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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Souvislosti 

Stávající směrnice o prospektu č. 2003/71/ES harmonizuje pravidla pro zveřejňování 

prospektů v případech, kdy podniky chtějí získat kapitál vydáváním akcií, nebo nabízením 

investičních příležitostí široké veřejnosti. Prospekt musí obsahovat informace, které investoři 

potřebují k přijímání informovaných investičních rozhodnutí.  

 

V rámci budování unie kapitálových trhů navrhla Komise přepracování směrnice o prospektu, 

kterým by podnikům, zejména malým a středním, zajistila jednodušší a levnější způsob 

získávání kapitálu a na jehož základě by byly případným investorům, včetně drobných 

investorů, poskytovány jasné informace. 

 

Výbor IMCO nese odpovědnost za legislativní dohled nad zájmy spotřebitelů v široké škále 

odvětví, včetně finančních služeb, i za posilování konkurenceschopnosti na jednotném trhu. 

Pro drobné investory je přístup k náležitým informacím důležitý proto, aby mohli přijímat 

informovaná rozhodnutí. 

 

Souhrn 

Navrhovatelka doporučuje, aby „souhrn“ byl přejmenován na „úvodní souhrn“, což by 

přesněji odráželo jeho účel. Dále navrhuje, aby souhrn byl povinně vypracováván jen tehdy, 

pokud budou cenné papíry nabízeny drobným investorům. Měl by to být krátký dokument, 

který bude stručný a snadno srovnatelný.  

 

Domnívá se nicméně, že režim týkající se souhrnu, který navrhuje Komise, je v určitých 

případech formulován příliš normativně, například pokud jde o stanovení délky na maximálně 

šest stránek a stanovení rizikových faktorů na pět.  Uvítala by komentář k těmto bodům. 

 

Jazyk 

Navrhovatelka podporuje myšlenku, že investor by měl mít možnost přečíst si souhrn 

prospektu v jednom z úředních jazyků svého domovského členského státu, a navrhuje, aby 

byl souhrn prospektu případně přeložen za použití stejného jazykového režimu jako je režim 

dohodnutý v nařízení o produktech s investiční složkou (nařízení PRIIP). 

 

Nekapitálové cenné papíry 

Navrhovatelka podporuje otevření trhu s nekapitálovými cennými papíry drobným 

investorům a odstranění osvobození od povinnosti zveřejnit prospekt v případě dluhopisů 

s jednotkovou hodnotou nad 100 000 EUR. Pokládá nicméně za nezbytné rozlišovat z 

hlediska zveřejňování mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými investory. 

 

Prahové hodnoty 

Zpravodaj výboru ECON navrhl zvýšení a snížení některých prahových hodnot, aby usnadnil 

situaci malým a středním podnikům, které chtějí vstoupit na kapitálové trhy. Navrhovatelka 

výboru IMCO se domnívá, že umožní-li se malým a středním podnikům větší přístup 

k financím, bude to přínosné, a že i spotřebitelé by mohli těžit z většího výběru investičních 

možností. Vzhledem k typu spotřebitelů, kteří by do těchto nabídek mohli investovat, se 

navrhovatelka výboru IMCO domnívá, že změny v prahových hodnotách nebudou mít 

pravděpodobně výrazný dopad na ochranu spotřebitelů. Přesto navrhuje, že výbor IMCO by 
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měl tyto změny přezkoumat, a proto opět předložila příslušné pozměňovací návrhy 

k hlasování ve výboru IMCO. 

 

Sekundární emise 

V návrhu Komise se v souvislosti se sekundárními emisemi navrhuje minimální režim 

zveřejňování. Administrativní náklady přibližně 70 % emisí se tak značně sníží. 

Navrhovatelka výboru IMCO tento návrh podporuje pod podmínkou, že nedojde k žádné 

podstatné změně, a předložila v tomto ohledu pozměňovací návrh. 

 

Skupinové financování 

Navrhovatelka si je vědoma toho, že Komise uvažuje o skupinovém financování, a domnívá 

se, že drobní investoři jednoznačně vítají příležitosti, jež toto financování přináší. Je toho 

názoru, že příslušnou míru ochrany spotřebitelů by měly nabídnout platformy, a v tomto 

ohledu předložila i pozměňovací návrh. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Toto nařízení představuje důležitý 

krok k dokončení unie kapitálových trhů 

stanovené ve sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů s názvem „Akční plán pro 

vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 

30. září 2015. Cílem unie kapitálových trhů 

je pomoci podnikům využívat různorodější 

zdroje kapitálu pocházející odkudkoli z 

Evropské unie (dále jen „Unie“), zvýšit 

účinnost fungování trhů a nabídnout 

investorům a vkladatelům další příležitosti 

pro investice, a to s cílem posílit růst a 

vytvářet pracovní místa. 

