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Čl. 8 odst. 5 druhý pododstavec:
Pro účely tohoto odstavce se žádost považuje za úplnou, pokud správce
poskytl alespoň informace uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) až d) a v čl. 7
odst. 3 písm. a) a b).

§ 502

Změnu, na jejímž skutečností, na jejichž základě bylo uděleno povolení
investiční společnosti podle § 479 oprávněné přesáhnout rozhodný limit,
samosprávnému investičnímu fondu podle § 480 opravňující přesáhnout
rozhodný limit a zahraniční osobě s povolením podle § 481, lze také provést,
nezahájí-li Česká národní banka řízení podle § 501 odst. 1 do 1 měsíce ode
dne, kdy jí oznámení o změně došlo.
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Čl. 10 odst. 2:
Pokud se příslušné orgány domovského členského státu rozhodnou tyto
změny omezit nebo zamítnout, oznámí to správci do jednoho měsíce od
obdržení tohoto sdělení. Příslušné orgány mohou uvedenou lhůtu prodloužit
až o jeden měsíc, pokud to považují za nezbytné vzhledem ke zvláštním
okolnostem případu, a pokud o tom správce předem informují. Změny se
provedou, pokud dotčené příslušné orgány během uvedené lhůty pro
posouzení tyto změny nenapadnou.

§ 506a odst. 1 písm.
b)

Česká národní banka také rozhodne o výmazu ze seznamu vedeného
podle tohoto zákona v případě investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu, jestliže
b) nevykonává svou činnost déle než 6 měsíců,
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Čl. 29 odst. 4 písm. a):
Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti mohou
investiční společnosti, na kterou se tato směrnice vztahuje, odejmout
povolení pouze v případě, kdy tato společnost
a) nevyužije povolení do dvanácti měsíců, výslovně se povolení vzdá nebo
více než šest měsíců nevykonává činnost, na niž se tato směrnice vztahuje,
pokud dotyčný členský stát nestanoví, že povolení v takových případech
zaniká;
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§ 506a odst. 1 písm.
c), d) a e)

Česká národní banka také rozhodne o výmazu ze seznamu vedeného
podle tohoto zákona v případě investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu, jestliže
c) nebyl do 90 dnů ode dne, kdy byl zapsán do tohoto seznamu, podán
návrh na zápis do obchodního rejstříku, nebo jestliže nebylo tomuto
návrhu vyhověno,
d) vyšlo najevo, že zápis do seznamu byl proveden na základě
nepravdivých nebo neúplných údajů,
e) nesplňuje podmínky plynoucí z tohoto zákona,
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Čl. 29 odst. 4 písm. b) a c):
Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti mohou
investiční společnosti, na kterou se tato směrnice vztahuje, odejmout
povolení pouze v případě, kdy tato společnost
b) získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí
jakýchkoli jiných protiprávních prostředků;
c) nadále již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení vydáno;

§ 515

Vedoucí osoba investiční společnosti, samosprávného investičního fondu,
zahraniční osoby s povolením podle § 481 a hlavního administrátora a osoba
vykonávající funkci podle § 21 odst. 5, jakož i fyzická osoba, která je
zmocněna právnickou osobou, jež je individuálním statutárním orgánem
investičního fondu, aby ji ve statutárním orgánu tohoto investičního fondu
zastupovala, pokud jestliže není členem statutárního orgánu nebo jinou
vedoucí osobou této právnické osoby a nemá předchozí souhlas České
národní banky podle této hlavy, musí mít k výkonu své funkce předchozí
souhlas České národní banky.
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Čl. 7 odst. 1 písm. b):
Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním
právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze
pokud jsou splněny tyto podmínky
b) osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají
dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem
SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být
jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně
sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí
rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
Čl. 38 odst. 1:
Za podmínek vymezených v této kapitole a bez ohledu na způsob zřízení
SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy přeshraniční a
vnitrostátní fúze, jak jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 písm. q) a r), v souladu s
jednou či více formami fúze uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. p).

32004L0039
ve znění
32007L0044

Čl. 10:
Akcionáři a členové s kvalifikovanou účastí
1. Příslušné orgány nevydají povolení k poskytování investičních služeb
nebo výkonu investičních činností investičním podnikem, dokud nejsou
informovány o totožnosti jeho akcionářů nebo členů, ať přímých či
nepřímých, fyzických či právnických osob, které mají kvalifikované účasti, a
o výši těchto kvalifikovaných účastí.
Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud s ohledem na potřebu
zajistit řádné a obezřetné vedení investičního podniku nejsou přesvědčeny o
vhodnosti výše zmíněných akcionářů či členů s kvalifikovanou účastí.
Pokud existují úzká propojení mezi investičním podnikem a jinými
fyzickými nebo právnickými osobami, vydá příslušný orgán povolení pouze
v případě, že tato propojení nebrání příslušnému orgánu v účinném dohledu.
2. Příslušný orgán odmítne vydat povolení, pokud právní a správní předpisy
třetí země vztahující se na jednu nebo více fyzických či právnických osob, s
nimiž je podnik úzce propojen, nebo obtíže spojené s jejich vymáháním brání
příslušnému orgánu ve výkonu dohledu.
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3. Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba nebo takové
osoby jednající ve vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný nabyvatel“), které
přijaly rozhodnutí buď přímo nebo nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v
investičním podniku, nebo přímo nebo nepřímo takovou účast zvýšit, což by
vedlo k tomu, že by podíl na hlasovacích právech nebo na základním
kapitálu, který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 %, 30 % nebo 50 %
nebo ji překročil anebo že by se investiční podnik stal jejich dceřiným
podnikem, (dále jen „navrhované nabytí“) to musí nejprve písemně oznámit
příslušným orgánům daného investičního podniku, ve kterém zamýšlejí
nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a uvést výši své zamýšlené účasti a
významné informace, jak je uvedeno v čl. 10b odst. 4.
Členské státy stanoví, že každá fyzická či právnická osoba, která přijala
rozhodnutí přímo nebo nepřímo zcizit kvalifikovanou účast v investičním
podniku, to musí nejprve písemně oznámit příslušným orgánům a uvést výši
své zamýšlené účasti. Tato osoba musí rovněž oznámit příslušným orgánům
každé rozhodnutí snížit svou kvalifikovanou účast tak, že by podíl na
hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, který drží, klesl pod 20 %,
30 % nebo 50 % anebo tak, že by daný investiční podnik přestal být jejich
jejím dceřiným podnikem.
Členské státy nemusí uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud v souladu s
čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve
výši jedné třetiny.
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro kvalifikovanou účast podle
tohoto článku, neberou členské státy v úvahu hlasovací práva ani podíly,
které investiční podniky nebo úvěrové instituce případně drží v důsledku
upsání finančních nástrojů nebo umístění finančních nástrojů na základě
pevného závazku převzetí, zahrnutého v bodě 6 oddílu A přílohy I, pokud
tato práva nejsou vykonávána ani jinak využívána k zasahování do řízení
emitenta a pokud jsou zcizena do jednoho roku od nabytí.
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4. Příslušné orgány se při posuzování podle čl. 10b odst. 1 (dále jen
„posouzení“) navzájem plně konzultují, pokud je navrhovaným nabyvatelem
a) úvěrová instituce, životní pojišťovna, pojišťovna, zajišťovna, investiční
podnik nebo správcovská společnost SKIPCP s povolením v jiném členském
státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí;
b) mateřský podnik úvěrové instituce, životní pojišťovny, pojišťovny,
zajišťovny, investičního podniku nebo správcovské společnosti SKIPCP s
povolením v jiném členském státě nebo v odvětví jiném, než ve kterém je
navrhováno nabytí, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která kontroluje úvěrovou instituci, životní
pojišťovnu, pojišťovnu, zajišťovnu, investiční podnik nebo správcovskou
společnost SKIPCP s povolením v jiném členském státě nebo v odvětví
jiném, než ve kterém je navrhováno nabytí.
Příslušné orgány si bez zbytečného prodlení vzájemně poskytují veškeré
informace, které jsou podstatné nebo relevantní pro posouzení. K tomuto
účelu si na požádání vzájemně sdělují veškeré užitečné informace a z
vlastního podnětu sdělují veškeré podstatné informace. V rozhodnutí
příslušného orgánu, který vydal povolení investičnímu podniku, v němž je
navrhováno nabytí, se uvedou veškeré názory nebo výhrady příslušného
orgánu pověřeného dohledem nad navrhovaným nabyvatelem.“
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik v případě, že se dozví o
nabytí nebo pozbytí majetkových účastí na svém základním kapitálu, v jehož
důsledku majetkové podíly přesáhnou prahové hodnoty uvedené v odst. 3
prvním pododstavci nebo pod ně klesnou, bez prodlení uvědomil příslušný
orgán.
Alespoň jednou ročně rovněž investiční podniky sdělí příslušnému orgánu
jména akcionářů a členů držících kvalifikované účasti a výši těchto účastí,
jak vyplývá například z informací získaných na výroční valné hromadě
akcionářů a členů nebo z plnění předpisů vztahujících se na společnosti,
jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném
trhu.
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6. Členské státy vyžadují, aby v případech, kde by mohl vliv vykonávaný
osobami uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci poškodit řádné a obezřetné
vedení investičního podniku, přijal příslušný orgán vhodná opatření, která by
takové situaci zabránila.
Taková opatření mohou spočívat v žádosti o soudní příkazy nebo uvalení
sankcí vůči řídícím pracovníkům a osobám odpovědným za řízení podniku
nebo v pozastavení výkonu odpovídajících hlasovacích práv spojených s
akciemi v držení dotyčných akcionářů nebo členů.
Podobná opatření se přijmou ve vztahu k osobám, jež neplní povinnost
poskytovat předem informace o nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.
Pokud je účast nabyta navzdory námitkám příslušných orgánů, přijmou
členské státy bez ohledu na jiné sankce, které lze přijmout, opatření, jimiž
pozastaví výkon odpovídajících hlasovacích práv, prohlásí provedené
hlasování za neplatné nebo je případně zruší.

