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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu týkajúcimi sa hedžových fondov a súkromného kapitálu
(2007/2238(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na druhú smernicu Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii 
ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu 
záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy pokiaľ 
ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, 
s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení1,

– so zreteľom na štvrtú smernicu Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej 
závierke niektorých typov spoločností2,

– so zreteľom na siedmu smernicu Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných 
účtovných závierkach3,

– so zreteľom na smernicu Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej 
závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií4,

– so zreteľom na smernicu Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov 
členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, 
závodov alebo častí podnikov alebo závodov5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 
2001 pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky 
určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002 
o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa 
podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) 
s cieľom upraviť správcovské spoločnosti a zjednodušené prospekty7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES z 21. januára 2002, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho 

                                               
1 Ú. v. ES L 026, 31.1.1977, s. 1.
2 Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.
3 Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.
4 Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.
5 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16. 
6 Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28.
7 Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20.
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investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES 
z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 
o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie 
trhu)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 
o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia4

(smernica o dôchodkových fondoch),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 
o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných 
finančných inštitúcií a poisťovní5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES 
zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných 
papierov alebo ich prijatí na obchodovanie6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 
o ponukách na prevzatie7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 
o trhoch s finančnými nástrojmi8,

– so zreteľom na smernicu Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné 
požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené 
pojmy na účely uvedenej smernice9 (implementačná smernica MiFID),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 
2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami 
o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu10,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005 

                                               
1 Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 35. 
2 Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
3 Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.
4 Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.
5 Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16.
6 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64. 
7 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
8 Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
9 Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26.
10 Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
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s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 
o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie)2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 
o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované 
znenie)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 
o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu4,

– so zreteľom na návrh Komisie o predložení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o životnom poistení o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) 
(KOM(2008)0119) (návrh Solventnosť II),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Odstránenie prekážok cezhraničným 
investíciám z fondov rizikového kapitálu (KOM (2007)0853),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2004 o budúcnosti hedžingových fondov 
a derivatívnych finančných nástrojov5,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 27. apríla 20066 o správe aktív a z 13. decembra 2007 
o správe aktív II7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 –
2010) – Biela kniha 8 (2006/2270(INI)), konkrétne jeho 19. odsek,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o integrovaných usmerneniach pre rast 
a zamestnanosť (časť: všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky členských štátov 
a Spoločenstva):  spustenie nového cyklu (2008 – 2010)9,

– so zreteľom na článok 192, druhý odsek Zmluvy o ES,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.
2 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.
4 Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17.
5 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 407.
6 Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 257.
7 Prijaté texty, P6_TA(2007)0627.
8 Prijaté texty, P6_TA(2007)0338.
9 Prijaté texty, P6_TA(2008)0058.
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– so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
právne veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci(A6-0000/2008),

A. keďže regulácia hedžových fondov a súkromného kapitálu zo strany EÚ je v súčasnosti 
nedostatočná,

B. keďže je riadne splnená podmienka uvedená v článku 39 ods. 2, že sa nepripravuje žiadny
návrh,

C. keďže Komisia nereagovala kladne na doterajšie požiadavky Parlamentu vrátane 
požiadaviek, ktoré Parlament zahrnul do uvedených uznesení z 15. januára 2004, 27. 
apríla 2006, 11. júla 2007 a 13. decembra 2007,

D. keďže hedžové fondy a súkromný kapitál predstavujú alternatívne investičné nástroje, 
ktoré nielenže tvoria významný a neustále rastúci podiel celkových spravovaných aktív, 
ale sú v čoraz väčšej miere prítomné a aktívnejšie na svetových finančných trhoch,

E. keďže viaceré svetové inštitúcie, inštitúcie EÚ a členských štátov dlho pred súčasnou 
finančnou krízou vyjadrovali svoje obavy súvisiace s hedžovými fondmi a súkromným 
kapitálom týkajúce sa finančnej stability, nevhodného riadenia rizík, nadmerného dlhu 
(pákový efekt) a ocenenia nelikvidných a komplexných finančných nástrojov,

F. keďže existujú empirické dôkazy, že sa hedžové fondy počas krízy trhov podieľajú na 
davovom správaní (herding), čím zväčšujú obavy o finančnú stabilitu, 

