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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových 
fondech
(2007/2238(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na druhou směrnici Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována 
v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 odst. 2 Smlouvy při zakládání 
akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem 
dosažení rovnocennosti těchto opatření1;

– s ohledem na čtvrtou směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních 
účetních závěrkách některých forem společností2,

– s ohledem na sedmou směrnici Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 
o konsolidovaných účetních závěrkách3,

– s ohledem na směrnici Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních 
závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí4,

– s ohledem na Směrnici Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů 
podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů5,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ze dne 27. září 2001, 
pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní 
závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002 
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na regulaci 
správcovských společností a zjednodušené prospekty7,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 
21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných 

                                               
1 Úř. věst. L 026, 31.1.1977, s. 1.
2 Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.
3 Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.
4 Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1.
5 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.
6 Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28.
7 Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 20.
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cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 
o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 
o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi4

(směrnice o penzijních fondech),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003 
o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem 
společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven5,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 
4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování6,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí7,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 
o trzích finančních nástrojů8,

– s ohledem na směrnici Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky 
a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné 
směrnice9 (prováděcí směrnice MiFID),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 
15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací 
o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu10,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005 
zavádějící nové organizační struktury výborů pro finanční služby11,

                                               
1 Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35.
2 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
3 Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.
4 Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.
5 Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16.
6 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
7 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.
8 Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
9 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.
10 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
11 Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9.
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– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 
o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění) 
2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 
11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými 
akciemi3,

– s ohledem na návrh Komise na směrnici Evropského parlamentu a Rady o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (KOM(2008)0119) 
(návrh Solventnost II),

– s ohledem na sdělení Komise o odstraňování překážek přeshraničních investic pomocí 
fondů rizikového kapitálu (KOM(2007)0853),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2004 o budoucnosti zajišťovacích fondů 
a derivátů4,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 27. dubna 20065 o správě aktiv a ze dne 
13. prosince 2007 o správě aktiv II6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o politice finančních služeb (2005–
2010) – bílá kniha7 (2006/2270(INI)), a zejména článek 19 tohoto usnesení,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o integrovaných hlavních směrech pro 
růst a zaměstnanost (část: hlavní směry hospodářských politik členských států 
a Společenství): zahájení nového cyklu (2008–2010)8,

– s ohledem na čl. 192 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní 
záležitosti a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2008),

                                               
1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.
3 Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17.
4 Úř. věst. C 92 E, 16.4.2004, s. 407.
5 Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 257.
6 Přijaté texty, P6_TA(2007)0627.
7 Přijaté texty, P6_TA(2007)0338.
8 Přijaté texty, P6_TA(2008)0058.
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A. vzhledem k tomu, že regulace zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů 
v EU je v současnosti nedostatečná,

B. vzhledem k tomu, že je splněna podmínka, že se nepřipravuje žádný návrh ve smyslu 
čl. 39 odst. 2 jednacího řádu,

C. vzhledem k tomu, že se Komise nevyjádřila kladně k předchozím žádostem Parlamentu 
včetně žádostí obsažených ve výše uvedených usneseních ze dne 15. ledna 2004, 
27. dubna 2006, 11. července 2007 a 13. prosince 2007,

D. vzhledem k tomu, že zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy jsou alternativní 
prostředky investování, které se významně a rostoucí měrou podílejí na celosvětovém 
objemu spravovaných aktiv a výrazně a stále aktivněji se prosazují na světových 
finančních trzích,

E. vzhledem k tomu, že některé celosvětové, evropské i vnitrostátní instituce již dávno před 
současnou finanční krizí vyjadřovaly v souvislosti se zajišťovacími fondy a soukromými 
kapitálovými fondy obavy, pokud jde o jejich finanční stabilitu, nepřiměřené řízení rizik, 
nadměrné zadlužení (využívání pákového efektu) a oceňování nelikvidních a komplexních 
finančních nástrojů,

F. vzhledem k tomu, že existují empirické důkazy o tom, že zajišťovací fondy se v dobách 
otřesů na trzích uchylují ke stádovému chování, což vyvolává obavy ohledně finanční 
stability,