§ 534 písm. f) a l)

Dohledu České národní banky podle tohoto zákona podléhá
f) zahraniční investiční fond s povolením orgánu dohledu jiného členského
státu uděleným v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a
Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování4), a
to v rozsahu, v jakém jsou investice do tohoto fondu veřejně nabízeny v
České republice a v jakém nepodléhá dohledu orgánu dohledu domovského
členského státu,
l) právnická osoba uvedená v § 17 odst. 1 nebo 2 větě druhé, která podala
žádost o udělení příslušného povolení, do dne, kdy je pravomocně skončeno
řízení o této žádosti.
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Čl. 8 odst. 1 písm. c):
Příslušné orgány domovského členského státu správce neudělí povolení,
pokud:
c) osoby, které skutečně řídí činnost správce, nemají dostatečně dobrou
pověst a dostatečné zkušenosti i v souvislosti s investičními strategiemi
spravovaných alternativních investičních fondů, přičemž jména těchto osob,
jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, musí být neprodleně sdělena
příslušným orgánům domovského členského státu správce, a o činnosti
správce musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;
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Čl. 10 odst. 2:
Za obezřetnostní dohled nad správcovskou společností odpovídají příslušné
orgány domovského členského státu správcovské společnosti bez ohledu na
to, zda tato správcovská společnost zřizuje pobočku nebo poskytuje služby v
jiném členském státě, aniž jsou tím dotčena ta ustanovení této směrnice,
která svěřují odpovědnost příslušným orgánům hostitelského členského státu
správcovské společnosti.

Čl. 17 odst. 5:
Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti
odpovídají za dohled nad dodržováním odstavce 4.
Čl. 19 odst. 2:
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za
dohled nad dodržováním odstavce 1.
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Čl. 19 odst. 4:
Správcovská společnost plní povinnosti stanovené ve statutu fondu nebo
zakládacích dokumentech a povinnosti stanovené v prospektu, jež jsou v
souladu s příslušnými právními předpisy, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 3.
Čl. 19 odst. 5:
Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za
dohled nad dodržováním odstavců 3 a 4.
Čl. 19 odst. 7:
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti
odpovídají za dohled nad přiměřeností těchto opatření a nad organizací
správcovské společnosti, aby tak správcovská společnost byla schopna plnit
povinnosti a dodržovat pravidla týkající se zřízení a fungování všech
SKIPCP, které spravuje.
Čl. 97 odst. 3:
Orgány domovského členského státu SKIPCP jsou příslušné k dohledu nad
tímto SKIPCP, a to případně i podle článku 19. Orgány hostitelského
členského státu SKIPCP jsou však příslušné k dohledu nad dodržováním
ustanovení spadajících mimo oblast působnosti této směrnice a požadavků
stanovených v článcích 92 a 94.
Čl. 108 odst. 1:
Pouze orgány domovského členského státu SKIPCP mají právo přijímat
opatření proti tomuto SKIPCP, pokud porušuje některý právní nebo správní
předpis nebo pravidla stanovená ve statutu fondu nebo zakládacích
dokumentech investiční společnosti.
Orgány hostitelského členského státu SKIPCP však mají právo přijímat
opatření proti tomuto SKIPCP, pokud porušuje právní a správní předpisy
platné v tomto členském státě, které jsou mimo oblast působnosti této
směrnice nebo požadavků stanovených v článcích 92 a 94.
Čl. 108 odst. 3:
Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti a
příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou přijmout
opatření vůči správcovské společnosti, pokud tato společnost porušuje
pravidla v rámci jejich působnosti.
Čl. 110 odst. 1:
Každý hostitelský členský stát správcovské společnosti zajistí, aby v případě
správcovské společnosti povolené v jiném členském státě, která provozuje
činnost na jeho území prostřednictvím pobočky, mohly příslušné orgány
domovského členského státu správcovské společnosti poté, co informují
příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti,
samy nebo prostřednictvím osob za tímto účelem určených ověřit na místě
údaje uvedené v článku 109.
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Čl. 110 odst. 2:
Odstavcem 1 nejsou dotčena práva příslušných orgánů hostitelského
členského státu správcovské společnosti při plnění jejich povinností podle
této směrnice prověřovat na místě pobočky zřízené na území tohoto
členského státu.
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Čl. 2 odst. 1:
1. S výhradou odstavce 3 tohoto článku a článku 3 se tato směrnice vztahuje
na:
a) unijní správce, kteří spravují jeden nebo více alternativních investičních
fondů, bez ohledu na to zda jsou tyto alternativní investiční fondy unijní
nebo mimounijní alternativní investiční fondy;
b) mimounijní správce, kteří spravují jeden nebo více unijních alternativních
investičních fondů, a
c) mimounijní správce, kteří nabízejí jeden nebo více alternativních
investičních fondů v Unii, bez ohledu na to, zda jsou tyto alternativní
investiční fondy unijní nebo mimounijní alternativní investiční fondy.
Čl. 2 odst. 4:
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby správci uvedení
v odstavci 1 vždy dodržovali tuto směrnici.
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Čl. 4 odst. 1 písm. f), g), h), q):
Pro účely této směrnice se rozumí:
f) „příslušnými orgány“ vnitrostátní orgány členských států, které jsou podle
právních předpisů orgány dohledu nad správci;
g) „příslušnými orgány“ ve vztahu k depozitáři:
i) pokud je depozitářem úvěrová instituce povolená podle směrnice
2006/48/ES, příslušné orgány ve smyslu v čl. 4 bodě 4 uvedené směrnice,
ii) pokud je depozitářem investiční podnik povolený podle směrnice
2004/39/ES, příslušné orgány ve smyslu v čl. 4 odst. 1 bodě 22 uvedené
směrnice,
iii) pokud depozitář spadá do kategorie institucí uvedené v čl. 21 odst. 3
prvním pododstavci písm. c) této směrnice, vnitrostátní orgány domovského
členského státu depozitáře, které jsou podle právních předpisů orgány
dohledu nad touto kategorií institucí,
iv) pokud je depozitářem subjekt uvedený v čl. 21 odst. 3 třetím pododstavci
této směrnice, vnitrostátní orgány členského státu, v němž má tento subjekt
sídlo, a jež jsou podle právních předpisů orgány dohledu nad tímto
subjektem, nebo úřední orgán, který je příslušný k registraci tohoto subjektu
nebo nad ním vykonávat dohled podle pravidel profesního jednání, které se
na něj vztahují,
v) pokud je depozitář jmenován depozitářem mimounijního alternativního
investičního fondu podle čl. 21 odst. 5 písm. b) této směrnice a nespadá do
působnosti bodů i) až iv) tohoto písmene, příslušné vnitrostátní orgány třetí
země, v níž má tento depozitář své sídlo;
h) „příslušnými orgány unijních alternativních investičních fondů“
vnitrostátní orgány členského státu, které jsou podle právních předpisů
orgány dohledu nad alternativními investičními fondy;
q) „domovským členským státem správce“ členský stát, v němž má správce
své sídlo; v případě mimounijních správců se každým odkazem na
„domovský členský stát správce“ rozumí „referenční členský stát“, jak je
stanoveno v kapitole VII;
Čl. 5 odst. 2 poslední věta:
Příslušné orgány domovského členského státu správce požádají správce, aby
přijal nezbytná opatření k nápravě situace.
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Čl. 5 odst. 3:
Není-li navzdory přijatým opatřením uvedeným v odstavci 2 dosaženo
souladu s touto směrnicí a jedná-li se o unijního správce nebo unijní
alternativní investiční fond, požádají příslušné orgány domovského
členského státu správce tohoto správce, aby se vzdal správy tohoto
alternativního investičního fondu. V tomto případě nesmí být dotyčný
alternativní investiční fond dále nabízen v Unii. Jedná-li se o mimounijního
správce spravujícího mimounijní alternativní investiční fond, nesmí být tento
alternativní investiční fond dále nabízen v Unii. Příslušné orgány
domovského členského státu správce o tom neprodleně informují příslušné
orgány hostitelského členského státu správce.
Čl. 44 první a třetí pododstavec:
Členské státy určí příslušné orgány, které mají plnit povinnosti stanovené
touto směrnicí.
Příslušné orgány musí být orgány veřejné moci.
Členské státy vyžadují, aby jejich příslušné orgány stanovily vhodné metody
kontroly, zda správci plní své povinnosti podle této směrnice, a to případně
na základě obecných pokynů vydaných orgánem pro cenné papíry a trhy.
Čl. 45 odst. 1:
Obezřetnostní dohled nad správcem spadá do působnosti příslušných orgánů
domovského členského státu správce, ať již tento správce spravuje nebo
nabízí alternativní investiční fondy v jiném členském státě či nikoli, aniž jsou
tím dotčena ustanovení této směrnice, která svěřují dohled příslušným
orgánům hostitelského členského státu správce.
§ 558 odst. 1