G. keďže realizácia Lisabonskej stratégie vyžaduje dlhodobé investície do rastu 
a zamestnanosti,

H. keďže takéto dlhodobé investície vyžadujú dobre fungujúce finančné trhy v EÚ a na 
celom svete prispievajúce k reálnemu hospodárstvu,

I. keďže hedžové fondy a súkromný kapitál v mnohých prípadoch poskytujú likviditu
a dopyt po inovačných produktoch,

J. keďže finančná stabilita taktiež vyžaduje lepšiu spoluprácu dozorných orgánov vrátane 
celosvetových, ktorá logicky vyžaduje (vo vhodnom čase) súhrnnú revíziu platných 
dozorných opatrení EÚ,

K. keďže na zabezpečenie dobre fungujúcich a stabilných finančných trhov, ako aj na 
podporu konkurencie medzi účastníkmi trhu sú životne dôležité rozšírené riadne úrovne 
transparentnosti smerom k verejnosti, investorom a dozorným orgánom vrátane 
(v budúcnosti) každého nového dozorného orgánu EÚ,

L. keďže nadmerná zadlženosť, ktorú vyžadujú mnohé aktivity hedžových fondov 
a súkromného kapitálu, ohrozuje finančnú stabilitu, narušuje realizáciu programu 
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dlhodobých investícií, rastu a zamestnanosti a navyše sa nespravodlivo uprednostňuje vo 
vnútroštátnych daňových režimoch,

M. keďže nedávny rast transakcií súkromného kapitálu výrazne zvýšil počet zamestnancov, 
ktorých pracovné miesta napokon kontrolujú fondy súkromného majetku, pričom 
pracovno-právne nariadenia Spoločenstva (konkrétne smernica 2001/23/ES) boli 
formulované v čase, keď to tak nebolo, 

N. keďže v prípade nadmerného dlhového zaťaženia ovplyvňujú odkúpenia zo strany 
súkromného kapitálu s využitím pákového efektu životaschopnosť cieľových spoločností,

O. keďže dochádza k mnohým konfliktom záujmov, ktoré zapríčiňuje buď model fondov 
súkromného majetku či hedžových fondov alebo vzťahy medzi uvedenými nástrojmi 
a ďalšími účastníkmi finančných trhov,

P. keďže zatiaľ neexistuje žiadny dôkaz, že uvedené nástroje spôsobili súčasnú finančnú 
krízu, je zrejmé, že sa podieľali na obchodoch s neregulovanými a veľmi zložitými 
štruktúrovanými produktmi; keďže tieto nástroje, ktoré nie sú dostatočne kapitalizované, 
a teda náchylné na výkyvy, prehĺbili krízu,

Q. keďže v záujme minimalizácie rizika budúcich finančných kríz a vzhľadom na silný 
vzájomný vplyv jednotlivých trhov a účastníkov trhu, ako aj cieľ zabezpečiť rovnaké 
príležitosti na území iných štátov a medzi účastníkmi regulovaného a neregulovaného trhu 
potrebuje EÚ lepšie, koherentnejšie a harmonizovanejšie cezhraničné predpisy,

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 44, článku 47 ods. 2 alebo článku 95 Zmluvy o ES 
do 30. novembra 2008 predložila Parlamentu legislatívny návrh týkajúci sa hedžových 
fondov, súkromného kapitálu a ďalších relevantných účastníkov v súlade s nižšie 
uvedenými podrobnými odporúčaniami;

2. potvrdzuje, že odporúčania rešpektujú zásadu subsidiarity a základné občianske práva;

3. domnieva sa, že finančné následky požadovaného návrhu či návrhov by mali byť pokryté 
rozpočtovými prostriedkami EÚ určenými na i) zriadenie ľubovoľného dozorného orgánu 
EÚ, ii) ratingovej agentúry EÚ hodnotiacej verejné úvery a iii) verejného certifikačného 
orgánu pre štruktúrované produkty;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a priložené podrobné odporúčania 
Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA: 
PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA OBSAHU POŽADOVANÉHO 

NÁVRHU

1. Odporúčanie č. 1 týkajúce sa finančnej stability a lepšieho fungovania opatrení pre 
finančné trhy 

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať, by sa mal 
zamerať na reguláciu nasledujúcich oblastí:

(a) Kapitálové požiadavky Investičné spoločnosti, poisťovacie spoločnosti, úverové 
inštitúcie, konvenčné fondy (napríklad podniky kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov – PKIPCP a dôchodkové fondy alebo inštitúcie 
zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia) musia spĺňať požiadavky na 
vlastné zdroje. Bez ohľadu na právnu štruktúru prostriedkov hedžového fondu 
a súkromného kapitálu (vrátane komanditnej spoločnosti) by Komisia mala 
zabezpečiť, aby sa na úrovni subjektu, ktorý kontroluje investície príslušného 
fondu či fondov (t. j. správcovská spoločnosť), uplatňovala príslušná požiadavka
na vlastné zdroje pokrývajúce všetky fondy bez ohľadu na miesto ich registrácie.

