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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového 
kapitálu
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0860),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0490/2011),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2012),

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 a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení by mělo stanovit jednotná 
pravidla týkající se povahy 
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, 
zejména podniků v portfoliu, do nichž 
mohou kvalifikované fondy rizikového 
kapitálu investovat, a investičních nástrojů, 
které mohou být použity. To je nezbytné, 
aby bylo možné jasně oddělit 
kvalifikovaný fond rizikového kapitálu od 
ostatních alternativních investičních fondů, 
které se angažují v jiných, méně 
specializovaných investičních strategiích, 
například v oblasti vlastního kapitálu 
společností.

(7) Toto nařízení by mělo stanovit jednotná 
pravidla týkající se povahy 
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, 
zejména podniků v portfoliu, do nichž 
mohou kvalifikované fondy rizikového 
kapitálu investovat, a investičních nástrojů, 
které mohou být použity. To je nezbytné, 
aby bylo možné jasně oddělit 
kvalifikovaný fond rizikového kapitálu od 
ostatních alternativních investičních fondů, 
které se angažují v jiných, méně 
specializovaných investičních strategiích, 
například v oblasti vlastního kapitálu 
společností nebo investic do nemovitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s cílem přesného vymezení 
subjektů kolektivního investování, na něž 
se bude toto nařízení vztahovat, a za 
účelem zajištění jejich zaměření na 
poskytování kapitálu malým podnikům v 
prvotních fázích jejich existence, by mělo 
být označení „evropský fond rizikového 
kapitálu“ omezeno pouze na ty fondy, 
které vyčlení alespoň 70 procent svých 
celkových kapitálových vkladů 
a nesplaceného upsaného kapitálu na 
investice do těchto podniků ve formě 
nástrojů vlastního nebo kvazivlastního 
kapitálu.

(8) V souladu s cílem přesného vymezení 
subjektů kolektivního investování, na něž 
se bude toto nařízení vztahovat, a za 
účelem zajištění jejich zaměření na 
poskytování kapitálu malým podnikům v 
prvotních fázích jejich existence jsou 
kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu 
ty fondy, které investují alespoň 70 % 
svých celkových kapitálových vkladů 
a nesplaceného upsaného kapitálu do 
těchto podniků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit správcům fondů 
rizikového kapitálu určitou míru flexibility 
v řízení investic a likvidity jejich 
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu 
by mělo být povoleno obchodování na 
sekundárních trzích do maximální 
hodnoty nepřesahující 30 procent
celkových kapitálových vkladů a 
nesplacených kapitálových investic. 
Krátkodobé držení hotovosti a peněžních 
ekvivalentů by nemělo být při výpočtu 
tohoto limitu zohledněno.

(10) S cílem umožnit správcům fondů 
rizikového kapitálu určitou míru flexibility 
v řízení investic a likvidity jejich 
kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu 
by mělo být povoleno obchodování, 
například s akciemi nebo účastmi v 
nekvalifikovaných podnicích v portfoliu,
do maximální hodnoty nepřesahující 30 %
celkových kapitálových vkladů a 
nesplacených kapitálových investic. Držení 
hotovosti a peněžních ekvivalentů by 
nemělo být při výpočtu tohoto limitu 
zohledněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (14) S cílem zajistit, aby kvalifikované 
fondy rizikového kapitálu byly nabízeny 
investorům, kteří mají znalosti, zkušenosti 
a kapacitu k tomu, aby na sebe převzali 
rizika s těmito fondy spojená, a aby byla 
zachována důvěra investorů v 
kvalifikované fondy rizikového kapitálu, 
měly by být stanoveny určité speciální 
záruky. Kvalifikované fondy rizikového 
kapitálu by tudíž měly být v zásadě 
nabízeny jen investorům z řad 
profesionálních klientů nebo takovým, 
které lze považovat za profesionální klienty 

