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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0615),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0263/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Derivátové finanční nástroje, které 
jsou způsobilé pro investice fondu 
peněžního trhu, by měly sloužit pouze 
k zajištění proti úrokovému a měnovému 
riziku a měly by mít jako podkladový 
nástroj úrokové sazby, směnné kurzy nebo 
indexy představující tyto kategorie. Použití 
derivátů k jinému účelu nebo s jinými 
podkladovými aktivy by mělo být 
zakázáno. Deriváty by se měly používat 
pouze jako doplněk strategie fondu, nikoli 
jako hlavní nástroj k dosažení jeho cílů.
Pokud fond peněžního trhu investuje do 
aktiv denominovaných v jiné měně, než je 
měna fondu, očekává se, že správce fondu 
celou expozici vůči měnovému riziku 

(25) Derivátové finanční nástroje, které 
jsou způsobilé pro investice fondu 
peněžního trhu, by měly sloužit pouze
k zajištění proti úrokovému a měnovému 
riziku a měly by mít jako podkladový 
nástroj úrokové sazby, směnné kurzy nebo 
indexy představující tyto kategorie. Použití 
derivátů k jinému účelu nebo s jinými 
podkladovými aktivy by mělo být 
zakázáno. Deriváty by se měly používat 
pouze jako doplněk strategie fondu, nikoli 
jako hlavní nástroj k dosažení jeho cílů.
Pokud fond peněžního trhu investuje do 
aktiv denominovaných v jiné měně, než je 
měna fondu, očekává se, že správce fondu 
celou expozici vůči měnovému riziku 
zajistí, a to i prostřednictvím derivátů.



PE523.111v01-00 6/31 PR\1010062CS.doc

CS

zajistí, a to i prostřednictvím derivátů. Fondy peněžního trhu by měly být 
oprávněny investovat do derivátových 
finančních nástrojů, které jsou 
obchodovány na regulovaných trzích 
uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. a), b) 
nebo c) směrnice 2009/65/ES nebo 
v organizovaném obchodním systému 
definovaném v [nové směrnici MiFID]4a.

___________________
4a Úř. věst. L....

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Fondy peněžního trhu by měly být 
oprávněny investovat do podílů nebo akcií 
jiných fondů peněžního trhu, aby se 
zabránilo riziku zúžení výběru 
způsobilých aktiv na úroveň, která není 
pro investora optimální.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Je důležité, aby řízení rizik fondů 
peněžního trhu nebylo zkresleno 
krátkodobými rozhodnutími, která jsou 
ovlivněna případným ratingem fondu 
peněžního trhu. Proto je nezbytné fondu 
peněžního trhu nebo jeho správci zakázat, 

(39) K zajištění řádného řízení likvidity je 
nezbytné, aby fondy peněžního trhu 
vypracovaly náležité politiky a postupy za 
účelem poznání svých investorů. Politiky, 
které musí správce fondu zavést, by měly 
pomoci porozumět investorské základně 
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aby požádal úvěrovou ratingovou 
agenturu o rating fondu, aby tento externí 
rating nebyl používán k marketingovým 
účelům. Fond peněžního trhu nebo jeho 
správce by měl rovněž upustit od 
používání alternativních metod k získání 
ratingu fondu peněžního trhu. Pokud 
bude fondu peněžního trhu přidělen 
externí rating buď z podnětu ratingové 
agentury nebo na základě žádosti třetí 
strany, která není závislá na fondu 
peněžního trhu ani jeho správci a nejedná 
jejich jménem, měl by se správce fondu 
peněžního trhu zdržet používání kritérií, 
která budou s tímto externím ratingem 
spojena. K zajištění řádného řízení 
likvidity je nezbytné, aby fondy peněžního 
trhu vypracovaly náležité politiky 
a postupy za účelem poznání svých 
investorů. Politiky, které musí správce 
fondu zavést, by měly pomoci porozumět 
investorské základně fondu peněžního trhu, 
aby bylo možno předvídat velká 
odkoupení. Aby se zamezilo tomu, že bude 
fond peněžního trhu čelit náhlým masovým 
odkoupením, je nutno věnovat obzvláštní 
pozornost velkým investorům, na něž 
připadá významná část aktiv fondu, jako 
v případě jednoho investora, na nějž 
připadá větší podíl, než je množství aktiv 
splatných do jednoho dne. V tomto případě 
by měl fond peněžního trhu zvýšit podíl 
aktiv splatných do jednoho dne tak, aby 
odpovídal podílu tohoto investora. Správce 
by měl pokud možno ověřovat totožnost 
investorů, a to i v případě, že jsou 
zastoupeni prostřednictvím sběrných účtů, 
portálu či jiného nepřímého kupujícího.

fondu peněžního trhu, aby bylo možno 
předvídat velká odkoupení. Aby se 
zamezilo tomu, že bude fond peněžního 
trhu čelit náhlým masovým odkoupením, je 
nutno věnovat obzvláštní pozornost 
velkým investorům, na něž připadá 
významná část aktiv fondu, jako v případě 
jednoho investora, na nějž připadá větší 
podíl, než je množství aktiv splatných do 
jednoho dne. V tomto případě by měl fond 
peněžního trhu zvýšit podíl aktiv splatných 
do jednoho dne tak, aby odpovídal podílu 
tohoto investora. Správce by měl pokud 
možno ověřovat totožnost investorů, a to i 
v případě, že jsou zastoupeni 
prostřednictvím sběrných účtů, portálu či 
jiného nepřímého kupujícího.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Finanční krize dokládá, že fondy 
peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv jsou vzhledem ke svému 
chování a své povaze náchylnější 
k destabilizačním runům investorů, které 
se mohou mezi fondy rychle rozšířit 
a nepříznivě ovlivnit likviditu a dostupnost 
krátkodobých úvěrů, zejména pro banky.  
Proto by fondy peněžního trhu 
s konstantní čistou hodnotou aktiv neměly 
být nabízeny retailovým investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) K zohlednění specifik fondů 
s konstantní čistou hodnotou aktiv je 
nezbytné, aby mohly tyto fondy používat 
ke stanovení konstantní čisté hodnoty aktiv 
na podílovou jednotku nebo akcii rovněž 
účetní metodu založenou na zůstatkové 
hodnotě. Aby však bylo zajištěno 
nepřetržité sledování rozdílu mezi 
konstantní čistou hodnotou aktiv na akcii 
nebo podílovou jednotku a čistou hodnotou 
aktiv na podílovou jednotku nebo akcii, 
měl by fond s konstantní čistou hodnotou 
aktiv vypočítávat hodnotu svých aktiv 
rovněž na základě metody oceňování podle 
tržní hodnoty nebo oceňování podle 
modelu.