(1) Toto nařízení představuje důležitý 

krok k dokončení unie kapitálových trhů 

stanovené ve sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů s názvem „Akční plán pro 

vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 

30. září 2015. Cílem unie kapitálových trhů 

je pomoci podnikům využívat různorodější 

zdroje kapitálu pocházející odkudkoli z 

Evropské unie (dále jen „Unie“), zvýšit 

účinnost fungování trhů a nabídnout 

investorům a vkladatelům další příležitosti 

pro investice, a to s cílem posílit růst a 

vytvářet pracovní místa, zejména v případě 

malých a středních podniků. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Zveřejňování informací v případě 

nabídek cenných papírů veřejnosti nebo 

přijetí cenných papírů k obchodování na 

regulovaném trhu má zásadní význam pro 

ochranu investorů, neboť se tak odstraňují 

informační asymetrie mezi investory a 

emitenty. Díky harmonizaci zveřejňování 

je možné vytvořit mechanismus 

přeshraničních schvalování, který 

usnadňuje účinné fungování vnitřního trhu 

s širokou škálou cenných papírů. 

(3) Zveřejňování informací v případě 

nabídek cenných papírů veřejnosti nebo 

přijetí cenných papírů k obchodování na 

regulovaném trhu má zásadní význam pro 

ochranu investorů, neboť se tak zmírňují 

informační asymetrie mezi investory a 

emitenty. Díky harmonizaci zveřejňování 

je možné vytvořit mechanismus 

přeshraničních schvalování, který 

usnadňuje účinné fungování vnitřního trhu 

s širokou škálou cenných papírů. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Toto nařízení má zaručit ochranu 

investorů a účinnost trhu a zároveň posílit 

jednotný trh pro kapitál. Poskytování 

informací podle povahy emitenta a 

cenných papírů, které je nezbytné k tomu, 

aby investoři mohli činit informovaná 

investiční rozhodnutí, společně s pravidly 

chování podniků zaručuje ochranu 

investorů. Kromě toho jsou tyto údaje 

účinným prostředkem zvyšování důvěry v 

cenné papíry, a tím přispívají k řádnému 

fungování a rozvoji trhů cenných papírů. 

Vhodným způsobem pro zpřístupnění 

těchto údajů veřejnosti je zveřejnění 

prospektu. 

(7) Toto nařízení má zaručit ochranu 

investorů a účinnost trhu a zároveň posílit 

jednotný trh pro kapitál a usnadnit přístup 

na něj malým a středním podnikům. 
Poskytování informací podle povahy 

emitenta a cenných papírů, které je 

nezbytné k tomu, aby investoři mohli činit 

informovaná investiční rozhodnutí, 

společně s pravidly chování podniků 

zaručuje ochranu investorů. Kromě toho 

jsou tyto údaje účinným prostředkem 

zvyšování důvěry v cenné papíry, a tím 

přispívají k řádnému fungování a rozvoji 

trhů cenných papírů. Vhodným způsobem 

pro zpřístupnění těchto údajů veřejnosti je 

zveřejnění prospektu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) U veřejných nabídek cenných 

papírů s protiplněním pod 500 000 EUR 

jsou náklady na sestavení prospektu podle 

tohoto nařízení pravděpodobně neúměrné 

předpokládaným výnosům plynoucím z 

nabídky. Proto je vhodné, aby se 

požadavek vypracovat prospekt podle 

tohoto nařízení na tyto malé nabídky 

nevztahoval. Členské státy by na 

vnitrostátní úrovni neměly ukládat 

požadavky, které by představovaly 

neúměrnou či zbytečnou zátěž ve vztahu k 

takovýmto nabídkám, a tím zvyšovaly 

roztříštěnost vnitřního trhu. 