(14) S cílem zajistit, aby kvalifikované 
fondy rizikového kapitálu byly nabízeny 
investorům, kteří mají znalosti, zkušenosti 
a kapacitu k tomu, aby na sebe převzali 
rizika s těmito fondy spojená, a aby byla 
zachována důvěra investorů v 
kvalifikované fondy rizikového kapitálu, 
měly by být stanoveny určité speciální 
záruky. Kvalifikované fondy rizikového 
kapitálu by tudíž měly být v zásadě 
nabízeny jen investorům z řad 
profesionálních klientů nebo takovým, 
které lze považovat za profesionální klienty 
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v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 
21. dubna 2004 o trzích finančních 
nástrojů, o změně směrnice Rady 
85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 
93/22/EHS.  Tato kategorie zahrnuje 
správce fondů rizikového kapitálu, kteří 
sami investují do fondů rizikového 
kapitálu. Aby však bylo možné vytvořit 
dostatečně širokou investorskou základnu 
pro investice do fondů rizikového kapitálu, 
je rovněž žádoucí, aby k těmto 
kvalifikovaným fondům rizikového 
kapitálu měli přístup i další investoři, 
včetně jednotlivců s vysokým čistým 
jměním. Pro tyto jiné investory by měly 
být stanoveny speciální záruky, aby se 
zajistilo, že kvalifikované fondy rizikového 
kapitálu budou nabízeny pouze investorům 
s vhodným profilem pro uskutečnění 
takových investic. Tyto záruky vylučují 
nabízení prostřednictvím programů 
pravidelného spoření.

v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 
21. dubna 2004 o trzích finančních 
nástrojů, o změně směrnice Rady 
85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 
93/22/EHS.  Tato kategorie zahrnuje 
správce fondů rizikového kapitálu, kteří 
sami investují do fondů rizikového 
kapitálu. Aby však bylo možné vytvořit 
dostatečně širokou investorskou základnu 
pro investice do fondů rizikového kapitálu, 
je rovněž žádoucí, aby k těmto 
kvalifikovaným fondům rizikového 
kapitálu měli přístup i další investoři, 
včetně jednotlivců s vysokým čistým 
jměním. Pro tyto jiné investory by měly 
být stanoveny speciální záruky, aby se 
zajistilo, že kvalifikované fondy rizikového 
kapitálu budou nabízeny pouze investorům 
s vhodným profilem pro uskutečnění 
takových investic. Tyto záruky vylučují 
nabízení prostřednictvím programů 
pravidelného spoření. Mimoto by měli mít 
vedoucí pracovníci správce fondu 
rizikového kapitálu možnost investovat, 
jde-li o investici do kvalifikovaného fondu 
rizikového kapitálu, který spravují.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Komise by měla být zmocněna k 
přijetí prováděcích technických norem 
prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s článkem 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a v souladu s 
článkem 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze 
dne 24. listopadu 2010 o zřízení 

(29) Komise by měla být zmocněna k 
přijetí prováděcích technických norem 
prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s článkem 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a v souladu s 
článkem 15 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze 
dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
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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. ESMA by 
měl být pověřen vypracováním návrhu 
prováděcích technických norem týkajících 
se formátu a metody postupu oznamování 
uvedeného v článku 15.

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. Orgán 
ESMA by měl být pověřen vypracováním 
návrhu prováděcích technických norem 
týkajících se formátu oznamování 
uvedeného v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení by měla být 
Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie zmocněna 
přijímat akty, pokud jde o upřesnění 
metod, které se použijí k výpočtu a 
sledování hraničních hodnot vztahujících 
se k tomuto nařízení, a určení druhů střetů 
zájmů, kterých se správci fondů rizikového 
kapitálu musejí vyvarovat, a kroků, které je 
třeba v tomto ohledu podniknout. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni.