(43) K zohlednění specifik fondů 
s konstantní čistou hodnotou aktiv je 
nezbytné, aby mohly tyto fondy používat
ke stanovení konstantní čisté hodnoty aktiv 
na podílovou jednotku nebo akcii rovněž 
účetní metodu založenou na zůstatkové 
hodnotě.

Účetní metoda založená na zůstatkové 
hodnotě by měla být uplatněna pouze 
v případě, kdy existuje předpoklad, že 
umožní náležitou aproximaci ceny daného 
nástroje.
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Vzhledem k tomu, že s dlouhodobějšími 
podkladovými aktivy riziko stanovení 
nepřiměřené ceny roste, mělo by být 
použití zůstatkové hodnoty omezeno na 
nástroje s krátkou zbytkovou splatností, 
které nevykazují zvýšenou citlivost vůči 
faktorům trhu. Za maximum by se obecně 
měla považovat zbytková splatnost 90 dnů.
Měly by být stanoveny hranice důležitosti 
a eskalační postupy, které zajistí 
bezodkladné přijetí nápravných opatření, 
jakmile zůstatková hodnota nezajišťuje
spolehlivou aproximaci ceny daných 
nástrojů: na úrovni celého portfolia by 
byly za odpovídající obecně považovány 
hranice 10 bazických bodů.
Aby však bylo zajištěno nepřetržité 
sledování rozdílu mezi konstantní čistou 
hodnotou aktiv na akcii nebo podílovou 
jednotku a čistou hodnotou aktiv na 
podílovou jednotku nebo akcii, měl by 
fond s konstantní čistou hodnotou aktiv 
vypočítávat hodnotu svých aktiv rovněž na 
základě metody oceňování podle tržní 
hodnoty nebo oceňování podle modelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Aby mohl fond s konstantní čistou 
hodnotou aktiv absorbovat každodenní 
výkyvy v hodnotě svých aktiv a nabízet 
konstantní čistou hodnotu aktiv na 
podílovou jednotku nebo akcii, měl by mít 
tento fond neustále rezervu k udržení čisté 
hodnoty aktiv, která činí nejméně 3 % jeho 
aktiv. Rezerva k udržení čisté hodnoty 
aktiv by měla sloužit jako absorpční 
mechanismus k zachování konstantní čisté 

(45) Aby mohl fond s konstantní čistou 
hodnotou aktiv absorbovat každodenní 
výkyvy v hodnotě svých aktiv a nabízet 
konstantní čistou hodnotu aktiv na 
podílovou jednotku nebo akcii, měl by mít 
tento fond neustále rezervu k udržení čisté 
hodnoty aktiv, která činí nejméně 3 % jeho 
aktiv. Rezerva k udržení čisté hodnoty 
aktiv by měla sloužit jako absorpční 
mechanismus k zachování konstantní čisté 
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hodnoty aktiv. Veškeré rozdíly mezi 
konstantní čistou hodnotou aktiv na 
podílovou jednotku nebo akcii a čistou 
hodnotou aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii by měly být vyrovnány pomocí 
rezervy k udržení čisté hodnoty aktiv. 
V situaci obtížných podmínek na trhu, kdy 
se rozdíly mohou rychle zvýšit, by měl 
určitý postup zajistit, že je zahrnut celý 
řetězec řízení. Tento postup eskalace by 
měl vrcholovému vedení umožnit rychle 
přijmout nápravná opatření.

hodnoty aktiv. Veškeré rozdíly mezi 
konstantní čistou hodnotou aktiv na 
podílovou jednotku nebo akcii a čistou 
hodnotou aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii by měly být vyrovnány pomocí 
rezervy k udržení čisté hodnoty aktiv. 
V situaci obtížných podmínek na trhu, kdy 
se rozdíly mohou rychle zvýšit, by měl 
určitý postup zajistit, že je zahrnut celý 
řetězec řízení. Tento postup eskalace by 
měl vrcholovému vedení umožnit rychle 
přijmout nápravná opatření.

Pět let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost by měly být všechny fondy 
peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv usazené, spravované nebo 
uvedené na trh v Unii přeměněny na 
fondy peněžního trhu s variabilní čistou 
hodnotou aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Externí podpora poskytnutá jinému 
fondu peněžního trhu než fondu 
s konstantní čistou hodnotou aktiv 
s úmyslem zajistit likviditu či stabilitu 
fondu peněžního trhu nebo která má 
takovéto účinky de facto, zvyšuje riziko 
šíření nákazy mezi oblastí fondů peněžního 
trhu a zbytkem finančního odvětví. Třetí 
strany poskytující tuto podporu mají zájem 
tak učinit kvůli tomu, že mají ekonomický 
zájem na správcovské společnosti 
spravující fond peněžního trhu nebo chtějí 
zamezit případnému poškození dobré 
pověsti, pokud by bylo jejich jméno 
spojováno se selháním fondu peněžního 
trhu. Jelikož se tyto třetí strany výslovně 
nezavazují k poskytnutí nebo zaručení 

