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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Stávající obezřetnostní režimy 

podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 

2013/36/EU jsou z velké části založeny na 

opakovaných iteracích mezinárodních 

regulačních standardů stanovených 

Basilejským výborem pro bankovní dohled 

pro velké bankovní skupiny a pouze 

částečně řeší specifická rizika spojená s 

různými činnostmi investičních podniků. 

Zvláštní zranitelnosti a rizika spojená s 

investičními podniky by proto měla být 

dále řešena prostřednictvím vhodných a 

přiměřených obezřetnostních ujednání na 

úrovni Unie. 

(2) Stávající obezřetnostní režimy 

podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 

2013/36/EU jsou z velké části založeny na 

opakovaných iteracích mezinárodních 

regulačních standardů stanovených 

Basilejským výborem pro bankovní dohled 

pro velké bankovní skupiny a pouze 

částečně řeší specifická rizika spojená s 

různými činnostmi investičních podniků. 

Zvláštní zranitelnosti a rizika spojená s 

investičními podniky by proto měla být 

dále řešena prostřednictvím účinných, 

vhodných a přiměřených obezřetnostních 

ujednání na úrovni Unie, a pomoci tak 

k zajištění rovných podmínek v celé EU 

a zaručení účinného obezřetnostního 

dohledu, a zároveň udržování nákladů na 

dodržování předpisů pod kontrolou 

a zajištění dostatečného kapitálu pro 

rizika většiny investičních podniků. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Důkladný obezřetnostní dohled by 

měl zajistit, aby byly investiční podniky 

řízeny řádným způsobem a v nejlepším 

zájmu svých klientů. Měly by vzít do 

úvahy potenciál pro investiční podniky a 

jejich klienty, s jakým se zapojují do 

(3) Důkladný obezřetnostní dohled by 

měl zajistit, aby byly investiční podniky 

řízeny řádným způsobem a v nejlepším 

zájmu svých klientů. Měly by vzít do 

úvahy potenciál pro investiční podniky a 

jejich klienty, s jakým se zapojují do 
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nadměrného riskování a nejrůznějších 

stupňů podstupovaného a představovaného 

rizika. Rovněž by se měl obezřetnostní 

dohled snažit zabránit nadměrné 

administrativní zátěži investičních 

podniků. 

nadměrného riskování a nejrůznějších 

stupňů podstupovaného a představovaného 

rizika. Rovněž by se měl obezřetnostní 

dohled snažit zabránit nepřiměřené 

administrativní zátěži investičních 

podniků. Tyto požadavky by zároveň měly 

umožnit nalézt rovnováhu mezi zajištěním 

bezpečnosti a odolností různých 

investičních společností a vyhnout se 

nadměrným nákladům, které by mohly 

ohrozit životaschopnost jejich 

podnikatelské činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Mnoho požadavků vyplývajících z 

rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a 

směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení 

společných rizik, kterým čelí úvěrové 

instituce. Z tohoto důvodu jsou existující 

požadavky z velké části nastaveny na 

ochranu úvěrové kapacity úvěrových 

institucí skrze hospodářské cykly a na 

ochranu vkladatelů a daňových poplatníků 

před možným selháním a nejsou navrženy 

na řešení nejrůznějších rizikových profilů 

investičních podniků. Investiční podniky 

nemají velká portfolia retailových a 

korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. 

Pravděpodobnost, že jejich selhání bude 

mít škodlivý dopad na celkovou finanční 

stabilitu, je nižší, než je tomu v případě 

úvěrových institucí. Rizika, kterým 

investiční podniky čelí a která představují, 

jsou tedy podstatně odlišná od rizik, 

kterým čelí a které představují úvěrové 

instituce, a jako taková by měla zcela 

určitě být zohledněna v obezřetnostním 

rámci Unie. 

(4) Mnoho požadavků vyplývajících z 

rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a 

směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení 

společných rizik, kterým čelí úvěrové 

instituce. Z tohoto důvodu jsou existující 

požadavky z velké části nastaveny na 

ochranu úvěrové kapacity úvěrových 

institucí skrze hospodářské cykly a na 

ochranu vkladatelů a daňových poplatníků 

před možným selháním a nejsou navrženy 

na řešení nejrůznějších rizikových profilů 

investičních podniků. Investiční podniky 

nemají velká portfolia retailových a 

korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. 

Pravděpodobnost, že jejich selhání bude 

mít škodlivý dopad na celkovou finanční 

stabilitu, je nižší, než je tomu v případě 

úvěrových institucí, ale přesto představují 

riziko, které je třeba řešit prostřednictvím 

pevného rámce. Rizika, kterým investiční 

podniky čelí a která představují, jsou tedy 

podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a 

které představují úvěrové instituce, a jako 

taková by měla zcela určitě být zohledněna 

v obezřetnostním rámci Unie. 

 



 

AD\1158692CS.docx 5/29 PE621.063v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Rozdíly v aplikaci existujícího 

rámce v různých členských státech 

ohrožují dodržování principů rovného 

zacházení vůči investičním podnikům v 

rámci Unie. Tyto rozdíly vyplývají z 

celkové složitosti uplatňování rámce u 

různých investičních podniků na základě 

poskytovaných služeb, přičemž některé 

vnitrostátní orgány jeho uplatňování 

upravují nebo zefektivňují v právu nebo 

postupech na vnitrostátní úrovni. 

Vzhledem k tomu, že existující 

obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, 

která investiční podniky představují a 

kterým čelí, bylo v některých členských 

státech u určitých typů investičních 

podniků přikročeno ke kapitálovým 

navýšením. Pro zajištění harmonizovaného 

obezřetnostního rámce pro investiční 

podniky napříč Unií je třeba zavést 

jednotná ustanovení, která řeší tato rizika. 