(30) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení by měla být 
Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie zmocněna 
přijímat akty, pokud jde o upřesnění 
metod, které se použijí k výpočtu a 
sledování hraničních hodnot vztahujících 
se k tomuto nařízení, a určení druhů střetů 
zájmů, kterých se správci fondů rizikového 
kapitálu musejí vyvarovat, a kroků, které je 
třeba v tomto ohledu podniknout. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Komise by při 
přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Komise by při přípravě a vypracování 
aktů v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obsah současného bodu odůvodnění 31 by měl být přesunut do bodu odůvodnění 30 jako 
poslední věta, protože jde o nedílnou součást standardního bodu odůvodnění týkajícího se 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Je nezbytné zajistit, aby Komise 
prováděla pravidelné posuzování  
efektivnosti veřejných systémů, které se 
používají v Unii na podporu trhu 
rizikového kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) Pro zajištění toho, aby pravidla 
státní podpory vztahující se na podporu 
členských států fondům rizikového 
kapitálu skutečně podněcovala inovace, a 
přitom zachovávala spravedlivou 
hospodářskou soutěž, je zvláště důležitá 
úzká koordinace činnosti komisaře pro 
výzkum, inovace a vědu a komisaře pro 
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hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32c) Je nutné mít na zřeteli, že investice 
rizikového kapitálu do ekologických 
technologií jsou zásadní hybnou silou 
transformace hospodářství Unie s 
ohledem na cíl učinit z Unie globálního 
vůdčího činitele, pokud jde energetickou 
účinnost a účelné využívání zdrojů. 
Komise by proto měla do konce roku 2012 
předložit zprávu nastiňující vhodné právní 
cesty, jak poskytnout regulační pobídky, 
které by motivovaly rizikový kapitál k 
investicím do ekologických technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kvalifikovaným fondem rizikového 
kapitálu“ se rozumí subjekt kolektivního 
investování, který investuje alespoň 70 % 
celkových kapitálových vkladů 
a nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, 
která představují kvalifikované investice;

a) „kvalifikovaným fondem rizikového 
kapitálu“ se rozumí subjekt kolektivního 
investování s uzavřenou strukturou, který 
investuje alespoň 70 % celkových 
kapitálových vkladů a nesplaceného 
upsaného kapitálu do aktiv, která 
představují kvalifikované investice, a jehož 
ústředí sídlí na území jednoho z členských 
států. 

Or. en
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Odůvodnění

Evropské fondy rizikového kapitálu by měly mít uzavřenou strukturu, aby bylo zajištěno, že 
jejich akcie nebude možno vykoupit za hotovost nebo cenné papíry, dokud samy nepřistoupí k 
prodeji akcií. Měly by mít také sídlo v Unii – toto ustanovení by umožnilo předcházet tomu, 
aby se fondy rizikového kapitálu spravované správcem z EU usídlovaly v daňových rájích s 
cílem vyhnout se daňové povinnosti nebo regulační arbitráži.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „kvalifikovanými investicemi“ se 
rozumí nástroje investování do vlastního 
kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu, které 
jsou emitované:

c) „kvalifikovanými investicemi“ se 
rozumí jeden z následujících nástrojů:

i) nástroje investování do vlastního 
kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu, které 
jsou emitovány:

i) kvalifikovaným podnikem v portfoliu a 
získané přímo kvalifikovaným fondem 
rizikového kapitálu od kvalifikovaného 
podniku v portfoliu nebo

– kvalifikovaným podnikem v portfoliu a 
získané přímo kvalifikovaným fondem 
rizikového kapitálu od kvalifikovaného 
podniku v portfoliu, 

ii) kvalifikovaným podnikem v portfoliu 
výměnou za majetkový cenný papír vydaný 
kvalifikovaným podnikem v portfoliu nebo

– kvalifikovaným podnikem v portfoliu 
výměnou za majetkový cenný papír vydaný 
kvalifikovaným podnikem v portfoliu nebo

iii) podnikem, jehož je kvalifikovaný 
podnik v portfoliu dceřinou společností, 
který byl získán kvalifikovaným fondem 
rizikového kapitálu výměnou za kapitálový 
nástroj vydaný kvalifikovaným podnikem 
v portfoliu;