(b) Ratingová agentúra EÚ hodnotiaca verejné úvery Komisia by mala zriadiť 
ratingovú agentúru EÚ hodnotiacu verejné úvery s cieľom podporiť konkurenciu 
a zlepšiť transparentnosť v danom sektore. Komisia by taktiež mala (v rámci 
revízie smernice 2006/48/ES) prijať ustanovenie, podľa ktorého by sa 
v prípadoch, keď sa na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií požaduje 
rating externej ratingovej agentúry, požadovalo taktiež hodnotenie ratingovej 
agentúry EÚ hodnotiacej verejné úvery.

(c) Likvidita Komisia by mala v rámci revízie smernice 2006/48/ES zaviesť 
požiadavky rizikového váženia kapitálovej primeranosti vzhľadom na riziko 
likvidity.

(d) Ocenenie Komisia by mala navrhnúť presné pravidlá oceňovania nelikvidných 
finančných nástrojov na účely lepšej ochrany investorov a stability finančných 
trhov.

(e) Bezrizikoví makléri Je potrebné zvýšiť kapitálové požiadavky na každú inštitúciu 
poskytujúcu bezrizikové maklérske služby vzhľadom na zložitosť 
a neprehľadnosť štruktúry či povahu expozícií, ktorým ich obchodovanie 
s hedžovými fondmi a súkromným kapitálom vystavuje. Tento výsledok by sa mal 
dosiahnuť revíziou smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES.

(f) Rizikový kapitál Komisia by mala bezodkladne uplatniť návrhy politiky uvedené 
v oznámení s názvom Odstránenie prekážok cezhraničným investíciám z fondov 
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rizikového kapitálu vrátane predloženia právnych predpisov s cieľom 
harmonizovať celoeurópsky rámec pre rizikový kapitál a zaistiť tak cezhraničnú 
dostupnosť tohto kapitálu pre sektor malých a stredných podnikov v súlade 
s Lisabonskou stratégiou.

(g) Dozorný orgán EÚ Komisia by mala zriadiť európsky dozorný orgán pokrývajúci 
všetky sektory finančných služieb: kapitálové trhy, cenné papiere, sektor 
poisťovníctva a bankovníctva. Taktiež by mala rozhodnúť o tom, či budú dva 
európske dozorné orgány: jeden pre finančnú reguláciu a druhý pre reguláciu 
výkonu podnikania.

2. Odporúčanie č. 2 týkajúce sa opatrení na zabezpečenie transparentnosti

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať, by sa mal 
zamerať na reguláciu nasledujúcich oblastí:

(a) Registrácia a povoľovanie správcovských spoločností a správcov fondov Komisia 
by mala stanoviť rámec EÚ pre registráciu a povoľovanie subjektov, ktoré 
kontrolujú investície hedžových fondov alebo súkromného kapitálu (t. j. 
správcovských spoločností), založený na princípe jedného vstupu: príslušné 
subjekty, ktoré získali povolenie, by mali mať možnosť vykonávať svoju 
obchodnú činnosť v celej EÚ. Komisia by mala v záujme podpory dobre 
fungujúceho jednotného európskeho finančného trhu zabezpečiť, aby správcovské 
spoločnosti zverejnili nasledujúce údaje:

- názov a sídlo fondov, ktoré ovládajú,

- osobné údaje správcov,

- zárobky a bonifikáciu spoločnosti,

- odmeny riaditeľov, vyšších vedúcich pracovníkov a ďalších zamestnancov, 
ktorí zodpovedajú za investície,

- vzťahy s bezrizikovými maklérmi.

Uvedené informácie musia byť poskytnuté v jednotnom formáte (taktiež v záujme 
podpory nižšie uvedeného návrhu na vytvorenie databázy).