(5) Rozdíly v aplikaci existujícího 

rámce v různých členských státech 

ohrožují dodržování principů rovného 

zacházení vůči investičním podnikům v 

rámci Unie, čímž narušují přístup 

investorů k novým příležitostem a lepším 

způsobům řízení jejich rizik. Tyto rozdíly 

vyplývají z celkové složitosti uplatňování 

rámce u různých investičních podniků na 

základě poskytovaných služeb, přičemž 

některé vnitrostátní orgány jeho 

uplatňování upravují nebo zefektivňují v 

právu nebo postupech na vnitrostátní 

úrovni. Vzhledem k tomu, že existující 

obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, 

která investiční podniky představují a 

kterým čelí, bylo v některých členských 

státech u určitých typů investičních 

podniků přikročeno ke kapitálovým 

navýšením. Pro zajištění harmonizovaného 

obezřetnostního rámce pro investiční 

podniky napříč Unií je třeba zavést jasná 

jednotná ustanovení, která řeší tato rizika. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Mohou existovat členské státy, ve 

kterých se orgány, které jsou pověřeny 

dohledem nad investičními podniky pro 

obezřetnostní účely, liší od orgánů 

pověřených povinnostmi dohledu nad 

tržním chováním. Je proto nezbytné 

vytvořit mechanismus spolupráce a 

výměny informací mezi těmito orgány. 

(7) Mohou existovat členské státy, ve 

kterých se orgány, které jsou pověřeny 

dohledem nad investičními podniky pro 

obezřetnostní účely, liší od orgánů 

pověřených povinnostmi dohledu nad 

tržním chováním. Je proto nezbytné 

vytvořit mechanismus spolupráce a 

výměny informací mezi těmito orgány pro 

zajištění harmonizovaného 

obezřetnostního rámce pro investiční 
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podniky napříč Unií, který bude fungovat 

rychle a účinně. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Požadovaná úroveň počátečního 

kapitálu investičního podniku by měla být 

založena na službách a činnostech, které je 

investiční podnik oprávněn poskytovat, 

resp. provádět, v souladu se směrnicí 

2004/39/ES. Možnost členských států 

snížit požadovanou úroveň počátečního 

kapitálu v konkrétních situacích, jak je 

stanoveno ve směrnici 2013/36/EU, na 

jedné straně a situace nerovnoměrného 

uplatňování dané směrnice na druhé straně 

vedly k tomu, že se požadovaná úroveň 

počátečního kapitálu v rámci Unie liší. Za 

účelem ukončení této fragmentace je nutné 

požadovanou úroveň počátečního kapitálu 

harmonizovat. 

(9) Požadovaná úroveň počátečního 

kapitálu investičního podniku by měla být 

založena na službách a činnostech, které je 

investiční podnik oprávněn poskytovat, 

resp. provádět, v souladu se směrnicí 

2004/39/ES. Možnost členských států 

snížit požadovanou úroveň počátečního 

kapitálu v konkrétních situacích, jak je 

stanoveno ve směrnici 2013/36/EU, na 

jedné straně a situace nerovnoměrného 

uplatňování dané směrnice na druhé straně 

vedly k tomu, že se požadovaná úroveň 

počátečního kapitálu v rámci Unie liší. Za 

účelem ukončení této fragmentace je nutné 

požadovanou úroveň počátečního kapitálu 

harmonizovat, a to odpovídajícím 

způsobem pro všechny investiční firmy v 

Unii. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Správné fungování vnitřního trhu 

vyžaduje, aby odpovědnost za dohled nad 

finančním zdraví investičního podniku a 

zejména nad jeho platební schopností nesl 

příslušný orgán jeho domovského 

členského státu. K dosažení účinného 

dohledu nad investičními podniky rovněž v 

dalších členských státech, v nichž 

investiční podniky poskytují služby nebo 

mají pobočku, by mělo být zajištěno, že 

bude fungovat úzká spolupráce s 

(11) Správné fungování vnitřního trhu 

vyžaduje, aby odpovědnost za dohled nad 

finančním zdraví investičního podniku a 

zejména nad jeho platební schopností nesl 

příslušný orgán jeho domovského 

členského státu. K dosažení účinného 

dohledu nad investičními podniky rovněž v 

dalších členských státech, v nichž 

investiční podniky poskytují služby nebo 

mají pobočku, by mělo být zajištěno, že 

bude fungovat úzká spolupráce a výměna 
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příslušnými orgány těchto členských států. informací s příslušnými orgány těchto 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Pro informační účely a účely 

dohledu a zejména za účelem zajištění 

stability finančního systému by měly být 

příslušné orgány hostitelských členských 

států schopny provádět případ od případu 

kontroly na místě, kontrolovat činnosti 

poboček investičních podniků na svém 

území a vyžádat si informace o činnostech 

těchto poboček. Dohledová opatření pro 

tyto pobočky by však měla být i nadále 

odpovědností domovského členského státu. 

(12) Pro informační účely a účely 

dohledu a zejména za účelem zajištění 

stability a bezpečnosti finančního systému 

by měly být příslušné orgány hostitelských 

členských států schopny provádět případ 

od případu kontroly na místě, kontrolovat 

činnosti poboček investičních podniků na 

svém území a vyžádat si informace o 

činnostech těchto poboček. Dohledová 

opatření pro tyto pobočky by však měla být 

i nadále odpovědností domovského 

členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V zájmu zajištění dodržování 

povinností stanovených v této směrnici a 

[nařízení (EU) ---/----[IFR] by měly 

členské státy stanovit správní sankce a 

další správní opatření, které budou účinné, 

přiměřené a odrazující. S cílem zajistit 

odrazující účinek správních sankcí by 

správní sankce měly být zveřejňovány, 

kromě některých přesně stanovených 

situací. Klienti a investoři by měli mít 

přístup k informacím o správních sankcích 

a opatřeních uložených investičním 

podnikům, aby byli schopni činit 

informovaná rozhodnutí ohledně svých 

investičních možností. 

(16) V zájmu zajištění dodržování 

povinností stanovených v této směrnici a 

[nařízení (EU) ---/----[IFR] by měly 

členské státy stanovit správní sankce a 

další správní opatření, které budou účinné, 

přiměřené a odrazující. S cílem zajistit 

odrazující účinek správních sankcí by 

správní sankce měly být zveřejňovány. 