– podnikem, jehož je kvalifikovaný podnik 
v portfoliu dceřinou společností, který byl 
získán kvalifikovaným fondem rizikového 
kapitálu výměnou za kapitálový nástroj 
vydaný kvalifikovaným podnikem v 
portfoliu; nebo

ii) jednotky nebo podíly jednoho či více 
jiných kvalifikovaných fondů rizikového 
kapitálu;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být posíleno prostředí pro získávání finančních prostředků na evropském trhu 
rizikového kapitálu, a to tím, že mezi „kvalifikované investice" budou patřit nejen nástroje 
vlastního kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu, ale také podíly nebo jednotky v jiných 
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evropských fondech rizikového kapitálu. V tomto kroku se promítá rostoucí význam investic 
rizikového kapitálu podniků do jiných evropských fondů rizikového kapitálu.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ 
se rozumí podnik, který v době investice 
kvalifikovaným fondem rizikového 
kapitálu nebyl registrován na regulovaném 
trhu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 
směrnice 2004/39/ES, který zaměstnává 
méně než 250 zaměstnanců a jehož roční 
obrat není vyšší než 50 milionů EUR, nebo 
jehož roční rozvaha nepřesahuje 43 
milionů EUR a který není sám subjektem 
kolektivního investování;

d) „kvalifikovaným podnikem v portfoliu“ 
se rozumí podnik, který:

i) v době investice kvalifikovaným fondem 
rizikového kapitálu nebyl registrován na 
regulovaném trhu definovaném v čl. 4 
odst. 1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES,

ii) existuje méně než pět let,
iii) zaměstnává méně než 250 osob,
iv) jeho roční obrat buď nepřesahuje částku 
50 milionů EUR, nebo jeho konečná roční 
rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR,
v) není sám subjektem kolektivního 
investování,

vi) není-li evropským fondem rizikového 
kapitálu a poskytovatelem finanční 
technologie, nesmí být poskytovatelem 
finančního produktu nebo služby, 
vii) není usazen v třetí zemi, v níž nejsou 
žádné nebo pouze nominální daně, 
neprobíhá výměna informací s daňovými 
orgány jiných zemí, která má 
netransparentní právní, soudní nebo 
správní ustanovení, nebo která 
neuplatňuje požadavek výrazné místní 
přítomnosti, nebo která se prezentuje jako 
offshorové finanční centrum;
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby kvalifikovaný podnik v portfoliu existoval méně než pět let, aby se 
snížilo riziko, že se pas pro rizikový kapitál dostane do rukou nesprávnému držiteli, např. 
nebudou financovány zavedenější podniky s vysokou mírou růstu. Dále by neměli za 
kvalifikované podniky v portfoliu podle tohoto nařízení být považováni poskytovatelé 
finančního produktu nebo služby. Konečně by toto nařízení mělo zabránit tomu, aby evropské 
fondy rizikového kapitálu investovaly do podniků, které sídlí v daňových rájích a chtějí se tak 
vyhnout placení daní nebo povinnosti dodržovat určité právní požadavky.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán ESMA vypracuje návrhy 
regulačních technických norem, které 
upřesní definice „poskytovatele 
finančního produktu nebo služby“ a 
„poskytovatele finanční technologie“ 
uvedených v odst. 1 písm. d) bodě vi).
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
___________________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce fondu rizikového kapitálu 
zajistí, aby při získávání jiných aktiv než 
kvalifikovaných investic nebylo pro účely 
získání těchto aktiv použito více než 30 % 
celkových kapitálových vkladů a 
nesplaceného upsaného kapitálu.
Krátkodobé držení hotovosti a peněžních 
ekvivalentů se pro účely výpočtu této 
hraniční hodnoty nezohledňuje. 