(b) Oznámenie (t. j. schválenie) veľkých investičných nástrojov Komisia by mala 
v záujme podpory fondov, ktoré budú umiestnené v EÚ, navrhnúť v súlade 
s celoeurópskym režimom súkromného umiestňovania, o ktorom sa v súčasnosti 
diskutuje, samostatnú smernicu platnú pre marketing a distribúciu hedžových 
a kapitálových fondov v EÚ. Tento režim by mal fungovať na princípe jedného 
vstupu: po získaní povolenia by malo byť možné ponúkať tieto veľké investičné 
nástroje profesionálnym inštitucionálnym investorom v celej EÚ. Komisia by 
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v záujme podpory dobre fungujúceho jednotného európskeho finančného trhu 
mala zabezpečiť, aby investičné nástroje zverejnili nasledujúce údaje:

- celková investičná stratégia a bezodkladné informovanie o jej 
zmenách,

- expozícia pákovému efektu alebo zadlženiu,

- celkové poplatky, ako aj členenie poplatkov (vrátane všetkých ponúk 
akcií pre zamestnancov),

- zdroj a výška obstaraných prostriedkov,

- minulá výkonnosť,

- systém riadenia rizika a metodika ocenenia portfólia,

- informácie o správcovi fondu,

- podiel fondu vložený správcovskou spoločnosťou a jej 
zamestnancami.

Uvedené informácie musia byť poskytnuté v jednotnom formáte (taktiež v záujme 
podpory nižšie uvedeného návrhu na vytvorenie databázy).

(c) Databáza Komisia by mala pomocou výborov tretej úrovne zriadiť celoeurópsku 
databázu registrácií a povolení, ktorá by obsahovala uvedené informácie 
o správcovských spoločnostiach a investičných mechanizmoch. Databáza by mala 
byť bez obmedzení sprístupnená dozorným orgánom všetkých členských štátov. 
Príslušné kategórie databázy by mali byť verejné.

(d) Investori Komisia a dozorné orgány by mali zabezpečiť, aby investori 
v uvedených nástrojoch dostali nielen dostatočné, ale aj relevantné a porovnateľné 
informácie (napr. zjednodušené prospekty alebo prehľady údajov pre podniky 
kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov – PKIPCP).

(e) Súkromný kapitál a ochrana zamestnancov Komisia by mala predložiť 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 2001/23/ES, aby rovnaká ochrana, 
ktorú smernica ponúka zamestnancom (vrátane práva na informácie a konzultácie) 
platila vždy, keď je kontrola nad podnikom či spoločnosťou prenesená formou 
transakcie so súkromným kapitálom. 

3. Odporúčanie č. 3 týkajúce sa opatrení proti nadmernej zadlženosti

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať, by sa mal 
zamerať na reguláciu nasledujúcich oblastí:
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(a) Obmedzenia zadlženosti pre súkromný kapitál Komisia by mala pozmeniť 
a doplniť smernicu 77/91/EHS o kapitáli s cieľom stanoviť vhodnú úroveň 
zadlženia v akomkoľvek stanovenom čase v súvislosti s cieľovou spoločnosťou, 
pričom sa zohľadnia legitímne p r á v a  dôležitých účastníkov (vrátane 
zamestnancov); v súvislosti s touto úrovňou by Komisia mala požadovať, aby 
členské štáty vyvodili daňové dôsledky pre fondy súkromného majetku v prípade 
nadmerného zadlženia; takéto daňové dôsledky by mohli zahrnúť obmedzenie 
alebo zníženie daňovej odpočítateľnosti úrokových platieb z príslušného dlhu 
v súlade s osvedčenými postupmi členských štátov.

(b) Vyčerpanie kapitálu Komisia by mala pozmeniť smernicu 77/91/EHS o kapitáli 
s cieľom určiť minimálnu úroveň kapitálu pre cieľovú spoločnosť s odkazom na 
dlhodobý záujem cieľovej spoločnosti. Komisia by taktiež mala bezodkladne 
navrhnúť pravidlá s cieľom harmonizovať požiadavky na riaditeľov cieľovej 
spoločnosti (t. j. členov manažmentu a dozornej rady) a osvedčiť, že odliv 
kapitálu (vrátane všetkých uhradených poplatkov) je v najlepšom dlhodobom 
záujme cieľovej spoločnosti vrátane jej dlhodobého rastu a potrieb výskumu 
a vývoja. Konkrétne by sa v záujme dosiahnutia tohto cieľa mali pozmeniť 
a doplniť požiadavky EÚ na riadenie spoločností, napríklad ustanovenia smernice 
1978/660/EHS.