Klienti a investoři by měli mít přístup k 

informacím o správních sankcích a 

opatřeních uložených investičním 

podnikům, aby byli schopni činit 

informovaná rozhodnutí ohledně svých 

investičních možností. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) S cílem odhalit porušení 

vnitrostátních ustanovení provádějících 

tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] 

by členské státy měly mít příslušné 

vyšetřovací pravomoci a měly by zavést 

účinné mechanismy ohlašování 

potenciálních či skutečných porušení. 

(17) S cílem odhalit porušení 

vnitrostátních ustanovení provádějících 

tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] 

by členské státy měly mít příslušné 

vyšetřovací pravomoci a měly by zavést 

účinné a rychlé mechanismy ohlašování 

potenciálních či skutečných porušení. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Investiční podniky by měly mít 

vnitřně stanovený kapitál, který je 

přiměřený množstvím, kvalitou i 

rozložením ke krytí specifických rizik, 

jimž jsou nebo mohou být vystaveny. 

Příslušné orgány by měly zajistit, aby 

investiční podniky zavedly přiměřené 

strategie a postupy pro hodnocení a 

udržování přiměřenosti svého vnitřně 

stanoveného kapitálu. 

(18) Investiční podniky by měly mít 

vnitřně dostupný kapitál, který je 

přiměřený množstvím, kvalitou i 

rozložením ke krytí specifických rizik, 

jimž jsou nebo mohou být vystaveny. 

Příslušné orgány by měly zajistit, aby 

investiční podniky zavedly přiměřené 

strategie a postupy pro hodnocení a 

udržování přiměřenosti svého vnitřně 

stanoveného kapitálu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) V zájmu sladění odměňování s 

rizikovým profilem investičních podniků a 

zaručení rovných podmínek by měly 

investiční podniky podléhat jasným 

zásadám týkajícím se ujednání o správě a 

řízení společnosti a pravidlům 

odměňování, která zohlední rozdíly mezi 

(20) V zájmu sladění odměňování s 

rizikovým profilem investičních podniků a 

zaručení rovných podmínek by měly 

investiční podniky podléhat jasným 

zásadám týkajícím se ujednání o správě a 

řízení společnosti a pravidlům 

odměňování, která jsou genderově 
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úvěrovými institucemi a investičními 

podniky. Na malé a nepropojené 

investičních podniky by se však tato 

pravidla vztahovat neměla, protože 

ustanovení o odměňování a správě a řízení 

společnosti podle směrnice 2014/65/EU 

jsou pro tyto typy podniků dostatečně 

komplexní. 

neutrální a zohlední rozdíly mezi 

úvěrovými institucemi a investičními 

podniky. Na malé a nepropojené 

investičních podniky by se však tato 

pravidla vztahovat neměla, protože 

ustanovení o odměňování a správě a řízení 

společnosti podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/65/EU1a jsou pro 

tyto typy podniků dostatečně komplexní. 

 ______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/65/EU ze dne 

15. května 2014 o trzích finančních 

nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES 

a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, 

s. 349). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) V reakci na rostoucí poptávku 

veřejnosti po daňové transparentnosti a na 

podporu sociální odpovědnosti investičních 

podniků je vhodné požadovat, aby 

investiční podniky zveřejňovaly určité 

informace, včetně informací o dosažených 

ziscích, zaplacených daních a případných 

přijatých veřejných dotacích. 

(24) V reakci na rostoucí poptávku 

veřejnosti po daňové transparentnosti a na 

podporu sociální odpovědnosti investičních 

podniků je vhodné požadovat, aby 

investiční podniky každoročně 

zveřejňovaly určité informace, včetně 

informací o dosažených ziscích, 

zaplacených daních a případných přijatých 

veřejných dotacích. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy určí jeden nebo více 

orgánů příslušných k plnění funkcí a 

povinností stanovených v této směrnici. 

Členské státy informují Komisi a EBA o 

tomto určení a v případě více než jednoho 

1. Členské státy určí jeden nebo více 

orgánů příslušných k plnění funkcí a 

povinností stanovených v této směrnici. 

Členské státy informují Komisi, EBA a 

ESMA o tomto určení a v případě více než 
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příslušného orgánu o funkcích a 

povinnostech každého příslušného orgánu. 

jednoho příslušného orgánu o funkcích a 

povinnostech každého příslušného orgánu. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) aby příslušné orgány jakožto 

subjekty, které jsou součástí ESFS, 

spolupracovaly na základě důvěry a plného 

vzájemného respektu, zejména při 

zajišťování výměny příslušných a 

spolehlivých informací mezi nimi a 

ostatními subjekty, které jsou součástí 

ESFS; 

a) aby příslušné orgány jakožto 

subjekty, které jsou součástí ESFS, 

spolupracovaly na základě důvěry a plného 

vzájemného respektu, zejména při 

zajišťování výměny příslušných, 

spolehlivých a úplných informací mezi 

nimi a ostatními subjekty, které jsou 

součástí ESFS; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) aby příslušné orgány vynaložily 

veškeré úsilí, aby se řídily obecnými 

pokyny a doporučeními vydanými 

orgánem EBA podle článku 16 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1093/201038 a aby se zohlednily 

výstrahy a doporučení vydaná Evropskou 

Radou pro systémová rizika (ESRB) podle 

článku 16 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1092/201039; 

c) aby příslušné orgány vynaložily 

veškeré úsilí, aby zajistily dodržování 

obecných pokynů a doporučení vydaných 

orgánem EBA podle článku 16 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1093/201038 a aby se zohlednily 

výstrahy a doporučení vydaná Evropskou 

Radou pro systémová rizika (ESRB) podle 

článku 16 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1092/201039; 

__________________ __________________ 

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 

(Evropského orgánu pro bankovnictví), o 

změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 

zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES 

(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12). 

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 

2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 

(Evropského orgánu pro bankovnictví), o 

změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 

zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES 

(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12). 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1092/2010 ze dne 

24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním 

dohledu nad finančním systémem na 

úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské 

Rady pro systémová rizika 

(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1). 

