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Rozeslána dne 4. června 2020

Cena Kč 53,–

O B S A H:
265. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného
z bytů
266. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
267. V y h l á š k a o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního
fondu České národní bance
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265
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. června 2020,
kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb.,
kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/
/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb.:

noví cenové moratorium nájemného z bytů, se zrušuje.
§2

§1

Účinnost

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se sta-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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266
VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2020,
kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

nutí služebního volna. Věty první a druhá platí obdobně v případě péče o jiné osoby uvedené v odstavci 2.“.

Čl. I
V § 1 vyhlášky č. 139/2020 Sb., o poskytnutí
služebního volna vojákům z povolání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,
se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření
dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě
jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely
služebního volna podle odstavce 1 považuje v období
do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že voják
dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví
jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku epidemie v roce 2020, nebo z jiných vážných
důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména
výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s epidemií v roce 2020. Důvod
pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle
věty první je voják povinen uvést v žádosti o poskyt-

Čl. II
Přechodné ustanovení
Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě
jinak je, nebo školy, do které chodí, se pro účely
služebního volna podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 139/
/2020 Sb. považuje za splněnou též tehdy, pokud
voják dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístil
z důvodů uvedených v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 139/
/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, v období ode dne 1. května
2020 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Věta
první platí obdobně v případě péče o jiné osoby
uvedené v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 139/2020 Sb.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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267
VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2020
o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu
a zahraničního investičního fondu České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu,
způsob a lhůty předkládání informací podle § 41
odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování
údajů uvedených v § 462 až 464, § 466 odst. 1, 2 a 4,
§ 468 a § 469 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve
znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017
Sb., České národní bance
a) obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou
nebo který je zahraniční osobou1) (dále jen „obhospodařovatel“),
b) osobou srovnatelnou s obhospodařovatelem
zapsanou v seznamu vedeném Českou národní
bankou2) (dále jen „správce majetku“) a
c) hlavním administrátorem investičního fondu
a zahraničního investičního fondu.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vykazující osobou osoba, která předkládá výkazy podle této vyhlášky,

1

b) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
c) datovým souborem elektronické seskupení
údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány
jako celek,
d) údaji předkládanými za obhospodařovaný fond
i údaje předkládané samostatně za každý jednotlivý vytvořený podfond nebo zařízení srovnatelné s podfondem.
§3
Výkazy investiční společnosti a samosprávného
investičního fondu jako obhospodařovatele
(1) Investiční společnost předkládá za svou
osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního
čtvrtletí do
a) 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního
čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního
roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
b) 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního
čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního
roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“ a
2. OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“.
(2) Samosprávný investiční fond kolektivního
investování předkládá za svou osobu výkazy podle
odstavce 1 písm. b).
(3) Samosprávný investiční fond kvalifikova-

) § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších
předpisů.

2

) § 15 a § 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb.
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ných investorů předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního roku do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, výkazy
podle odstavce 1 písm. b).
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skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje,
výkaz OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“
s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.
§5

§4
Výkazy fondu kolektivního investování
(1) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do
a) 30 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 11-12
„Cenné papíry emitované obhospodařovaným
fondem“ s údaji k poslednímu dni kalendářního
měsíce,
b) 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního
čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního
roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
c) 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního
čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního
roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:
1. OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních
nástrojů v majetku obhospodařovaného
fondu“ a
2. OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“.
(2) Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná
s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý
podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1
písm. b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.
(3) Obhospodařovatel speciálního fondu nemovitostí nebo srovnatelného zahraničního investičního
fondu předkládá za tento fond do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po

3

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů
(1) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných
investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do konce čtvrtého měsíce po skončení
kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy
s údaji k poslednímu dni kalendářního roku:
a) OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“,
b) OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ a
c) OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“.
(2) Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná
s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý
podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1
písm. a) a b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.
§6
Výkazy alternativního fondu
(1) Obhospodařovatel, který je správcem alternativního fondu a který splňuje požadavky podle
čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/20133), předkládá výkaz OFZ
(ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý alternativní
fond výkaz OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“, a to ve lhůtách
podle tohoto nařízení.
(2) Obhospodařovatel, který je správcem alternativního fondu a který nesplňuje požadavky podle
čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/20133), předkládá výkaz OFZ
(ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý alternativní

) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
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fond výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“, a to ve lhůtách
podle tohoto nařízení.
§7
Výkazy v ostatních případech
(1) Obhospodařovatel předkládá za každý obhospodařovaný fond do konce prvního měsíce po
skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje,
výkaz OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“
s údaji k poslednímu dni kalendářního roku.
(2) Správce majetku předkládá výkaz OFZ
(ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý spravovaný alternativní fond nebo obdobné zařízení výkaz OFZ
(ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“, a to ve lhůtách podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.
§8
Výkazy hlavního administrátora
Hlavní administrátor předkládá za svou osobu
s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do
a) 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního
čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního
roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,
b) 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního
čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního
roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB)
50-04 „Souhrnné informace“.
§9

Částka 99

hlášky vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze
z právních předpisů upravujících vedení účetnictví
a sestavování účetní závěrky4) nebo z mezinárodních
účetních standardů upravených právem Evropské
unie5).
(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech podle této vyhlášky v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného
Českou národní bankou a platného pro den sestavení
výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou,
se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální
banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem
mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo
euru.
§ 10
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Vykazující osoba předkládá České národní
bance výkazy podle § 3 až 8 v elektronické podobě
jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových
souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup
prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše
vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance
jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu
elektronické pošty kontaktních osob. O změnách
těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

Společná ustanovení

§ 11

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 8 je uveden v příloze k této vyhlášce.

Opravy chyb ve výkazech

(2) Údaje obsažené ve výkazech podle této vy-

(1) Je-li po předložení výkazů České národní
bance zjištěna chyba v údajích výkazu, předloží vy-

4

) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších
předpisů.

5

) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
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kazující osoba České národní bance bez zbytečného
odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní
údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující osoba předloží výkaz opětovně
s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu
účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném
výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím,
opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující
výkazy.
(3) Opravené výkazy vykazující osoba předloží
ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní
bance způsobem podle § 10 společně s informací
o obsahu a důvodu opravy.
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které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 249/2013
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.
(2) Výkaz podle § 7 odst. 1 této vyhlášky předloží obhospodařovatel poprvé za kalendářní rok následující po dni podle čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/20146).
§ 13
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů
obhospodařovatelem a administrátorem investičního
fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance, se zrušuje.
§ 14

§ 12

Účinnost

Přechodná ustanovení
(1) Pro povinnost sestavit a předložit výkazy,

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

6

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sdělení klíčových informací
týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném
znění.
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Příloha k vyhlášce č. 267/2020 Sb.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 98/2020 Sb.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

