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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komoditní trhy se od čistě finančních trhů zásadně liší. Ceny akcií a dluhopisů nemusí mít na 
běžný život občanů žádný přímý vliv, ovšem ceny potravin a energií jejich život ovlivňují 
vždy. Komoditní deriváty v podobě smluv, které určují cenu za plnění podmínek 
v budoucnosti, jsou předchůdci finančních trhů. Komoditní trhy vznikly na základě 
legitimních potřeb producentů a spotřebitelů surovin, zemědělských produktů a energie 
chránit se před tím, aby ceny byly ovlivňovány faktory, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. 
Růst finančních trhů, k němuž za posledních zhruba deset let došlo, však způsobil, že 
i komodity se staly vedle dluhopisů a akcií „investičními aktivy“. 

Vývoj na trzích s komoditami má kritický průběh a je třeba jej důkladně monitorovat 
a regulovat, aby se předešlo dramatickým situacím, jako např. nepokojům, které v roce 2008 
rozpoutal nedostatek potravin způsobený bezprecedentní volatilitou cen potravinových 
komodit, jež fakticky a bezprostředně ohrožovala základní lidská práva významné části 
světové populace. Zvýšená volatilita komoditních trhů a cen, které zjevně nesouvisejí se 
základními náklady na získávání surovin a rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, měla 
v posledních deseti letech skutečně zničující a dlouhodobě nepříznivé důsledky, jejichž rozsah 
může být mnohem větší, než bude oficiální rozvojová pomoc poskytnutá pro téže období 
schopna pokrýt.

Často se argumentuje tím, že nové trendy na komoditních trzích, a zejména dynamika vývoje 
cen komodit, jsou odrazem základních ekonomických principů, které jsou dány nabídkou 
a poptávkou, přesněji vzrůstající poptávkou rychle rostoucích ekonomik, rychlým rozvojem 
výroby agropaliv a neočekávanými vnějšími šoky, jako jsou období sucha, povodně či 
politické napětí. Podle této teorie nemají spekulace, a obecněji ani finanční trhy, na utváření 
tržních cen komodit žádný, nebo jen zanedbatelný, negativní vliv, a naopak poskytují 
potřebnou likviditu pro zajištění účinnějšího určování cen. V ostrém rozporu s tímto názorem 
je často zaznívající tvrzení, že spekulace se stala hlavní hybnou silou trendů, které lze u cen 
komodit v poslední době pozorovat. Ačkoli otázka toho, čím jsou trendy na komoditních 
trzích vlastně způsobeny, zůstává stále kontroverzním tématem akademické a odborné 
literatury, přibývá důkazů podložených několika nedávnými empirickými studiemi, které 
upozorňují na potenciálně rušivé a destrukční působení financializace obchodu s komoditami, 
a to bez ohledu na to, zda jsou komoditní deriváty považovány za tvůrce okamžitých cen, či 
naopak.  

Existují dva modely, které poskytují skutečně nevyvratitelný důkaz o tom, že financializace 
komoditních trhů hraje opravdu významnou roli. Jak bylo na Konferenci OSN o obchodu 
a rozvoji nedávno zdůrazněno, „investice do komodit se staly běžnou součástí větší alokace 
investičního portfolia, k čemuž dochází současně s významným nárůstem aktiv spravovaných 
v rámci komoditních indexů. (...) V důsledku této situace je objem derivátů na komoditních 
trzích, jež jsou obchodovány na burze, dvacetkrát až třicetkrát vyšší než fyzická produkce“.
Cenová korelace mezi komoditními a akciovými trhy za posledních deset let navíc výrazně 
stoupla, což – jak bylo na konferenci vyzdvihnuto – je dalším důkazem toho, že tato 
strukturální změna je dána finančními faktory.
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Je velmi důležité, že navzdory výše uvedeným sporům panuje široký konsensus ohledně toho, 
že existuje nedostatek komplexních a strukturovaných informací, které jsou nutné pro 
vypracování celkového posouzení toho, jaký dopad rychlá financializace obchodu 
s komoditami za posledních deset let ve skutečnosti měla. Skupina G20 opakovaně potvrdila, 
že fyzické i finanční trhy s komoditami skutečně postrádají transparentnost a dohled, což vede 
k neúplnému pohledu na zcela zásadní údaje, např. ohledně množství zásob či objemu 
finančních pozic komerčních i nekomerčních aktérů, tj. údajů, které jsou nutné pro kvalitnější 
monitorování a regulaci trhů souvisejících s komoditami. 

Vzhledem k naprosté nezbytnosti komodit je nepochybné, že komplexní strategie EU 
v oblasti udržitelné rozvojové spolupráce by měla jít ruku v ruce s větší transparentností 
a regulací komoditních trhů jak v EU, tak na celém světě. Tato nutnost je obzvláště zřejmá 
v EU, kde finanční trhy s komoditami jsou regulovány méně než v USA. 