G. vzhledem k tomu, že si uvědomuje, že lisabonská agenda vyžaduje dlouhodobé investice 
v oblasti růstu a zaměstnanosti,

H. vzhledem k tomu, že takové dlouhodobé investice vyžadují dobře fungující finanční trhy 
v EU a v celosvětovém měřítku přínosné pro reálnou ekonomiku,

I. vzhledem k tomu, že zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy mnohdy zajišťují 
likviditu a poptávku po inovačních výrobcích,

J. vzhledem k tomu, že pro finanční stabilitu je také nezbytná lepší spolupráce v oblasti 
dohledu včetně spolupráce v celosvětovém měřítku, což logicky vyžaduje provést řádnou 
komplexní revizi současných režimů dohledu v EU,

K. vzhledem k tomu, že pro zajištění takových dobře fungujících a stabilních finančních trhů 
a na podporu hospodářské soutěže mezi účastníky a výrobky na trhu je zcela nezbytné 
zvýšit odpovídající úrovně průhlednosti vůči veřejnosti, investorům a orgánům dohledu 
včetně nového orgánu dohledu v EU v budoucnu,

L. vzhledem k tomu, že nadměrné zadlužení většinou spojené s aktivitami zajišťovacích 
fondů a soukromých kapitálových fondů ohrožuje finanční stabilitu, je překážkou 
provádění dlouhodobé agendy investic, růstu a zaměstnanosti a ve vnitrostátních 
daňových režimech je navíc neúměrně zvýhodňováno,
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M. vzhledem k tomu, že v důsledku nárůstu transakcí soukromých kapitálových fondů 
v poslední době výrazně vrostl počet zaměstnanců, jejichž pracovní místa jsou 
soukromými kapitálovými fondy zcela kontrolována, a pracovní předpisy Společenství 
(zejména směrnice 2001/23/ES) byly formulovány v době, kdy tomu tak nebylo,

N. vzhledem k tomu, že v případě extrémně vysokého zadlužení ovlivňují účelové odkupy 
akcií soukromými kapitálovými fondy životaschopnost cílových podniků,

O. vzhledem k tomu, že dochází k častému střetu zájmů vyplývajícímu z obchodního modelu 
soukromých kapitálových fondů a zajišťovacích fondů nebo ze vztahu mezi těmito 
prostředky a jinými účastníky na finančních trzích,

P. vzhledem k tomu, že sice neexistují důkazy o tom, že by tyto prostředky způsobily 
současnou finanční krizi, avšak podnikají s neregulovanými a vysoce komplexně 
strukturovanými produkty; vzhledem k tomu, že tyto prostředky bez přiměřeného 
kapitálového vybavení a náchylné k výkyvům tuto krizi prohloubily,

Q. vzhledem k tomu, že aby se snížilo riziko finančních krizí do budoucna, s ohledem na 
silné interakce napříč trhy a mezi účastníky na trzích a v zájmu rovných podmínek mezi 
jednotlivými trhy a mezi účastníky na regulovaných a neregulovaných trzích, potřebuje 
EU lepší, soudržnější a lépe sladěnou regulaci celé této problematiky,

1. žádá Komisi, aby mu do 30. listopadu 2008 na základě článku 44, čl. 47 odst. 2 nebo 
článku 95 Smlouvy o ES předložila legislativní návrh nebo návrhy o zajišťovacích 
fondech, soukromých kapitálových fondech a dalších relevantních účastnících podle níže 
uvedených podrobných doporučení;

2. potvrzuje, že doporučení dodržují zásadu subsidiarity a základní práva občanů;

3. domnívá se, že finanční dopady vyžádaného návrhu nebo návrhů musí být hrazeny 
z výdajů rozpočtu EU na i) zřízení orgánu dohledu v EU, ii) veřejnou agenturu EU pro 
posuzování úvěruschopnosti a iii) veřejný orgán EU pro certifikaci strukturovaných 
produktů;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi, Radě a parlamentům a vládám členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:
PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU VYŽÁDANÉHO NÁVRHU

