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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Při zvažování investic je retailovým investorům stále častěji nabízena široká škála různých 
typů investičních produktů. Tyto produkty často poskytují konkrétní investiční řešení 
přizpůsobená na míru potřebám retailových investorů, ale bývají složité a těžko pochopitelné. 
Stávající informace o těchto investičních produktech, které jsou investorům poskytovány, 
nejsou koordinované a často neumožňují retailovým investorům porovnání jednotlivých 
produktů a pochopení jejich vlastností. V důsledku toho se retailovým investorům stávalo, že 
investovali, aniž by zcela chápali související rizika a náklady, a proto příležitostně docházelo 
k nepředpokládaným ztrátám.

Komise má tedy pravdu, když říká, že aby bylo možno těmto odlišnostem předcházet, je třeba 
stanovit jednotná pravidla transparentnosti na úrovni Unie, platná pro všechny účastníky trhu 
investičních produktů. Je nezbytné přijmout nařízení s cílem zajistit stanovení společného 
standardu pro sdělení klíčových informací tak jednotně, aby umožnil harmonizaci formátu 
a obsahu těchto sdělení. Přímo použitelná pravidla nařízení by měla zajistit, že se na všechny 
účastníky trhu investičních produktů budou vztahovat stejné požadavky. To by zajistilo 
rovněž jednotnost zveřejňovaných informací, neboť by nedocházelo ke vzniku rozdílných 
vnitrostátních požadavků v důsledku nejednotného provedení směrnice. Forma nařízení je 
vhodná rovněž z hlediska nutnosti zajistit, aby všechny subjekty prodávající investiční 
produkty podléhaly jednotným požadavkům v souvislosti s poskytováním sdělení klíčových 
informací retailovým investorům.

Z hlediska ochrany spotřebitelů je v první řadě třeba poznamenat, že pro mnoho lidí jsou 
investiční produkty velmi složitou oblastí, která tudíž zasluhuje ochranu. Občané jsou si 
zpravidla vědomi dosahu svého rozhodnutí, hledají informace a radu. 

Jelikož přeshraniční dopady zůstávají malé, nemělo by být nadměrnou regulací na evropské 
úrovni bráněno možnosti, aby spotřebitel konkrétním smluvním ujednáním s investičním 
fondem, případně za pomoci nestranného poradce, mohl zohlednit zvláštnosti své konkrétní 
situace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 

Toto nařízení stanoví jednotná pravidla 
formátu a obsahu týkající se sdělení 
klíčových informací, které vypracují tvůrci 
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investičních produktů, a jednotná pravidla 
upravující poskytování tohoto sdělení 
retailovým investorům.

investičních produktů a zprostředkovatelé, 
a jednotná pravidla upravující poskytování 
tohoto sdělení retailovým investorům.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé by měli být povinni poskytovat informace např. o skutečných nákladech, 
svých odměnách či daňovém režimu investičního produktu. Všechny informace potřebné k 
učinění informovaného rozhodnutí investovat do produktu by měly být přístupné 
prostřednictvím jediného dokumentu. Spotřebitel by neměl k získání informací podle směrnice 
o trzích finančních nástrojů (MiFID) či směrnice o zprostředkování pojištění (IMD) být nucen 
nahlížet do sdělení klíčových informací a navíc ještě do dalšího dokumentu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pojistné produkty, které neposkytují 
odbytné nebo u nichž není odbytné zcela 
ani z části a přímo ani nepřímo vystaveno 
rizikům výkyvů trhu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The scope of this Regulation should not be restricted to ‘packaged’ investments or 
investments with a (partly) unknown return. All savings or investments products without any 
exception should have a KID available for consumers. This is a key condition to let 
consumers acquire the reflex to always consult the KID whatever saving or investment 
products proposed to them. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vklady, jejichž míra návratnosti je 
určována ve vztahu k úrokové sazbě;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Term deposits, deposit certificates and bonds should be included in the scope. When the aim 
of legislation is to help consumers to compare risks and merits of different kinds of savings or 
investments, a KID should be available for all of them. For example, some structured 
products are proposed to consumers as an alternative to bank deposits; a KID would be 
available for structured products but it would be difficult to compare it with a bank deposit 
for which no KID is required.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ostatní cenné papíry, které nezahrnují 
derivátový nástroj,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The aim of legislation is to help consumers to compare risks and merits of different kinds of 
savings or investments, a KID should be available for all of them. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zaměstnanecké penzijní systémy 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES; 
a