(EU) č. 1092/2010 ze dne 

24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním 

dohledu nad finančním systémem na 

úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské 

Rady pro systémová rizika 

(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů aktualizuje výši 

počátečního kapitálu uvedeného v 

odstavcích 1 až 3 tohoto článku, aby 

zohlednila vývoj v hospodářské a měnové 

oblasti. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 56 

odst. 2. 

4. Komise má pravomoc přijímat v 

souladu s článkem 54 akty v přenesené 

pravomoci s cílem aktualizovat výši 

počátečního kapitálu uvedeného v 

odstavcích 1 až 3 tohoto článku, aby 

zohlednila vývoj v hospodářské a měnové 

oblasti.  

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušné orgány domovského 

členského státu poskytnou příslušným 

orgánům hostitelského členského státu 

okamžitě veškeré informace a zjištění o 

jakýchkoli potenciálních problémech a 

rizicích, které investiční podnik 

představuje pro ochranu klientů nebo pro 

stabilitu finančního systému v hostitelském 

členském státě, které zjistili při dohledu 

nad činnostmi investičního podniku. 

2. Příslušné orgány domovského 

členského státu poskytnou příslušným 

orgánům hostitelského členského státu 

okamžitě veškeré informace a zjištění o 

jakýchkoli potenciálních problémech a 

rizicích, které investiční podnik 

představuje pro ochranu klientů nebo pro 

stabilitu nebo bezpečnosti finančního 

systému v hostitelském členském státě, 

které zjistili při dohledu nad činnostmi 

investičního podniku. 

 

 

Pozměňovací návrh  19 
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Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud se po sdělení informací a 

zjištění uvedených v odstavci 2 příslušné 

orgány hostitelského členského státu 

domnívají, že příslušné orgány 

domovského členského státu nepřijaly 

nezbytná opatření uvedená v odstavci 3, 

mohou příslušné orgány daného 

hostitelského členského státu poté, co 

informovaly příslušné orgány domovského 

členského státu a EBA, přijmout k ochraně 

klientů, jimž jsou poskytovány služby, 

nebo k ochraně stability finančního 

systému vhodná opatření. 

4. Pokud se po sdělení informací a 

zjištění uvedených v odstavci 2 příslušné 

orgány hostitelského členského státu 

domnívají, že příslušné orgány 

domovského členského státu nepřijaly 

nezbytná opatření uvedená v odstavci 3, 

mohou příslušné orgány daného 

hostitelského členského státu poté, co bez 

prodlení informovaly příslušné orgány 

domovského členského státu a EBA, 

přijmout k ochraně klientů, jimž jsou 

poskytovány služby, nebo k ochraně 

stability a bezpečnosti finančního systému 

vhodná opatření. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Příslušné orgány domovského 

členského státu, které nesouhlasí s 

opatřením příslušných orgánů hostitelského 

členského státu, mohou postoupit záležitost 

EBA, který bude postupovat v souladu s 

postupem uvedeným v článku 19 nařízení 

(EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA 

podle uvedeného článku, rozhodne do 

jednoho měsíce. 

5. Příslušné orgány domovského 

členského státu, které nesouhlasí s 

opatřením příslušných orgánů hostitelského 

členského státu, mohou postoupit záležitost 

EBA, který bude postupovat v souladu s 

postupem uvedeným v článku 19 nařízení 

(EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA 

podle uvedeného článku, rozhodne co 

nejdříve, ale ne později než do jednoho 

měsíce. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. EBA předloží Komisi návrh 

technických norem uvedený v odstavcích 6 

8. EBA předloží Komisi návrh 

technických norem uvedený v odstavcích 6 
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a 7 do [devíti měsíců od data vstupu této 

směrnice v platnost]. 

a 7 do [šesti měsíců od data vstupu této 

směrnice v platnost]. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušné orgány hostitelského členského 

státu mají pravomoc provádět v 

konkrétních případech šetření na místě a 

kontroly zaměřené na činnosti, které 

provozují pobočky investičních podniků na 

jejich území, a vyžádat si od dané pobočky 

informace týkající se jejích činností pro 

účely dohledu a považují-li to za významné 

z důvodu stability finančního systému v 

hostitelském členském státě. 

Příslušné orgány hostitelského členského 

státu mají pravomoc provádět v 

konkrétních případech šetření na místě a 

kontroly zaměřené na činnosti, které 

provozují pobočky investičních podniků na 

jejich území, a vyžádat si od dané pobočky 

informace týkající se jejích činností pro 

účely dohledu a považují-li to za významné 

z důvodu stability nebo bezpečnosti 

finančního systému v hostitelském 

členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před provedením takových šetření a 

kontrol, konzultují příslušné orgány 

hostitelského členského státu příslušné 

orgány domovského členského státu. 

Před provedením takových šetření a 

kontrol, konzultují bez prodlení příslušné 

orgány hostitelského členského státu 

příslušné orgány domovského členského 

státu. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Po dokončení těchto šetření a kontrol 

příslušné orgány hostitelského členského 

státu sdělí příslušným orgánům 

domovského členského státu získané 

Co nejdříve po dokončení těchto šetření a 

kontrol příslušné orgány hostitelského 

členského státu sdělí příslušným orgánům 

domovského členského státu získané 
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informace a zjištění mající význam pro 

hodnocení rizik daného investičního 

podniku. 

informace a zjištění mající význam pro 

hodnocení rizik daného investičního 

podniku. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Důvěrné informace, které tyto orgány a 

osoby získají při výkonu svých povinností, 

mohou sdělit pouze v souhrnné nebo 

obecné podobě, z níž nelze určit totožnost 

jednotlivých investičních podniků ani osob, 

aniž jsou dotčeny případy stanovené 

trestním právem. 

Důvěrné informace, které tyto orgány a 

osoby získají při výkonu svých povinností, 

mohou sdělit v souhrnné nebo obecné 

podobě, z níž nelze určit totožnost 

jednotlivých investičních podniků ani osob, 

aniž jsou dotčeny případy stanovené 

trestním právem. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Příslušné orgány si mohou 

vyměňovat důvěrné informace pro účely 

odstavce 2, mohou výslovně uvést, jakým 

způsobem se s těmito informacemi má 

zacházet, a mohou výslovně omezit 

jakýkoli další přenos těchto informací. 