(c) Obmedzenia zadlženosti pre hedžové fondy Komisia by mala stanoviť horný limit 
zadlženia hedžových fondov v súvislosti so zachovaním stability finančného 
systému EÚ.

(d) Registrácia štruktúrovaných produktov v EÚ Komisia by mala zriadiť verejný 
register štruktúrovaných produktov v EÚ.

4. Odporúčanie č. 4 týkajúce sa opatrení proti konfliktu záujmov

Európsky parlament sa domnieva, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať, by sa mal 
zamerať na reguláciu nasledujúcich oblastí:

(a) Investičné banky (bezrizikoví makléri) – hedžové fondy a súkromný kapitál
Komisia by mala zhodnotiť, či posilnenie kapitálových požiadaviek na 
bezrizikových maklérov (odporúčanie č. 1) náležitým spôsobom pamätá na 
vlastné konflikty záujmov medzi:

- bezrizikovými maklérmi a hedžovými fondmi, kde rozhodnutie maklérov 
o úveroch (pôžičkách) je často ovplyvnené výhľadom na poplatky od 
hedžových fondov (prostredníctvom obchodných služieb);

- investičnými bankami a súkromným kapitálom, kde rozhodnutie bánk 
o úveroch (pôžičkách) je často ovplyvnené výhľadom na poplatky od 
hedžových fondov (prostredníctvom služieb súvisiacich s transakciou).

(b) Komisia by taktiež mala zaviesť pravidlá s cieľom zabezpečiť efektívne, tzv. 
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čínske múry medzi službami, ktoré investičné spoločnosti poskytujú svojim 
klientom (napríklad bezrizikové maklérstvo) a všetkými ostatnými obchodnými 
oddeleniami (vrátane služieb správy aktív, vlastného obchodovania a pod.).

- Súkromný kapitál Komisia by mala sformulovať pravidlá, podľa ktorých sa bude 
postupovať v prípade konfliktu záujmov medzi partnermi z fondu súkromného 
majetku a manažmentom cieľovej spoločnosti (a každým, kto chce mať podiel na 
zisku z obchodu). Pravidlá by mali zahŕňať podmienku zverejnenia všetkých 
poplatkov či ostatných podnetov, ktoré dostali riaditelia (t. j. členovia správnej 
rady a dozorného orgánu) či zamestnanci cieľovej spoločnosti. 

- Ratingové agentúry hodnotiace úvery Komisia by mala formulovať pravidlá, 
podľa ktorých sa bude postupovať v prípade konfliktu záujmov vyplývajúcich so 
súčasných modelov obchodovania, ku ktorým dochádza z dôvodu súčinnosti 
medzi účastníkmi súčasných finančných trhov.

- Dostupnosť trhu a koncentrácia: Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodársku 
súťaž by sa malo zamerať na oblasť trhovej koncentrácie v nasledujúcich 
sektoroch odvetvia finančných služieb: hedžové fondy, súkromný kapitál, 
investičné banky (so zreteľom na služby bezrizikového maklérstva) a ratingové 
agentúry hodnotiace úvery.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dlho pred vypuknutím súčasnej finančnej krízy v auguste 2007 rástli obavy z následkov 
činností vysoko zadlžených investičných nástrojov, napríklad hedžových fondov a fondov 
súkromného majetku. Uvedené obavy vyjadrili členské štáty, ako aj európske a svetové 
finančné inštitúcie. Odvetvie alternatívnych investícií (hedžové fondy a súkromný kapitál) už 
nestojí bokom, ale stalo sa dôležitým účastníkom finančných trhov. 

Vďaka jednoduchej dostupnosti dlhového financovania s nízkymi úrokovými mierami 
a vysokej likvidite od roku 2000 do polovice roku 2007 a snahe mnohých inštitucionálnych 
a ďalších investorov o vyššie výnosy sa podiel hedžových fondov a súkromného kapitálu 
v rámci skupiny celkových spravovaných aktív výrazne zvýšil. Tieto nástroje sa stali 
významnou súčasťou trhu nielen z dôvodu neuveriteľného rastu ich aktív, ale aj vďaka 
intenzívnejšej obchodnej činnosti. Ich váha na trhoch sa síce zvýšila, to sa však nedá povedať 
o miere transparentnosti1.  