1. Doporučení 1 o opatřeních pro finanční stabilitu a lepší fungování finančních trhů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by 
mělo být zaměřeno na regulaci:

a) kapitálových požadavků – Investiční společnosti, pojišťovny, úvěrové instituce 
a konvenční fondy (jako SKIPCP a penzijní fondy/IORP) musí splňovat 
kapitálové požadavky. Ať je právní struktura zajišťovacích fondů a soukromých 
kapitálových fondů jakákoli, včetně společností s ručením omezeným, Komise by 
měla zajistit, že bude zaveden požadavek přiměřeného základního kapitálu na 
úrovni subjektu, který kontroluje investice příslušného fondu nebo fondů (tj. 
správcovské společnosti) a kterému budou podléhat všechny fondy bez ohledu na 
místo jejich registrace.

b) veřejné ratingové agentury EU – Aby se posílila hospodářská soutěž a zlepšila 
průhlednost v tomto odvětví, měla by Komise zřídit veřejnou ratingovou agenturu 
EU. Komise by také měla v rámci revize směrnice 2006/48/ES zavést ustanovení, 
že tam, kde je pro vypočítání hodnoty rizikově vážených expozic úvěrové 
instituce vyžadováno úvěrové hodnocení externí ratingové instituce (ECAI), bude 
vyžadováno také úvěrové hodnocení veřejné ratingové agentury EU.

c) likvidity – S ohledem na riziko likvidity by Komise měla v rámci revize směrnice 
2006/48/ES zavést požadavky na rizikově váženou kapitálovou přiměřenost.

d) oceňování – V zájmu větší ochrany investorů a stability finančních trhů by 
Komise měla navrhnout přesná pravidla pro oceňování nelikvidních finančních 
nástrojů.

e) makléřů pro zajišťovací fondy – Kapitálové požadavky na instituce poskytující 
služby makléřství pro zajišťovací fondy by se měly zvýšit úměrně komplexnosti 
a neprůhlednosti struktury nebo povahy expozic, jimž jsou vystaveny v důsledku 
operací se zajišťovacími fondy a soukromými kapitálovými fondy. Za tímto 
účelem je třeba novelizovat zejména směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES.

f) rizikový kapitál – Komise by měla neodkladně provést návrhy opatření obsažené 
ve sdělení o odstranění překážek přeshraničních investic pomocí fondů rizikového 
kapitálu a předložit návrh legislativního opatření, jímž poskytne harmonizovaný 
rámec pro rizikový kapitál a podobně v rámci celé EU, aby byl v souladu 
lisabonské agendy zajištěn přeshraniční přístup malých a středních podniků 
k takovému kapitálu.

g) evropský dozorčí orgán – Komise by měla zřídit evropskou inspekci, která bude 
pokrývat všechny sektory finančních služeb: sektor kapitálových trhů, cenných 



PR\718451CS.doc 9/16 PE404.764v01-00
Externí překlad

CS

papírů, pojišťovnictví a bankovnictví. Dále by mělo být vyjasněno, zda by neměly 
existovat dvě takové evropské inspekce: jedna pro obezřetnostní dohled a druhá 
pro provádění regulace podnikatelské činnosti.

2. Doporučení 2 o opatřeních průhlednosti

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by 
mělo regulovat: 

a) registraci a povolování správcovských společností a manažerů fondů – Komise by 
měla zřídit rámec EU pro registraci a povolování subjektů, jež kontrolují investice 
zajišťovacích fondů nebo soukromých kapitálových fondů (tj. správcovských 
společností), které by měly působit podle zásady jediného kontaktního místa: 
jakmile budou tyto subjekty povoleny, měly by mít oprávnění podnikat v celé EU. 
Aby se podpořil dobře fungující jediný evropský finanční trh, měla by Komise 
zajistit, že správcovské společnosti budou zveřejňovat:

- název a sídlo fondů, jež kontrolují,

- totožnost manažerů,

- firemní příjmy a bonusy,

- plat ředitelů, vyššího vedení a dalších pracovníků odpovídajících za 
investiční činnost a

- vztahy s makléři pro zajišťovací fondy.

