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FINANČNÍ SLUŽBY: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Během celosvětové finanční krize se regulaci finančních služeb a dohledu nad těmito
službami v EU dostalo velké pozornosti. Po skončení krize EU svou politiku v oblasti
finančních služeb zásadně přepracovala v zájmu obnovení stability a důvěry ve finanční
systém. V posledních letech bylo navrženo více než 40 nových opatření v čele s iniciativami,
jako je bankovní unie a unie kapitálových trhů. Reforma finančního sektoru stále probíhá.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Právním základem většiny směrnic a nařízení v oblasti finančních služeb jsou články 49, 56
a 63 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jež stanoví svobodu usazování, svobodu
poskytování služeb a volný pohyb kapitálu.

— Podrobné informace o nejdůležitějších právních předpisech a o jejich současném vývoji lze
nalézt na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro finanční
stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (GŘ FISMA).

BANKOVNICTVÍ A PLATEBNÍ STYK

A. Směrnice o kapitálových požadavcích (směrnice 2013/36/EU (CRD)) a nařízení
o kapitálových požadavcích (nařízení (EU) č. 575/213 (CRR)), společně CRD IV
1. Cíl a obsah
Cílem směrnice a nařízení je zavést moderní právní rámec pro úvěrové instituce, který je
schopen reagovat na riziko a zohledňuje mezinárodní rámcovou dohodu Basilejského výboru
pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision) o kapitálových požadavcích
úvěrových institucí (Basilej III). Tyto předpisy, jež dříve tvořily dvě směrnice, mají být přínosem
pro hospodářství EU a finanční stabilitu a přinést výhody podnikům a spotřebitelům. Aktualizují
předpisy pro schvalování a činnosti a rovněž kapitálový rámec tak, aby byl obsáhlejší a lépe
schopen reagovat na rizika. Směrnice o kapitálových požadavcích tak například výslovně ukládá
měření provozního rizika a umožňuje zlepšit řízení rizika, neboť povoluje interní systémy
pro posouzení rizika (ratingy). V souvislosti s následnými změnami (směrnice o kapitálových
požadavcích II-IV) byly zavedeny např. předpisy týkající se resekuritizace a zásad odměňování,
jakož i vyšší kapitálové požadavky. Nařízení o kapitálových požadavcích by mělo zajistit
jednotné uplatňování (jednotný soubor pravidel). V listopadu 2016 navrhla Komise změny
CRD IV / CRR, zejména s cílem zohlednit aktuální vývoj v rámci Basilejského výboru a Rady
pro finanční stabilitu týkající se závazného pákového poměru, závazného ukazatele čistého
stabilního financování (NSFR), kapitálových požadavků citlivějších vůči riziku a požadavku
„celkové absorpce ztrát“, aby měly globální systémově důležité banky minimální výši kapitálu
a další nástroje.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_en
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2. Hodnocení
Prostřednictvím směrnice o kapitálových požadavcích IV byla basilejská rámcová dohoda
provedena v právu EU a byla přizpůsobena evropskému odvětví finančních služeb, při
zohlednění priorit EP z roku 2010 (zlepšení kapitálového základu, standardů likvidity,
proticyklických opatření, pákového poměru a pokrytí úvěrového rizika protistrany). Velké
množství podrobných prováděcích předpisů, které mají být přijaty, však není snadné.
B. Směrnice o platebních službách (směrnice 2007/64/ES (PSD)) – zrušena směrnicí PSD
2 (směrnice (EU) 2015/2366)
1. Cíl a obsah
Tato směrnice usnadňuje bezhotovostní platební styk v celé EU a vytváří jednotnou
oblast pro platby v eurech (Single Euro Payments Area (SEPA)). Dalším cílem je zajistit
ochranu spotřebitele prostřednictvím požadavků na informace a podpořit hospodářskou soutěž
liberalizací trhů na základě harmonizovaných opatření pro přístup na trh. Směrnici doplňuje
nařízení (EU) č. 924/2009 a nařízení (EU) č. 260/2012. Nástroje jednotné oblasti pro platby
v eurech byly sice na konci roku 2010 zavedeny v celé EU, avšak používány byly jen v omezené
míře. Proto bylo přijato nařízení (EU) č. 260/2012, které stanoví přechod z vnitrostátních
na celoevropské platební nástroje. Na podzim roku 2015 bylo schváleno přepracované znění
směrnice (PSD 2) a směrnice PSD byla zrušena. Stanoví přísné bezpečnostní požadavky
na zahájení a zpracování elektronických plateb a na ochranu finančních údajů spotřebitelů.
Rovněž otvírá trh pro poskytovatele služeb, kteří nabízejí platební služby na základě přístupu
k informacím o platebním účtu. Omezuje se odpovědnost za neautorizované platební transakce
a zavádí se bezpodmínečné právo na vrácení finančních prostředků u inkas v eurech. Dodatečné
náklady, například za platbu kartou, jsou zakázány bez ohledu na to, zda je daný platební
nástroj použit v obchodě nebo na internetu. Směrnice PSD 2 vstoupila v platnost dne 12.
ledna 2016 a ve vnitrostátních právních předpisech má být provedena do 13. ledna 2018.
Důležitým prvkem legislativního rámce pro platební služby je rovněž nařízení (EU) 2015/751
o mezibankovních poplatcích, které stanoví maximální úroveň mezibankovních poplatků
účtovaných mezi bankami s cílem snížit náklady spojené s používáním platebních karet pro
maloobchodníky a spotřebitele.
2. Hodnocení
Některá ustanovení směrnice o platebních službách na vnitřním trhu byla kritizována: např.
chybí porovnání (příslušného) čísla IBAN se jménem majitele účtu, v důsledku čehož budou
prováděny převody prostředků i v případě, že tyto údaje nesouhlasí. Nelze také omezit zmocnění
k inkasu výší částky a je vyloučena možnost stornovat platbu po jejím přijetí. Směrnice PSD 2
vyvolala znepokojení ohledně bezpečnosti a ochrany údajů.

ODVĚTVÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

A. Směrnice o trzích finančních nástrojů (směrnice 2014/65/EU (MiFID II)) a nařízení
o trzích finančních nástrojů (nařízení (EU) č. 600/2014 (MiFIR))
1. Cíl a obsah
Směrnicí MiFID I (směrnice 2004/39/ES, zrušena) byly v roce 2004 zavedeny celoevropské
jednotné normy pro obchodování s cennými papíry, které rozvíjí hospodářskou soutěž a zvyšují
ochranu vkladatelů, mimo jiné prostřednictvím nových ustanovení na ochranu vkladatelů, větší
transparentností při poskytování provizí z poradenství v oblasti vkladů a lépe integrovanými
nabídkami služeb od poskytovatelů finančních služeb. Vkladatelé musí být informováni o všech

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0354+0+DOC+XML+V0//CS


Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 3

poplatcích a před uzavřením smlouvy také o produktu a jeho rizicích. Očekávalo se, že
tento regulační rámec zvýší důvěru vkladatelů, což mělo posílit příliv finančních prostředků
do Evropy. V roce 2014 byla schválena revize v podobě přepracovaného znění směrnice
(MiFID II) a nařízení (MiFIR), jež vytvořily nový právní rámec. Tento nový právní rámec
zavádí řadu opatření, jejichž cílem je posílit ochranu spotřebitele. Například pravidlo, že
odměňování v investičních podnicích nesmí být v rozporu s jejich povinností jednat v nejlepším
zájmu zákazníka. Jeho účelem je rovněž posílit regulaci a transparentnost finančních trhů
a hospodářskou soutěž. Zaměřuje se na rizika spojená s technologickým vývojem, jako
je algoritmické a vysokofrekvenční obchodování. Datum použitelnosti směrnice MiFID II
a nařízení MiFIR, původně stanovené na počátek roku 2017, bylo následně odloženo o jeden
rok, do 3. ledna 2018.
2. Hodnocení
Orgány ochrany vkladatelů mají výhrady např. k tomu, že důkazní břemeno chybné nebo
neúplné rady nese vkladatel, zatímco dokumentační povinnost má poradce. Porušení předpisů
o kontrole rovněž nemá žádné občanskoprávní dopady, takže se vkladatel nemůže domáhat
žádné náhrady škody. Jelikož se jedná o tzv. Lamfalussyho směrnici, je k jejímu provedení nutné
přijmout řadu prováděcích ustanovení. Totéž platí i pro novou směrnici a nařízení.
B. Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů
(směrnice 2009/65/ES (SKIPCP))
1. Cíl a obsah
Od roku 1985 mohou podílové jednotky harmonizovaných investičních fondů na základě
směrnice o SKIPCP získat „evropský pas“, díky němuž mohou být poté, co získaly povolení
v jednom členském státě, uváděny na trh ve všech ostatních členských státech. Škála
produktů, na něž se pas vztahuje, se neustále rozšiřovala a byly zohledněny aspekty ochrany
investorů. V přepracovaném znění směrnice přesněji vymezuje používání evropského pasu
pro správcovské společnosti, odstraňuje administrativní překážky pro přeshraniční uvádění
na trh a stanovuje pravidla pro spojování fondů, tzv. struktury „master-feeder“, požadavky
na depozitní banky, pravidla odpovědnosti a politiky odměňování, resp. sankce. Zlepšilo se
poskytování informací investorům i spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu. Zvláštní
nařízení upravují evropské fondy dlouhodobých investic (nařízení (EU) 2015/760 (ELTIF)),
fondy rizikového kapitálu (nařízení (EU) 345/2013 (EuVECA)) a fondy sociálního podnikání
(nařízení (EU) č. 346/2013 (EuSEF)). Směrnice 2011/61/EU stanoví pravidla pro správce
alternativních investičních fondů. Nařízení o fondech peněžního trhu přijala Rada v květnu
2017, poté co jeho znění schválil Parlament.
2. Hodnocení
I v případě směrnice o SKIPCP je nutné schválit řadu prováděcích opatření, např. v oblasti
sdružování, postupu oznamování, pasu pro správcovské společnosti či klíčových informací pro
investory.