4. Příslušné orgány si mohou 

vyměňovat důvěrné informace pro účely 

odstavce 2 a mohou výslovně uvést, jakým 

způsobem se s těmito informacemi má 

zacházet. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy stanoví, že každá osoba 

oprávněná v souladu se směrnicí 

2006/43/ES40 a plnící v investičním 

podniku povinnosti popsané v článku 73 

směrnice 2009/65/ES41 nebo v článku 34 

směrnice 2013/34/EU nebo jakékoli jiné 

Členské státy stanoví, že každá osoba 

oprávněná v souladu se směrnicí 

2006/43/ES40 a plnící v investičním 

podniku povinnosti popsané v článku 73 

směrnice 2009/65/ES41 nebo v článku 34 

směrnice 2013/34/EU nebo jakékoli jiné 
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zákonné povinnosti je povinna neprodleně 

informovat příslušné orgány o každé 

skutečnosti nebo rozhodnutí týkajícím se 

tohoto investičního podniku nebo podniku, 

který má s daným investičním podnikem 

úzkou vazbu, které: 

zákonné povinnosti je povinna co nejdříve 

informovat příslušné orgány o každé 

skutečnosti nebo rozhodnutí týkajícím se 

tohoto investičního podniku nebo podniku, 

který má s daným investičním podnikem 

úzkou vazbu, které: 

__________________ __________________ 

40 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 

povinném auditu ročních a 

konsolidovaných účetních závěrek, o 

změně směrnic Rady 78/660/EHS a 

83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 

84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 

87). 

40 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 

povinném auditu ročních a 

konsolidovaných účetních závěrek, o 

změně směrnic Rady 78/660/EHS a 

83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 

84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 

87). 

41 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) (Úř. věst. L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

41 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) (Úř. věst. L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) v případě právnické osoby správní 

peněžité sankce ve výši až 10 % celkového 

ročního čistého obratu včetně hrubých 

výnosů tvořených výnosy z úroků a 

podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů 

a jiných cenných papírů s 

proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z 

poplatků nebo provizí daného podniku v 

předchozím hospodářském roce; 

d) v případě právnické osoby správní 

peněžité sankce ve výši až 15% celkového 

ročního čistého obratu včetně hrubých 

výnosů tvořených výnosy z úroků a 

podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů 

a jiných cenných papírů s 

proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z 

poplatků nebo provizí daného podniku v 

předchozím hospodářském roce; 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod iv 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iv) vyslechnout jakoukoli jinou osobu, 

která s tím souhlasí, za účelem získání 

informací souvisejících s předmětem 

šetření; 

(iv) vyslechnout jakoukoli jinou 

příslušnou osobu za účelem získání 

informací souvisejících s předmětem 

šetření; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Článek 18  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18 Článek 18 

Zveřejnění správních sankcí a opatření Zveřejnění správních sankcí a opatření 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány na svých oficiálních internetových 

stránkách neprodleně zveřejnily veškeré 

správní sankce a opatření uložené v 

souladu s článkem 16, proti nimž nebylo 

podáno odvolání nebo proti nimž již není 

možné podat odvolání. Toto zveřejnění 

obsahuje informace o typu a povaze 

porušení a totožnosti fyzické nebo 

právnické osoby, jíž je sankce uložena, 

nebo proti které byla opatření přijata. 

Informace se zveřejní až poté, co byla tato 

osoba informována o těchto sankcích a 

opatřeních a v rozsahu, v němž je 

zveřejnění nezbytné a přiměřené. 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány na svých oficiálních internetových 

stránkách neprodleně zveřejnily veškeré 

správní sankce a opatření uložené v 

souladu s článkem 16, proti nimž nebylo 

podáno odvolání nebo proti nimž již není 

možné podat odvolání. Toto zveřejnění 

obsahuje informace o typu a povaze 

porušení a totožnosti fyzické nebo 

právnické osoby, jíž je sankce uložena, 

nebo proti které byla opatření přijata. 

Informace se zveřejní až poté, co byla tato 

osoba informována o těchto sankcích a 

opatřeních a v rozsahu, v němž je 

zveřejnění nezbytné a přiměřené. Příslušné 

orgány zajistí, aby tytéž informace byly 

zveřejněny na oficiálních internetových 

stránkách dotčeného investičního 

podniku. 

2. Pokud členský stát povoluje 

zveřejnění správních sankcí nebo opatření 

uložených v souladu s článkem 16, mohou 

příslušné orgány na svých oficiálních 

internetových stránkách zveřejnit 

informace o stavu a výsledku odvolání. 

2. Pokud členský stát povoluje 

zveřejnění správních sankcí nebo opatření 

uložených v souladu s článkem 16, mohou 

příslušné orgány na svých oficiálních 

internetových stránkách zveřejnit 

informace o stavu a výsledku odvolání. 

Příslušné orgány zajistí, aby tytéž 

informace byly zveřejněny na oficiálních 

internetových stránkách dotčeného 

investičního podniku. 
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3. Příslušné orgány zveřejní správní 

sankce nebo opatření uložená v souladu s 

článkem 16 anonymně v kterémkoli z 

těchto případů: 

3. Příslušné orgány zveřejní správní 

sankce nebo opatření uložená v souladu s 

článkem 16 anonymně v kterémkoli z 

těchto případů: 

a) sankce byla uložena fyzické osobě a 

zveřejnění osobních údajů dané osoby je 

nepřiměřené; 

a) sankce byla uložena fyzické osobě a 

zveřejnění osobních údajů dané osoby je 

nepřiměřené; 

b) zveřejnění by ohrozilo probíhající trestní 

vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů; 

b) zveřejnění by ohrozilo probíhající trestní 

vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů; 

c) zveřejnění by způsobilo investičním 

podnikům nebo fyzickým osobám 

nepřiměřenou škodu. 

c) zveřejnění by způsobilo investičním 

podnikům nebo fyzickým osobám 

nepřiměřenou škodu. 