Tyto informace by měly být poskytovány v jednotném formátu (čímž se také 
usnadní provedení návrhu databáze uvedeného níže).

b) Notifikaci (tj. schvalování) rámcových investičních prostředků – Aby se podpořilo 
usidlování domácích fondů v EU, měla by Komise navrhnout zvláštní směrnici 
v intencích celoevropského režimu soukromého investování, která se nyní 
projednává a měla by se vztahovat i na uvádění na trh a distribuci zajišťovacích 
fondů a soukromých kapitálových fondů v EU. Takový režim by měl působit 
podle zásady jediného kontaktního místa: jakmile budou tyto rámcové investiční 
prostředky schváleny, mělo být možné je nabízet profesionálním, institucionálním 
investorům v celé EU. Aby se podpořil dobře fungující jediný evropský finanční 
trh, měla by Komise zajistit, že u každého investičního prostředku budou 
zveřejňovány:

- celková investiční strategie a okamžité informace o jejích případných 
změnách,

- expozice pákových obchodů/dluhů,
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- celkové poplatky a jejich rozpis (včetně případných akciových opcí 
poskytovaných zaměstnancům),

- zdroj a výše shromážděných finančních prostředků,

- dosavadní výkony,

- systém řízení rizik a metody oceňování portfolia,

- informace o správci fondu a

- výše podílu manažerské společnosti a jejích zaměstnanců na celkovém 
majetku fondu.

Tyto informace by měly být poskytovány v jednotném formátu (čímž se také 
usnadní provedení návrhu databáze uvedeného níže).

c) databáze – Komise by s pomocí výborů 3. stupně měla zřídit celoevropskou 
databázi registrovaných a povolených subjektů, kde budou ukládány informace 
o správcovských společnostech a investičních nástrojích, jak bylo uvedeno výše. 
K této databázi by měly mít neomezený přístup inspekční orgány všech členských 
států. Relevantní části databáze by měly být zpřístupněny veřejnosti.

d) investoři – Komise a inspekční orgány by měly zajistit, že investoři do těchto 
prostředků nástrojů obdrží nejen dostatečné, ale také relevantní a srovnatelné 
informace (např. zjednodušený prospekt/tabulku k SKIPCP).

e) soukromé kapitálové fondy a ochrana zaměstnanců – Komise by měla navrhnout 
změny směrnice 2001/23/ES, aby stejná ochrana, jaká je touto směrnicí 
poskytována zaměstnancům, včetně práva na informovanost a práva poradního 
hlasu, byla uplatňována vždy, když bude kontrola nad příslušným podnikem nebo 
podnikatelským subjektem transakcí soukromých investičních fondů přenesena. 

3. Doporučení 3 o opatřeních proti nadměrnému zadlužení

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by 
mělo regulovat:

a) limity pro pákové operace soukromých kapitálových fondů – Komise by měla 
navrhnout změnu směrnice 77/91/EHS o kapitálu, čímž by se zavedla pravidla pro 
stanovení únosné úrovně zadlužení v každou danou dobu ve vztahu k cílovým 
společnostem s ohledem na legitimní práva důležitých akcionářů (včetně 
zaměstnanců); souběžně s takovou úrovní by Komise měla požádat členské státy, 
aby zavedly daňové dopady na soukromé kapitálové fondy v případě nadměrného 
zadlužení; takové daňové dopady by mohly zahrnovat zrušení nebo snížení 
daňových úlev z vyplacených úroků z dluhu v souladu s osvědčenými postupy 
členských států.
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b) odčerpávání kapitálu – Komise by měla navrhnout změnu směrnice 77/91/EHS 
o kapitálu, čímž by se stanovila úroveň minimálního kapitálu cílových společnosti 
s poukazem na dlouhodobé zájmy cílové společnosti. Komise by také měla 
bezodkladně navrhnout pravidla pro sladění požadavků kladených na ředitele 
cílové společnosti (tj. členy vedení společnosti a dozorčí rady), čímž se zaručí, že 
odliv kapitálu (včetně veškerých vyplácených poplatků) bude v souladu s 
nejlepšími dlouhodobými zájmy cílové společnosti včetně potřeb dlouhodobého 
růstu a výzkumu a vývoje. Za účelem dosažení tohoto cíle by mimo jiné měly být 
změněny požadavky na řízení společností jako ustanovení směrnice 
1978/660/EHS.