Do júna 2007, iba niekoľko mesiacov pred vypuknutím svetovej finančnej krízy, viacero 
nezávislých správ svetových finančných inštitúcií a medzinárodných zasadnutí upozorňovalo 
na obavy týkajúce sa systémových rizík. Fórum pre finančnú stabilitu v máji 2007 odporúčalo 
finančným orgánom, inštitucionálnym investorom a správcom hedžových fondov, aby prijali 
nové opatrenia v záujme posilnenia ochrany pred možnými systémovými rizikami súvisiacimi 
s hedžovými fondmi a ďalšími vysoko zadlženými inštitúciami. Podobné obavy vyjadrila 
taktiež Európska centrálna banka v správach z roku 2006 a 2007. Aj Úrad pre dohľad nad 
finančným trhom (FSA) v júni 2007 vyjadril znepokojenie nad fondmi súkromného majetku 
v súvislosti so zneužitím trhu, konfliktami záujmov, financovaním a rozdelením rizika typicky 
spojenými s transakciami odkúpenia s využitím pákového efektu. 

Európsky parlament v niekoľkých správach poskytol Európskej komisii odporúčania 
k hedžovým fondom a fondom súkromného majetku, ale bez odozvy. Preto Európsky 
parlament v uznesení z júla 2007 vyjadril „poľutovanie nad tým, že sa tento záväzok (záväzok 
Komisie vykonávať dôkladné, nezávislé a profesionálne hodnotenia vplyvu pri uskutočnení 
podstatných zmien v legislatívnych návrhoch) dosiaľ neplnil uspokojivým spôsobom“. 
Komisia zatiaľ nereagovala. 

Túto správu je teda potrebné vnímať vzhľadom na uvedené skutočnosti. Potreba modernizácie 
legislatívnych návrhov je v súčasnosti dokonca ešte väčšia. Širšia celosvetová integrácia 
a komplexnosť finančných trhov vyžaduje modernizáciu európskych legislatívnych nástrojov. 
Reakcia Európy v oblasti regulácie a dozoru musí byť aktuálna a prepracovaná do tej miery, 
ako samotný finančný trh. Nebolo by ani vhodné ani správne postupovať tak, ako keby platné 
európske legislatívne štruktúry určené pre minulé obdobia nemuseli byť rovnako moderné 
a inovačné ako účastníci, ktorých majú regulovať.
                                               
1 Pozri pracovný dokument k hedžovým fondom a fondom súkromného majetku, 17.3.2008.
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Fondy súkromného majetku a hedžové fondy

Hedžové fondy a fondy súkromného majetku predstavujú odlišné typy investičných 
mechanizmov. Hoci v oboch prípadoch ide o málo regulované súkromné kapitálové skupiny, 
ktoré investujú a odmeňujú svojich správcov podielom na zisku fondov, líšia sa svojou 
investičnou stratégiou a produktmi, do ktorých investujú.

Investičné fondy súkromného majetku sú „súkromné“ v tom zmysle, že nie sú kótované a ich 
kapitál pochádza od investorov mimo verejných kapitálových trhov. Môžu sa členiť na 
rizikový kapitál (ktorým sa financuje nové podnikanie), rastový kapitál (na financovanie rastu 
existujúceho podnikania) a odkupové fondy, ktoré sa zvyčajne snažia o privatizáciu 
existujúcich verejných spoločností prostredníctvom odkúpenia s vysokým zadlžením. 
V súčasnosti tvoria odkupové fondy viac než 60 % sektora súkromného majetku a mali by sa 
ocitnúť v centre pozornosti pri modernizácii právnych nariadení. 
Verejné orgány nemajú dostatok informácií o rozsahu, povahe a vlastníctve expozícií 
súkromného kapitálu. Platné finančné právne predpisy EÚ (napríklad smernica o kapitálových 
požiadavkách) je potrebné revidovať a posúdiť, či poskytujú európskym dozorným a ďalším 
verejným orgánom všetko potrebné na plnenie povinností v oblasti finančnej stability 
a ostatných povinností.