(12) U veřejných nabídek cenných 

papírů s celkovým protiplněním v Unii 

nižším než 1 000 000 EUR jsou náklady na 

sestavení prospektu podle tohoto nařízení 

pravděpodobně neúměrné předpokládaným 

výnosům plynoucím z nabídky. Proto je 

vhodné, aby se požadavek vypracovat 

prospekt podle tohoto nařízení na tyto malé 

nabídky nevztahoval. Členské státy by dále 

na vnitrostátní úrovni neměly ukládat 

požadavky, které by představovaly 

neúměrnou či zbytečnou zátěž ve vztahu k 

takovýmto nabídkám, a tím zvyšovaly 

roztříštěnost vnitřního trhu. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Ačkoliv může být přiměřené 

vyjmout z tohoto nařízení veřejné nabídky 

cenných papírů s protiplněním nižším než 

1 000 000 EUR, přesto by měla být ve 

vztahu k těmto nabídkám uplatněna 

minimální ochrana spotřebitelů, 

například v oblastech, jako je skupinové 

financování. Tato ochrana by mohla 

mimo jiné spočívat ve zřetelných 

varováních před riziky, v základních 

požadavcích na zveřejňování a v 

organizačních podmínkách, v právu na 

odstoupení od smlouvy a ve stropech 

stanovených pro objemy investic. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pokud jsou veřejné nabídky 

cenných papírů určeny pouze domácím 

investorům v jednom členském státě, a 

tudíž nemají přeshraniční účinky, a pokud 

takovéto nabídky nepřesahují celkové 

protiplnění ve výši 10 000 000 EUR, není 

mechanismus schvalování podle tohoto 

nařízení nutný a vypracování prospektu 

může představovat nepřiměřené náklady. 

Proto je vhodné umožnit členským státům, 

aby se rozhodly, že takovéto druhy nabídek 

osvobodí od povinnosti vypracovat 

prospekt, která je stanovena v tomto 

nařízení, přičemž zohlední úroveň 

ochrany domácích investorů, kterou 

považují za vhodnou. Členské státy by 

zejména měly mít možnost stanovit ve 

svých vnitrostátních právních předpisech 

prahovou hodnotu v rozmezí od 500 000 

EUR do 10 000 000 EUR, která bude 

vyjádřena jako celkové protiplnění u 

nabídky po dobu 12 měsíců, od které by se 

toto osvobození mělo uplatňovat. 

(13)  Pokud jsou veřejné nabídky 

cenných papírů určeny pouze domácím 

investorům v jednom členském státě, a 

tudíž nemají přeshraniční účinky, a pokud 

takovéto nabídky nepřesahují celkové 

protiplnění ve výši 10 000 000 EUR, 

vyjádřenou jako celkové protiplnění u 

nabídky za období 12 měsíců, není 

mechanismus schvalování podle tohoto 

nařízení nutný a vypracování prospektu 

může představovat nepřiměřené náklady. 

Proto by měly členské státy takovéto 

druhy nabídek osvobodit od povinnosti, 

která je stanovena v tomto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Souhrn prospektu by měl být pro 

investory, a to zejména investory drobné, 

užitečným zdrojem informací. Měl by být 

nedílnou součástí prospektu a soustředit se 

na klíčové informace, které investoři 

potřebují, aby se mohli rozhodnout, které 

nabídky a přijetí cenných papírů k 

obchodování dále zváží. Tyto klíčové 

informace by měly v hlavních rysech 

(22) Souhrn prospektu by měl být pro 

investory, a to zejména investory drobné a 

pro malé a střední podniky, užitečným 

zdrojem informací. Měl by být nedílnou 

součástí prospektu a soustředit se na 

klíčové informace, které investoři 

potřebují, aby se mohli rozhodnout, které 

nabídky a přijetí cenných papírů k 

obchodování dále zváží. Tyto klíčové 
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charakterizovat emitenta, případného 

ručitele a cenné papíry, které jsou nabízeny 

nebo přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu, a uvádět i rizika s nimi 

spojená. Měly by rovněž obsahovat obecné 

podmínky nabídky. Zejména popis 

rizikových faktorů v souhrnu by měl 

sestávat z omezeného výběru specifických 

rizik, která emitent považuje za 

nejpodstatnější. 