c) limity pro pákové operace zajišťovacích fondů – Komise by v zájmu zachování 
stability finančního systému EU měla určit maximální limit zadlužení 
zajišťovacích fondů.

d) registrace strukturovaných produktů v EU – Komise by měla zřídit veřejný registr 
strukturovaných fondů v EU.

4. Doporučení 4 o opatřeních v oblasti střetu zájmů

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by 
mělo regulovat:

a) investiční banky (makléře pro zajišťovací fondy) – zajišťovací fondy a soukromé 
kapitálové fondy – Komise by měla vyhodnotit, zda posilování kapitálových 
požadavků kladených na makléře pro zajišťovací fondy (Doporučení 1) vhodně 
řeší přirozený střet zájmů mezi:

- makléři pro zajišťovací fondy a zajišťovacími fondy, kde rozhodnutí 
makléřů o úvěrech (půjčkách) jsou často ovlivňována vyhlídkou na příjem 
poplatků ze strany fondů (v rámci poskytování obchodních služeb), a

- makléři pro zajišťovací fondy a soukromými kapitálovými fondy, kde 
rozhodnutí makléřů o úvěrech (půjčkách) jsou často ovlivňována vyhlídkou 
na příjem poplatků ze strany fondů (v rámci poskytování 
zprostředkovatelských služeb).

b) Komise by také měla zavést pravidla, jimiž se zajistí účinné „čínské zdi“ mezi 
službami, které investiční společnosti poskytují svým klientům (jako makléřství 
pro zajišťovací fondy) a všemi ostatními jejich obchodními jednotkami (včetně 
služeb správy aktiv, vlastního obchodování atd.).

- soukromé kapitálové fondy – Komise by měla formulovat pravidla, jejichž 
pomocí bude možné řešit střet zájmů mezi partnery soukromých kapitálových 
fondů a vedením cílových společností (a dalších osob, jež mohou mít z těchto 
operací prospěch). Tato pravidla by měla zahrnovat požadavek zveřejnění 
informací o všech poplatcích nebo jiných pobídkách získaných řediteli (tj. členy 
vedení a dozorčí rady) nebo zaměstnanci cílové společnosti.
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- ratingové agentury (CRA) – Komise by měla formulovat pravidla, s jejichž 
pomocí bude možné řešit střet zájmů, který je typický pro současné obchodní 
systémy a který vyplývá ze souhry mezi účastníky na dnešních finančních trzích.

- přístup na trh a koncentrace –  generální ředitelství Komise pro hospodářskou 
soutěž by mělo zahájit šetření, pokud jde o koncentraci trhu v těchto sektorech 
odvětví finančních služeb: zajišťovací fondy, soukromé kapitálové fondy, 
investiční banky (se zaměřením na služby makléřství pro zajišťovací fondy) 
a CRA.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
V posledních letech – dávno před vypuknutím současné finanční krize v srpnu 2007 –
existovaly rostoucí obavy z dopadů aktivit vysoce spekulativních investičních prostředků jako 
zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy. Tyto obavy přicházely z členských států 
a evropských i celosvětových finančních institucí. Odvětví alternativního investování –
zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy – již nejsou jen úzce specializovaným 
odvětvím, ale důležitými účastníky na finančních trzích. 