Česká národní banka může zavést nucenou správu investiční společnosti
nebo samosprávného fondu kolektivního investování samosprávného
investičního fondu, který je fondem kolektivního investování, jestliže
předchozí opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo uložení pokuty
nevedlo k nápravě a tato investiční společnost nebo samosprávný fond
kolektivního investování samosprávný investiční fond, který je fondem
kolektivního investování, opakovaně nebo závažně porušil povinnost nebo
podmínku podle § 535.
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Čl. 98 odst. 2 písm. i):
Příslušné orgány musí mít podle odstavce 1 alespoň tato oprávnění:
i) přijmout jakýkoli druh opatření k zajištění, aby investiční společnosti,
správcovské společnosti nebo depozitáři nadále splňovali požadavky této
směrnice;
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Čl. 46 odst. 2 písm. i):
Příslušné orgány musí mít tyto pravomoci:
i) přijmout jakékoli opatření k zajištění toho, aby správci nebo depozitáři
nadále splňovali příslušné požadavky této směrnice;
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§ 579 písm. j) a l)

Česká národní banka se může obrátit na evropský orgán dohledu se žádostí o
řešení sporu mezi ní a orgánem dohledu jiného členského státu na základě
článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího zřízení
Evropského orgánu dohledu15), jestliže
j) nesouhlasí, jak tento orgán povolil nebo nepovolil výjimku z plnění
povinností, která je srovnatelná s výjimkou z plnění povinností podle § 492
odst. 1,
l) nesouhlasí, jak tento orgán přijal opatření vůči obhospodařovateli
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který je
oprávněn přesáhnout rozhodný limit s povolením k činnosti podle § 479,
480 nebo 481, nebo

32011L0061

Čl. 37 odst. 9 poslední pododstavec:
Pokud příslušný orgán některého členského státu nesouhlasí s tím, jak
příslušné orgány referenčního členského státu správce uplatňují tento
odstavec, mohou dotčené příslušné orgány předložit věc orgánu pro cenné
papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek
19 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Čl. 45 odst. 10:
Pokud dotčené příslušné orgány nesouhlasí s kterýmkoli z opatření, která
přijaly příslušné orgány podle odstavců 4 až 9, mohou věc předložit orgánu
pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu
svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
§ 580 odst. 2

(2) Česká národní banka poskytne prostřednictvím Ministerstva financí
Evropské komisi údaje o faktických i právních obtížích, s nimiž se obvykle
setkávají ve státech, které nejsou členskými státy,
a) obhospodařovatelé standardních fondů a nebo srovnatelných
zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem při
nabízení investic do těchto fondů, nebo
b) investiční společnosti při obhospodařování zahraničních investičních
fondů, při nabízení investic do jimi obhospodařovaných investičních fondů a
zahraničních investičních fondů nebo při poskytování investičních služeb.

32009L0065
ve znění
32010L0078

Čl. 9 odst. 2:
Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, kterým musí
SKIPCP čelit při uvádění svých podílových jednotek na trh v třetí zemi.
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§ 580 odst. 5

Česká národní banka poskytne prostřednictvím Ministerstva financí
Evropské komisi jednou ročně údaje o každém obhospodařovateli
investičních fondů, které nejsou standardním fondem, nebo zahraničních
investičních fondů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, které
nejsou srovnatelné se standardním fondem, údaje o těchto fondech a údaje o
zahraničních investičních fondech, do nichž jsou nabízeny investice v České
republice; a to v rozsahu informací uvedených v článku 69 odst. 2 písm. a)
až f) směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce
alternativních investičních fondů5).
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Čl. 69 odst. 2:
Pro účely přezkumu podle odstavce 1 poskytují členské státy Komisi
každoročně informace o správcích, kteří spravují nebo nabízejí alternativní
investiční fondy pod jejich dohledem jak podle režimu pasu stanoveného
touto směrnicí, tak podle vnitrostátních režimů a uvedou přitom datum
provedení a datum nabytí účinnosti režimu pasu v jejich jurisdikci.
Orgán pro cenné papíry a trhy poskytuje Komisi informace o všech
mimounijních správcích, kteří získali povolení nebo požádali o povolení
podle článku 37.
K informacím uvedeným v prvním a druhém pododstavci patří:
a) informace o tom, kde jsou dotčení správci usazeni;
b) identifikace unijních alternativních investičních fondů případně
spravovaných nebo nabízených těmito správci;
c) identifikace mimounijních alternativních investičních fondů případně
spravovaných unijními správci, ale nenabízených v Unii;
d) identifikace mimounijních alternativních investičních fondů případně
nabízených v Unii;
e) informace o příslušném režimu, ať vnitrostátním či unijním, v němž
provozují příslušní správci svou činnost, a
f) veškeré další informace, které umožní porozumět tomu, jak správa a
nabízení alternativních investičních fondů v Unii správci probíhá v praxi.