(47) Externí podpora poskytnutá jinému 
fondu peněžního trhu než fondu 
s konstantní čistou hodnotou aktiv 
s úmyslem zajistit likviditu či stabilitu 
fondu peněžního trhu nebo která má 
takovéto účinky de facto, zvyšuje riziko 
šíření nákazy mezi oblastí fondů peněžního 
trhu a zbytkem finančního odvětví. Třetí 
strany poskytující tuto podporu mají zájem 
tak učinit kvůli tomu, že mají ekonomický 
zájem na správcovské společnosti 
spravující fond peněžního trhu nebo chtějí 
zamezit případnému poškození dobré 
pověsti, pokud by bylo jejich jméno 
spojováno se selháním fondu peněžního 
trhu. Jelikož se tyto třetí strany výslovně 
nezavazují k poskytnutí nebo zaručení 
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podpory, není jisté, zda bude tato podpora 
poskytnuta, bude-li ji fond peněžního trhu
potřebovat. Za této situace přispívá 
fakultativní povaha sponzorské podpory 
k nejistotě účastníků trhu ohledně toho, 
kdo ponese ztráty fondu peněžního trhu, 
pokud k nim dojde. Tato nejistota 
pravděpodobně činí fondy peněžního trhu 
ještě zranitelnějšími vůči runu v obdobích 
finanční nestability, kdy jsou výraznější 
širší finanční rizika a kdy panují obavy 
ohledně finančního zdraví sponzorů 
a jejich schopnosti poskytnout podporu 
přidruženým fondům peněžního trhu. Z 
těchto důvodů by se fondy peněžního trhu 
neměly spoléhat na externí podporu 
k zachování likvidity a stability čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii, pokud příslušný orgán fondu 
peněžního trhu externí podporu výslovně 
nepovolil za účelem zachování stability 
finančních trhů.

podpory, není jisté, zda bude tato podpora 
poskytnuta, bude-li ji fond peněžního trhu 
potřebovat. Za této situace přispívá 
fakultativní povaha sponzorské podpory 
k nejistotě účastníků trhu ohledně toho, 
kdo ponese ztráty fondu peněžního trhu, 
pokud k nim dojde. Tato nejistota 
pravděpodobně činí fondy peněžního trhu 
ještě zranitelnějšími vůči runu v obdobích 
finanční nestability, kdy jsou výraznější 
širší finanční rizika a kdy panují obavy 
ohledně finančního zdraví sponzorů 
a jejich schopnosti poskytnout podporu 
přidruženým fondům peněžního trhu. Z 
těchto důvodů by se fondy peněžního trhu 
neměly spoléhat na externí podporu 
k zachování likvidity a stability čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii, pokud příslušný orgán fondu 
peněžního trhu externí podporu výslovně 
nepovolil za účelem zachování stability 
finančních trhů.

Aby nebyly ohroženy peníze daňových 
poplatníků, měly by členské státy zajistit, 
že externí podporu nebudou poskytovat 
žádné státní, regionální ani místní orgány 
veřejné moci. 
Orgán ESMA by proto měl do 31. 
července 2015 vypracovat podrobné 
pokyny ohledně:
– maximální částky, kterou mohou 
sponzoři poskytnout, a podmínek, za nichž 
se poskytuje;
– charakteristiky finančního sponzorování 
poskytovaného v souladu s tímto 
nařízením;
– maximálního trvání finančního 
sponzorování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Příslušný orgán fondu peněžního trhu 
by měl ověřit, zda je fond peněžního trhu 
schopen průběžně dodržovat toto nařízení.
Jelikož příslušným orgánům jsou již 
svěřeny rozsáhlé pravomoci na základě 
směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU, je 
nezbytné, aby byly tyto pravomoci 
rozšířeny tak, aby je bylo možno 
uplatňovat i s ohledem na nová společná 
pravidla pro fondy peněžního trhu.
Příslušné orgány pro SKIPCP nebo 
alternativní investiční fondy by měly 
rovněž ověřit dodržování pravidel ze strany 
všech subjektů kolektivního investování, 
které mají charakteristiky fondů peněžního 
trhu a které již existují v době vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

(50) Příslušný orgán fondu peněžního trhu
a orgán ESMA, překročí-li fond 
peněžního trhu stanovenou hranici, by
měly v souladu s tímto nařízením ověřit, 
zda je fond peněžního trhu schopen 
průběžně dodržovat toto nařízení. Jelikož 
příslušným orgánům jsou již svěřeny 
rozsáhlé pravomoci na základě směrnic 
2009/65/ES a 2011/61/EU, je nezbytné, 
aby byly tyto pravomoci rozšířeny tak, aby 
je bylo možno uplatňovat i s ohledem na 
nová společná pravidla pro fondy 
peněžního trhu. Příslušné orgány pro 
SKIPCP nebo alternativní investiční fondy 
by měly rovněž ověřit dodržování pravidel 
ze strany všech subjektů kolektivního 
investování, které mají charakteristiky 
fondů peněžního trhu a které již existují 
v době vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Komise by měla přijmout akty 
v přenesené pravomoci v oblasti postupu 
interního hodnocení podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni.

(51) Za účelem ... by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o interní hodnocení. Komise by měla 
přijmout tento akt v přenesené pravomoci 
do 31. července 2015. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni.
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Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Komise by měla být zmocněna rovněž 
k přijetí prováděcích technických norem 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s článkem 291 Smlouvy 
o fungování EU a v souladu s článkem 15 
nařízení (EU) č. 1095/201077. Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy by měl být 
pověřen vypracováním návrhu prováděcích 
technických norem týkajících se vzoru 
zprávy s informacemi o fondech peněžního 
trhu, která je určena příslušným orgánům, 
za účelem jejich předložení Komisi.