V důsledku snadného přístupu k dluhovému financování s nízkými úrokovými sazbami 
a vysokou likviditou v období od roku 2000 až do poloviny roku 2007 a snah mnohých 
institucionálních a dalších investorů o vyšší rentabilitu značně vzrostl podíl zajišťovacích 
fondů a soukromých kapitálových fondů na celosvětovém objemu spravovaných aktiv. Tyto 
prostředky se staly důležitými účastníky na trzích nejen díky prudkému růstu svých aktiv, ale 
i díky stále intenzivnějšímu obchodování. Jejich váha na trzích vzrostla, což však nelze říci 
o úrovni jejich průhlednosti1

Před červnem 2007 – několik měsíců před vypuknutím celosvětové finanční krize – byly 
v některých nezávislých zprávách celosvětových finančních institucí vyslovovány obavy před 
systémovými riziky a bylo na ně upozorňováno i na některých mezinárodních setkáních. 
Fórum finanční stability v květnu 2007 doporučilo, aby finanční orgány, institucionální 
investoři a správci zajišťovacích fondů přijali nová opatření k posílení ochrany před 
případnými systémovými riziky spojenými se zajišťovacími fondy a dalšími institucemi 
s vysokým pákovým efektem. Podobné obavy vyjádřila i ECB ve zprávách vydaných v letech 
2006 a 2007. Také FSA vyslovil v červnu 2007 znepokojení nad přílišným využíváním 
soukromých kapitálových fondů na trhu, střetem zájmů, financováním transakcí LBO 
a distribucí rizik, jež jsou s nimi obvykle spojena. 

Evropský parlament v několika zprávách poskytl Evropské komisi doporučení týkající se 
zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů, ale bez jakékoli odpovědi. V usnesení 
z července 2007 proto Evropský parlament vyslovil politování nad tím, „že [závazek 
Evropské komise pečlivé, nezávisle a odborně posoudit dopad regulace] nebyl doposud 
uspokojivě prováděn“. Na odpověď Komise se stále ještě čeká.

Tato zpráva by měla být posuzována v tomto konkrétním kontextu. Dnes je potřeba 
modernizovat regulaci ještě větší. Finanční trhy jsou stále globálněji integrované a stále 
složitější a regulativní nástroje Evropy se proto musí modernizovat – a Evropa musí nalézt 
takové odpovědi dohledu a regulace, jež budou stejně aktuální a stejně dobře nastavené, jako 
je samotný finanční trh. Bylo by nepřiměřené a nesprávné chovat se tak, jako by stávající 
regulační struktury obrácené do minulosti nemusely být stejně moderní a inovativní jako 
účastníci, které je třeba regulovat.

Soukromé kapitálové fondy a zajišťovací fondy

                                               
1 Viz pracovní dokument o zajišťovacích investičních fondech a soukromých investičních fondech, 17. 3. 2008.
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Zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy jsou různé typy investičních prostředků. 
V obou případech jde o volně regulované sdružené fondy soukromého kapitálu, které investují 
a část zisků fondů je vyplácena jejich správcům, mají však rozdílnou investiční strategii 
a investují do rozdílných produktů.

Soukromé kapitálové investiční fondy jsou „soukromé“ v tom smyslu, že nejsou kótované na 
burze a jejich kapitál pochází od investorů mimo veřejné kapitálové trhy. Lze je dále rozdělit 
na rizikový kapitál (používá se k financování nových podniků), rozvojový kapitál 
(k financování růstu již existujících podniků) a buy-out fondy, které obvykle usilují 
o privatizaci stávajících veřejných podniků prostřednictvím vysoce spekulativních odkupů. 
Buy-out fondy dnes tvoří více než 60 % odvětví soukromých kapitálových fondů a je třeba na 
ně zaměřit pozornost v rámci žádoucí modernizace regulačních opatření. 
O rozsahu, povaze a vlastnictví akciových expozic soukromých kapitálových fondů nemají 
veřejné orgány dostatečné informace. Je třeba podrobit přezkumu stávající obezřetnostní 
regulaci (jako směrnice o kapitálových požadavcích), aby se zjistilo, zda poskytuje orgánům 
bankovního dohledu EU a dalším veřejným orgánům vše, co potřebují, aby mohly plnit své 
povinnosti v oblasti finanční stability a dalších oblastech.