§ 583 odst. 1 písm.
a)

Česká národní banka poskytne evropskému orgánu dohledu údaje o tom, že
investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit nebo zahraniční
osoba s povolením podle § 481
a) může v souladu s § 320 odst. 1 nebo § 325 odst. 1, § 321 odst. 1, § 325
odst. 1 nebo § 326 začít v České republice nebo v jiném členském státě
nabízet investice do zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem není členský stát,
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Čl. 35 odst. 4 druhý pododstavec
Příslušné orgány domovského členského státu správce informují rovněž
orgán pro cenné papíry a trhy o tom, že správce smí zahájit nabízení
podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu ve
svém domovském členském státě.

Čl. 35 odst. 7 druhý pododstavec:
Příslušné orgány domovského členského státu správce informují rovněž
orgán pro cenné papíry a trhy o tom, že správce smí zahájit nabízení
podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu v
hostitelském členském státě.
Čl. 40 odst. 4 druhý pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy o tom, že správce může začít nabízet podílové
jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v referenčním
členském státě správce.
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Čl. 40 odst. 7 druhý pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy, že správce může začít nabízet podílové
jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v hostitelských
členských státech správce.
§ 583 odst. 2

Česká národní banka poskytne evropskému orgánu dohledu údaje o tom, že
zahraniční osoba s povolením podle § 481
a) může v souladu s § 317 odst. 1 začít v České republice nebo v jiném
členském státě nabízet investice do speciálního fondu, fondu
kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního investičního
fondu srovnatelného se speciálním fondem nebo s fondem kvalifikovaných
investorů,
b) hodlá začít nabízet v České republice nebo v jiném členském státě
investice do speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním
fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů, a
c) hodlá ukončit v České republice nebo v jiném členském státě nabízení
investic do speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo do
srovnatelného zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním
fondem nebo s fondem kvalifikovaných investorů.

32011L0061

Čl. 39 odst. 3 druhý pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány alternativního investičního
fondu, že správce může začít nabízet podílové jednotky nebo akcie
alternativního investičního fondu v referenčním členském státě správce.

Čl. 39 odst. 6 druhý pododstavec:
Příslušné orgány referenčního členského státu správce rovněž informují
orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány alternativního investičního
fondu, že správce může začít nabízet podílové jednotky nebo akcie tohoto
alternativního investičního fondu v hostitelských členských státech správce.
Čl. 39 odst. 9 poslední pododstavec:
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy daného
alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto
směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem alternativního
investičního fondu, příslušné orgány referenčního členského státu
bezodkladně informují orgán pro cenné papíry a trhy, jestliže se tyto změny
týkají ukončení nabízení určitého alternativního investičního fondu nebo
nabízení dalšího alternativního investičního fondu, a podle okolností
informují o těchto změnách příslušné orgány hostitelských členských států.
§ 585

Má-li Česká národní banka důvodné podezření, že obhospodařovatel
investičního fondu, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nebo
srovnatelného nebo zahraničního investičního fondu, který je oprávněn
přesáhnout rozhodný limit, a který podléhá dohledu orgánu dohledu jiného
členského státu, porušil svou povinnost vyplývající z práva Evropské unie v
oblasti správců alternativních fondů5),6), informuje o tom evropský orgán
dohledu, přičemž toto podezření zdůvodní.
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Čl. 50 odst. 5 první věta:
Pokud mají příslušné orgány některého členského státu zjevné a prokazatelné
důvody k podezření, že správce, nad nímž nevykonávají dohled, jedná nebo
jednal v rozporu s touto směrnicí, informují o tom co nejkonkrétněji orgán
pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány domovského a hostitelského
členského státu dotčeného správce.
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§ 587

(1) Česká národní banka informuje evropský orgán dohledu o tom, že
hodlá uložit investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit,
zahraniční osobě s povolením podle § 481 nebo samosprávnému
investičnímu fondu oprávněnému přesáhnout rozhodný limit podmínky
pro využití pákového efektu nebo omezení, které jsou povinni dodržovat pro
využití pákového efektu podle § 548, zpravidla 10 pracovních dní před tím,
než má být toto omezení účinné. V této informaci Česká národní banka
současně uvede
a) podrobnosti o navrhovaném opatření podle § 548,
b) důvody, proč má být přijato, a
c) kdy má být toto opatření účinné.
(2) Česká národní banka informuje evropský orgán dohledu, hodlá-li
uložit investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit,
zahraniční osobě s povolením podle § 481 nebo samosprávnému
investičnímu fondu oprávněnému přesáhnout rozhodný limit podmínky
pro využití pákového efektu nebo omezení, které jsou povinni dodržovat pro
využití pákového efektu podle § 548, které je v rozporu se stanoviskem
evropského orgánu dohledu, přičemž zdůvodní přijetí takového opatření.
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Čl. 25 odst. 3 druhá věta:
Příslušné orgány posoudí rizika, jež by mohla být spojena s využitím
pákového efektu správcem ve vztahu k alternativním investičním fondům,
které spravuje, a pokud se to jeví nezbytné v zájmu zajištění stability a
integrity finančního systému, stanoví příslušné orgány domovského
členského státu správce poté, co to oznámí orgánu pro cenné papíry a trhy,
Evropské radě pro systémová rizika a příslušným orgánům dotčeného
alternativního investičního fondu, limity na sílu pákového efektu, který může
správce využívat nebo jiná omezení správy daného alternativního
investičního fondu spravovaného tímto správcem, a to za účelem omezení
rozsahu, v jakém využívání pákového efektu přispívá k růstu systémového
rizika ve finančním systému nebo rizika chaotických trhů.

Čl. 25 odst. 4 první a druhá věta:
Oznámení podle odstavce 3 musí být učiněno nejpozději deset pracovních
dnů předtím, než má navrhované opatření nabýt účinku nebo než má být
obnoveno.
Oznámení obsahuje podrobnosti o navrhovaném opatření, důvody pro jeho
přijetí a datum, kdy má toto opatření nabýt účinku.
Čl. 25 odst. 8 první věta:
Pokud příslušný orgán navrhne přijmout opatření, která jsou v rozporu s
radou orgánu pro cenné papíry a trhy uvedenou v odstavcích 6 a 7, informuje
o tom tento orgán a uvede své důvody.
§ 593 odst. 1

Česká národní banka informuje orgán dohledu jiného členského státu, ve
kterém jsou nabízeny investice do investičního fondu, který není
standardním fondem, nebo do srovnatelného zahraničního investičního
fondu, jehož obhospodařovatelem je investiční společnost oprávněná
přesáhnout rozhodný limit nebo zahraniční osoba s povolením podle §
481, o tom, že investice do tohoto fondu nesmí být v členských státech
nabízeny.
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Čl. 5 odst. 3 druhá až čtvrtá věta:
V tomto případě nesmí být dotyčný alternativní investiční fond dále nabízen
v Unii. Jedná-li se o mimounijního správce spravujícího mimounijní
alternativní investiční fond, nesmí být tento alternativní investiční fond dále
nabízen v Unii. Příslušné orgány domovského členského státu správce o tom
neprodleně informují příslušné orgány hostitelského členského státu správce.
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§ 599 odst. 1 písm. i)

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
se dopustí správního deliktu tím, že
i) pověří jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování tohoto fondu, v rozporu s některou z podmínek uvedených
v § 24 a 2523 až 25,

32009L0065

Čl. 99:
1. Členské státy stanoví opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění
jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo
právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v
souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání
přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám
odpovědným za porušení ustanovení přijatých k provedení této směrnice.
Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Aniž jsou dotčena ustanovení o opatřeních a sankcích za porušení
ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy
především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se
týkají povinnosti formulovat klíčové informace pro investory tak, aby jim
běžní investoři snadno porozuměli podle čl. 78 odst. 5.
3. Členské státy umožní příslušným orgánům zveřejnit jakékoli opatření
nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při
provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční
trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu
dotčeným osobám.