POJIŠTĚNÍ

A. Směrnice o pojišťovací a zajišťovací činnosti (směrnice 2009/138/ES (Solventnost II))
1. Cíl a obsah
Směrnice reformuje finanční dohled nad pojišťovnami a nahrazuje dosavadní statický model
dohledu dynamickým přístupem založeným na riziku s cílem zajistit lepší ochranu spotřebitelů
i podniků. Upravuje přiměřenost rizika a řízení kapitálu. Dále prohlubuje integraci trhu pojištění
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v EU a účinněji chrání pojistníky a oprávněné osoby, což ve svém důsledku povede ke zlepšení
mezinárodní konkurenceschopnosti pojišťoven a zajišťoven EU.
V původních směrnicích bylo stanoveno statické schéma výpočtu míry solventnosti, jejíž výše
se řídila celkovým objemem obchodů, přičemž se zohledňovaly čistě bilanční výše. Solventnost
II se více zaměřuje na skutečná rizika a dohled klade důraz na individuální míru rizika každého
podniku. Nyní musí být zohledňována veškerá příslušná kvantifikovatelná rizika (přinejmenším
tržní riziko, úvěrové riziko, upisovací riziko a operační riziko). Nový systém dohledu zajišťuje,
aby měly pojišťovny dostatečné kapitálové zdroje na pokrytí svých rizik. To je doplněno
minimálním kapitálovým požadavkem.
2. Hodnocení
Pojišťovny jsou díky směrnici Solventnost II konkurenceschopnější na stále globalizovanějším
trhu. Orgány dohledu se však obávají, že větší konkurence by mohla vést k navýšení počtu
případů platební neschopnosti, k poklesu důvěry spotřebitelů a rovněž k tlaku na malé a střední
pojistitele. V krátkodobém horizontu by mohlo dojít ke snížení pojistných záruk na vysoká
dlouhodobá rizika (v důsledku vyšších kapitálových požadavků) a pojistitelé by mohli omezit
křížové dotování, což by mohlo vést ke zvýšení některých sazeb. V roce 2011 přijala Komise
návrh „Omnibus II“ s cílem zohlednit novou strukturu dohledu a především zřízení Evropského
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na začátku roku 2011.
Vzhledem k pozdnímu přijetí návrhu Omnibus II byla lhůta pro provedení směrnice Solvency
II ve vnitrostátních právních předpisech posunuta na 1. ledna 2016.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Proces přijímání a provádění právních předpisů EU v oblasti finančních služeb upravuje tzv.
Lamfalussyho proces, v jehož rámci Parlament a Rada přijímají základní akty (úroveň 1)
postupem spolurozhodování. Parlament má rovněž kontrolní úlohu při přijímání opatření úrovně
2.
Parlament také vytrvale podporuje práci Komise, podněcuje diskuse a přichází s vlastními
podněty (např. omezení systému odměňování v oblasti bankovnictví a investic), aby ozřejmil
svůj postoj. Díky svému aktivnímu přístupu se Parlament významně zapojuje do probíhající
diskuse s Komisí, Radou a mezinárodními institucemi o rozvoji struktury a regulace dohledu
nad finančními trhy i do hledání možností, jak zabránit systémovému riziku.
Dražen Rakić
11/2017

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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