Z hlediska podniků, pracovníků, důchodců a spotřebitelů, kteří jsou nepřímo vystaveni 
dopadům soukromých kapitálových fondů, a zejména spekulativních odkupů podniků, je 
nepravděpodobné, že by stávající právní předpisy na ochranu investorů byly přiměřené, neboť 
z vyloučení profesionálních investorů bude těžit investiční prostředník (jako penzijní fond), 
který je těmto dopadům vystaven přímo. Je třeba posoudit, jak pomocí právních předpisů EU 
na ochranu investorů co nejlépe prospět i těmto zranitelným skupinám.

Použití pákových efektů v soukromých kapitálových fondech (zejména pokud jde o LBO) činí 
mnohé společnosti zranitelnými a bude možná zapotřebí něco jako stávající předpisy týkající 
se podkapitalizace v daňové oblasti, ale na úrovni EU. Zadlužování podniků je skrytou 
daňovou podporou a vede k tomu, že podniky finančně slábnou, a současně ke snížení 
veřejných příjmů; prospívá tak věřitelům, místo aby se vládám umožnilo financovat 
provádění lisabonských cílů jako lepší vzdělání, infrastruktura a výzkum. Cílové společnosti, 
jež soukromé kapitálové fondy pomocí odkupu podniků privatizují, mohou také trpět 
v důsledku odčerpávání jejich kapitálu (např. vyplácení nadměrných dividend správcům 
soukromých kapitálových fondů nebo přeměny cílové společnosti čerpáním tichých rezerv 
a prodejem aktiv v zadlužený podnik). Na cílové společnosti také lze na základě jejich 
právního statusu (společnost s ručením omezeným) převést rizika z podniků soukromých 
kapitálových fondů.

Zajišťovací fondy jsou prostředky investování používající investiční strategie, techniky 
obchodování a finanční nástroje, které většinou ještě nejsou nijak regulovány. Rychle se 
přizpůsobují změnám podmínek na trhu a snaží se využívat nedokonalostí trhu, přičemž 
usilují o dosažení absolutních výnosů, jež nesouvisí s výnosy na trzích akcií a obligací. Aby 
dosáhly co nejvyšších výnosů (ale i co nejvyšších ztrát), půjčují si nebo obchodují s různými 
komplexními finančními produkty, z nichž některé (deriváty, opce) jsou vysoce spekulativní, 
a používají dynamické techniky obchodování jako krátký prodej. Využívají řadu investičních 
strategií počínaje těmi založenými na událostech (jako fúzová arbitráž, aktivista atd.) až po 
majetkové zajištění (jako trhově neutrální, krátká odchylka atd.), celkovou makrohodnotu 
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nebo relativní hodnotu (jako arbitráž převoditelná na pevný příjem, volatilita atd.). Ostatní 
prostředky kolektivního investování (podléhající regulaci) všemi těmito možnostmi obvykle 
nedisponují, ale mnohé další finanční instituce některé z nich používají (jako například útvary 
vlastního obchodování investičních bank).

Průhlednost v tomto odvětví se, hlavně v důsledku zvýšeného tlaku institucionálních 
investorů jako penzijní fondy nebo dokonce fondy zajišťovacích fondů, v posledních letech 
zlepšila, avšak pro zvýšení průhlednosti se musí učinit více (vykazování a zveřejňování 
informací, společné standardy oceňování, řízení rizik, vnitřní řízení atd.).

Nedostatečnou průhlednost a zdánlivě vysoké poplatky ještě podporuje složitá soustava 
stávajících směrnic a regulativních opatření EU a rozdílné vnitrostátní režimy regulace 
zajišťovacích fondů v jednotlivých členských státech.1 Tím se snižuje komerční tlak na 
dodržování domácích standardů a povzbuzuje se zahraniční registrace a také investice spíše 
do zahraničních produktů než do domácích produktů.