1. Správce fondu rizikového kapitálu 
zajistí, aby při získávání jiných aktiv než 
kvalifikovaných investic nebylo pro účely 
získání těchto aktiv použito více než 30 % 
celkových kapitálových vkladů a 
nesplaceného upsaného kapitálu. Držení
hotovosti a peněžních ekvivalentů se pro 
účely výpočtu této hraniční hodnoty 
nezohledňuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se nevztahuje na investice 
vedoucích pracovníků správce fondu 
rizikového kapitálu, jde-li o investice do 
kvalifikovaného fondu rizikového 
kapitálu, který spravují.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Zachování práv zaměstnanců
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Správci fondů rizikového kapitálu 
respektují práva a povinnosti vyplývající z 
pracovních smluv zaměstnanců z jejich 
majoritně vlastněných podniků v souladu 
se směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 
12. března 2001 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
zachování práv zaměstnanců v případě 
převodů podniků, závodů nebo částí 
podniků nebo závodů1.

_____________
1 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení by mělo zajistit, aby byla zachována práva zaměstnanců podniků přímo 
kontrolovaných správci evropských fondů rizikového kapitálu v souladu se směrnicí Rady 
2001/23/ES.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Informování v případě získání kontroly

Na správce evropských fondů rizikového 
kapitálu se vztahuje článek 28 směrnice 
2011/61/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a, 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Používané postupy oceňování musí zajistit 
oceňování aktiv a výpočet hodnoty aktiv 
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alespoň jednou ročně. Oceňování se 
provádí vždy, když u kvalifikovaného 
fondu rizikového kapitálu dojde k 
výraznému navýšení nebo snížení 
kapitálu.
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, pokud jde o vyjasnění postupů 
oceňování, které se mají používat, aby 
bylo zajištěno, že budou aktiva evropských 
fondů rizikového kapitálu oceňována 
správně.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Depozitář

1. Správce zajistí, aby byl pro každý 
evropský fond rizikového kapitálu, který 
spravuje, jmenován jeden depozitář v 
souladu s článkem 21 směrnice 
2011/61/EU. Na depozitáře se vztahují 
ustanovení článku 21 směrnice 
2011/61/EU.
2. S cílem zajistit jednotné uplatňování 
tohoto článku vypracuje orgán ESMA 
návrhy regulačních technických norem, v 
nichž upřesní náplň činnosti depozitáře 
evropského fondu rizikového kapitálu.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy 
regulačních technických norem Komisi do 
...*.
Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
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_________________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: 6 měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování depozitáře, která odpovídá za bezpečné uchovávání aktiv, za sledování 
hotovostních toků a za funkce dohledu, je základním prvkem systému ochrany investorů. 
Směrnice o SKIPCP vyžaduje jmenování depozitáře u subjektů kolektivního investování. Tento 
princip byl také použit ve směrnici o správcích alternativních investičních fondů. Aby byla 
zajištěna kontinuita právního rámce Společenství, měl by být jmenován depozitář i u 
evropských fondů rizikového kapitálu.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) částku vlastních finančních 
prostředků, kterou má správce fondu 
rizikového kapitálu k dispozici, s 
podrobným vyjádřením, proč se správce 
fondu rizikového kapitálu domnívá, že 
jsou tyto vlastní finanční prostředky 
dostatečné k tomu, aby udržoval 
odpovídající lidské a technické zdroje 
nezbytné pro řádnou správu 
kvalifikovaných fondů rizikového 
kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis investiční strategie a cílů 
kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, 
včetně popisu typů kvalifikovaných 
podniků v portfoliu a postupů a kritérií 

b) popis investiční strategie a cílů 
kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, 
včetně popisu typů kvalifikovaných 
podniků v portfoliu a nekvalifikovaných 
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používaných k jejich určení, technik 
investování, které mohou použít, 
a příslušných omezení pro investování;

investic, které může kvalifikovaný fond 
rizikového kapitálu uskutečnit, technik 
investování, které může použít, 
a příslušných omezení pro investování;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis stanovení odměny správce fondu 
rizikového kapitálu;

e) popis stanovení odměny členů správní 
rady fondu rizikového kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Písmeno b) platí obdobně pro 
kvalifikované fondy rizikového kapitálu, 
které investují do jiných kvalifikovaných 
fondů rizikového kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správci fondu rizikového kapitálu 
poskytnou orgánu ESMA informace 
uvedené v odstavci 1 ve standardizovaném 
formátu. ESMA vypracuje návrhy 
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prováděcích technických norem, které 
upřesní podobu tohoto standardizovaného 
formátu.
Orgán ESMA předloží Komisi tyto návrhy 
prováděcích technických norem Komisi 
nejpozději do …*.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí technické normy uvedené v 
prvním  pododstavci postupem podle 
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
___________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: 6 měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
předloží Komisi tyto návrhy prováděcích 
technických norem do [vložte datum].