Nie je pravdepodobné, že by platné právne predpisy EÚ na ochranu investorov boli adekvátne 
vzhľadom na spoločnosti, zamestnancov, dôchodcov a spotrebiteľov, ktorí sú nepriamo 
vystavení súkromnému majetku a najmä odkupovaniu s vysokým zadlžením, pretože priamo 
vystavený sprostredkujúci investor (napríklad dôchodkový fond) využije výhodu výnimiek 
pre profesionálnych investorov. Je potrebné zvážiť najlepšie spôsoby rozšírenia právnych 
predpisov EÚ na ochranu investorov na uvedené zraniteľné skupiny.

Problém zadlženia vo fondoch súkromného majetku (konkrétne v súvislosti s odkúpeniami 
s využitím pákového efektu) zvyšuje zraniteľnosť mnohých spoločností, a preto vyžaduje 
určitý ekvivalent platných pravidiel pre úzku kapitalizáciu v daňovej oblasti, ale na úrovni 
EÚ. Zaťaženie bilancie dlhom predstavuje implicitnú daňovú dotáciu, ktorej výsledkom sú 
finančne nezdravé spoločnosti a súčasné zníženie verejných výnosov; a tak namiesto toho, 
aby vlády získali prostriedky na financovanie plnenia lisabonských cieľov (napríklad 
kvalitnejšie vzdelanie, infraštruktúra a výskum), profitujú poskytovatelia úverov. Cieľové 
spoločnosti, ktoré sa privatizujú odkúpením fondmi súkromného majetku, môžu taktiež trpieť 
vyčerpaním svojho kapitálu (napr. nadmernými dividendami na náhrady správcov fondov 
súkromného majetku, transformáciou kapitálu cieľovej spoločnosti na dlh prostredníctvom 
odstránenia nezverejnených rezerv a predajom aktív). Spoločnosti so súkromným majetkom 
môžu preniesť riziko na cieľovú spoločnosť z dôvodu svojej právnej štruktúry (obmedzené 
ručenie).

Hedžové fondy sú investičné nástroje využívajúce investičné stratégie, techniky obchodovania 
a finančné nástroje, ktoré zostávajú do veľkej miery neregulované. Rýchlo sa prispôsobia 
každej zmene trhových podmienok, snažia sa skúmať nedokonalosti trhu a usilujú o absolútne 
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výnosy, ktoré nie sú korelované s výnosmi trhov cenných papierov a dlhopisov  Na účely 
maximalizácie výnosov (ale aj strát) si požičiavajú rôzne komplexné finančné produkty alebo 
s nimi obchodujú, pričom niektoré z týchto produktov sa vyznačujú vysokou zadlženosťou 
(deriváty, opcie), a využívajú dynamické obchodné techniky, napríklad baissový predaj. Ich 
investičné stratégie zahŕňajú stratégie založené na udalostiach (napríklad fúziová arbitráž, 
aktivista a pod.), ako aj majetkové zaistenie (napríklad trhovo neutrálne, krátka odchýlka 
atď.), celkovú makrohodnotu alebo relatívnu hodnotu (napríklad arbitráž prevoditeľná na 
pevný príjem, volatilita atď.). Aj keď všetky uvedené nástroje zvyčajne nie sú dostupné pre 
ostatné (regulované) mechanizmy kolektívneho investovania, mnohé ďalšie finančné 
inštitúcie niektoré z nich využívajú (napríklad vlastné obchodné oddelenia investičných 
bánk).

Transparentnosť v tomto sektore sa síce v ostatnom období zlepšila najmä z dôvodu 
zvýšeného tlaku inštitucionálnych investorov napr. dôchodkových fondov či dokonca fondov 
hedžových fondov, ale na zvýšenie transparentnosti sa musí vykonať viac (vykazovanie 
a zverejňovanie, bežné normy ocenenia, riadenie rizika, vnútorná správa atď.).

Súbor platných smerníc a nariadení EÚ a rôzne právne predpisy jednotlivých členských štátov 
o hedžových fondoch prehlbujú nedostatočnú transparentnosť a na pohľad vysoké poplatky1. 
To oslabuje akýkoľvek komerčný tlak na dodržanie miestnych noriem a povzbudzuje 
zahraničné registrácie, ako aj prevahu investícií do zahraničných produktov nad investíciami 
do domácich produktov.