informace by měly v hlavních rysech 

charakterizovat emitenta, případného 

ručitele a cenné papíry, které jsou nabízeny 

nebo přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu, a uvádět i rizika s nimi 

spojená. Měly by rovněž obsahovat obecné 

podmínky nabídky. Zejména popis 

rizikových faktorů v souhrnu by měl 

sestávat z omezeného výběru specifických 

rizik, která emitent považuje za 

nejpodstatnější. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 43 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(43) Jedním z hlavních cílů unie 

kapitálových trhů je usnadnit malým a 

středním podnikům v Unii přístup k 

financování na kapitálových trzích. Jelikož 

takovéto společnosti zpravidla potřebují 

získat poměrně nižší částky než jiní 

emitenti, náklady na sestavení prospektu 

mohou být nepřiměřeně vysoké a mohou je 

odrazovat od toho, aby veřejně nabízely 

své cenné papíry. Současně mohou malé a 

střední podniky vzhledem ke své velikosti 

a kratší existenci nést vyšší investiční 

riziko než větší emitenti a měly by 

zveřejňovat dostatečné informace, aby 

investoři mohli přijímat investiční 

rozhodnutí. Při kalibrování obsahu 

prospektu, který se vztahuje na malé a 

střední podniky, je proto je třeba nastolit 

patřičnou rovnováhu mezi nákladově 

efektivním přístupem k finančním trhům a 

ochranou investorů a je třeba vyvinout 

zvláštní režim zveřejňování pro malé a 

střední podniky, aby bylo tohoto cíle 

dosaženo. 

(43) Jedním z hlavních cílů unie 

kapitálových trhů je usnadnit malým a 

středním podnikům, které jsou hlavním 

motorem hospodářství EU, v Unii přístup 

k financování na kapitálových trzích. 

Jelikož takovéto společnosti zpravidla 

potřebují získat poměrně nižší částky než 

jiní emitenti, náklady na sestavení 

prospektu mohou být nepřiměřeně vysoké 

a složité administrativní postupy mohou 

odrazovat od toho, aby veřejně nabízely 

své cenné papíry. Současně mohou malé a 

střední podniky vzhledem ke své velikosti 

a kratší existenci nést vyšší investiční 

riziko než větší emitenti a měly by 

zveřejňovat dostatečné informace, aby 

investoři mohli přijímat investiční 

rozhodnutí. Při kalibrování obsahu 

prospektu, který se vztahuje na malé a 

střední podniky, je proto je třeba nastolit 

patřičnou rovnováhu mezi nákladově 

efektivním přístupem k finančním trhům a 

ochranou investorů a je třeba vyvinout 

zvláštní režim zveřejňování pro malé a 

střední podniky, aby bylo tohoto cíle 

dosaženo. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 44 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(44) Minimální informace, které musí 

zveřejňovat malé a střední podniky v rámci 

zvláštního režimu zveřejňování, by měly 

být stanoveny tak, aby se soustředily 

především na údaje, které jsou podstatné a 

relevantní pro společnosti takové velikosti 

a pro jejich investory, a měly by se snažit 

zaručit přiměřenost mezi velikostí 

společnosti a jejími potřebami ohledně 

získání finančních prostředků na jedné 

straně a náklady na vypracování prospektu 

na straně druhé. Aby se zaručilo, že malé a 

střední podniky mohou sestavovat 

prospekty, aniž by jim přitom vznikly 

náklady nepřiměřené jejich velikosti, a 

tudíž i rozsahu získaných prostředků, měl 

by být zvláštní režim zveřejňování pro 

malé a střední podniky pružnější než režim, 

který se vztahuje na společnosti na 

regulovaných trzích, měl by však přesto 

zaručovat, že jsou zveřejňovány klíčové 

informace, které investoři potřebují. 

(44) Omezené informace, které musí 

zveřejňovat malé a střední podniky v rámci 

zvláštního režimu zveřejňování, by měly 

být zaměřeny především na údaje, které 

jsou podstatné a relevantní pro společnosti 

takové velikosti a pro jejich investory. 

Měly by se snažit zaručit přiměřenost mezi 

velikostí společnosti a jejími potřebami 

ohledně získání finančních prostředků na 

jedné straně a náklady na vypracování 

prospektu na straně druhé. Aby se zaručilo, 

že malé a střední podniky mohou 

sestavovat prospekty, aniž by jim přitom 

vznikly náklady nepřiměřené jejich 

velikosti, a tudíž i rozsahu získaných 

prostředků, měl by být zvláštní režim 

zveřejňování pro malé a střední podniky 

pružnější než režim, který se vztahuje na 

společnosti na regulovaných trzích, měl by 

však přesto zaručovat, že jsou 

zveřejňovány klíčové informace, které 

investoři potřebují. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 47 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(47) Příznivé zacházení poskytované 

emisím nekapitálových cenných papírů s 

jednotkovou jmenovitou hodnotou 

přesahující 100 000 EUR může narušovat 

strukturu dluhových trhů, vytvářet 

překážky pro řádnou diverzifikaci portfolií 

a vývoj elektronických obchodních 

platforem, a tím oslabit likviditu na 

sekundárním trhu, a může také omezit 

vypouští se 
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investiční výběr pro drobné investory tím, 