4. Orgán ESMA předloží Komisi tyto 
návrhy prováděcích technických norem 
Komisi nejpozději do …*.
___________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: 6 měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vede centrální databázi, která je veřejně 
přístupná na internetu a která obsahuje 
seznam všech správců fondů rizikového 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vede centrální databázi, která je veřejně 
přístupná na internetu a která obsahuje 
seznam všech správců fondů rizikového 
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kapitálu registrovaných v Unii v souladu 
s tímto nařízením.

kapitálu registrovaných v Unii v souladu 
s tímto nařízením. Tato centrální databáze 
obsahuje veškeré informace požadované 
podle čl. 12 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány a Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy navzájem
spolupracují, kdykoli je to nutné k 
provádění jejich úkolů podle tohoto 
nařízení.

1. Příslušné orgány pro účely tohoto 
nařízení spolupracují s orgánem ESMA 
v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyměňují si veškeré informace a 
dokumentaci potřebnou k rozpoznání a 
nápravě nedostatků, které představují 
porušení tohoto nařízení.

2. Příslušné orgány neprodleně poskytnou 
orgánu ESMA veškeré informace 
nezbytné k tomu, aby mohl plnit své 
povinnosti podle nařízení (EU) 
č. 1095/2010. Zejména si orgán ESMA a 
příslušné orgány vyměňují  veškeré 
informace a dokumentaci potřebnou 
k rozpoznání a nápravě nedostatků, které 
představují porušení tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s čl. 2 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 5 
vstoupí v platnost, jen pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada 
nevyslovily námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému 
parlamentu a Radě, nebo před uplynutím 
uvedené lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém záměru 
námitky nevyslovit. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s čl. 2 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 5 
vstoupí v platnost, jen pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada 
nevyslovily námitky ve lhůtě tří měsíců 
ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému 
parlamentu a Radě, nebo před uplynutím 
uvedené lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém záměru 
námitky nevyslovit. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Výbor ECON zpravidla používá pro námitky proti aktům v přenesené pravomoci lhůtu 3 plus 
3 měsíce.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Zaměstnanci a zdroje orgánu ESMA

Orgán ESMA posoudí do ...* personální 
a finanční potřeby vyplývající z toho, že se 
orgán ujme svých pravomocí a povinností 
v souladu s tímto nařízením, a předloží 
zprávu Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi.
___________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: 
12 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dopadu tohoto nařízení na trh 
rizikového kapitálu a na příspěvek k 
vůdčímu postavení Unie v tomto odvětví a 
ke společenským výzvám uvedeným v 
příloze I části II, resp. III nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  
.../... ze dne ..., kterým se zřizuje Horizont 
2020 – rámcový program pro financování 
výzkumu a inovací (2014–2020);

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) účelnosti, přiměřenosti a uplatňování 
správních opatření a sankcí stanovených 
členskými státy v souladu s tímto 
nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zeměpisného a odvětvového rozložení 
investic uskutečněných evropskými fondy 
rizikového kapitálu.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stávající souvislosti

Inovace ve sféře obchodu a podnikání nejen vytváří hodnotu a pracovní místa, ale má také 
zásadní význam pro zajištění sociální a ekologické transformace společnosti. EU však v této 
oblasti trvale zaostává. Je tomu tak především v důsledku toho, že má EU v současné době 
příliš málo inovativních malých a středních podniků (IMSP). 
I nadále přetrvává stav, kdy je pro evropské IMSP obtížné sehnat financování potřebné k 
zahájení a rozvoji jejich podnikatelské činnosti. Je to zejména tím, že banky často nejeví 
ochotu financovat inovativní MSP v rané fázi, která s sebou nese v souběhu vícero nevýhod: 
vysoce rizikový profil, malý rozsah činnosti, nevyzkoušené obchodní modely a nízkou 
návratnost.  