(52) Komise by měla být zmocněna rovněž 
k přijetí prováděcích technických norem 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s článkem 291 Smlouvy 
o fungování EU a v souladu s článkem 15 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1095/201077, které by měla 
přijmout do 31. července 2015. Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy by měl být 
pověřen vypracováním návrhu prováděcích 
technických norem týkajících se vzoru 
zprávy s informacemi o fondech peněžního 
trhu, která je určena příslušným orgánům, 
za účelem jejich předložení Komisi.

__________________ __________________
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy), o změně rozhodnutí 
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 84).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy), o změně rozhodnutí 
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 84).

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy by měl být schopen vykonávat 

(53) Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy by měl být schopen vykonávat 
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veškeré pravomoci svěřené podle směrnic 
2009/65/ES a 2011/61/EU i s ohledem na 
toto nařízení. Tento orgán je pověřen 
rovněž vypracováním návrhu regulačních 
a prováděcích technických norem.

veškeré pravomoci svěřené podle směrnic 
2009/65/ES a 2011/61/EU i s ohledem na 
toto nařízení. Tento orgán je pověřen 
rovněž vypracováním návrhu regulačních 
a prováděcích technických norem, a to do 
31. července 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy nesmí v oblasti, na niž se 
vztahuje toto nařízení, přidat žádné další 
požadavky.

2. Členské státy nesmí v oblasti, na niž se 
vztahuje toto nařízení, přidat žádné další 
požadavky.

Členské státy, v nichž mohou být nabízeny 
fondy peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv, uplatňují kapitolu V.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. 7 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „retailovými investory“ se rozumí:
i) retailoví klienti, jak jsou definováni 
v [nové směrnici MiFID]10a; 
ii) zákazníci ve smyslu směrnice 
2002/92/ES10b;
_________
10a [nová směrnice MiFID].
10bSměrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 
2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. 
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L 9, 15.1.2003, s. 3).

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt kolektivního investování nesmí být 
usazen, nabízen nebo spravován v Unii 
jako fond peněžního trhu, pokud mu 
nebylo uděleno povolení v souladu s tímto 
nařízením.

Subjekt kolektivního investování nesmí být
usazen, nabízen nebo spravován v Unii 
jako fond peněžního trhu, pokud mu 
nebylo uděleno povolení v souladu s tímto 
nařízením.

Fond peněžního trhu nebo správce fondu 
peněžního trhu může být usazen ve třetí 
zemi, pokud se nejedná o zemi:
– která nemá daně nebo která má pouze 
minimální daně,  
– která nezajišťuje účinnou výměnu 
informací se zahraničními daňovými 
orgány,
– která má nedostatečně transparentní 
právní, soudní či správní předpisy,
– která neuplatňuje požadavek výrazné 
místní přítomnosti nebo
– která se chová jako offshorové finanční 
centrum. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Alternativní investiční fond se povolí 
jako fond peněžního trhu pouze tehdy, 

1. Alternativní investiční fond se povolí 
jako fond peněžního trhu pouze tehdy, 
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pokud jeho příslušný orgán schválil žádost 
správce alternativního investičního fondu, 
který je povolen podle směrnice 
2011/61/EU, o povolení spravovat 
alternativní investiční fond, statut fondu 
a volbu depozitáře.

pokud jeho příslušný orgán schválil žádost 
správce alternativního investičního fondu, 
který je povolen podle směrnice 
2011/61/EU, o povolení spravovat 
alternativní investiční fond, statut fondu 
a volbu depozitáře.

Alternativní investiční fond, který je 
fondem peněžního trhu, nebo alternativní 
investiční fond, který je správcem fondu 
peněžního trhu, může být usazen ve třetí 
zemi, pokud se nejedná o zemi:
– která nemá daně nebo která má pouze 
minimální daně,  
– která nezajišťuje účinnou výměnu 
informací se zahraničními daňovými 
orgány,
– která má nedostatečně transparentní 
právní, soudní či správní předpisy,
– která neuplatňuje požadavek výrazné 
místní přítomnosti,
– která se chová jako offshorové finanční 
centrum. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podíly nebo akcie jiných fondů 
peněžního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
předloží Komisi návrh regulačních 
technických norem podle prvního 
pododstavce do […].

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
předloží Komisi návrh regulačních 
technických norem podle prvního 
pododstavce do 31. prosince 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Derivátové finanční nástroje jsou způsobilé 
pro investice fondu peněžního trhu, jsou-li 
obchodovány na regulovaném trhu podle 
čl. 50 odst. 1 písm. a), b) nebo c) směrnice 
2009/65/ES nebo na mimoburzovním 
(OTC) trhu, a to pokud jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

Derivátové finanční nástroje jsou způsobilé 
pro investice fondu peněžního trhu, jsou-li 
obchodovány na regulovaném trhu podle 
čl. 50 odst. 1 písm. a), b) nebo c) směrnice 
2009/65/ES nebo v organizovaném 
obchodním systému definovaném v [nové 
směrnici MiFID].

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud úvěrová ratingová agentura 
zaregistrovaná u Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy přidělí emitentovi 
nástrojů peněžního trhu úvěrový rating, 
snížení ratingu pod dva nejvyšší 
krátkodobé úvěrové ratingy používané 
touto agenturou se pro účely písmene c) 
považuje za podstatnou změnu a vyžaduje, 
aby správce provedl nový postup pro 
přidělení ratingu;

d) pokud úvěrová ratingová agentura 
zaregistrovaná u Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy přidělí emitentovi 
nástrojů peněžního trhu úvěrový rating, 
snížení ratingu pod dva nejvyšší 
krátkodobé úvěrové ratingy používané 
touto agenturou se pro účely písmene c) 
považuje za podstatnou změnu a vyžaduje, 
aby správce provedl nový postup pro 
přidělení ratingu úvěrové kvality nástroje 
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peněžního trhu s cílem zajistit i nadále 
jeho vysokou kvalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 44, které upřesňují tyto body:

Orgán ESMA vypracuje do 31. července 
2015 návrhy regulačních technických 
norem, které upřesňují tyto body:

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nehledě na individuální limit stanovený 
v odstavci 2 smí standardní fond peněžního 
trhu kombinovat níže uvedené nástroje, 
pokud by to vedlo k investování až 15 % 
jeho aktiv do jednoho subjektu:

3. Nehledě na individuální limit stanovený 
v odstavci 2, a odchylně od článku 14, smí 
standardní fond peněžního trhu 
kombinovat níže uvedené nástroje, pokud 
by to vedlo k investování až 15 % jeho 
aktiv do jednoho subjektu:

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond peněžního trhu ani jeho správce si vypouští se
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nevyžádá od úvěrové ratingové agentury 
rating tohoto fondu peněžního trhu ani 
takovýto rating nefinancuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vydá pokyny za účelem upřesnění 
společných referenčních parametrů scénářů 
pro zátěžové testy, které mají být zahrnuty 
do zátěžových testů, se 
zohledněním faktorů uvedených 
v odstavci 1. Pokyny se aktualizují 
nejméně jednou ročně s přihlédnutím 
k nejnovějšímu vývoji na trhu.

7. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vydá do 31. července 2015 pokyny za 
účelem upřesnění společných referenčních 
parametrů scénářů pro zátěžové testy, které 
mají být zahrnuty do zátěžových testů, se 
zohledněním faktorů uvedených 
v odstavci 1. Pokyny se aktualizují 
nejméně jednou ročně s přihlédnutím 
k nejnovějšímu vývoji na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kromě metody oceňování podle tržní 
hodnoty podle odstavců 2 a 3 a metody 
oceňování podle modelu podle odstavce 4 
mohou být aktiva fondu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv oceněna rovněž pomocí 
metody založené na zůstatkové hodnotě.

5. Kromě metody oceňování podle tržní 
hodnoty podle odstavců 2 a 3 a metody 
oceňování podle modelu podle odstavce 4 
mohou být aktiva fondu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv oceněna rovněž pomocí 
metody založené na zůstatkové hodnotě.

Účetní metoda založená na zůstatkové 
hodnotě je uplatněna pouze v případě, kdy 
existuje předpoklad, že umožní náležitou 
aproximaci ceny daného nástroje.
Vzhledem k tomu, že s dlouhodobějšími 
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podkladovými aktivy riziko stanovení 
nepřiměřené ceny roste, je použití 
zůstatkové hodnoty omezeno na nástroje 
s krátkou zbytkovou splatností, které 
nevykazují zvýšenou citlivost vůči 
faktorům trhu. Za maximum se považuje 
zbytková splatnost 90 dnů.
Musí být stanoveny hranice důležitosti 
a eskalační postupy, které zajistí 
bezodkladné přijetí nápravných opatření, 
jakmile zůstatková hodnota nezajišťuje 
spolehlivou aproximaci ceny daných 
nástrojů: na úrovni celého portfolia jsou 
za odpovídající považovány hranice 10 
bazických bodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 a
Fondy peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv nejsou nabízeny 
retailovým investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý fond s konstantní čistou hodnotou 
aktiv vytvoří a udržuje rezervu k udržení 
čisté hodnoty aktiv, která v každém 
okamžiku činí nejméně 3 % celkové 

Každý fond s konstantní čistou hodnotou 
aktiv do 31. prosince 2014 vytvoří 
a udržuje rezervu k udržení čisté hodnoty 
aktiv, která v každém okamžiku činí 
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hodnoty aktiv fondu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv. Celková hodnota aktiv 
fondu s konstantní čistou hodnotou aktiv se 
vypočítá jako součet hodnot všech aktiv 
fondu peněžního trhu, které byly stanoveny 
v souladu s čl. 26 odst. 3 nebo 4.

nejméně 3 % celkové hodnoty aktiv fondu 
s konstantní čistou hodnotou aktiv.
Celková hodnota aktiv fondu s konstantní 
čistou hodnotou aktiv se vypočítá jako 
součet hodnot všech aktiv fondu peněžního 
trhu, které byly stanoveny v souladu 
s čl. 26 odst. 3 nebo 4.

Do [Úř. věst.: vložte prosím datum: pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost] musí 
být všechny fondy peněžního trhu 
s konstantní čistou hodnotou aktiv 
usazené, spravované nebo uvedené na trh 
v Unii přeměněny na fondy peněžního 
trhu s variabilní čistou hodnotou aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán fondu s konstantní 
čistou hodnotou aktiv je neprodleně
vyrozuměn o každém snížení výše rezervy 
k udržení čisté hodnoty aktiv pod 3 %.

1. Příslušný orgán fondu peněžního trhu
s konstantní čistou hodnotou aktiv a orgán 
ESMA jsou neprodleně vyrozuměny
o nezbytných dokumentech prokazujících 
existenci rezervy k udržení čisté hodnoty 
aktiv a o každém jejím snížení pod 3 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Externí podporou se rozumí přímá nebo 
nepřímá podpora poskytnutá třetí stranou, 
která má zaručit likviditu fondu peněžního 
trhu nebo stabilizaci čisté hodnoty aktiv na 

Externí podporou se rozumí přímá nebo 
nepřímá podpora poskytnutá třetí stranou, 
která má zaručit likviditu fondu peněžního 
trhu nebo stabilizaci čisté hodnoty aktiv na 
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podílovou jednotku nebo akcii fondu 
peněžního trhu nebo která ve skutečnosti 
má tyto účinky.

podílovou jednotku nebo akcii fondu 
peněžního trhu nebo která ve skutečnosti 
má tyto účinky. Externí podporu 
neposkytuje žádný státní, regionální ani 
místní orgán veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Externí podporu neposkytuje žádný 
státní, regionální ani místní orgán veřejné 
moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Pokyny orgánu ESMA

Orgán ESMA vypracuje do 31. července 
2015 podrobné pokyny týkající se 
finančního sponzorování, pokud jde o:
– maximální částku, kterou mohou 
sponzoři poskytnout, a podmínky, za nichž 
se poskytuje;
– charakteristiku finančního 
sponzorování;
– délku trvání finančního sponzorování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fond s konstantní čistou hodnotou aktiv 
jednoznačně uvede, že je fondem 
s konstantní hodnotou aktiv, v jakýchkoli 
externích nebo interních dokumentech, 
zprávách, prohlášeních, reklamách, 
dopisech či jiných písemných dokladech 
vydaných fondem nebo jeho správcem, 
které jsou určeny budoucím investorům, 
podílníkům, akcionářům či příslušným 
orgánům fondu peněžního trhu nebo jeho 
správce nebo které jsou zamýšleny 
k předání těmto subjektům.