32009L0065
ve znění
UCITS5

Čl. 99a odst. 1 písm. m):
This Article shall apply when:
(m) a management company or an investment company fails to comply
with requirements related to delegation of its functions to third parties
imposed in accordance with the national provisions implementing Articles 13
and 30;
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§ 599 odst. 1 písm.
o)

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
se dopustí správního deliktu tím, že
o) neoznámí České národní bance některý z údajů nebo některou ze
skutečností podle § 458, § 459 odst. 1, § 460 odst. 1, § 461 odst. 3 nebo 4, §
462, 463, § 464 odst. 1, § 466, § 467 odst. 2 věty první, § 467 odst. 5, § 468,
§ 471 odst. 1, § 473 nebo § 475 odst. 1.
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Čl. 48:
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření a sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna
nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy
pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí
členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata
vhodná správní opatření nebo ukládány správní sankce odpovědným osobám
za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy
zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.
2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou zveřejnit jakékoli
opatření nebo sankci, které uloží za porušení předpisů přijatých k provedení
této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy,
poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu dotčeným
osobám.
3. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje výroční zprávu o uplatňování
správních opatření a ukládání sankcí za porušení předpisů přijatých k
provedení této směrnice v jednotlivých členských státech. Příslušné orgány
poskytují orgánu pro cenné papíry a trhy informace, které jsou k tomuto
účelu nezbytné.

32009L0065

Čl. 99:
1. Členské státy stanoví opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění
jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo
právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v
souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání
přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám
odpovědným za porušení ustanovení přijatých k provedení této směrnice.
Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Aniž jsou dotčena ustanovení o opatřeních a sankcích za porušení
ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy
především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se
týkají povinnosti formulovat klíčové informace pro investory tak, aby jim
běžní investoři snadno porozuměli podle čl. 78 odst. 5.
3. Členské státy umožní příslušným orgánům zveřejnit jakékoli opatření
nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při
provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční
trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu
dotčeným osobám.
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32009L0065
ve znění
UCITS5

Čl. 99a odst. 1 písm. h) a i):
This Article shall apply when:
(h) a management company, on becoming aware of any acquisition or
disposal of holdings in their capital that cause holdings to exceed or fall
below one of the thresholds referred to in Article 11(10) of Directive
2004/39/EC, fails to inform the competent authorities of those acquisitions or
disposals in breach of Article 11(1);
(i)a management company fails to, at least once a year, inform the competent
authority of the names of shareholders and members possessing qualifying
holdings and the sizes of such holdings in breach of Article 11(1);

32011L0061

Čl. 48:
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření a sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna
nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy
pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí
členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata
vhodná správní opatření nebo ukládány správní sankce odpovědným osobám
za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy
zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.
2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou zveřejnit jakékoli
opatření nebo sankci, které uloží za porušení předpisů přijatých k provedení
této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy,
poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu dotčeným
osobám.
3. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje výroční zprávu o uplatňování
správních opatření a ukládání sankcí za porušení předpisů přijatých k
provedení této směrnice v jednotlivých členských státech. Příslušné orgány
poskytují orgánu pro cenné papíry a trhy informace, které jsou k tomuto
účelu nezbytné.
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§ 614 odst. 1 písm. f)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že
f) veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo do zahraničního
investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle § 300
odst. 1, § 301 odst. 1, § 305 odst. 1, § 308, 310, § 315 odst. 2, § 323 nebo §
325 odst. 4317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a,
nebo v rozporu se zákazem podle § 300 odst. 2 nebo § 305 odst. 2,

32009L0065

Čl. 99:
1. Členské státy stanoví opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění
jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo
právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v
souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání
přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám
odpovědným za porušení ustanovení přijatých k provedení této směrnice.
Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Aniž jsou dotčena ustanovení o opatřeních a sankcích za porušení
ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy
především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se
týkají povinnosti formulovat klíčové informace pro investory tak, aby jim
běžní investoři snadno porozuměli podle čl. 78 odst. 5.
3. Členské státy umožní příslušným orgánům zveřejnit jakékoli opatření
nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při
provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční
trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu
dotčeným osobám.

32009L0065
ve znění
UCITS5

Čl. 99a odst. 1 písm. s):
This Article shall apply when:
(s) a management company or an investment company marketing units of
UCITS it manages in a Member State other than the UCITS home Member
State fails to comply with the notification requirement set out in Article
93(1).
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§ 616 odst. 4 písm.
a)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 15 odst.
1 dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 1 větou třetí přesáhne rozhodný limit, aniž splní
některou z povinností stanovených v § 17 odst. 1 až 5 4,
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Čl. 48:
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření a sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna
nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy
pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí
členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata
vhodná správní opatření nebo ukládány správní sankce odpovědným osobám
za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy
zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.
2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou zveřejnit jakékoli
opatření nebo sankci, které uloží za porušení předpisů přijatých k provedení
této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy,
poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu dotčeným
osobám.
3. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje výroční zprávu o uplatňování
správních opatření a ukládání sankcí za porušení předpisů přijatých k
provedení této směrnice v jednotlivých členských státech. Příslušné orgány
poskytují orgánu pro cenné papíry a trhy informace, které jsou k tomuto
účelu nezbytné.

§ 618 odst. 1 písm. f)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
f) veřejně nabídne investici do investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu dříve, než nastane některá ze skutečností podle § 300
odst. 1, § 301 odst. 1, § 305 odst. 1, § 308, 310, § 315 odst. 2, § 323 nebo §
325 odst. 4317 odst. 4, § 322 odst. 3, § 323, § 325 odst. 4 nebo § 325a,
nebo v rozporu se zákazem podle § 300 odst. 2 nebo § 305 odst. 2,

32009L0065

Čl. 99:
1. Členské státy stanoví opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění
jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo
právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v
souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání
přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám
odpovědným za porušení ustanovení přijatých k provedení této směrnice.
Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Aniž jsou dotčena ustanovení o opatřeních a sankcích za porušení
ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy
především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se
týkají povinnosti formulovat klíčové informace pro investory tak, aby jim
běžní investoři snadno porozuměli podle čl. 78 odst. 5.
3. Členské státy umožní příslušným orgánům zveřejnit jakékoli opatření
nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při
provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční
trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu
dotčeným osobám.
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§ 618 odst. 2

Fyzická osoba se jako osoba, která byla pověřena výkonem jednotlivé
činnosti, nebo jako osoba, která byla pověřena výkonem některého úkonu
nebo některých úkonů z této činnosti, dopustí správního deliktu přestupku
tím, že
a) pověří výkonem některého úkonu nebo některých úkonů dalšího v rozporu
s některou z podmínek uvedených v § 26 odst. 1 nebo § 53 odst. 1, nebo
b) nezkontroluje výkon úkonu nebo úkonů, jehož nebo jejichž výkonem
pověřila dalšího, podle § 26 odst. 2 nebo § 53 odst. 2.

32009L0065
ve znění
UCITS5

Čl. 99a odst. 1 písm. s):
This Article shall apply when:
(s) a management company or an investment company marketing units of
UCITS it manages in a Member State other than the UCITS home Member
State fails to comply with the notification requirement set out in Article
93(1).

32009L0065

Čl. 99:
1. Členské státy stanoví opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů
přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění
jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo
právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v
souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání
přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám
odpovědným za porušení ustanovení přijatých k provedení této směrnice.
Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Aniž jsou dotčena ustanovení o opatřeních a sankcích za porušení
ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy
především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se
týkají povinnosti formulovat klíčové informace pro investory tak, aby jim
běžní investoři snadno porozuměli podle čl. 78 odst. 5.
3. Členské státy umožní příslušným orgánům zveřejnit jakékoli opatření
nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při
provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční
trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu
dotčeným osobám.