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

It remains important to easily understand the risks and probable outcome of their 
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occupational pension. They also need to know which financial risks they are already exposed 
to in order to diversify their savings and investments. In this regard, information on the 
occupational pensions is needed for an adequate risk diversification and for a correct 
assessment of what consumers can really expect to compensate the income reduction when 
retiring.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „investičním produktem“ se rozumí 
investice, u níž je částka splatná 
investorovi bez ohledu na právní formu 
investice vystavena výkyvům referenčních 
hodnot nebo výkonnosti jednoho nebo 
více aktiv, která nebyla investorem přímo 
zakoupena;

a) „investičním produktem“ se rozumí 
jakákoliv investice či spořicí produkt 
nabízené retailovým investorům, bez 
ohledu na jeho právní formu;

Or. en

Odůvodnění

As mentioned under Article 2 (a) – (d), the scope of this Regulation should not be restricted to 
‘packaged’ investments where the investor is exposed to fluctuation of assets which are not 
directly available for purchase by the investor.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „prodávající osobou“ se rozumí osoba, 
která retailovému investorovi doporučuje 
investiční produkt či jedná jako 
prostředník pro investici provedenou 
retailovým investorem.

Or. en
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Odůvodnění

The person selling the investment product is not defined by the proposed Regulation. The sale 
is a too narrow concept as some intermediaries do not ‘sell’ the investment product but create 
the contact between the consumer and the manufacturer (e.g. insurance undertaking). 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení zveřejní na internetových stránkách 
dle vlastního výběru.

Tvůrce investičního produktu vypracuje 
sdělení klíčových informací v souladu s 
požadavky stanovenými v tomto nařízení 
pro každý investiční produkt, který vytvoří, 
a před prodejem příslušného investičního 
produktu retailovým investorům toto 
sdělení spolu s prospektem, tam, kde se 
prospekt zveřejňuje, zveřejní, a to alespoň 
na svých internetových stránkách. 
V relevantních případech sdělení 
klíčových informací doplní distributor.

Or. en

Odůvodnění

The Rapporteur considers that everywhere the prospectus is published and accessible for 
retail investors, the KID – at least the manufacturer’s part of it – should be also available on 
the same place. And it would be preferable that all KIDs are easily accessible on an official 
website of the control authority.

The Rapporteur supports the general duty for the manufacturer to draw up a KID. However, 
the manufacturer’s information should be completed with information added by the 
distributor. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Sdělení klíčových informací 
neobsahuje žádné propagační či 
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doporučující informace k provedení 
investice a jedná se o samostatný 
dokument jednoznačně odlišený od 
propagačních materiálů.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení klíčových informací nemá obsahovat žádné propagační sdělení či doporučení k 
nákupu investice, avšak navrhované nařízení to jasně neuvádí. Vzhledem k tomu, že není 
jasné, zda budou všechna sdělení klíčových informací před svým vydáním nejprve 
odsouhlasena příslušným orgánem, musí být toto ustanovení co nejpřesnější.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředním jazyce nebo v 
jednom z úředních jazyků členského státu, 
v němž se prodej investičního produktu 
uskuteční, nebo v jazyce, který příslušné 
orgány tohoto členského státu akceptují; v 
případě, že byl vytvořen v jiném jazyce, 
musí být do jednoho z uvedených jazyků 
přeložen.

Sdělení klíčových informací musí být 
vypracováno v úředních jazycích nebo 
v úředním jazyce používaném v té části 
členského státu, v němž se distribuce
investičního produktu uskuteční, nebo 
v jiném jazyce, který příslušné orgány 
tohoto členského státu akceptují, za 
předpokladu, že se v dané části členského
státu, kde se investiční produkt 
distribuuje, používá, nebo v případě, že 
byl vytvořen v jiném jazyce, musí být do 
jednoho z uvedených jazyků přeložen.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovatel považuje za zásadní, aby sdělení klíčových informací porozuměla veřejnost, na 
níž se prostředník obrací. V tomto ohledu může být navrhovaný článek 7 problematický: 
v důsledku jeho znění může být sdělení klíčových informací předloženo retailovému 
investorovi v jazyce, jemuž spotřebitel (dobře) nerozumí. 
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o 
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál; poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu a rizikům spojeným s investicemi 
do něj. Pro informované rozhodnutí, zda 
danou investici provést, se doporučuje 
seznámit se s tímto sdělením.”