Fond s konstantní čistou hodnotou aktiv 
jednoznačně uvede, že je fondem 
s konstantní hodnotou aktiv, v jakýchkoli 
externích nebo interních dokumentech, 
zprávách, prohlášeních, reklamách, 
dopisech či jiných písemných dokladech 
vydaných fondem nebo jeho správcem, 
které jsou určeny budoucím investorům, 
podílníkům, akcionářům či příslušným 
orgánům fondu peněžního trhu nebo jeho 
správce nebo které jsou zamýšleny 
k předání těmto subjektům.

Fond peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv tuto hodnotu na žádost 
investora sdělí.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Fondy peněžního trhu mají 
transparentní politiku odměňování. Proto 
fondy peněžního trhu vypracují 
a uplatňují zásady a postupy odměňování, 
které zajišťují a podporují řádné a účinné 
řízení rizik a nepovzbuzují k podstupování 
rizik, která nejsou slučitelná s rizikovým 
profilem, statutem nebo zakládacími 
dokumenty spravovaných fondů 
peněžního trhu.
2. Zásady a postupy odměňování se 
vztahují na pevné a pohyblivé složky mezd 
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a na zvláštní penzijní výhody.
3. Zásady a postupy odměňování se 
vztahují na kategorie pracovníků, včetně 
zaměstnanců a jiných pracovníků, např. 
dočasných nebo smluvních pracovníků, 
na úrovni fondu nebo dílčího fondu, kteří 
jsou:
a) správci fondu;
b) jinými osobami než správcem fondu, 
které činí investiční rozhodnutí, jež 
ovlivňují rizikovou pozici daného fondu;
c) jinými osobami než správcem fondu, 
které mohou uplatňovat vliv na 
pracovníky, včetně poradců a analytiků 
v oblasti investiční politiky;
d) členy vrcholového vedení, osobami 
odpovědnými za přijímání rizik, 
pracovníky v kontrolní funkci; a
e) jinými zaměstnanci nebo pracovníky, 
např. dočasnými nebo smluvními 
pracovníky, jimž je vyplácena celková 
odměna na úrovni příjmů vrcholového 
vedení a osob odpovědných za přijímání 
rozhodnutí a  jejichž pracovní činnost má
podstatný dopad na rizikový profil 
správcovských společností nebo 
spravovaných fondů peněžního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý spravovaný fond peněžního 
trhu poskytne jeho správce příslušnému 
orgánu fondu informace alespoň jednou za 
čtvrt roku. Správce poskytne na vyžádání
informace rovněž svému příslušnému 
orgánu, liší-li se od příslušného orgánu 

1. Pro každý spravovaný fond peněžního 
trhu poskytne jeho správce příslušnému 
orgánu fondu informace alespoň jednou za 
čtvrt roku. Správce poskytne informace 
rovněž svému příslušnému orgánu, liší-li se 
od příslušného orgánu fondu peněžního 
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fondu peněžního trhu. trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány průběžně dohlížejí na 
dodržování tohoto nařízení.

1. Na dodržování tohoto nařízení ze strany 
fondů peněžního trhu, které spravují 
aktiva v hodnotě přesahující 10 miliard 
EUR, průběžně dohlíží orgán ESMA.

Na ostatní fondy průběžně dohlížejí 
příslušné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán fondu peněžního trhu
odpovídá za dohled nad plněním 
povinností stanovených ve statutu nebo 
zakládacích dokumentech fondu 
a povinností stanovených v prospektu, 
které musí být v souladu s tímto nařízením.

3. V závislosti na typu fondu peněžního 
trhu zodpovídá buď orgán ESMA, nebo
příslušný orgán fondu peněžního trhu za 
dohled nad plněním povinností 
stanovených ve statutu nebo zakládacích 
dokumentech fondu a povinností 
stanovených v prospektu, které musí být 
v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán správce odpovídá za 
dohled nad přiměřeností opatření 
a organizace správce, aby byl správce 
fondu peněžního trhu schopen plnit 
povinnosti a dodržovat pravidla, která se 
týkají zřízení a fungování všech fondů 
peněžního trhu, které spravuje.

4. V závislosti na typu fondu peněžního 
trhu zodpovídá buď orgán ESMA, nebo
příslušný orgán správce za dohled nad 
přiměřeností opatření a organizace správce, 
aby byl správce fondu peněžního trhu 
schopen plnit povinnosti a dodržovat 
pravidla, která se týkají zřízení a fungování 
všech fondů peněžního trhu, které spravuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány sledují SKIPCP nebo 
alternativní investiční fondy usazené nebo 
nabízené na jejich území, aby ověřily, zda 
nepoužívají označení „fond peněžního 
trhu“ nebo nenaznačují, že jsou takovýmto 
fondem, pokud nesplňují toto nařízení.

5. V závislosti na typu fondu peněžního 
trhu buď orgán ESMA, nebo příslušné 
orgány sledují SKIPCP nebo alternativní 
investiční fondy usazené nebo nabízené na 
jejich území, aby ověřily, zda nepoužívají 
označení „fond peněžního trhu“ nebo 
nenaznačují, že jsou takovýmto fondem, 
pokud nesplňují toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mají veškeré 
dohledové a vyšetřovací pravomoci 
nezbytné pro výkon jejich funkcí podle 
tohoto nařízení.

