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Platné znění měněných ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

§ 1 

Předmět úpravy  

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje 

na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje podmínky pro obhospodařování 

a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic 

do těchto fondů.  

____________________   

1) 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. 

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), ve znění 

směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU, 2011/61/EU, 2013/14/EU, 2014/91/EU, (EU) 2019/1160 a 

(EU) 2019/2162, (EU) 2019/2162 a (EU) 2021/2261 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 

 

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. 

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. 

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, 

ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU a 2014/65/EU, směrnic Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2341 a 2019/1160 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 

Čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých 

aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění). 

2) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování 

klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím 

internetových stránek. 

Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání 

elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a 

šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány. 

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, v platném znění.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech 

rizikového kapitálu, v platném znění. 



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního 

podnikání, v platném znění. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce 

alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/61/EU.  

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení 

referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/61/EU. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 438/2016 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů, v platném znění. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců 

alternativních investičních fondů.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech 

dlouhodobých investic. 

Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti 

obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, v 

platném znění. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/480 ze dne 4. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních 

derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů 

dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k 

prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/820 ze dne 4. února 2019, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, pokud jde o střety zájmů v oblasti evropských fondů rizikového 

kapitálu. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční 

distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 

1286/2014. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací 

souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

CELEX: 32021L2261 (čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec) 

§ 230 

Zvláštní požadavky na sdělení klíčových informací 

  (1) Náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových 

informací standardního fondu, jakož i podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty 

pro jeho uveřejňování vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení 

klíčových informací11). 

 



 (2) Sdělení klíčových informací standardního fondu musí rovněž obsahovat odkaz na 

internetové stránky, kde lze najít podrobné údaje o zásadách odměňování a sdělení, že tyto 

údaje budou na požádání poskytnuty bezúplatně v listinné podobě. Tyto údaje musí zahrnovat 

alespoň popis toho, jak se odměny vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání 

odměn, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje. 

 

  (3) Za splnění povinnosti poskytnout sdělení klíčových informací týkajících se 

fondu kolektivního investování podle tohoto zákona se považuje také poskytnutí sdělení 

klíčových informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/201424). 

______________ 

 
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 

o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních 

produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění. 

 

CELEX: 32021L2261 (čl. 1 odst. 1 a 2) 

 

 
 