4.  Příslušné orgány zajistí, aby 

informace zveřejněné podle tohoto článku 

na jejich oficiálních internetových 

stránkách zůstaly po dobu nejméně pěti let. 

Osobní údaje lze ponechat na oficiálních 

internetových stránkách příslušného orgánu 

pouze v případě, kdy je to povoleno v 

souladu s platnými pravidly pro ochranu 

údajů. 

4.  Příslušné orgány zajistí, aby 

informace zveřejněné podle tohoto článku 

na jejich oficiálních internetových 

stránkách zůstaly po dobu nejméně pěti let. 

Osobní údaje lze ponechat na oficiálních 

internetových stránkách příslušného orgánu 

pouze v případě, kdy je to povoleno v 

souladu s platnými pravidly pro ochranu 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušné orgány informují EBA o 

správních sankcích a opatřeních uložených 

podle článku 16 o každém odvolání proti 

těmto sankcím a opatřením a jejich 

výsledku. EBA vede centrální databázi 

správních sankcí a opatření, o nichž dostala 

zprávy, výhradně pro účely výměny 

informací mezi příslušnými orgány. Tato 

databáze se zpřístupní pouze příslušným 

orgánům a pravidelně se aktualizuje. 

Příslušné orgány informují EBA o 

správních sankcích a opatřeních uložených 

podle článku 16 o každém odvolání proti 

těmto sankcím a opatřením a jejich 

výsledku. EBA vede centrální databázi 

správních sankcí a opatření, o nichž dostala 

zprávy, výhradně pro účely výměny 

informací mezi příslušnými orgány. Tato 

databáze se zpřístupní nejméně jednou za 

čtvrt roku příslušným orgánům a ESMA a 

pravidelně se aktualizuje. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby investiční 

podniky, na něž se vztahuje tento oddíl, 

uplatňovaly požadavky tohoto oddílu ve 

svých dceřiných společnostech, které jsou 

finančními institucemi ve smyslu čl. 4 

bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR], 

včetně dceřiných společností usazených v 

třetích zemích, pokud mateřský podnik v 

Unii nemůže příslušným orgánům 

prokázat, že uplatňování tohoto oddílu je 

protiprávní podle právních předpisů třetí 

země, v níž jsou tyto dceřiné společnosti 

usazeny. 

Členské státy zajistí, aby investiční 

podniky, na něž se vztahuje tento oddíl, 

uplatňovaly požadavky tohoto oddílu ve 

svých dceřiných společnostech, které jsou 

finančními institucemi ve smyslu čl. 4 

bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR], 

včetně dceřiných společností usazených v 

třetích zemích, pokud mateřský podnik v 

Unii příslušným orgánům neprokáže, že 

uplatňování tohoto oddílu je protiprávní 

podle právních předpisů třetí země, v níž 

jsou tyto dceřiné společnosti usazeny. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 28 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby investiční 

podniky uplatňovaly zásady uvedené v 

odstavci 1 způsobem, který odpovídá jejich 

velikosti a vnitřní organizaci a povaze, 

rozsahu a složitosti jejich činností. 

3. Členské státy zajistí, aby investiční 

podniky uplatňovaly zásady uvedené v 

odstavci 1 způsobem, který je přiměřený a 

odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 

a povaze, rozsahu a složitosti jejich 

činností. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby v případě, že 

investiční podnik využívá mimořádnou 

veřejnou finanční podporu ve smyslu čl. 2 

odst. 1 bodu 28 směrnice 2014/59/EU, 

platily tyto požadavky: 

Členské státy zajistí, aby v případě, že 

investiční podnik využívá mimořádnou 

veřejnou finanční podporu ve smyslu bodu 

28 čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, 

nevyplácí pohyblivou složku odměny: 

a) pokud by pohyblivá složka odměny 

nebyla v souladu s udržováním 

spolehlivého kapitálového základu 
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investičního podniku a jeho včasným 

ukončením mimořádné veřejné finanční 

podpory, bude proměnlivá složka odměny 

všech zaměstnanců omezena na část 

čistých příjmů; 

b) investiční podniky stanoví limity 

odměn členů vedoucího orgánu 

investičního podniku; 

 

c) investiční podnik platí členům 

vedoucího orgánu investičního podniku 

pouze proměnlivou složku odměny, pokud 

takovou odměnu schválil příslušný orgán. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 30 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) je-li pohyblivá složka odměny 

vázána na výsledky, je celková částka 

pohyblivé složky odměny založena na 

kombinaci posouzení výsledků daného 

jednotlivce, obchodního útvaru a 

celkových výsledků investičního podniku; 

a) je-li pohyblivá složka odměny 

vázána na výsledky, je celková částka 

pohyblivé složky odměny založena na 

kombinaci posouzení výsledků daného 

jednotlivce bez ohledu na pohlaví, 

obchodního útvaru a celkových výsledků 

investičního podniku; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 30 – odst. 1 – písm. j – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) alespoň 50 % každé pohyblivé 

složky odměny se skládá z některého z 

těchto nástrojů: 

j) alespoň 60 % každé pohyblivé 

složky odměny se skládá z některého z 

těchto nástrojů: 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 30 – odst. 1 – písm. j a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) odchylně od písmene j) v případě, 