1. V závislosti na typu fondu peněžního 
trhu mají buď orgán ESMA, nebo
příslušné orgány veškeré dohledové 
a vyšetřovací pravomoci nezbytné pro 
výkon svých funkcí podle tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od první věty čl. 30 odst. 1 
stávající SKIPCP nebo alternativní 
investiční fond, jenž splňuje kritéria 
definice fondu peněžního trhu 
s konstantní čistou hodnotou aktiv 
stanovené v čl. 2 bodě 10 vytvoří rezervu 
k udržení čisté hodnoty aktiv ve výši 
alespoň:

vypouští se

a) 1 % celkové hodnoty aktiv fondu 
peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení v platnost;
b) 2 % celkové hodnoty aktiv fondu 
peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv do dvou let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost;
c) 3 % celkové hodnoty aktiv fondu 
peněžního trhu s konstantní čistou 
hodnotou aktiv do tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely odstavce 3 tohoto článku se 
odkaz na 3 % v článcích 33 a 34 vykládá 
jako odkaz na příslušnou výši rezervy 
k udržení čisté hodnoty aktiv uvedenou 

vypouští se
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v odst. 3 písm. a), b) nebo c).

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článcích 13 a 19 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článcích 13 a 19 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise 
přijme akty v přenesené pravomoci 
uvedené v článcích 13 a 19 nejpozději do 
31. července 2015.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti:

Stínové bankovnictví je systém zprostředkovávání úvěrů, který zahrnuje subjekty a činnosti, 
jež stojí mimo standardní bankovní systém. Stínové banky nejsou regulovány jako standardní 
banky, nicméně jako banky fungují. Podle odhadů Rady pro finanční stabilitu (FSB) 
dosahoval celosvětový stínový bankovní systém v roce 2011 hodnoty asi 51 bilionů EUR. To 
představuje 25–30 % objemu celého finančního systému a polovinu hodnoty bankovních 
aktiv. Stínové bankovnictví má tedy značný systémový význam pro finanční systém v Evropě.

Fondy peněžního trhu by měly být považovány za důležitý subjekt stínového bankovnictví.

Fond peněžního trhu je vzájemným fondem, který investuje do krátkodobých dluhových 
nástrojů, jako jsou nástroje peněžního trhu emitované bankami, vládami či obchodními 
společnostmi. Mezi nástroje peněžního trhu tradičně patří pokladniční poukázky, obchodní 
cenné papíry nebo depozitní certifikáty.

Vzhledem k systémovému propojení fondů peněžního trhu s bankovním sektorem 
a s podnikovými a vládními financemi jsou tyto fondy považovány Radou pro finanční 
stabilitu (FSB), Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO), Evropskou radou 
pro systémová rizika (ESRB), Evropskou komisí (EK) a Evropským parlamentem (EP) za 
významné subjekty fungující jako stínové banky.

Jak Evropský parlament zdůraznil ve své zprávě o stínovém bankovnictví přijaté 20. listopadu 
2012, je v zájmu zajištění větší stability finančního systému naléhavě nutné, aby fondy 
peněžního trhu podléhaly opatřením, která jsou nezbytná pro snížení specifických rizik runů 
investorů.

Úloha a význam fondů peněžního trhu:

Fondy peněžního trhu jsou důležitým zdrojem krátkodobého financování pro finanční 
instituce, obchodní společnosti a vlády. V Evropě drží fondy peněžního trhu přibližně 22 % 
krátkodobých dluhových cenných papírů emitovaných vládami nebo podnikovou sférou. Tyto
fondy drží 38 % krátkodobých dluhových nástrojů emitovaných bankovním odvětvím. V EU 
mají fondy peněžního trhu ve svém portfoliu aktiva v celkové výši cca 1 bilionu EUR.

Fondy peněžního trhu sehrály významnou úlohu během finanční krize v letech 2007–2008.
V Evropě byla řada tzv. „posílených fondů peněžního trhu“ zasažena propadem trhu 
s podřadnými hypotékami v USA v létě 2007 a musela buď získat pomoc od sponzorských 
bank, nebo zastavit činnost. Spojené státy oproti tomu zaznamenaly krizi mnohem většího 
rozsahu, když v jednom z nejdůležitějších fondů (Reserve Primary Fund) nastal krátce po 
krachu banky Lehman Brothers jev označovaný jako „breaking the buck“ (prolomení dolaru), 
tedy nebyl schopen udržet čistou hodnotu svých aktiv na jednom dolaru. Tato událost 
vyvolala run na fondy peněžního trhu, kdy byla během pouhých několika dnů vybrána 
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z těchto fondů částka ve výši cca 310 miliard USD (asi 10 % celkových spravovaných aktiv), 
což destabilizovalo trh s obchodními cennými papíry a donutilo úřady Spojených států, aby 
zasáhly, mimo jiné vytvořením dvou likviditních facilit a rozšířením pojištění vkladů 
(dokument ESRB z roku 2012 o fondech peněžního trhu).

Vzhledem ke své významné úloze během krize přiměly fondy peněžního trhu regulační 
orgány na obou stranách Atlantiku k tomu, aby důkladně přezkoumaly regulační rámec, který 
se na tyto fondy vztahuje. V Evropě byly v roce 2010 přijaty nové pokyny, které stanoví 
přísné normy z hlediska úvěrové kvality a splatnosti podkladových cenných papírů a lepší 
informování investorů. Ačkoli panuje přesvědčení, že tyto iniciativy přinesly podstatně lepší 
regulaci fondů peněžního trhu, ve Spojených státech i na mezinárodní úrovni se stále 
diskutuje o tom, jak snížit systémová rizika, která jsou s těmito fondy spojena, a zejména 
jejich citlivost na runy investorů. 