„Toto sdělení obsahuje klíčové informace o 
tomto investičním produktu. Nejde o 
propagační materiál. poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, abyste lépe 
porozuměli podstatě tohoto investičního 
produktu, rizikům a nákladům spojeným s 
investicemi do něj. Pro informované 
rozhodnutí, zda danou investici provést, se 
doporučuje seznámit se s tímto sdělením.”

Or. en

Odůvodnění

The question of costs is an important criterion for choosing an investment product. As the 
statement under the title of the KID has an important awareness raising effect on the 
consumer, costs should be mentioned in this statement. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) v případě, že investiční produkt nabízí 
pojistná plnění, údaje o těchto pojistných 
plněních;

iv) scénáře výkonnosti, pokud je tato 
možnost významná s ohledem na povahu 
produktu; v případě, že se uvádějí scénáře 
výkonnosti, by klíčové sdělení informací 
mělo zmínit nejhorší možný scénář; další 
uváděný scénář musí být pravděpodobný;

Or. en

Odůvodnění

Structured products are often designed to offer the possibility of high but unrealistic returns. 
When 3 scenarios are published without any mention of their respective occurrence 
probability, the consumer understands that each of the scenarios has the same probability. 
Moreover, this presentation exploits a well know cognitive bias which is the tendency to 
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overestimate favorable or pleasing outcomes. For those reasons, when publishing 
performance scenarios, the probability of those scenarios should be taken in account.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk;

ii) tom, zda se na investiční produkt 
vztahují systémy kompenzace nebo záruk, 
s podrobným uvedením, na která rizika se 
systém vztahuje a na která ne;

Or. en

Odůvodnění

The protection granted by a compensation or a guarantee scheme can be of different shapes: 
the investor compensation scheme protects the customer against the loss of the instrument by 
the investment firm, not against financial losses due to the volatility of underlying assets or 
insolvency of the issuers of those underlying assets. The Regulation should be more precise to 
avoid any misuse of this provision.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ náklady 
spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

f) v oddíle nazvaném „Náklady“ veškeré 
náklady spojené s investicí do investičního 
produktu zahrnující přímé i nepřímé 
náklady investora včetně souhrnných 
ukazatelů těchto nákladů;

Or. en

Odůvodnění

Costs must be disclosed, whether they are direct (like entrance fees or yearly management 
fees) or indirect (like the cost of a structure incorporated in a structured product). The TER 
(total expense ratio) currently used by issuers of UCITS does not encompass all costs borne 
by the UCITS.The costs mentioned by the manufacturer should be presented as maximum 
costs and the costs to be effectively paid should be refined in the distributor’s part of the 
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KID.Consumers need to be informed about the real value of the structured part (containing 
derivatives) of the structured product. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu a 
délku jeho historie;

g) v oddíle nazvaném „Výsledky 
v minulosti“ výsledky investičního 
produktu dosažené v minulosti, pokud jsou 
významné s ohledem na povahu produktu a 
délku jeho historie. Výsledky dosažené 
v minulosti se nebudou uvádět bez 
řádného upozornění, že se nejedná 
o spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. 
Jestliže investiční strategie odkazuje na 
referenční hodnotu, toto měřítko 
výkonnosti bude zveřejněno spolu 
s výsledky, které tento investiční produkt 
bude mít;

Or. en

Odůvodnění

The past performance can be misleading. A product that has produced a high return during a 
‘bubble’ is potentially misleading. Past performance may only be disclosed with due and 
effective warning that past performance is not indicative of how the investment will perform 
in the future. Manufacturers may not determine freely the period they will take in account 
when publishing past performance, otherwise they will choose the best period for them and 
there will be no harmonization. It should be determined by delegated acts.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je-li to na místě, prostředník uvede: 
a) náklady v souvislosti s investičním 
produktem, jehož je prostředníkem;
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b) provize, retrocese či jiné výhody 
související s transakcí zaplacenou 
tvůrcem či třetí stranou, jak stanoví 
směrnice 2004/39/ES a směrnice 
2002/39/ES;
c) daňový režim investičního produktu 
v členském státě, kde tento investiční 
produkt aktivně distribuuje či doporučuje.