120

32011L0061

Čl. 48:
1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření a sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna
nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy
pro odnětí povolení nebo právo členských států ukládat trestní sankce, zajistí
členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem, aby mohla být přijata
vhodná správní opatření nebo ukládány správní sankce odpovědným osobám
za nedodržení předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy
zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující.
2. Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou zveřejnit jakékoli
opatření nebo sankci, které uloží za porušení předpisů přijatých k provedení
této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy,
poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu dotčeným
osobám.
3. Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje výroční zprávu o uplatňování
správních opatření a ukládání sankcí za porušení předpisů přijatých k
provedení této směrnice v jednotlivých členských státech. Příslušné orgány
poskytují orgánu pro cenné papíry a trhy informace, které jsou k tomuto
účelu nezbytné.

§ 624 odst. 1

Vedoucí osobou se pro účely tohoto zákona rozumí statutární orgán, člen
statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným
způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby. Je-li statutárním orgánem
nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí osobou se rozumí
fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna, aby jí ve
statutárním orgánu zastupovala nebo jeho člena.
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Čl. 3 bod 4:
Vedle definic uvedených ve směrnici 2009/65/ES se pro účely této směrnice
rozumí:
4) "vedoucí osobou či osobami" osoba nebo osoby, které skutečně řídí
činnost správcovské společnosti, uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice
2009/65/ES;

§ 648

Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který má
povolení České národní banky opravňující jej obhospodařovat fondy
kvalifikovaných investorů, může obhospodařovat fondy kvalifikovaných
investorů, v nichž majetek přesahuje rozhodný limit,
a) které byly obhospodařovány přede dnem 22. července 2013, u nichž po
tomto dni nejsou do jejich majetku shromážděny další peněžní prostředky
ani penězi ocenitelné věci od investorů, a není-li majetek v těchto fondech
po tomto dni použit k dalšímu investování, a nebo
b) u nichž lhůta pro upisování jimi vydávaných cenných papírů nebo
zaknihovaných cenných papírů uplynula přede dnem 22. července 2013,
nejsou-li další jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry
po dni 22. července 2013 upisovány, jsou-li tyto fondy kvalifikovaných
investorů založeny na dobu, která uplyne nejpozději dne 22. července 2016,
a plní-li ve vztahu k těmto fondům jejich obhospodařovatel povinnosti podle
§ 34 až 37, § 236 až 238 a § 290 až 292.
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Čl. 61 odst. 3 a 4:
3. Pokud správce spravuje před 22. červencem 2013 uzavřený alternativní
investiční fond, který po 22. červenci 2013 neprovádí žádné další investice,
smí pokračovat ve správě tohoto alternativního investičního fondu bez
povolení podle této směrnice.
4. Pokud správce spravuje uzavřený alternativní investiční fond, jehož
upisovací období pro investory skončilo přede dnem vstupu této směrnice v
platnost a který je zřízen na období, jež uplyne nejpozději tři roky od 22.
července 2013, může tento správce i nadále daný alternativní investiční fond
spravovat, aniž by musel dodržovat tuto směrnici, s výjimkou článku 22 a
případně článků 26 až 30, anebo může podat žádost o povolení podle této
směrnice.
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§ 661

Rozhodla-li Česká národní banka o udělení povolení zahraniční osobě podle
§ 481 do dne, který určuje předpis Evropské unie vydaný na základě článku
67 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce
alternativních investičních fondů5) jako den nabytí účinnosti čl. 35 a 37 až 41
této směrnice, nabývá toto rozhodnutí právní moci dnem, který tento předpis
určí jako den nabytí účinnosti čl. 35 a 37 až 41 této směrnice.
Povolení zahraniční osobě
(1) Do dne, který určí předpis Evropské unie vydaný na základě článku
67 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce
alternativních investičních fondů5) jako den, od kterého se použijí
články 35 a 37 až 41 této směrnice, se v rozsahu, v jakém se toho
dovolávají, nepoužijí ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají
a) referenčního státu,
b) obhospodařování zahraničního investičního fondu, jehož domovským
státem je jiný členský stát, zahraniční osobou s povolením podle § 481,
c) nabízení investic do investičního fondu nebo zahraničního
investičního fondu v jiném členském státě zahraniční osobou s
povolením podle § 481, a
d) povolení orgánu dohledu jiného členského státu srovnatelného s
povolením podle § 481.
(2) Zahraniční osoba, které bylo uděleno povolení podle § 481 přede
dnem uvedeným v odstavci 1, doloží do 3 měsíců od tohoto dne České
národní bance, že splňuje podmínku podle § 481 odst. 1 písm. a).
Nedoloží-li to, nebo nesplňuje-li tuto podmínku, Česká národní banka jí
udělené povolení odejme.
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Čl. 66 odst. 3:
Bez ohledu na odstavec 2 použijí členské státy právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s články 35 a 37 až 41 v souladu s aktem v
přenesené pravomoci přijatým Komisí podle čl. 67 odst. 6 a ode dne v něm
uvedeného.
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§ 669 písm. b)

V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu
b) má fyzicky v úschově investiční nástroje a ostatní majetek standardního
fondu, jehož povaha to umožňuje,
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Čl. 21 odst. 8:
Aktiva alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, musí být dána depozitáři do úschovy takto:
a) finanční nástroje, které lze dát do úschovy:
i) depozitář přijme do úschovy veškeré finanční nástroje, které lze zapsat na
účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, a veškeré finanční
nástroje, které lze depozitáři fyzicky předat,
ii) pro tyto účely depozitář zajistí, aby všechny finanční nástroje, které lze
zapsat na účet finančních nástrojů vedený v evidenci depozitáře, byly v jeho
evidenci zapsány na oddělených účtech v souladu článkem 16 směrnice
2006/73/ES, které jsou vedeny na jméno alternativního investičního fondu,
případně na jméno správce, jenž jedná jménem alternativního investičního
fondu, aby bylo v souladu s příslušnými právními předpisy vždy zřejmé, že
patří danému alternativnímu investičnímu fondu;
b) ostatní aktiva:
i) depozitář ověří, že tato aktiva vlastní alternativní investiční fond nebo
správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, a vede v
evidenci ta aktiva, u nichž je prokázáno, že jsou ve vlastnictví alternativního
investičního fondu, případně správce, který jedná jménem alternativního
investičního fondu,
ii) vlastnictví alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná
jménem alternativního investičního fondu, se posuzuje na základě informací
či dokumentů předložených alternativním investičním fondem nebo
správcem a na základě dostupných vnějších podkladů,
iii) depozitář musí tuto evidenci průběžně aktualizovat.
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Čl. 3 písm. c):
Tato směrnice se nevztahuje na
subjekty kolektivního investování, jejichž podílové jednotky mohou být
podle statutu fondu nebo podle zakládacích dokumentů investiční společnosti
prodávány výhradně veřejnosti ve třetích zemích;
Čl. 21 odst. 1:
Aktiva podílového fondu musí být svěřena depozitáři za účelem úschovy.
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§ 670 odst. 1 písm. f)