Ďalší účastníci trhu

Hedžové fondy sú významným spôsobom spojené s regulovanými investičnými 
a komerčnými bankami. Regulované investičné a komerčné banky pôsobia ako bezrizikoví 
makléri (vrátane financovania obchodov), ako aj poskytovatelia obchodných, predajných 
a ďalších služieb ako napr. zúčtovanie a vysporiadanie, úschova, dokonca poskytujú 
správcom hedžových fondov kancelárske priestory. Odhaduje sa, že v roku 2006 hedžové 
fondy priniesli investičným bankám výnosy 40 – 50 miliárd USD, čo odhadom predstavuje 15 
– 20 percent všetkých výnosov v oblasti investičného bankovníctva a rovná sa 4 percentám 
súčasných aktív pod správou hedžových fondov2. Celková expozícia hedžových fondov je 
nedostatočne transparentná z dôvodu využitia niekoľkých bezrizikových maklérov, ktorí 
zvyčajne nemajú úplnú predstavu a rizikovom profile fondu. Rizikový profil je mimoriadne 
dôležitý pri výpočte kapitálových požiadaviek. Existujú obavy z možného konfliktu záujmov 
regulačných a dozorných orgánov, pretože banky si za financovanie a poradenstvo pri 
transakciách účtujú vysoké poplatky a niekedy sa uchádzajú o nákup aktív ponúknutých na 
predaj. Existuje taktiež podozrenie, že hedžové fondy dostávajú tipy od firiem, ktoré čakajú 

                                               
1 Pozri taktiež: Naik, Narayan, Fung, William: Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest (Hedžové 
fondy: Transparentnosť a konflikt záujmov, 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? (Aký význam majú hedžové fondy pre odvetvie investičného bankovníctva?), Dresdner 
Kleinwort Equity Research, 6. februára 2007, s. 8.
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na fúziu, a ďalšie neverejné správy, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcií. Obchodovanie pred 
zverejnením by fondu poskytlo nezákonnú výhodu, ktorú však orgány často nedokážu zistiť 
ani dokázať1.
Pretože hedžové fondy investujú do štruktúrovaných produktov, je potrebné poukázať na 
potrebu zlepšenia informácií o sekuritizácii a o aktivitách na trhoch OTC (mimoburzových 
trhoch). V tejto súvislosti je potrebné riešiť problém činnosti a obchodných modelov 
ratingových agentúr hodnotiacich úvery.

Súčasná finančná nestabilita

Súčasnú finančnú krízu vyvolal rizikový trh v USA, následne sa však rozšírila na celý 
finančný systém z dôvodu vzájomných väzieb medzi účastníkmi trhu (investičné nástroje, 
štruktúrované produkty, ratingové agentúry hodnotiace úvery atď.). Všetky akciové trhy 
zaznamenali významné straty a centrálne banky boli nútené vložiť peniaze na trh na účely 
vyrovnania nedostatočnej likvidity počas rastúceho úverového tlaku. Nikto nevie, aký rozsah 
kríza nadobudne.

Koherentný prístup

Za príčinu súčasnej finančnej krízy nemožno priamo označiť hedžové fondy a súkromný 
kapitál. Kríza však ukázala zraniteľnosť činnosti hedžových fondov a súkromného kapitálu, 
ako aj silnú vzájomnú závislosť ďalších kľúčových účastníkov – investičných bánk, 
sekuritizačných mechanizmov a ratingových agentúr hodnotiacich úvery. Preto sa lepšia 
regulácia hedžových fondov a súkromného kapitálu nedá oddeliť od lepšej regulácie 
ostatných finančných účastníkov. Ich vzájomná závislosť vyžaduje koherentný a konzistentný 
prístup k regulácii, založený na rovnakých podmienkach a tzv. neutrálnej regulácii pre 
všetkých hlavných účastníkov.

Vhodné a modernizované predpisy budú prínosom pre všetkých investorov, spotrebiteľov 
a finančné trhy. Podporia finančnú stabilitu, splnenie lisabonských cieľov, udržanie dlhodobej 
konkurencieschopnosti a životaschopnosti v globalizovanom hospodárstve a zamestnanecko-
sociálnu súdržnosť. Funkčnosť finančných trhov závisí od transparentnosti a dôvery na trhu.

Je potrebné zmodernizovať a zlepšiť súčasný regulačný a dozorný rámec, prehĺbiť 
transparentnosť, vyriešiť konflikt záujmov a zvýšiť finančnú stabilitu.

                                               
1 International Herald Tribune, 2. januára 2007.
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