že investiční podnik nevydává žádný z 

těchto nástrojů, mohou příslušné 

vnitrostátní orgány schválit používání 

alternativních způsobů plnění stejných 

cílů; 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 30 – odst. 1 – písm. k 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

k) alespoň 40 % pohyblivé složky 

odměny se odkládá dle potřeby na dobu tři 

až pět let v závislosti na hospodářském 

cyklu investičního podniku, povaze jeho 

činnosti, rizicích s ním spojených a 

činnostech vykonávaných dotyčným 

jednotlivcem, s výjimkou obzvláště vysoké 

pohyblivé složky odměny, kde je poměr 

odložené pohyblivé složky odměny 

alespoň 60 %; 

k) alespoň 50 % pohyblivé složky 

odměny se odkládá dle potřeby na dobu tři 

až pět let v závislosti na hospodářském 

cyklu investičního podniku, povaze jeho 

činnosti, rizicích s ním spojených a 

činnostech vykonávaných dotyčným 

jednotlivcem, s výjimkou obzvláště vysoké 

pohyblivé složky odměny, kde je poměr 

odložené pohyblivé složky odměny 

alespoň 70 %; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 30 – odst. 1 – písm. l – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

l) až 100 % pohyblivé složky odměny 

je smluvně upraveno, pokud je finanční 

výkonnost investičního podniku utlumena 

nebo záporná, včetně prostřednictvím 

opatření typu malus či zpětnému vymáhání 

částek podle kritérií stanovených 

investičními podniky, které se týkají 

zejména situací, kdy dotyčná osoba: 

l) 100 % pohyblivé složky odměny je 

smluvně upraveno, pokud je finanční 

výkonnost investičního podniku utlumena 

nebo záporná, včetně prostřednictvím 

opatření typu malus či zpětnému vymáhání 

částek podle kritérií stanovených 

investičními podniky, které se týkají 

zejména situací, kdy dotyčná osoba: 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) investiční podnik, jehož hodnota 

aktiv se v průběhu čtyřletého období 

bezprostředně předcházejícího běžnému 

účetnímu období v průměru rovná nebo je 

nižší než 100 miliard EUR; 

a) investiční podnik, jehož hodnota 

aktiv se v průběhu čtyřletého období 

bezprostředně předcházejícího běžnému 

účetnímu období v průměru rovná nebo je 

nižší než 50 miliard EUR; 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 31 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány měly nezbytné pravomoci, které 

zaručí, že investiční podniky, které jsou 

označeny za významné v souladu s čl. 26 

odst. 4, zřídily výbor pro odměňování. 

Tento výbor pro odměňování bude 

kompetentně a nezávisle posuzovat zásady 

a postupy odměňování a pobídky 

vytvořené pro řízení rizik, kapitálu a 

likvidity. 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány měly nezbytné pravomoci, které 

zaručí, že investiční podniky, které 

nesplňují kritéria podle písm. a) prvního 

pododstavce čl. 30 odst. 4, zřídily výbor 

pro odměňování. Tento výbor pro 

odměňování bude kompetentně a nezávisle 

posuzovat zásady a postupy odměňování a 

pobídky vytvořené pro řízení rizik, kapitálu 

a likvidity. V rámci skupiny může být 

výbor pro odměňování příslušný rovněž 

pro celou skupinu. 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit rámec: pokud bude tento pozměňovací 

návrh přijat, existuje pouze jedno podtřída třídy 2 (prahová hodnota vlastní rozvahy ve výši 

100 milionů EUR). Dále by se měla omezit posuzovací pravomoc vnitrostátních orgánů, a tak 

zajistit rovné podmínky a právní jistotu. 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 31 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
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orgány měly nezbytné pravomoci, které 

zajistí, aby výbor pro odměňování 

odpovídal za přípravu rozhodnutí 

týkajících se odměňování, včetně 

rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko 

dotyčného investičního podniku a jeho 

řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být 

přijata vedoucím orgánem. Předseda a 

členové výboru pro odměňování jsou členy 

vedoucího orgánu, kteří v daném 

investičním podniku nezastávají žádné 

výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními 

právními předpisy stanoveno, že ve 

vedoucím orgánu jsou zastoupeni 

zaměstnanci, členem výboru pro 

odměňování je jeden nebo více zástupců 

zaměstnanců. 

orgány měly nezbytné pravomoci, které 

zajistí, aby výbor pro odměňování 

odpovídal za přípravu rozhodnutí 

týkajících se odměňování, včetně 

rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko 

dotyčného investičního podniku a jeho 

řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být 

přijata vedoucím orgánem. Předseda a 

členové výboru pro odměňování jsou členy 

vedoucího orgánu, kteří v daném 

investičním podniku nezastávají žádné 

výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními 

právními předpisy stanoveno, že ve 

vedoucím orgánu jsou zastoupeni 

zaměstnanci, členem výboru pro 

odměňování je jeden nebo více zástupců 

zaměstnanců. Investiční podniky usilují v 

rámci výboru pro odměňování o rovné 

zastoupení žen a mužů. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 32 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány shromažďovaly informace 

zveřejněné v souladu s čl. 51 písm. c), d) a 

f) [nařízení (EU) ---/----[IFR] a využije tyto 

informace jako referenční hodnoty pro 

trendy a postupy odměňování. Příslušné 

orgány poskytnou tyto informace EBA. 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány shromažďovaly informace 

zveřejněné v souladu s čl. 51 písm. a), b), 

ba), c), d) a f) [nařízení (EU) ---/----[IFR] a 

využívaly tyto informace jako referenční 

hodnoty pro trendy a postupy odměňování. 

Příslušné orgány poskytnou tyto informace 

EBA a ESMA. EBA zveřejní výroční 

zprávu o těchto trendech a postupech. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 32 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. EBA po konzultaci s ESMA vydá 

pokyny pro řádné zásady odměňování. 

Tyto pokyny zohledňují alespoň 

3. EBA po konzultaci s ESMA vydá 

pokyny pro řádné a genderově neutrální 

zásady odměňování. Tyto pokyny 
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požadavky uvedené v článcích 28 až 31 a 

zásady řádného odměňování uvedené v 

doporučení Komise 2009/384/ES43. 

zohledňují alespoň požadavky uvedené v 

článcích 28 až 31 a zásady řádného 

odměňování uvedené v doporučení Komise 

2009/384/ES43. 

_________________ _________________ 

43 Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 

30. dubna 2009 o politice odměňování v 

odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 

15.5.2009, s. 22). 