Or. en

Odůvodnění

As said under Article 5, not only the manufacturer should have a responsibility drafting the 
KID, the distributor should play a role completing the manufacturer’s part.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit. 

5. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, jimiž se stanoví podrobnosti prezentace 
a obsah jednotlivých prvků informací podle 
odstavce 2, prezentace a podrobnosti 
ostatních informací, které tvůrce produktu 
případně zahrne do sdělení klíčových 
informací podle odstavce 3, a podrobnosti 
jednotného formátu a jednotný symbol 
podle odstavce 4. Komise zohlední rozdíly 
mezi investičními produkty a schopnostmi 
retailových investorů a rovněž 
charakteristiku investičních produktů 
umožňující retailovému investorovi výběr 
z různých podkladových investic nebo 
jiných možností daného produktu včetně 
případů, kdy lze tuto volbu provést 
v různých okamžicích nebo ji v budoucnu 
změnit. Komise před přijetím aktů 
v přenesené pravomoci provede řádné 
ověření u spotřebitelů, aby se vybrala pro 
spotřebitele nejvhodnější opatření.
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Or. en

Odůvodnění

During the preparation of the Commission Regulation on the KIID for UCITS, big test was 
carried out with real consumers before adopting the final layout of the KIID. The same 
methodology should be adopted when designing the KID. Testing the effective impact of the 
planned KID on consumers is a key of its success, particularly when designing the layout or 
the risk disclosure.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do [...].

Návrhy regulačních technických norem 
musí zohlednit různé typy investičních 
produktů. Evropské orgány dohledu 
provedou řádné ověření u spotřebitelů 
s cílem určit nejlepší metodiku a výpočet 
pro retailové investory podle písm. a) a b).
Evropské orgány dohledu předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do [...].

Or. en

Odůvodnění

During the preparation of the Commission Regulation on the KIID for UCITS, big test was 
carried out with real consumers before adopting the final layout of the KIID. The same 
methodology should be adopted when designing the KID. Testing the effective impact of the 
planned KID on consumers is a key of its success, particularly when designing the layout or 
the risk disclosure.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu v důsledku použití informací 
obsažených ve sdělení klíčových 

2. Pokud retailový investor prokazatelně 
utrpí ztrátu a prokáže, že informace 
obsažené ve sdělení klíčových informací 
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informací, je tvůrce investičního produktu 
povinen prokázat, že sdělení klíčových 
informací bylo vypracováno v souladu s 
články 6, 7 a 8 tohoto nařízení.

byly chybné či zavádějící, je tvůrce 
investičního produktu povinen prokázat, že 
sdělení klíčových informací bylo 
vypracováno v souladu s články 6, 7 a 8 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel zpravidla není schopný dokázat, že ztrátu skutečně způsobilo neodpovídající 
sdělení klíčových informací. V případě, že se spotřebitel rozhodne investovat na základě 
sdělení klíčových informací a toto sdělení klíčových informací je chybné či zavádějící, důkazní 
břemeno by mělo být na straně toho, kdo dané chybné či zavádějící informace vydal. 
Znamená to, že dotyčná osoba nebude povinna kompenzovat ztrátu, pokud prokáže, že ztráta 
nevznikla v důsledku použití informací obsažených ve sdělení klíčových informací.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu.

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
retailovým investorům je povinen 
poskytnout jim sdělení klíčových informací 
v dostatečném předstihu před uzavřením 
transakce týkající se daného investičního 
produktu. 
Jsou-li klientovi dávány rady či 
doporučení ohledně investice, 
bezodkladně je mu poskytnuto sdělení 
klíčových informací. 

Or. en

Odůvodnění

Regarding the issue of when the intermediary must deliver the KID, the proposed first 
paragraph of Article 12 does not address that advice or a simple recommendation often 
happen separately from a transaction. Advice or recommendation should not be given without 
referring to and delivering the KID. It is well known that a decision to invest is taken in the 
first moments when a recommendation is given. It is one of the first lessons to all sellers. If 
the KID is not delivered at the same moment as the recommendation, its efficiency will drop 
dramatically.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt prodávající investiční produkt 
může odchylně od odstavce 1 poskytnout 
retailovému investorovi sdělení klíčových 
informací bezprostředně po uzavření 
transakce, pokud:

vypouští se

a) se retailový investor rozhodne transakci 
uzavřít za použití dálkových 
komunikačních prostředků, pokud:
b) sdělení klíčových informací nelze 
poskytnout v souladu s odstavcem 1; a
c) subjekt prodávající investiční produkt 
retailového investora o této skutečnosti 
informoval.