že je připraví o příležitost získat podnikové 

dluhopisy investičního stupně. Proto je 

vhodné odstranit osvobození od povinnosti 

zveřejnit prospekt pro nabídky 

nekapitálových cenných papírů s 

jednotkovou jmenovitou hodnotou 

alespoň 100 000 EUR a odstranit nižší 

normu pro zveřejňování, která je 

poskytována prospektům, jež se týkají 

nekapitálových cenných papírů, původně 

stanovenou ve směrnici 2003/71/ES. 

Zejména je vhodné sjednotit minimální 

požadavky na informace u nekapitálových 

prospektů, a tím nahradit dvojí normu pro 

zveřejňování pro emise zacílené na 

kvalifikované investory a emise zacílené 

na investory nekvalifikované. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 49 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(49) Vynechání citlivých informací v 

prospektu by mělo být povoleno formou 

výjimky udělené za určitých okolností 

příslušným orgánem, aby se předešlo 

situacím poškozujícím emitenta. 

(49) Vynechání citlivých informací v 

prospektu by mělo být povoleno formou 

výjimky udělené za určitých okolností 

příslušným orgánem, aby se předešlo 

situacím poškozujícím emitenta, za 

předpokladu, že neuvedení těchto údajů 

neuvádí veřejnost v omyl ohledně 

skutečností a okolností, jejichž znalost je 

podstatná pro informované posouzení 

emitenta, předkladatele nabídky nebo 

ručitele. 

Odůvodnění 

Tento bod odůvodnění by měl být v souladu s odpovídajícím článkem návrhu (čl. 17 odst. 2 

písm. b)). 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nabídku cenných papírů určenou 

méně než 150 fyzickým nebo právnickým 

osobám v jednom členském státě, jiným 

než kvalifikovaným investorům; 

b) nabídku cenných papírů určenou 

méně než 500 fyzickým nebo právnickým 

osobám v jednom členském státě, jiným 

než kvalifikovaným investorům; stávající 

akcionáři a zaměstnanci nejsou zahrnuti, 

když se určuje počet osob, kterým je 

nabídka určena; 

Pozměňovací návrh 13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) nabídku cenných papírů 

s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve 

výši nejméně 100 000 EUR; 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) nabídku cenných papírů s celkovou 

hodnotou protiplnění v Unii nižší než 500 

000 EUR; tento limit se vypočítá za období 

12 měsíců; 

d) nabídku cenných papírů s celkovou 

hodnotou protiplnění v Unii nižší než 1 000 

000 EUR; tento limit se vypočítá za období 

12 měsíců; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. v a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 va) „drobným investorem“ se rozumí 

drobný investor definovaný v čl. 4 bodě 6 

nařízení (EU) č. 1286/2014. 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se zavádí definice „drobného investora“ uvedená v nařízení o 

PRIIP. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát může osvobodit 

veřejné nabídky cenných papírů od 

požadavku zveřejnit prospekt podle 

odstavce 1, pokud: 

2. Veřejné nabídky cenných papírů 

budou osvobozeny od požadavku zveřejnit 

prospekt podle odstavce 1, pokud: 

a)  je nabídka učiněna pouze v tomto 

členském státě, a 

a)  nabídka nepodléhá oznámení podle 

článku 24, a 

b)  celkové protiplnění u nabídky je 

nižší než peněžní částka vypočtená v 

průběhu 12 měsíců a nepřesahuje 10 000 

000 EUR. 

b)  celkové protiplnění u nabídky je 

nižší než peněžní částka vypočtená v 

průběhu 12 měsíců a nepřesahuje 10 000 

000 EUR. 

Členské státy uvědomí Komisi a orgán 

ESMA o využití možnosti podle tohoto 

odstavce a sdělí jim výši zvoleného 

protiplnění za nabídku, pod jehož úrovní 

se na domácí nabídky vztahuje 

osvobození. 

Členské státy neuloží ani nezachovají 

povinnost poskytnutí informací pro 

nabídky vyjmuté podle tohoto odstavce. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Odchylně od prvního pododstavce, jestliže 

se prospekt týká přijetí k obchodování na 

regulovaném trhu nekapitálových 

cenných papírů nabízených výhradně 

kvalifikovaným investorům nebo má 

hodnotu minimálně 100 000 EUR, souhrn 

se nepožaduje. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Obsah souhrnu je přesný, poctivý, 

jasný a nezavádějící. Musí odpovídat 

ostatním částem prospektu. 