 Zpravodaj se proto domnívá, že vzhledem k této systémové důležitosti fondů peněžního trhu 
a vzhledem k tomu, jak významnou úlohu tyto fondy sehrály během finanční krize, je nutné 
legislativní návrh EK týkající se regulace odvětví fondů peněžního trhu přivítat.

Návrh EK a podněty zpravodaje:

S ohledem na tyto strukturální rizika a na skutečnost, že investoři často vnímají peníze 
vložené do fondu peněžního trhu jako zajištěnou investici, je nutný přísný regulační rámec 
upravující transformaci likvidity a splatnosti a zvyšující stabilitu fondů peněžního trhu, aniž 
by byla ohrožena jejich úloha v oblasti krátkodobého financování v reálné ekonomice. Návrh 
EK zpřísňuje požadavky týkající se likvidity, diverzifikace a koncentrace a zvyšuje 
transparentnost a stabilitu.

Zpravodaj tyto kroky vítá, avšak domnívá se, že je třeba rozpracovat následující body.

Zaprvé je v zájmu co nejúčinnějšího zvládání případných runů investorů a posílení stability 
finančního systému třeba přijmout dodatečná opatření týkající se fondů s konstantní čistou 
hodnotou aktiv. Zpravodaj je přesvědčen, že fondy peněžního trhu nabízející stabilní čistou 
hodnotu aktiv by, jak EP uvedl ve své zprávě o stínovém bankovnictví, měly podléhat 
opatřením zaměřeným na snížení specifických rizik spojených se stabilitou čisté hodnoty 
jejich aktiv a internalizaci nákladů vyplývajících z těchto rizik. Zpravodaj zastává názor, že 
internalizaci těchto nákladů je možné nejlépe zajistit prostřednictvím kapitálové rezervy ve 
výši 3 %, kterou je nutné vytvořit do konce roku 2014. Do konce roku 2019 musí být všechny 
fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv přeměněny na fondy s variabilní čistou hodnotou 
aktiv, což zajistí větší transparentnost skutečné hodnoty podkladových aktiv fondů peněžního 
trhu a tím sníží riziko runů investorů.

Vzhledem k tomu, že mezinárodní ekonomiku výrazně poškozují daňové ráje a že boj proti 
daňovým rájům je jednou z programových priorit mezinárodního společenství, jak bylo 
zmíněno na summitu skupiny G20, který se konal v září 2013 v Petrohradu, jak prohlásili 
ministři financí a guvernéři centrálních bank států G20 v únoru 2013 a jak uznal Evropský 
parlament ve své zprávě o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňový rájům 
z května 2013, a vzhledem k tomu, že značná část činností a subjektů stínového bankovnictví 
pochází z daňových rájů, je zpravodaj rovněž přesvědčen, že je nutné přijmout opatření, která 
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zajistí, aby se fondy peněžního trhu v daňových rájích neusazovaly.

Mimoto se zpravodaj domnívá, že způsobilá aktiva, do nichž mohou fondy peněžního trhu 
investovat, by měla být za předpokladu splnění určitých přísných podmínek do určité míry 
rozšířena na jednotky jiných fondů peněžního trhu.

Zpravodaj vítá ostatní opatření zaměřená na zvýšení transparentnosti navržená EK, avšak 
domnívá se, že transparentnost by měla být zvýšena i ve vztahu k zásadám a postupům 
odměňování fondů peněžního trhu. Dále by měly být fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv 
schopny kdykoli sdělit čistou hodnotu jednotek investorům.

Pro získání spolehlivé představy o hodnotě aktiv fondů peněžního trhu a jejich politice 
podstupování rizik by mohl být užitečný rating uznávané ratingové agentury. Ačkoli 
zpravodaj nepovažuje za žádoucí mechanicky se spoléhat na externí ratingy, není zastáncem 
toho, aby bylo fondům peněžního trhu zakázáno požádat o vydání ratingu agenturu uznanou 
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo vydání takového ratingu financovat, pokud 
budou dodržena veškerá ustanovení nařízení o ratingových agenturách. Z tohoto pohledu je 
rovněž klíčové, aby byl postup interního hodnocení spolehlivý, funkční a prost střetu zájmů.

Pro hodnocení finančních produktů, do nichž fond peněžního trhu investoval, je nezbytná 
důvěryhodnost a spolehlivost postupu hodnocení. Zpravodaj se proto domnívá, že model 
zůstatkové hodnoty, který uplatňují fondy s konstantní čistou hodnotou aktiv, je užitečný, 
jsou-li splněny podrobnější podmínky, zejména omezení maximální délky zbytkové splatnosti 
na 90 dnů a přijetí nápravných opatření v případě, že metoda zůstatkové hodnoty již 
nezajišťuje spolehlivou aproximaci ceny daných nástrojů. 

Sponzorská pomoc fondům s konstantní čistou hodnotou aktiv musí být omezena na vytvoření 
kapitálové rezervy. Ve výjimečných případech mohou o externí podporu požádat i fondy 
s variabilní čistou hodnotou aktiv, nesmí ji však poskytnout státní, regionální ani místní 
orgány veřejné moci.
Dále je třeba zvýšit transparentnost, pokud jde o maximální částku podpory pro fond 
s variabilní čistou hodnotou aktiv, maximální dobu a formu sponzorování.
Orgán ESMA proto vypracuje potřebné podrobné pokyny.

Vzhledem k systémovému významu některých fondů peněžního trhu a v souladu 
s plánovaným přímým dohledem nad systémovými bankami v rámci bankovní unie ze strany 
ECB se zpravodaj domnívá, že orgán ESMA by měl být pověřen přímým dohledem nad 
největšími systémovými fondy peněžního trhu, který by vykonával ve spolupráci s příslušným 
pověřeným orgánem.