Or. en

Odůvodnění

The Rapporteur is concerned by the exception proposed to the delivery of the KID prior to the 
transaction when the transaction occurs using a means of distant communication. This 
exception creates an important loophole in the KID Regulation. If we consider that the KID is 
necessary to take an informed investment decision, it should not be possible to invest without 
having had the possibility to read it. Reading the KID after the investment is not protecting 
the client, unless a right of withdrawal is granted by this regulation.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 

3. Pokud je provedeno několik po sobě 
následujících transakcí týkajících se téhož 
investičního produktu jménem retailového 
investora v souladu s pokyny, které tento 
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investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci.

investor zadá subjektu prodávajícímu daný 
investiční produkt před první transakcí, 
vztahuje se povinnost poskytnout sdělení 
klíčových informací podle odstavce 1 
pouze na první transakci za předpokladu, 
že sdělení klíčových informací nebylo 
aktualizováno nebo že od první transakce 
neuplynulo více než šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění

If a long time elapsed since the provision of the KID or if the KID has been updated, the first 
provision of the KID should not be considered as sufficient for further transactions.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně. 

1. Subjekt prodávající investiční produkt 
poskytne sdělení klíčových informací 
retailovým investorům bezplatně. Tento 
subjekt musí být schopen prokázat, že 
sdělení klíčových informací bylo 
poskytnuto v souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech, které řeší dánský režim pro alternativní urovnávání sporů v investičních 
službách, není jasné, zda byl ekvivalent sdělení klíčových informací (klíčové informace pro 
investory pro SKIPCP nebo dánský ekvivalent pro jiný investiční produkt) dodán, či nikoliv. 
Je proto důležité, aby prostředník nesl důkazní břemeno, že sdělení klíčových informací bylo 
poskytnuto v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. 



PA\923326CS.doc 17/18 PE502.121v02-00

CS

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Avšak pokud je sdělení klíčových 
informací poskytnuto na jiném trvalém 
nosiči než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek, retailovým 
investorům se na vyžádání a bezplatně 
poskytne papírová kopie. 

3. Avšak pokud je sdělení klíčových 
informací poskytnuto na jiném trvalém 
nosiči než na papíře nebo prostřednictvím 
internetových stránek, retailovým 
investorům se na vyžádání a bezplatně 
poskytne papírová kopie. Papírová kopie 
se poskytne zdarma i v případě, že se 
doporučení o investici či zprostředkující 
služba provádí osobně (při přímém 
kontaktu).

Or. en

Odůvodnění

Jak stanoví čl. 12 odst. 1, sdělení klíčových informací by mělo být poskytnuto v dostatečném 
předstihu před uzavřením transakce týkající se daného investičního produktu (viz čl. 12 odst. 
1). Jestliže se investiční produkt doporučuje osobně (na základě přímého kontaktu) nebo je 
příkaz k investici proveden osobně, například u bankovní přepážky či v prostorách 
prostředníka, musí být sdělení klíčových informací poskytnuto v tištěné podobě.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o sankcích a opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob s výjimkou 
případů, kdy by takové zveřejnění vážně 
ohrozilo finanční trhy.

Informace o sankcích a opatřeních 
uložených v důsledku porušení pravidel 
uvedených v čl. 19 odst. 1 musí být 
zpřístupněny veřejnosti bez zbytečného 
odkladu a musí zahrnovat minimálně 
informace o typu porušení tohoto nařízení 
a totožnost odpovědných osob.

Pokud by zveřejnění způsobilo 
zúčastněným stranám nepřiměřenou 
škodu, zveřejní příslušné orgány sankce 
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nebo opatření anonymně.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky pro zveřejnění sankcí by měly být vypuštěny. Porušení pravidel uvedená v čl. 19 
odst. 1 nejsou takové povahy, aby jejich zveřejnění mohlo závažně ohrozit finanční trhy. 
Dokud nebudou zveřejňována jména odsouzených emitentů či prostředníků, nebude to mít 
odstrašující účinek, který by bránil nezákonným praktikám, a vždy bude výhodné porušovat 
zákony. 