Komise do přepracovaného znění návrhu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) 
a návrhu nařízení na stejné téma (MiFIR) zařadila ustanovení, jejichž explicitním účelem je 
řešit potřebu posílení dohledu a regulace finančních trhů s komoditami. Tyto návrhy stanovují 
zejména limity pozic či alternativní opatření (článek 59) ohledně derivátových finančních 
nástrojů souvisejících s komoditami, což je vítaný krok, pokud je obecným cílem usnadnit 
určování cen a účinné zajišťování proti cenovým rizikům, jimž jsou vystaveni producenti 
a spotřebitelé, a tudíž předcházet jevu, kdy aktiva nabývají přemrštěné hodnoty, a jiným 
jevům narušujícím trh a korigovat je. Jakožto nutný doplněk limitů pozic zavádějí návrhy 
Komise požadavky na zasílání hlášení o pozicích, které jednotlivé kategorie obchodníků musí 
poskytovat trhu a regulačním orgánům (článek 60). Za povšimnutí stojí rovněž zrušení
stávajícího ustanovení, podle nějž byly z působnosti MiFID plně vyjmuti obchodníci 
s komoditami. Tato ustanovení představují kroky správným směrem, ovšem je třeba a možno 
udělat víc. Navrhovatelka tohoto stanoviska se proto domnívá, že se Evropský parlament musí 
v rámci revize MiFID a MiFIR zabývat třemi obecnými tématy: 

1. přísným omezením výjimek z MiFID s cílem zajistit, aby se působnost tohoto nařízení 
vztahovala na všechny aktéry obchodu s komoditami;

2. posílením ustanovení o limitech pozic (MiFID – článek 59);

3. posílením pravomocí regulačních orgánů, aby mohly zasahovat v případě konkrétních 
produktů či činností (MiFIR články 31, 32 a 35).

Cílem pozměňovacích návrhů, které navrhovatelka tohoto stanoviska předkládá, je tato tři 
témata řešit, a dosáhnout tak lepšího fungování a větší transparentnosti evropských trhů 
s komoditami a zároveň cenným způsobem přispět k naplnění ústředních cílů strategie Unie 
v oblasti rozvojové spolupráce. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) „zajišťovacími transakcemi bona 
fide“ transakce definované směrnicí 
[nová směrnice MiFID];

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) „nadměrnou spekulací“ obchodní 
činnost definovaná směrnicí [nová 
směrnice MiFID].

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda investiční podniky pravidelně 
aktualizují kupní a prodejní ceny 
zveřejňované v souladu s článkem 13 
a udržují ceny, které odrážejí převažující
podmínky trhu;

a) zda investiční podniky pravidelně 
aktualizují kupní a prodejní ceny 
zveřejňované v souladu s článkem 13 
a udržují ceny, které odrážejí podmínky 
trhu;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o názvech a číslech nakoupených nebo 
prodaných nástrojů, množství, data a časy 

3. Hlášení obsahují zejména podrobnosti 
o typu a třídě aktiv, názvech a číslech 
nakoupených nebo prodaných nástrojů, 
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provedení a ceny transakcí, informace 
k identifikaci klientů, na jejichž účet 
investiční podnik transakci uskutečnil, 
informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce a 
informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. U transakcí 
neprováděných na regulovaném trhu, 
v systému MTF nebo OTF hlášení také 
obsahují informace k identifikaci druhů 
transakcí v souladu s opatřeními, která mají 
být přijata podle čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 
20 odst. 3 písm. a).

množství, data a časy provedení a ceny 
transakcí, informace k identifikaci klientů, 
na jejichž účet investiční podnik transakci 
uskutečnil, informace k identifikaci osob 
a počítačových algoritmů v investičním 
podniku zodpovědných za investiční 
rozhodnutí a uskutečnění transakce 
a informace k identifikaci dotyčného 
investičního podniku. Kromě toho 
v případě transakcí souvisejících 
s komoditními deriváty hlášení uvádějí, 
zda tyto transakce splňují kritéria 
zajišťovacích transakcí bona fide.
U transakcí neprováděných na 
regulovaném trhu, v systému MTF nebo 
OTF hlášení také obsahují informace 
k identifikaci druhů transakcí v souladu 
s opatřeními, která mají být přijata podle 
čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 20 odst. 3 písm. 
a).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) kritéria pro zajišťovací transakce 
bona fide související s určitou komoditou 
a příslušný požadovaný důkazní materiál, 
kterým investiční firmy podloží své 
prohlášení, že daná transakce splňuje 
stanovená kritéria.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťuje transparentnost a integritu trhu 
tím, že brání zneužívání trhu ve formě 
obchodování zasvěcených osob 

d) zajišťuje transparentnost a integritu trhu 
tím, že brání zneužívání trhu ve formě 
spekulací, obchodování zasvěcených osob 
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a manipulace. a manipulace.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci orgánu ESMA dočasně 
zasáhnout