43 Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 

30. dubna 2009 o politice odměňování v 

odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 

15.5.2009, s. 22). 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 32 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby investiční 

podniky na požádání poskytly příslušným 

orgánům informace o počtu fyzických osob 

na investiční podnik, jejichž finanční 

odměna v rámci příjmové skupiny 1 milion 

EUR v dané instituci dosahuje za jeden 

finanční rok 1 milionu EUR nebo více, 

včetně informací o jejich pracovních 

povinnostech, příslušné oblasti činnosti, 

hlavních složkách mzdy, prémiích, 

odměnách vázaných na plnění 

dlouhodobých cílů a příspěvcích na 

důchodové zabezpečení. Příslušné orgány 

předají uvedené informace orgánu EBA, 

který je zveřejní na souhrnném základě 

pro domovský členský stát za použití 

jednotného formátu. EBA může po 

konzultaci s ESMA vypracovat pokyny k 

usnadnění provádění tohoto odstavce a 

zajištění konzistentnosti shromážděných 

informací. 

4. Členské státy zajistí, aby investiční 

podniky na požádání poskytly příslušným 

orgánům informace o počtu fyzických osob 

na investiční podnik, jejichž finanční 

odměna v rámci příjmové skupiny 500 000 

EUR v dané instituci dosahuje za jeden 

finanční rok 500 000 EUR nebo více, 

včetně informací o jejich pracovních 

povinnostech, příslušné oblasti činnosti, 

mzdě, prémiích, odměnách vázaných na 

plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na 

důchodové zabezpečení. Příslušné orgány 

předají uvedené informace orgánu EBA, 

který je zveřejní pro každý 

domovský/hostitelský členský stát zvlášť 

za použití jednotného formátu. EBA 

vypracuje po konzultaci s ESMA pokyny k 

usnadnění provádění tohoto odstavce a 

zajištění konzistentnosti shromážděných 

informací. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 fa) inkluzivní posouzení rizik 

týkajících se environmentálních, 

sociálních a správních faktorů (ESG) při 

opatřeních investičních podniků ke 

zmírnění rizik. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) požadovat, aby investiční podniky 

omezily pohyblivou složku odměny 

stanovením její výše jako procentního 

podílu celkových čistých výnosů v případě, 

že je tato složka odměny neslučitelná s 

udržováním řádného kapitálového základu; 

g) požadovat, aby investiční podniky 

pozastavily pohyblivou složku odměny v 

případě, že je tato složka odměny 

neslučitelná s udržováním řádného 

kapitálového základu; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. l a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 la) požadovat od investičních podniků, 

aby omezovaly rizika spojená s 

bezpečností jejich sítí a informačních 

systémů s cílem zajistit důvěrnost, 

neporušenost a dostupnost procesů a 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 37 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) investiční podnik je vystaven 

rizikům nebo prvkům rizik, která nejsou 

kryta nebo nejsou dostatečně kryta 

kapitálovým požadavkem stanoveným v 

a) investiční podnik je vystaven 

rizikům nebo prvkům rizik, která nejsou 

kryta nebo nejsou dostatečně kryta 

kapitálovým požadavkem stanoveným v 

části třetí [nařízení (EU) ---/----[IFR]], 
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části třetí [nařízení (EU) ---/----[IFR]; zejména s přihlédnutím k rizikům 

týkajícím se environmentálních, 

sociálních a správních faktorů; 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 43 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nastane-li mimořádná situace, včetně 

situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) 

č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého 

vývoje na trzích, která by mohla ohrozit 

likviditu trhu a stabilitu finančního systému 

v jakémkoliv členském státě, v němž byly 

povoleny subjekty skupiny investičních 

podniků, orgán vykonávající dohledu nad 

skupinou stanovený podle článku 42 s 

výhradou kapitoly 1 oddílu 2 této hlavy 

uvědomí, jakmile to bude možné, EBA, 

ESRB a všechny příslušné orgány a sdělí 

veškeré informace nezbytné k plnění jejich 

povinností. 

Nastane-li mimořádná situace, včetně 

situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) 

č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého 

vývoje na trzích, která by mohla ohrozit 

likviditu trhu a stabilitu nebo bezpečnost 

finančního systému v jakémkoliv členském 

státě, v němž byly povoleny subjekty 

skupiny investičních podniků, orgán 

vykonávající dohled nad skupinou 

stanovený podle článku 42 s výhradou 

kapitoly 1 oddílu 2 této hlavy uvědomí, 

jakmile to bude možné, orgán EBA, ESRB 

a všechny příslušné orgány a sdělí veškeré 

informace nezbytné k plnění jejich 

povinností. 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Článek 54 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 54 Článek 54 

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 27 

odst. 3, čl. 33 odst. 6 je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou počínaje dnem [datum 

vstupu této směrnice v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 8 

odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 33 odst. 6 je 

svěřena Komisi na dobu 5 let od [vstupu 

této směrnice v platnost]. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
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3 odst. 2, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 

odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů.  

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise zároveň neprodleně oznámí 

Evropskému parlamentu a Radě. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise zároveň neprodleně oznámí 

Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 3 odst. 2, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 

odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud 

proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada 

před uplynutím této lhůty informují Komisi 

o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o [dva měsíce]. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 

3 a čl. 33 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o [dva 

měsíce]. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Článek 58 a (nový) 

Směrnice 2014/59/EU 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 58 a 

 Změna směrnice 2014/59/EU 

 Směrnice 2014/59/EU se mění takto: 

 v čl. 2 odst. 1 se bod 3 nahrazuje tímto:  
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 „(3) „investičním podnikem“ investiční 

podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 

nařízení (EU) č. 575/2013, který podléhá 

požadavku na počáteční kapitál 

stanovenému v čl. 8 odst. 1 [směrnice 

(EU) ---/---- [IFD]];“.  

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že v současnosti používaný odkaz na CRD bude prostřednictvím IFD 

zrušen, je tento pozměňovací návrh nezbytný ke změně odkazu použitého ve směrnici 

o ozdravných postupech a řešení krize bank k definici oblasti působnosti investičních podniků, 

na něž se směrnice vztahuje. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 60 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do [pět let ode dne použitelnosti této 

směrnice] a poté každé 3 roky předloží 

Komise Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o uplatňování této směrnice 

a o jejím dopadu. 
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