Je proto třeba zajistit pro IMSP alternativní zdroje financování. V tomto směru mohou hrát 
zásadní  roli fondy rizikového kapitálu a mohou zacelit mezeru v možnostech získat 
financování k investicím do inovací. Poskytují totiž vlastní nebo kvazivlastní kapitál pro 
rozjíždějící se firmy a malé podniky s příslibem dlouhodobého potenciálu růstu, zpravidla 
k financování jejich prvních kroků na trhu. Narozdíl od fondů investujících do vlastního 
kapitálu společností  (zaměřujících se zejména na odkupy) investují fondy rizikového kapitálu 
do společností v dlouhodobém horizontu, spolu s podnikateli.  

Empirické poznatky však ukazují, že trh rizikového kapitálu v EU ve svém rozvoji značně 
pokulhává za situací v USA. Kontinentální evropské fondy rizikového kapitálu jsou podstatně 
menší než fondy americké a uskutečňují méně investic do menšího počtu firem a menší je i 
objem prostředků na firmu.  Dále platí, že zatímco jsou jejich americké protějšky ochotnější 
investovat do investičních příležitostí v jejich samotném zárodku, evropské investice 
rizikového kapitálu se obvykle soustředí na pozdější fázi, která – protože je cestou menšího 
rizika – skýtá menší prostor pro mimořádné výsledky.

Roztříštěnost na trhu rizikového kapitálu v EU je zajisté jednou z hlavních příčin slabých 
výsledků rizikového kapitálu v Evropě. Tento sektor skutečně ještě nedosáhl kritického 
objemu, protože je nucen působit v řadě členských států, tj. zemí s rozdílnými právními a 
regulačními systémy, což komplikuje přeshraniční investice. 
Zpravodaj je přesvědčen, že vytvoření integrovaného a prostupného trhu rizikového kapitálu v 
Evropě by mohlo výrazně zlepšit výsledky rizikového kapitálu v Evropě, a podpořit tak 
rozvoj začínajících vysoce inovativních evropských společností.   

Obsah návrhu

Zpravodaj vítá návrh nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu, protože vytváří 
jednotnou „příručku pravidel“ pro počínání si fondů rizikového kapitálu na trhu. 
Tím tento nový rámec umožní evropským fondům rizikového kapitálu získat kapitál a volně
investovat v rámci EU, bude totiž vytvořeno důvěryhodné, bezpečné a právně stabilní tržní 
prostředí. 

Konkrétně návrh: 
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– podává jasnou definici „evropského fondu rizikového kapitálu“, která zahrnuje tyto 
základní požadavky: i) vyčleňuje alespoň 70 procent svých celkových kapitálových 
prostředků do malých a středních podniků,  ii) spravuje aktiva, jejichž celková výše 
nepřekračuje hranici ve výši 500 milionů EUR, iii) poskytuje těmto MSP vlastní nebo 
kvazivlastní kapitál (tj. „čerstvý kapitál“) a iv) nevyužívá pákového efektu (tj. fondy 
neinvestují více kapitálu, než vložili investoři, tudíž nevzniká zadlužení). Krátkodobé půjčky 
by měly být povoleny pouze k tomu, aby mohl fond pokrýt mimořádné potřeby likvidity;  

– vytváří jednotná pravidla pro kategorie investorů, kteří jsou považováni za způsobilé k 
investicím do „evropských fondů rizikového kapitálu“. Kvalifikované fondy mohou být 
nabízeny pouze investorům, kteří jsou uznáni jako profesionální investoři podle směrnice 
2004/39/ES, a některým dalším tradičním investorům rizikového kapitálu (jako jsou 
jednotlivci s vysokým čistým jměním nebo investoři typu business angels); 

– stanoví všem správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu jednotné 
požadavky na registraci a průkaz platný pro celou EU, který umožní způsobilým investorům 
přístup v celé EU a pomůže vytvořit rovné podmínky pro všechny účastníky na trhu 
rizikového kapitálu;  

– zavádí minimální požadavky na transparentnost, organizační požadavky a požadavky 
na kodex chování, které musí správce plnit. 

