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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID 2004/39/ES), jež vstoupila v platnost 
v listopadu 2007, je jedním ze základních finančních předpisů EU a zpravodaj uznává, že je 
nezbytné provést revizi stávající směrnice (dále jen směrnice MiFID II), aby se odstranily její 
nedostatky.

Od té doby došlo ve vývoji ke dvěma zásadním skutečnostem, které poukázaly na nezbytnost 
úpravy směrnice: zaprvé se výrazným způsobem rozvinuly finanční trhy, např. se vznikem 
nových produktů, za druhé finanční krize, která vypukla v roce 2008, a její následky 
poukázaly na nedostatky ve fungování a transparentnosti těchto trhů a také na skutečnost, že 
směrnice MiFID není schopná tyto nedostatky řešit. Evropská komise, která si vzala z tohoto 
vývoje nezbytné ponaučení, předložila návrh k revizi směrnice MiFID. Mezi hlavní cíle této 
revize patří: 

- zvýšení transparentnosti méně regulovaných trhů a větší dohled nad nimi; 
- snížení rizika narušení trhů a systémových rizik; 
- lepší ochrana investorů a obnovení důvěry ve finanční trhy; 
- zvýšení efektivnosti finančních trhů za současného snížení nepotřebných nákladů, které 

vznikají účastníkům těchto trhů;
- zajištění lepší transparentnosti a řízení finančních trhů. 

Navrhovaný nový právní předpis by se měl skládat ze dvou různých právních nástrojů, 
směrnice (MiFID) a nařízení o trzích finančních nástrojů (dále jen nařízení MiFIR), a proto je 
třeba se jimi zabývat zároveň. Hlavním cílem navrhovaného nařízení je vytvořit jednotné 
požadavky pro všechny členské státy s ohledem na odhalování obchodních údajů veřejnosti, 
poskytování zpráv o transakcích, obchodování s deriváty v organizovaných systémech, 
nediskriminační přístup ke clearingu a  obchodování s referenčními hodnotami a intervenční 
pravomoci příslušných orgánů. 

Zpravodaj je toho názoru, že stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku by se 
mohlo zaměřit zejména na dopady navrhovaného nařízení na nefinanční společnosti, jako jsou 
podniky zabývající se prodejem komodit. Klade si otázku, zda požadavky uvedené
v navrhovaném nařízení jsou pro nefinanční společnosti přiměřené. Obecně se zpravodaj 
domnívá, že nefinanční společnosti, jako jsou podniky zabývající se prodejem komodit, by 
neměly být považovány za tradiční finanční instituce, jako jsou banky. Obchodní aktivity 
nefinančních společností nepředstavují žádné riziko a jsou základní náplní činnosti těchto 
podniků. 

Z tohoto důvodu by se zpravodaj po dalších úvahách zaměřil spíše na dopady nařízení MiFIR 
na nefinanční firmy a předložení příslušných pozměňovacích návrhů v další fázi, bude-li to 
nezbytné. Například trh s velkoobchodními energetickými produkty již nyní podléhá 
předpisům, které zavádí nařízení 2011/1227/ES (REMIT) o integritě trhů, a proto by bylo 
možné prosazovat stanovisko, že obchodní povinnosti stanovené v článku 24 by se neměly 
vztahovat na velkoobchodní energetické produkty, u nichž se uplatňuje náležitý dohled 
vykonávaný příslušnými orgány obezřetnostního dohledu, jak stanoví nařízení REMIT.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky 
a pro deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF.
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

1. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF podle provozovaného 
obchodního systému zveřejňují ceny, jakož 
i intenzitu obchodních zájmů na uvedených 
cenách, za příkazy či kotace sdělované 
prostřednictvím jejich systémů pro 
dluhopisy a strukturované finanční 
produkty, které byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo pro které byl 
vydán prospekt, pro emisní povolenky 
a pro deriváty, na které se vztahuje 
povinnost obchodovat podle článku 24.
Tento požadavek se také vztahuje na 
vykonavatelné projevy zájmu. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
tyto informace průběžně zveřejňují během 
běžné doby obchodování.