V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu kontroluje, zda v
souladu s tímto zákonem, statutem standardního fondu a ujednáními
depozitářské smlouvy
f) je majetek tohoto fondu nabýván a zcizován.
f) jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí nebo
zcizení majetkových hodnot v majetku tohoto fondu, přičemž postačí,
jestliže depozitář kontroluje, jak byly tyto příkazy provedeny, je-li pro
tento způsob kontroly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly příkazy
provedeny, kontroluje depozitář dále, jde-li o příkazy týkající se
1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku 500 000 Kč a souhrnnou
denní hodnotu odpovídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto fondu,
2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení
vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich
obhospodařování, nebo
3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
vydaným fondem kolektivního investování nebo srovnatelným
zahraničním investičním fondem.
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Čl. 22 odst. 3 písm. a), b), d) a e):
Depozitář
a) zajišťuje, aby prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových
jednotek byly prováděny jménem podílového fondu nebo správcovské
společnosti v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a
statutem fondu;
b) zajišťuje, aby hodnota podílových jednotek byla vypočítávána v souladu s
příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu;
d) zajišťuje, aby u operací zahrnujících aktiva fondu byla protiplnění
poskytována v obvyklých lhůtách;
e) zajišťuje, aby byl příjem fondu využit v souladu s příslušnými
vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu.
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Čl. 21 odst. 8 písm. b):
Aktiva alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná jménem
alternativního investičního fondu, musí být dána depozitáři do úschovy takto:
b) ostatní aktiva:
i) depozitář ověří, že tato aktiva vlastní alternativní investiční fond nebo
správce, který jedná jménem alternativního investičního fondu, a vede v
evidenci ta aktiva, u nichž je prokázáno, že jsou ve vlastnictví alternativního
investičního fondu, případně správce, který jedná jménem alternativního
investičního fondu,
ii) vlastnictví alternativního investičního fondu nebo správce, který jedná
jménem alternativního investičního fondu, se posuzuje na základě informací
či dokumentů předložených alternativním investičním fondem nebo
správcem a na základě dostupných vnějších podkladů,
iii) depozitář musí tuto evidenci průběžně aktualizovat.
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Čl. 21 odst. 9:
Kromě úkolů uvedených v odstavcích 7 a 8 depozitář:
a) zajišťuje, aby byly prodej, emise, odkup, vyplácení a zrušení podílových
jednotek nebo akcií prováděny v souladu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy a statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu;
b) zajišťuje, aby byla hodnota podílových jednotek nebo akcií alternativního
investičního fondu vypočítávána v souladu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy, se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu a s postupy stanovenými v článku 19;
c) plní pokyny správce, pokud nejsou v rozporu s příslušnými vnitrostátními
právními předpisy nebo se statutem či zakládacími dokumenty alternativního
investičního fondu;
d) zajišťuje, aby u operací s aktivy alternativního investičního fondu byla
protiplnění alternativnímu investičnímu fondu poskytována v obvyklých
lhůtách;
e) zajišťuje, aby byly příjmy alternativního investičního fondu využity v
souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a se statutem nebo
zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu.
§ 670 odst. 4

Česká národní banka stanoví vyhláškou požadavky na kvalitativní kritéria
kvalitativní požadavky na plnění povinnosti depozitáře standardního fondu
v rozsahu odstavců 1 a 3.
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Čl. 22 odst. 3 písm. a), b), d) a e):
Depozitář
a) zajišťuje, aby prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových
jednotek byly prováděny jménem podílového fondu nebo správcovské
společnosti v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a
statutem fondu;
b) zajišťuje, aby hodnota podílových jednotek byla vypočítávána v souladu s
příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu;
d) zajišťuje, aby u operací zahrnujících aktiva fondu byla protiplnění
poskytována v obvyklých lhůtách;
e) zajišťuje, aby byl příjem fondu využit v souladu s příslušnými
vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu.
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§ 674

Ustanovení novely
zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu
§ 21 odst. 8

Pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti podle § 669 písm. a) až c)
se § 77 odst. 1 a 2 použijí obdobně s tím, že k odkazu na § 78 odst. 1 písm.
b) se nepřihlíží; depozitářská smlouva též obsahuje prohlášení, že na
odpovědnost depozitáře nemá vliv skutečnost, že pověřil opatrováním,
úschovou nebo evidencí o majetku standardního fondu nebo jeho části
jiného.

Obsah
Postup podle odstavců 1 až 7 se nepoužije pro obchodníka s cennými papíry,
který je bankou, pro investiční společnost oprávněnou obhospodařovat
standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční fondy nebo srovnatelnou
zahraniční osobu vykonávající některou z činností podle § 11 odst. 1
písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a) zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy se však použije.
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CELEX
Ustanovení
32011L0061
ve znění MiFID2
(čl. 92)

Článek 32:
Pro případ, že depozitář nebo správcovská společnost předpokládají svěření
svých povinností třetím osobám, vyžadují členské státy, aby obě smluvní
strany zahrnuly do smlouvy podle čl. 23 odst. 5, resp. čl. 33 odst. 5 směrnice
2009/65/ES přinejmenším následující prvky:
a) závazek obou smluvních stran, že budou pravidelně poskytovat informace
o třetích osobách, kterým depozitář nebo správcovská společnost svěří výkon
svých povinností;
b) závazek, že na žádost jedné smluvní strany druhá smluvní strana poskytne
informace o kritériích použitých k výběru třetí osoby a o krocích přijatých ke
sledování výkonu činnosti vybrané třetí osoby;
c) prohlášení, že na odpovědnost depozitáře podle článku 24 nebo článku 34
směrnice 2009/65/ES nemá vliv skutečnost, že všechen nebo některý majetek
svěřil k úschově a správě třetí osobě.
Obsah
Článek 33:
Conditions for managing EU AIFs established in other Member States
and for providing services in other Member States
1. Member States shall ensure that an authorised EU AIFM may, directly or
by establishing a branch:
(a) manage EU AIFs established in another Member State, provided that
the AIFM is authorised to manage that type of AIF;
(b) provide in another Member State the services referred to in Article
6(4) for which it has been authorised.
2. An AIFM intending to provide the activities and services referred to in
paragraph 1 for the first time shall communicate the following information to
the competent authorities of its home Member State:
(a) the Member State in which it intends to manage AIFs directly or to
establish a branch, and/or to provide the services referred to in Article 6(4);
(b) a programme of operations stating in particular the services which it
intends to perform and/or identifying the AIFs that it intends to manage.
3. Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
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4. Příslušné orgány domovského členského státu správce předají všechny
nezbytné dokumenty příslušným orgánům hostitelského členského státu
správce, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržely dokumenty podle
odstavce 2 nebo do dvou měsíců ode dne, kdy obdržely veškeré dokumenty
podle odstavce 3. K předání dojde pouze tehdy, pokud správa alternativního
investičního fondu prováděná správcem je a bude v souladu s touto směrnicí
a pokud správce i jinak dodržuje tuto směrnici.
Příslušné orgány domovského členského státu správce přiloží k dokumentům
prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení.
Příslušné orgány domovského členského státu správce oznámí neprodleně
správci předání všech dokumentů.
Po přijetí oznámení o předání dokumentů smí správce zahájit poskytování
služeb v hostitelském členském státě.
5. Hostitelský členský stát správce nestanoví pro dotyčného správce žádné
další požadavky týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti této
směrnice.
6. V případě změny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavce 2
nebo podle odstavce 3 oznámí správce tuto změnu písemně příslušným
orgánům svého domovského členského státu nejpozději jeden měsíc před
jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo okamžitě poté, co
došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního
fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo
pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici,
oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce neprodleně
správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec
nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa
alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v
souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by již správce jinak
nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského
státu správce veškerá náležitá opatření podle článku 46.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy
alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto
směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem, informují příslušné
orgány domovského členského státu správce o těchto změnách bez
zbytečného odkladu příslušné orgány jeho hostitelského členského státu.
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7. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku, může orgán pro
cenné papíry a trhy vypracovat návrhy regulačních technických norem
upřesňujících informace, jež mají být oznamovány podle odstavců 2 a 3.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení
(EU) č. 1095/2010.
8. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technických
norem zavádějících standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání
informací v souladu s odstavci 2 a 3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v
prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
§ 22 odst. 6

Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije pro obchodníka s cennými papíry,
který je bankou, pro investiční společnost oprávněnou obhospodařovat
standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční fondy nebo srovnatelnou
zahraniční osobu vykonávající některou z činností podle § 11 odst. 1
písm. c) až e) nebo podle § 11 odst. 6 písm. a) zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy se však použije.

