
 

 20/10/2016 | ESMA/2016/1478 CS 

 

 

Obecné pokyny k nařízení 
o zneužívání trhu 
Odložení zveřejnění vnitřních informací 

 



 

 

 

2 

 

Obsah 

1 Působnost ...................................................................................................................... 3 

2 Odkazy, zkratky a definice .............................................................................................. 3 

3 Účel ................................................................................................................................ 3 

4 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost ............................................................... 4 

4.1 Status obecných pokynů ......................................................................................... 4 

4.2 Oznamovací povinnost ............................................................................................ 4 

5 Obecné pokyny k oprávněným zájmům emitenta umožňujícím odložit zveřejnění 

vnitřních informací a k situacím, v nichž by odložení zveřejnění pravděpodobně uvedlo 

veřejnost v omyl .................................................................................................................... 4 

 

  



 

 

 

3 

1 Působnost 

Dotčené subjekty 

1. Tyto obecné pokyny se vztahují na příslušné orgány a emitenty. 

Předmět 

2. Tyto obecné pokyny poskytují informativní a neúplný seznam oprávněných zájmů 

emitenta, které by mohly být ohroženy okamžitým zveřejněním vnitřních informací, 

a situací, v nichž by odložení zveřejnění pravděpodobně uvedlo veřejnost v omyl, podle 

čl. 17 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014. 

Časový rámec 

3. Tyto obecné pokyny se použijí po uplynutí 20/12/2016. 

 

2 Odkazy, zkratky a definice 

Nařízení o zneužívání trhu 

(MAR) 

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  

Nařízení o orgánu ESMA Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 

cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 

2009/77/ES 

 

3 Účel 

4. Účelem těchto obecných pokynů je prostřednictvím příkladů poskytnout vodítko 

pomáhající emitentům v rozhodování o odložení zveřejnění vnitřních informací podle 

čl. 17 odst. 4 nařízení o zneužívání trhu. 
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4 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 

4.1 Status obecných pokynů 

5. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle čl. 17 odst. 11 nařízení 

o zneužívání trhu. Příslušné orgány a účastníci finančního trhu musí vynaložit veškeré 

úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili. 

4.2 Oznamovací povinnost 

6. Příslušné orgány, na které se tyto obecné pokyny vztahují, jsou povinny orgánu ESMA 

na adresu [MARguidelinesGL3@esma.europa.eu] oznámit, zda se těmito obecnými 

pokyny řídí nebo hodlají řídit, a případně uvést důvody, proč se jimi neřídí nebo nehodlají 

řídit, a to do dvou měsíců od data zveřejnění obecných pokynů orgánem ESMA. 

V případě, že příslušné orgány v této lhůtě nezareagují, bude se mít za to, že se 

obecnými pokyny neřídí. Vzor oznámení je k dispozici na internetových stránkách orgánu 

ESMA. 

7. Emitenti nejsou povinni hlásit, zda se těmito obecnými pokyny řídí. 

 

5 Obecné pokyny k oprávněným zájmům emitenta 

umožňujícím odložit zveřejnění vnitřních informací 

a k situacím, v nichž by odložení zveřejnění 

pravděpodobně uvedlo veřejnost v omyl 

1. Oprávněné zájmy emitenta umožňující odložit zveřejnění vnitřních informací 

8. Pro účely čl. 17 odst. 4 písm. a) nařízení o zneužívání trhu by případy, kdy okamžité 

zveřejnění vnitřních informací pravděpodobně ohrozí oprávněné zájmy emitenta, mohly 

mimo jiné zahrnovat následující okolnosti: 

a. emitent vede jednání, jejichž výsledek by byl ohrožen okamžitým zveřejněním. 

Jako příklad takových jednání lze uvést jednání týkající se fúze, akvizice, 

rozdělení a rozdělení odštěpením, nákupu nebo prodeje významných aktiv nebo 

poboček činnosti podniku, restrukturalizace a reorganizace; 

b. finanční životaschopnost emitenta je ve vážném a bezprostředním ohrožení, 

třebaže nikoli v oblasti působnosti insolvenčního práva, a okamžité zveřejnění 

vnitřních informací by vážně ohrozilo zájmy stávajících a potenciálních akcionářů 

závažným narušením závěru jednání, jejichž cílem je zajistit dlouhodobé finanční 

oživení emitenta; 
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c. vnitřní informace se týkají rozhodnutí přijatých nebo smluv uzavřených řídicím 

orgánem emitenta, které musí k tomu, aby se staly platnými, podle vnitrostátního 

práva nebo stanov emitenta schválit jiný orgán emitenta, s výjimkou valné 

hromady akcionářů, jestliže: 

i. okamžité zveřejnění těchto informací před takovým konečným 

rozhodnutím může ohrozit správné vyhodnocení informací ze strany 

veřejnosti; a 

ii. emitent zajistil, aby konečné rozhodnutí bylo přijato co nejdříve; 

d. emitent vyvinul výrobek nebo vynález a okamžité zveřejnění těchto informací by 

pravděpodobně ohrozilo emitentova práva z duševního vlastnictví; 

e. emitent plánuje koupit nebo prodat významný podíl v jiném subjektu a zveřejnění 

těchto informací by pravděpodobně ohrozilo realizaci tohoto plánu; 

f. dříve oznámenou transakci musí schválit orgán veřejné moci a toto schválení je 

podmíněno dalšími požadavky, přičemž okamžité zveřejnění těchto požadavků 

pravděpodobně ovlivní schopnost emitenta požadavky splnit, a znemožní tedy 

konečný úspěch příslušného obchodu nebo transakce. 

2. Situace, v nichž by odložení zveřejnění vnitřních informací pravděpodobně uvedlo 

veřejnost v omyl 

9. Pro účely čl. 17 odst. 4 písm. b) nařízení o zneužívání trhu situace, v nichž by odložení 

zveřejnění vnitřních informací pravděpodobně uvedlo veřejnost v omyl, zahrnují alespoň 

následující okolnosti: 

a. vnitřní informace, jejichž zveřejnění emitent hodlá odložit, se podstatným 

způsobem liší od dřívějších veřejných oznámení emitenta v dané záležitosti, ke 

které se vnitřní informace vztahují; nebo 

b. vnitřní informace, jejichž zveřejnění emitent hodlá odložit, se týkají skutečnosti, 

že finanční cíle emitenta pravděpodobně nebudou splněny, přičemž tyto cíle byly 

dříve veřejně oznámeny; nebo 

c. vnitřní informace, jejichž zveřejnění emitent hodlá odložit, jsou v rozporu 

s očekáváními trhu, přičemž tato očekávání vycházejí ze signálů, které emitent 

dříve vůči trhu vysílal, jako jsou rozhovory, propagační akce na veřejném 

prostranství nebo jiný druh komunikace organizovaný emitentem nebo s jeho 

souhlasem. 