Další relevantní tržní subjekty

Zajišťovací fondy jsou v důležitém podnikatelském spojení s regulovanými investičními 
a komerčními bankami. Ty vystupují jako přímí makléři (včetně financování obchodů) 
a poskytovatelé obchodních, prodejních a jiných služeb jako vzájemné zúčtování 
a vypořádání, úschova a správa a dokonce nabídka kancelářských prostor pro správce 
zajišťovacích fondů. Odhaduje se, že zajišťovací fondy přinesly v roce 2006 investičním 
bankám příjmy ve výši 40–50 miliard USD, což představovalo přibližně 15–20 % celkových 
příjmů v investičním bankovnictví a odpovídalo 4 % aktiv spravovaných v té době 
zajišťovacími fondy.2 Celkový rozsah expozic zajišťovacích fondů je málo průhledný, neboť 
používají více přímých makléřů, kteří obvykle nemají jasnou představu o rizikovém profilu 
těchto fondů. Tato skutečnost má mimořádný význam pro kalkulaci kapitálových požadavků. 
Orgány regulace a dohledu mají obavy z možného střetu zájmů, neboť banky za financování 
operací a poradenství inkasují vysoké poplatky a někdy i soutěží o možnost odkupu 
nabízených aktiv. Další obavy vyvolává skutečnost, že zajišťovací fondy získávají tipy 
o připravovaných fúzích a jiné neveřejné informace, jež mohou ovlivnit cenu akcií. 
Obchodování před zveřejněním informací může fond zvýhodnit, což je nezákonné, ale pro 
příslušné orgány je často obtížné to zjistit nebo prokázat.3

Vzhledem k tomu, že zajišťovací fondy investují do strukturovaných produktů, je třeba 
poukázat na to, že se musí zlepšit informovanost o sekuritizaci a aktivitách na 
mimoburzovních trzích (OTC). V této souvislosti bude třeba věnovat pozornost činnosti 
a obchodním modelům CRA.

Současná finanční nestabilita

                                               
1 Viz také: Naik, Narayan, Fung, William: Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest, London 
Business School, ECON Study, s. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?, Dresdner Kleinwort Equity Research, 6. 2. 2007, s.8.
3 International Herald Tribune, 2. ledna 2007.
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Současnou finanční krizi vyvolal americký trh s rizikovými hypotékami pro méně bonitní 
klienty (sub-prime market), poté se však vzhledem k vnitřní provázanosti mezi účastníky na 
trhu (investičními prostředky, strukturovanými produkty, CRA atd.) rozšířila na celý finanční 
systém. Akciové trhy na celém světě utrpěly značné ztráty a centrální banky musely podpořit 
trh finančními injekcemi, aby vyrovnaly nedostatek likvidity v době rostoucího omezení 
úvěrů. Nikdo zatím neví, jaký bude celkový rozsah této krize.

Soudržný přístup

Přímé příčiny stávající finanční krize nelze spatřovat v zajišťovacích fondech a soukromých 
kapitálových fondech. Krize však odhalila zranitelnost aktivit zajišťovacích fondů 
a soukromých kapitálových fondů a také silnější vzájemné závislosti s dalšími klíčovými 
účastníky jako investiční banky, sekuritizační prostředky (SPV) a CRA. Novou a lepší 
regulaci zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů nelze proto oddělovat od 
potřeby lepší regulace ostatních účastníků finančního trhu. Tato vzájemná závislost vyžaduje 
soudržný a důsledný přístup k regulaci – založený na rovných podmínkách a „neutrální“ 
regulaci všech hlavních účastníků.

Ze vhodné a modernizované regulace budou mít prospěch všichni investoři, spotřebitelé 
i finanční trhy jako takové. Podpoří finanční stabilitu, dosažení lisabonských cílů, 
dlouhodobou konkurenceschopnost společností a životaschopnost v globalizovaném 
hospodářství, zaměstnanost – sociální soudržnost. Dobře fungující finanční trhy jsou závislé 
na průhlednosti a důvěře v trhy.

Je třeba modernizovat a zlepšit stávající rámec regulace a dohledu, zvýšit průhlednost, vyřešit 
střet zájmů a posílit finanční stabilitu.
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