2. Obsah souhrnu je přesný, poctivý, 

jasný a nezavádějící a jsou v něm uvedeny 

všechny relevantní informace. Musí 

odpovídat ostatním částem prospektu. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Souhrn se vypracuje jako krátký dokument, 

který je výstižný a má v tištěné podobě 

nanejvýš šest stran formátu A4. Souhrn: 

Souhrn se vypracuje jako krátký dokument, 

který je výstižný a má v tištěné podobě 

nanejvýš šest, případně může být zvýšen až 

na maximálně 10 stran formátu A4. 

Souhrn: 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je sepsán v jazyce a stylem, které 

umožňují snadno porozumět informacím, a 

zejména v jazyce, který je jasný, 

netechnický, stručný a srozumitelný. 

b) je sepsán v jazyce a stylem, které 

umožňují snadno porozumět informacím, a 

zejména v jazyce, který je jasný, 

netechnický, stručný a srozumitelný 

příslušnému typu investorů. 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  úvod, jenž obsahuje upozornění; a) úvod, jenž obsahuje upozornění, 

včetně rozsahu, do něhož mohou investoři 

o své investice v nejhorším případě přijít; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Úvod souhrnu obsahuje název 

cenných papírů, totožnost a kontaktní údaje 

emitenta, předkladatele nabídky nebo 

osoby, která žádá o přijetí, totožnost a 

kontaktní údaje příslušného orgánu 

domovského členského státu a datum 

vypracování dokumentu. Obsahuje 

upozornění, že: 

5. Úvod souhrnu podle odstavce 4 

bodu a) obsahuje název cenných papírů, 

totožnost a kontaktní údaje emitenta, 

předkladatele nabídky nebo osoby, která 

žádá o přijetí, totožnost a kontaktní údaje 

příslušného orgánu domovského členského 

státu a datum vypracování dokumentu. 

Obsahuje upozornění, že: 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 6 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v rámci dílčího oddílu s názvem c) v rámci dílčího oddílu s názvem 
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„Jaká jsou hlavní rizika, která se týkají 

konkrétně daného emitenta?" stručný popis 

ne více než pěti nejpodstatnějších 

rizikových faktorů, které se týkají daného 

emitenta a jsou součástí kategorie 

nejpodstatnějších rizik podle článku 16. 

„Jaká jsou hlavní rizika, která se týkají 

konkrétně daného emitenta?" stručný a 

jasný popis ne více než pěti 

nejpodstatnějších rizikových faktorů, které 

se týkají daného emitenta a jsou součástí 

kategorie nejpodstatnějších rizik podle 

článku 16; počet rizikových faktorů může 

být případně zvýšen na maximálně osm. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 7 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) v dílčím oddíle s názvem „Jaká jsou 

hlavní rizika, která se týkají konkrétně 

daných cenných papírů?" stručný popis ne 

více než pěti nejpodstatnějších rizikových 

faktorů, které se týkají daných cenných 

papírů a jsou součástí kategorie 

nejpodstatnějších rizik podle článku 16. 

d) v dílčím oddíle s názvem „Jaká jsou 

hlavní rizika, která se týkají konkrétně 

daných cenných papírů?" stručný a jasný 

popis ne více než pěti nejpodstatnějších 

rizikových faktorů, které se týkají daných 

cenných papírů a jsou součástí kategorie 

nejpodstatnějších rizik podle článku 16; 

počet rizikových faktorů může být 

případně zvýšen na maximálně osm. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud se informace uvedené v 

registračním formuláři předloženém v 

rámci původního prospektu podstatným 

způsobem nezměnily, zvláštní registrační 

formulář pro účely sekundární emise již 

nemusí být před zveřejněním schválen 

příslušným orgánem. 
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Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Malé a střední podniky se mohou v 

případě veřejné nabídky cenných papírů 

rozhodnout, že sestaví prospekt v rámci 

minimálního režimu zveřejňování, jestliže 

žádné jejich cenné papíry nebyly přijaty k 

obchodování na regulovaném trhu. 