Intervenční pravomoci orgánu ESMA

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě, aby přijala kroky 
ke snížení objemu pozice nebo expozice;

b) po analýze získaných informací uloží 
jakékoli takovéto osobě nebo kategorii 
investorů, aby přijaly kroky ke snížení 
objemu pozice nebo expozice;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) omezí schopnost jakékoli osoby 
obchodovat komoditní derivát.

c) omezí schopnost jakékoli osoby 
obchodovat komoditní derivát nebo zakáže 
nové kategorie smluv.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESMA přijme rozhodnutí podle odstavce 1, 
pokud jsou splněny všechny následující 

Aniž jsou dotčena opatření uvedená 
v článku 59 směrnice nová směrnice 
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podmínky: MiFID, ESMA přijme rozhodnutí podle 
odstavce 1, pokud je splněna alespoň 
jedna z následujících podmínek:

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až c) 
řeší hrozbu pro řádné fungování a integritu 
finančních trhů, mj. v souvislosti 
s opatřeními pro dodání fyzických 
komodit, nebo pro stabilitu celého 
finančního systému v Unii či jeho části;

a) opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až c) 
řeší hrozbu pro efektivní a řádné fungování 
a integritu finančních trhů, mj. 
v souvislosti s opatřeními pro dodání 
fyzických komodit, která spočívá 
v nadměrné spekulaci a manipulaci 
s trhem, zvýšené volatilitě nebo narušení 
tvorby cen, nebo hrozbu pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části nebo narušení funkcí řízení rizik na 
komoditních trzích;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) významně řeší danou hrozbu pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo 
významně zlepší schopnost příslušných 
orgánů tuto hrozbu monitorovat;

a) řeší danou hrozbu pro efektivní a řádné 
fungování a integritu finančních trhů či 
opatření pro dodání fyzických komodit 
nebo pro stabilitu celého finančního 
systému v Unii nebo jeho části nebo zlepší 
schopnost příslušných orgánů tuto hrozbu 
monitorovat;
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nemá škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů, včetně snížení likvidity na 
těchto trzích nebo vzniku nejistoty mezi 
účastníky trhu, který by byl neúměrný 
vzhledem k přínosům opatření.

c) nemá škodlivý účinek na efektivnost 
finančních trhů, včetně snížení likvidity 
požadované pro zajišťovací transakce 
bona fide na těchto trzích nebo vzniku 
nejistoty mezi účastníky trhu, který by byl 
neúměrný vzhledem k přínosům opatření.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 41 opatření stanovující kritéria
a faktory, které ESMA zohlední při 
určování, zda nastala hrozba pro řádné 
fungování a integritu finančních trhů, mj. 
v souvislosti s opatřeními pro dodání 
fyzických komodit, nebo pro stabilitu 
celého finančního systému v Unii či jeho 
části uvedená v odst. 2 písm. a).

10. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem
stanovující opatření, kritéria a faktory, 
které zohlední při určování toho, zda 
nastala situace uvedená v odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Orgán ESMA předloží Komisi tyto 
návrhy regulačních technických norem do 
[31. prosince 2012].
Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci, které se týkají 
regulačních technických norem 
uvedených v pododstavci 1, postupem 
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podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Orgán ESMA v zájmu efektivního 
plnění svých úkolů na komoditních trzích 
a koordinace kontrolní činnosti mezi 
určenými vnitrostátními orgány, které 
jsou příslušné pro tyto trhy, vytvoří 
zvláštní oddělení pro komodity.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10c. Orgán ESMA ve spolupráci 
s Evropským výborem pro systémová 
rizika (ESRB) a dalšími příslušnými 
kontrolními subjekty z Unie a třetích zemí 
zaměřenými na toto odvětví vypracuje 
návrhy regulačních technických norem, 
v nichž stanoví soubor relevantních 
ukazatelů a prahových objemů 
potřebných pro sledování charakteristik 
komoditních trhů a podrobně specifikuje 
jednotlivé a úhrnné informace, které 
účastníci trhu, regulované trhy, systémy 
MTF a OTF, obchodníci s OTC deriváty 
a registry obchodních údajů schválené 
nařízením [nařízením o infrastruktuře 
evropských trhů] poskytují příslušným 
kompetentním orgánům, orgánu ESMA 
a výboru ESRB.
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