32011L0061
ve znění MiFID2
(čl. 92)

Článek 33:
Conditions for managing EU AIFs established in other Member States
and for providing services in other Member States
1. Member States shall ensure that an authorised EU AIFM may, directly or
by establishing a branch:
(a) manage EU AIFs established in another Member State, provided that
the AIFM is authorised to manage that type of AIF;
(b) provide in another Member State the services referred to in Article
6(4) for which it has been authorised.
2. An AIFM intending to provide the activities and services referred to in
paragraph 1 for the first time shall communicate the following information to
the competent authorities of its home Member State:
(a) the Member State in which it intends to manage AIFs directly or to
establish a branch, and/or to provide the services referred to in Article 6(4);
(b) a programme of operations stating in particular the services which it
intends to perform and/or identifying the AIFs that it intends to manage.
3. Pokud správce hodlá zřídit pobočku, poskytne kromě údajů uvedených v
odstavci 2 tyto informace:
a) organizační strukturu pobočky;
b) adresu v domovském členském státě alternativního investičního fondu,
kde lze získat potřebné dokumenty;
c) jména a kontaktní údaje osob odpovědných za vedení pobočky.
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4. Příslušné orgány domovského členského státu správce předají všechny
nezbytné dokumenty příslušným orgánům hostitelského členského státu
správce, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržely dokumenty podle
odstavce 2 nebo do dvou měsíců ode dne, kdy obdržely veškeré dokumenty
podle odstavce 3. K předání dojde pouze tehdy, pokud správa alternativního
investičního fondu prováděná správcem je a bude v souladu s touto směrnicí
a pokud správce i jinak dodržuje tuto směrnici.
Příslušné orgány domovského členského státu správce přiloží k dokumentům
prohlášení o tom, že dotyčnému správci bylo uděleno povolení.
Příslušné orgány domovského členského státu správce oznámí neprodleně
správci předání všech dokumentů.
Po přijetí oznámení o předání dokumentů smí správce zahájit poskytování
služeb v hostitelském členském státě.
5. Hostitelský členský stát správce nestanoví pro dotyčného správce žádné
další požadavky týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti této
směrnice.
6. V případě změny kterékoli z informací poskytovaných podle odstavce 2
nebo podle odstavce 3 oznámí správce tuto změnu písemně příslušným
orgánům svého domovského členského státu nejpozději jeden měsíc před
jejím provedením, jedná-li se o změnu plánovanou, nebo okamžitě poté, co
došlo k neplánované změně.
Pokud by v důsledku plánované změny správa alternativního investičního
fondu prováděná tímto správcem přestala být v souladu s touto směrnicí nebo
pokud by v jejím důsledku již správce jinak nedodržoval tuto směrnici,
oznámí příslušné orgány domovského členského státu správce neprodleně
správci, že takovou změnu nesmí provést.
Je-li plánovaná změna provedena bez ohledu na první a druhý pododstavec
nebo dojde-li k neplánované změně, v jejímž důsledku by správa
alternativního investičního fondu prováděná tímto správcem přestala být v
souladu s touto směrnicí nebo v jejímž důsledku by již správce jinak
nedodržoval tuto směrnici, přijmou příslušné orgány domovského členského
státu správce veškerá náležitá opatření podle článku 46.
Pokud jsou změny přijatelné, protože se nedotýkají souladu správy
alternativního investičního fondu prováděné dotyčným správcem s touto
směrnicí nebo jiného dodržování této směrnice správcem, informují příslušné
orgány domovského členského státu správce o těchto změnách bez
zbytečného odkladu příslušné orgány jeho hostitelského členského státu.
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7. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku, může orgán pro
cenné papíry a trhy vypracovat návrhy regulačních technických norem
upřesňujících informace, jež mají být oznamovány podle odstavců 2 a 3.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení
(EU) č. 1095/2010.
8. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování tohoto článku může
orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy prováděcích technických
norem zavádějících standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání
informací v souladu s odstavci 2 a 3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v
prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
§ 36i odst. 4

Ustanovení novely
zákona č. 340/2006
Sb., o činnosti
institucí
zaměstnaneckého
penzijního pojištění
§ 10b písm. c) a d)

Dříve schválený a uveřejněný registrační dokument podle § 36 odst. 67 je
platný po dobu nejvýše 12 měsíců, jestliže byl aktualizován v souladu s § 36
odst. 8 nebo § 36j. Je-li tento registrační dokument doplněn schváleným a
uveřejněným dokladem o cenném papíru a shrnutím prospektu, jsou tyto
dokumenty společně považovány za platný prospekt.

Obsah

Dohledový orgán je oprávněn
c) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí
pravidelného prohlášení o zásadách investiční politiky, ročních účetních
závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k účelům
dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné zprávy,
pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady, studie o aktivech a
pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční politiky, důkazy o
pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob odpovědných za audit ročních
účetních závěrek sledovat přiměřenost postupů úvěrového hodnocení
prováděného touto institucí a hodnotit používání odkazů na ratingy
vydávané ratingovými agenturami v její investiční politice,
d) požadovat od instituce se sídlem v České republice poskytnutí ročních
účetních závěrek a výročních zpráv a všech dokumentů nezbytných k
účelům dohledu; mezi tyto dokumenty mohou patřit vnitřní předběžné
zprávy, pojistně matematická hodnocení a podrobné předpoklady,
studie o aktivech a pasivech, důkazy o souladu se zásadami investiční
politiky, důkazy o pravidelném hrazení příspěvků, zprávy osob
odpovědných za audit ročních účetních závěrek,

32003L0071
ve znění
32010L0073

CELEX
Ustanovení

32003L0041
ve znění
32013L0014
(Čl. 1)

Článek 4:
Dříve uložený a schválený registrační formulář uvedený v čl. 5 odst. 3 je
platný po dobu nejvýše 12 měsíců. Registrační formulář, aktualizovaný v
souladu s čl. 12 odst. 2 nebo článkem 16, s připojeným popisem cenných
papírů a souhrnem, je považován za dokument tvořící platný prospekt.

Obsah

Čl. 18 odst. 1a:
1a. Členské státy s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činností
institucí, nad kterými je vykonáván dohled, zajistí, aby příslušné orgány
sledovaly přiměřenost postupů úvěrového hodnocení institucí, hodnotily
používání odkazů na ratingy vydávané ratingovými agenturami, jak jsou
definovány v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (*), v jejich
investičních politikách a tam, kde je to vhodné, podporovaly zmírňování
dopadu těchto odkazů s cílem omezit výhradní a mechanické spoléhání se na
tyto ratingy.
___________
(*) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.
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§ 10f odst. 1 písm. j)

Instituce se sídlem v České republice investuje v souladu se zásadou
obezřetnosti, přičemž
j) investiční politika nesmí být založena pouze na výhradním nebo
mechanickém spoléhání se na ratingy vydávané ratingovými
agenturami

Číslo předpisu EU (kód celex)

32003L0041
ve znění
32013L0014
(Čl. 1)

Čl. 18 odst. 1a:
1a. Členské státy s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činností
institucí, nad kterými je vykonáván dohled, zajistí, aby příslušné orgány
sledovaly přiměřenost postupů úvěrového hodnocení institucí, hodnotily
používání odkazů na ratingy vydávané ratingovými agenturami, jak jsou
definovány v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (*), v jejich
investičních politikách a tam, kde je to vhodné, podporovaly zmírňování
dopadu těchto odkazů s cílem omezit výhradní a mechanické spoléhání se na
tyto ratingy.
___________
(*) Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.
Název předpisu EU

32003L0041

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi

32003L0071

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má
být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice
2001/34/ES

32004L0039

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních
nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS

32007L0016

Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do
převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic

32007L0044

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice
Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o
procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve
finančním sektoru

32009L0065

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných
papírů (SKIPCP)

32010L0043

Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání,
řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností

32010L0044

Směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur
"master-feeder" a postupu pro oznamování

32010L0073

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění
směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
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papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se
informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
32010L0078

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 , kterou se mění
směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES,
2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu
pro cenné papíry a trhy)

32011L0061

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

32012L0030

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od
společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání
akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení
rovnocennosti těchto opatření

32013L0014

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění
směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi,
směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích
alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy

UCITS5

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as
regards depositary functions, remuneration policies and sanctions

MiFID2

Proposal for a DIRECTIVE 2014/…/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive
2011/61/EU (recast)
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