Emitenti se mohou v případě veřejné 

nabídky cenných papírů rozhodnout, že 

sestaví prospekt v rámci přiměřeného 

režimu zveřejňování stanoveného v tomto 

článku, jestliže žádné jejich cenné papíry 

nebyly přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu, a za předpokladu, že 

buď: 

 a)  nabízejí cenné papíry veřejnosti a 

celková hodnota této nabídky v Unii 

nepřesahuje 10 000 000 EUR, přičemž 

tato hodnota se vypočítá za období 12 

měsíců a je oznámena v souladu s 

článkem 24; nebo 

 b)  malé a střední podniky nabízejí 

cenné papíry veřejně alespoň v jednom 

členském státě. 

 (Změna z „minimálního“ na „přiměřený“ 

režim zveřejňování je horizontální a 

vyžaduje celkovou odpovídající změnu.) 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Rizikové faktory uvedené v 

prospektu se omezí na rizika, která se 

konkrétně týkají emitenta a/nebo cenných 

papírů a jsou důležitá pro přijetí 

informovaného investičního rozhodnutí a 

jsou potvrzena obsahem registračního 

formuláře a popisem cenných papírů. 

Faktory se rozčlení nanejvýš do tří 

samostatných kategorií, které se budou 

odlišovat podle poměrné závažnosti na 

základě toho, jak emitent hodnotí 

1. Rizikové faktory uvedené v 

prospektu se omezí na rizika, která se 

konkrétně týkají emitenta a/nebo cenných 

papírů a jsou důležitá pro přijetí 

informovaného investičního rozhodnutí a 

jsou potvrzena obsahem registračního 

formuláře a popisem cenných papírů. 
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pravděpodobnost jejich výskytu a 

očekávaný rozsah jejich nepříznivého 

dopadu. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán ESMA vyvine pokyny, podle 

nichž budou příslušné orgány moci 

posoudit, do jaké míry jsou rizikové 

faktory specifické a podstatné, a rozdělit 

rizikové faktory do kategorií. 

2. Orgán ESMA vyvine pokyny pro 

posuzování toho, do jaké míry jsou 

rizikové faktory specifické a podstatné. 

Kromě toho vypracuje orgán ESMA také 

pokyny, které budou příslušným orgánům 

pomáhat při jejich přezkumu rizikových 

faktorů, a to způsobem, který podpoří 

řádné a vhodně zaměřené zveřejňování 

rizikových faktorů ze strany emitentů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Výše poplatků, které si účtuje 

příslušný orgán domovského členského 

státu za schválení prospektů, registraci 

dokumentů včetně univerzálního 

registračního formuláře, dodatků a změn, 

jakož i za uložení univerzálních 

registračních formulářů, jejich změn a 

konečných podmínek, se zveřejní alespoň 

na webových stránkách příslušného 

orgánu. 

9. Výše poplatků, které si účtuje 

příslušný orgán domovského členského 

státu za schválení prospektů, registraci 

dokumentů včetně univerzálního 

registračního formuláře, dodatků a změn, 

jakož i za uložení univerzálních 

registračních formulářů, jejich změn a 

konečných podmínek, musí být přiměřená 

a zveřejní se alespoň na webových 

stránkách příslušného orgánu. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Aniž je dotčen článek 30 nařízení 

(EU) č. 1095/2010, orgán ESMA uspořádá 

a provede alespoň jedno srovnávací 

hodnocení postupů příslušných orgánů pro 

kontrolu a schválení, a to včetně oznámení 

schválení mezi příslušnými orgány. 

Srovnávací přezkum rovněž posoudí, jaký 

dopad mají různé přístupy příslušných 

orgánů ke kontrole a schválení na 

schopnost emitenta získat kapitál v 

Evropské unii. Zpráva o srovnávacím 

přezkumu se zveřejní nejpozději do tří let 

po datu použití tohoto nařízení. V rámci 

tohoto srovnávacího přezkumu si orgán 

ESMA ve vhodných případech vyžádá 

stanoviska či doporučení od skupiny 

subjektů působících v oblasti cenných 

papírů a trhů, která je uvedena v článku 37 

nařízení (EU) č. 1095/2010. 