Postoj zpravodaje

Klíčové prvky návrhu o rizikovém kapitálu zpravodaj podporuje, k navrhovanému nařízení 
nicméně předkládá několik pozměňovacích návrhů.

První soubor pozměňovacích návrhů se týká definice „kvalifikovaných fondů rizikového 
kapitálu“ (čl. 3 písm. a)). Zpravodaj má skutečně za to, že fondy rizikového kapitálu by měly 
mít uzavřenou strukturu, aby bylo zajištěno, že jejich akcie nebude možno vykoupit za 
hotovost nebo cenné papíry, dokud samy nepřistoupí k prodeji akcií. Takovéto ustanovení by 
vskutku zajistilo ochranu evropských fondů rizikového kapitálu proti náhlé vlně odprodejů ze 
strany držitelů podílů ve fondu. Dále je zpravodaj přesvědčen, že by evropské fondy 
rizikového kapitálu měly mít sídlo v Unii – toto ustanovení by umožnilo předcházet tomu, aby 
se fondy rizikového kapitálu spravované správcem z EU usídlovaly v daňových rájích s cílem 
vyhnout se daňové povinnosti nebo regulační arbitráži. 

Záměrem zpravodaje je posílit prostředí pro získávání finančních prostředků pro evropské 
fondy rizikového kapitálu, a to tím, že mezi „kvalifikované investice" budou patřit nejen 
nástroje vlastního kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu, ale také podíly nebo jednotky v 
jiných evropských fondech rizikového kapitálu (čl. 3 písm. b)). Tím má rovněž zpravodaj v 
úmyslu v návrhu zohlednit rostoucí význam investic rizikového kapitálu podniků do jiných 
evropských fondů rizikového kapitálu.

Zpravodaj také předkládá několik pozměňovacích návrhů k definici „kvalifikovaného podniku 
v portfoliu“ podle nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (čl. 3 písm. d)). První 
pozměňovací návrh spočívá v tom, že jsou z definice „kvalifikovaného podniku v portfoliu“ 
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vyňati poskytovatelé finančního produktu nebo služby, s výjimkou evropských fondů 
rizikového kapitálu a poskytovatelů finanční technologie. Zpravodaj také navrhuje zakázat 
umístění „kvalifikovaného podniku v portfoliu“ v daňovém ráji nebo v netransparentní 
jurisdikci, aby zabránil možnostem daňových úniků. Třetí pozměňovací návrh má zajistit, aby 
kvalifikovaný podnik v portfoliu existoval méně než pět let, aby se snížilo riziko, že se pas 
pro rizikový kapitál dostane do rukou nesprávnému držiteli, např. nebudou financovány 
zavedenější podniky s vysokou mírou růstu. 

V souladu se směrnicí Rady 2001/23/ES zpravodaj připomíná, že navrhované nařízení by 
mělo také zajistit, aby byla zachována práva zaměstnanců podniků přímo kontrolovaných 
správci evropských fondů rizikového kapitálu. 

Konečně, zpravodaj je také přesvědčen, že správce by měl pro každý evropský fond 
rizikového kapitálu, který spravuje, zajistit jmenování jednoho depozitáře, odpovídajícího za 
bezpečné uchovávání aktiv, za sledování hotovostních toků a za funkce dohledu. Takovéto 
ustanovení by zajistilo kontinuitu stávajícího rámce Společenství vzhledem k tomu, že 
směrnice o SKIPCP i směrnice o správcích alternativních investičních fondů požadují povinné 
jmenování depozitáře pro subjekty kolektivního investování a alternativní investiční fondy. 


