Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 61

Rozeslána dne 23. května 2016

Cena Kč 36,–

O B S A H:
158. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné
způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
159. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky
č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení
160. S d ě l e n í Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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158
VYHLÁŠKA
ze dne 16. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob
a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob,
ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění
vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb.,
vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb.
a vyhlášky č. 171/2014 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 103
odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2,“
zrušuje.
2. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „centrálního
depozitáře,“ zrušují.
3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „centrálním
depozitářem,“ zrušují.
4. V § 1 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) povolení k přeměně nebo uzavření smlouvy
o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního
závodu,“.
5. V § 3 odst. 2 se text „ , § 103 odst. 3“ zrušuje.

7. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.
8. V § 15 v textu pod nadpisem se text
„§ 104b,“ zrušuje.
9. V § 18 v textu pod nadpisem se text „a § 104a
odst. 1“ zrušuje.
10. V § 18 odst. 1 se slova „centrálním depozitářem,“ zrušují.
11. V § 21 v názvu pod paragrafem se slova
„podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.
12. V § 21 v textu pod nadpisem se text „§ 45
odst. 2,“ nahrazuje textem „§ 45 odst. 2 a“ a text
„ , § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2“ se zrušuje.
13. V § 21 odst. 1 a 2 písm. g) a m) se slova
„podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo části obchodního závodu“.
14. V příloze č. 2 k vyhlášce v části III. bodě 3
se slova „k činnosti centrálního depozitáře“ zrušují.
15. V příloze č. 2 k vyhlášce v části III. bloku B
se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
16. V příloze č. 3 k vyhlášce v části III. bodě 3
se slova „centrálního depozitáře“ zrušují.

6. V části druhé nadpis hlavy III zní:
„OCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY,
ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU
A PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO
SYSTÉMU“.

17. V příloze č. 7 k vyhlášce v části III. bodě 4
se slova „centrálním depozitáři“ a „centrálního depozitáře“ zrušují.
18. V příloze č. 8 k vyhlášce část III. bod 3 zní:
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19. V příloze č. 12 k vyhlášce v části III. bodě 3
se slova „centrálního depozitáře“ zrušují.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2016.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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159
VYHLÁŠKA
ze dne 16. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci,
ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb.,
o poctivé prezentaci investičních doporučení

Česká národní banka stanoví podle § 199
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 122 odst. 8, § 125 odst. 7 písm. a) a d) až g),
§ 126 odst. 6, § 127 odst. 3 a § 127d odst. 1 tohoto
zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/
/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „zapracovává příslušné“ nahrazují slovy „upravuje v návaznosti na přímo
použitelné“ a slova „a upravuje“ se zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/
/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení
o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/
/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 ze dne
10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické
normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených
osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne
10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické
normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 596/2014.“.

3. V § 1 odst. 1 se písmena a) a e) zrušují.
Dosavadní písmena b) až d) a f) se označují jako
písmena a) až d).
4. V § 1 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) strukturu, formu a způsob zasílání seznamu
osob, které mají přístup k vnitřní informaci
(dále jen „seznam“), České národní bance,“.

5. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje“ zrušují a za čárku se vkládá
slovo „a“.
6. V poznámce pod čarou č. 3 se slovo „a“ za
slovem „2008/22/ES“ nahrazuje čárkou a za slova
„2010/78/EU“ se vkládají slova „a 2013/50/EU“.
7. V § 1 odst. 2 písm. a) se slovo „obsah“ nahrazuje slovem „náležitosti“.
8. V § 1 odst. 2 písm. e) a v § 21a se slova
„§ 122 odst. 15 nebo 16“ nahrazují slovy „§ 122b
odst. 3 nebo 4“.
9. Část druhá se včetně nadpisů a poznámky
pod čarou č. 5 zrušuje.
10. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „se skládají vždy ze dvou částí, kterými jsou“
zrušují a v písmenu a) slova „dokument obsahující“
se nahrazují slovem „obsahují“, na konci písmena a)
se čárka nahrazuje tečkou a slovo „a“ na konci tohoto písmena, označení písmena a) a písmeno b) se
zrušují.
11. V § 9 odst. 2 se slova „statutárního orgánu
emitenta“ nahrazují slovy „o úhradách placených
státu“ a text „odst. 1“ se zrušuje.
12. V § 10 odst. 1 se slova „informace o nové
emisi investičních cenných papírů, přijaté půjčce
nebo úvěru nebo obdobném závazku, jakož i o potenciálním závazku podle § 119b odst. 3 zákona“ zrušují.
13. V § 10 odst. 1 se text „4,“ zrušuje.
14. V § 10 odst. 2 se slova „členského státu
Evropské unie“ nahrazují slovy „referenčního státu“
a text „odst. 1“ se nahrazuje textem „odst. 2“.
15. V § 11 se text „§ 122 odst. 15“ nahrazuje
textem „§ 122b odst. 3“ a text „§ 122 odst. 16“ se
nahrazuje textem „§ 122b odst. 4“.
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16. V § 12 odst. 1 se slova „§ 125 odst. 1 zákona“ nahrazují slovy „čl. 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen
„vnitřní informace“)“ a slova „§ 125 odst. 2 zákona“
se nahrazují slovy „čl. 17 odst. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen
„oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace“)“.
17. V § 12 odst. 2 se za slovo „seznam“ vkládají
slova „podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/347“ a za slovo „je“ v prvním jeho
výskytu se vkládají slova „bez zbytečného odkladu
po jeho sestavení nebo aktualizaci“.
18. V § 13 se za slova „Oznámení o“ vkládá
slovo „manažerské“ a slova „§ 125 odst. 5 zákona“
se nahrazují slovy „čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/523“.
19. V § 14 se slova „podle § 124 odst. 5 zákona“ zrušují a slova „§ 126 odst. 5 zákona“ se nahrazují slovy „čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (dále jen „podezření
ze zneužití trhu“)“.
20. V § 15 odst. 1 a v § 15 odst. 3 písm. b) se
slova „z využití vnitřní informace podle § 124
odst. 5 zákona,“ nahrazují slovy „ze zneužití trhu
nebo“.
21. V § 15 odst. 1 se slova „podle § 125 odst. 5
zákona nebo oznamovatel manipulace s trhem podle
§ 126 odst. 5 zákona“ zrušují.
22. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „podle § 125
odst. 5 zákona nebo oznamovatelem manipulace
s trhem podle § 126 odst. 5 zákona“ zrušují.
23. V § 15 odst. 5 a § 16 odst. 3 se slova
„z využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5 nebo
oznamovatel manipulace s trhem podle § 126 odst. 5
zákona“ nahrazují slovy „ze zneužití trhu“.
24. V § 16 odst. 2 se slova „Oznámení transakce podle § 125 odst. 5 zákona“ nahrazují slovy
„Oznámení o manažerské transakci“.
25. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obsahuje-li zaslaná výroční zpráva nebo
konsolidovaná výroční zpráva podle § 118 odst. 1
zákona nebo pololetní zpráva nebo konsolidovaná
pololetní zpráva podle § 119 odst. 1 zákona ne-
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správné nebo neúplné údaje, může emitent nebo jiná
povinná osoba po posouzení významnosti takové
nesprávnosti nebo neúplnosti rozhodnout, že namísto zaslání nového úplného znění opravené zprávy
České národní bance podle odstavce 1 zašle pouze
opravnou informaci. Tento postup lze zvolit pouze
v případě, že z opravné informace bude zřejmé, které
údaje z původní zprávy jsou opravovány či doplňovány, a původní zpráva a opravná informace přehledným způsobem poskytují investorům dostatečné
a srozumitelné informace pro jejich rozhodování.
Tím není dotčeno oprávnění České národní banky
po posouzení konkrétních okolností a významnosti
předmětné nesprávnosti nebo neúplnosti požadovat
zaslání opravené zprávy.“.
26. V § 20 odst. 2 se slova „statutárního orgánu
emitenta“ nahrazují slovy „o úhradách placených
státu“ a text „§ 119a odst. 1“ se nahrazuje slovy
„§ 119a zákona“.
27. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Ustanovení § 17 odst. 3 se pro uveřejnění opravy
nesprávných či neúplných údajů ve výroční zprávě
a konsolidované výroční zprávě podle § 118 odst. 1
zákona a pololetní zprávě a konsolidované pololetní
zprávě podle § 119 odst. 1 zákona použije obdobně,
přičemž opravná informace musí být vždy uveřejněna na stejném místě spolu s původní zprávou.“.
28. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „statutárního orgánu emitenta“ nahrazují slovy „o úhradách placených státu“ a text „odst. 1“ se zrušuje.
29. Příloha č. 4 se zrušuje.
30. V nadpisu přílohy č. 6b se slova „členského
státu Evropské unie“ nahrazují slovy „referenčního
státu“ a text „odst. 1“ se nahrazuje textem
„odst. 2“.
31. V nadpisu přílohy č. 8 se text „§ 122
odst. 15“ nahrazuje textem „§ 122b odst. 3“.
32. V nadpisu přílohy č. 9 se text „§ 122
odst. 16“ nahrazuje textem „§ 122b odst. 4“.
33. V nadpisu přílohy č. 10 se slova „podle
§ 125 odst. 1 zákona“ zrušují.
34. V přílohách č. 10 a 11 se slova „podle § 125
odst. 1 zákona“ zrušují.
35. V nadpisu přílohy č. 11 se slova „podle
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39. V příloze č. 15 se bod VII zrušuje.

§ 125 odst. 2 zákona“ a v příloze č. 11 slova „podle
§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 234/2009 Sb.“ zrušují.
36. V nadpisu přílohy č. 12 se slova „osob,
které mají přístup k vnitřní informaci, podle
§ 125 odst. 4 zákona“ zrušují.
37. V nadpisu přílohy č. 13 se za slova „oznámení o“ vkládá slovo „manažerské“ a slova „podle
§ 125 odst. 5 zákona“ se zrušují.
38. V nadpisu přílohy č. 14 se slova „z využití
vnitřní informace podle § 124 odst. 5 zákona nebo
na manipulaci s trhem podle § 126 odst. 5 zákona“
nahrazují slovy „ze zneužití trhu“ a v příloze č. 14
se slova „§ 124 odst. 5 zákona a § 126 odst. 5 zákona“ nahrazují slovy „čl. 16 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.
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Čl. II
Zrušuje se vyhláška č. 114/2006 Sb., o poctivé
prezentaci investičních doporučení.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2016, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodů 1 až 5, 9, 16
až 24, 33 až 38 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem
3. července 2016.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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160
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 12. května 2016
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 5. listopadu 2016 nové volby do zastupitelstev obcí:

obec

okres

kraj

Hradce

České Budějovice

Jihočeský

Josefov

Sokolov

Karlovarský

Ministr:
Chovanec v. r.
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
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286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