12. Aniž je dotčen článek 30 nařízení 

(EU) č. 1095/2010, orgán ESMA rovněž 

uspořádá a provede alespoň jedno 

srovnávací hodnocení postupů příslušných 

orgánů pro kontrolu a schválení, a to 

včetně oznámení schválení mezi 

příslušnými orgány. Srovnávací přezkum 

rovněž posoudí, jaký dopad mají různé 

přístupy příslušných orgánů ke kontrole a 

schválení na schopnost emitenta získat 

kapitál v Evropské unii. Zpráva o 

srovnávacím přezkumu se zveřejní 

nejpozději do tří let po datu použití tohoto 

nařízení. Tato zpráva bude rovněž 

přístupná v online formátu. V rámci 

tohoto srovnávacího přezkumu si orgán 

ESMA ve vhodných případech vyžádá 

stanoviska či doporučení od skupiny 

subjektů působících v oblasti cenných 

papírů a trhů, která je uvedena v článku 37 

nařízení (EU) č. 1095/2010. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Jakýkoliv poplatek, který si 

příslušný orgán naúčtuje za kontrolu 

inzerce podle tohoto článku, musí mít 

přiměřenou výši. 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušný orgán každého hostitelského Příslušný orgán každého hostitelského 
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členského státu může požadovat, aby byl 

souhrn uvedený v článku 7 přeložen do 

jeho úředního jazyka nebo jazyků, 

nevyžaduje však překlad žádné další části 

prospektu. 

členského státu bude požadovat, aby byl 

souhrn uvedený v článku 7 vypracován v 

úředních jazycích nebo v jednom z 

úředních jazyků používaných v té části 

členského státu, v níž se cenný papír 

nabízí, nebo v jiném jazyce, který 

příslušné orgány daného členského státu 

akceptují, nebo aby byl do jednoho z 

těchto jazyků přeložen v případě, že byl 

vypracován v jiném jazyce.  

 Tento překlad musí věrně a přesně 

zachycovat obsah originálního 

dokumentu. 

 Příslušný orgán každého hostitelského 

členského státu nevyžaduje překlad žádné 

další části prospektu. 

 Je-li cenný papír v členském státě nabízen 

pomocí propagačních dokumentů v 

jednom nebo více úředních jazycích 

tohoto členského státu, je úvodní souhrn 

vypracován alespoň v odpovídajících 

úředních jazycích. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z článku 7 nařízení o PRIIP. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušný orgán každého hostitelského 

členského státu může požadovat, aby byl 

souhrn uvedený v článku 7 přeložen do 

jeho úředního jazyka nebo jazyků, 

nevyžaduje však překlad žádné další části 

prospektu. 

Příslušný orgán každého hostitelského 

členského státu bude požadovat, aby byl 

souhrn uvedený v článku 7 vypracován v 

úředních jazycích nebo v jednom z 

úředních jazyků používaných v té části 

členského státu, v níž se cenný papír 

nabízí, nebo v jiném jazyce, který 

příslušné orgány daného členského státu 

akceptují, nebo aby byl do jednoho z 

těchto jazyků přeložen v případě, že byl 

vypracován v jiném jazyce. 
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 Tento překlad musí věrně a přesně 

zachycovat obsah originálního 

dokumentu.  

 Příslušný orgán každého hostitelského 

členského státu nevyžaduje překlad žádné 

další části prospektu. 

 Je-li cenný papír v členském státě nabízen 

pomocí propagačních dokumentů v 

jednom nebo více úředních jazycích 

tohoto členského státu, je úvodní souhrn 

vypracován alespoň v odpovídajících 

úředních jazycích. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z článku 7 nařízení o PRIIP. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely článku 27 a, je-li to považováno 

za nezbytné, pro účely článku 26 příslušné 

orgány členských států uzavřou dohody o 

spolupráci s orgány i třetích zemí, které se 

týkají výměny informací s orgány dohledu 

třetích zemí a vymáhání povinností, které z 

tohoto nařízení vyplývají v třetích zemích. 

Tyto dohody zajistí alespoň účinnou 

výměnu informací, která příslušným 

orgánům umožňuje plnit jejich povinnosti 

podle tohoto nařízení. 

Pro účely článku 27 a, je-li to považováno 

za nezbytné, pro účely článku 26 příslušné 

orgány členských států uzavřou dohody o 

spolupráci v oblasti dohledu s příslušnými 

orgány třetích zemí, které se týkají výměny 

informací a vymáhání povinností, které z 

tohoto nařízení vyplývají v třetích zemích. 

Tyto dohody o spolupráci v oblasti 

dohledu zajistí účinnou výměnu informací, 

která příslušným orgánům umožňuje plnit 

své povinnosti podle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy přijmou veškerá 

opatření, jež jsou potřebná k zajištění 

optimálních postupů oznamování ve věci 
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porušení tohoto nařízení. 
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