Povinnost zveřejňování se nevztahuje na 
derivátové transakce nefinančních 
protistran, které snižují objektivně 
měřitelné riziko přímo spojené s obchodní 
činností nebo financováním této 
protistrany.

Odůvodnění

Deriváty používané nefinančními podniky jsou uzpůsobeny tak, aby flexibilně a účinně 
zajišťovaly rizika provozní činnosti. Pozměňovací návrh stanoví u těchto transakcí výjimku 
z požadavků na transparentnost, neboť zveřejňování těchto transakcí přizpůsobených 
zákazníkům by mohlo vést k problémům s ohledem na důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF zveřejňují cenu, objem 
a čas transakcí provedených s dluhopisy 
a strukturovanými finančními produkty, 
které byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty přijaté k obchodování nebo 
obchodované v systému MTF či OTF.
Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF zveřejňují podrobnosti 
o těchto transakcích v okamžiku co 
nejbližším reálnému času, jak je to jen
technicky možné.

1. Regulované trhy a investiční podniky 
a organizátoři trhu provozující systém 
MTF nebo OTF zveřejňují cenu, objem 
a čas transakcí provedených s dluhopisy 
a strukturovanými finančními produkty, 
které byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro které byl vydán 
prospekt, pro emisní povolenky a pro 
deriváty, na které se vztahuje povinnost 
obchodovat podle článku 24. Regulované 
trhy a investiční podniky a organizátoři 
trhu provozující systém MTF nebo OTF 
zveřejňují podrobnosti o těchto transakcích 
v okamžiku co nejbližším reálnému času, 
jak je to jen technicky možné.

Povinnost zveřejňování se nevztahuje na 
derivátové transakce nefinančních 
protistran, které snižují objektivně 
měřitelné riziko přímo spojené s obchodní 
činností nebo financováním této 
protistrany.

Odůvodnění

Deriváty používané nefinančními podniky jsou uzpůsobeny tak, aby flexibilně a účinně 
zajišťovaly rizika provozní činnosti. Pozměňovací návrh stanoví u těchto transakcí výjimku 
z požadavků na transparentnost, neboť zveřejňování těchto transakcí přizpůsobených 
zákazníkům by mohlo vést k problémům s ohledem na důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 

1. Systematičtí internalizátoři poskytují 
pevné kotace dluhopisů a strukturovaných 
finančních produktů, které byly přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
pro které byl vydán prospekt, emisních 
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povolenek a derivátů, jež jsou způsobilé ke 
zúčtování či byly přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu nebo jsou obchodovány 
v systému MTF či OTF, jsou-li splněny 
tyto podmínky:

povolenek a derivátů, na které se vztahuje 
povinnost obchodovat podle článku 24, 
jsou-li splněny tyto podmínky:

Odůvodnění

Požadovat, aby systematičtí internalizátoři poskytovali jednotné kotace pro zmíněný nástroj 
u všech klientů, by znemožnilo rozlišovat ceny na základě zohlednění rizika protistran, což je 
u derivátových transakcí přizpůsobených zákazníkům s nefinančními podniky zásadní. 
Povinnost stanovit kotace by se proto měla omezit na deriváty, které nejsou přizpůsobené 
zákazníkům, dostatečně likvidní a musí se proto obchodovat na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF či OTF.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost zveřejňování se nevztahuje na 
derivátové transakce nefinančních 
protistran, které snižují objektivně 
měřitelné riziko přímo spojené s obchodní 
činností nebo financováním této 
protistrany.

Odůvodnění

Požadovat, aby systematičtí internalizátoři poskytovali jednotné kotace pro zmíněný nástroj 
u všech klientů, by znemožnilo rozlišovat ceny na základě zohlednění rizika protistran, což je 
u derivátových transakcí přizpůsobených zákazníkům s nefinančními podniky zásadní. 
Povinnost stanovit kotace by se proto měla omezit na deriváty, které nejsou přizpůsobené 
zákazníkům, dostatečně likvidní a musí se proto obchodovat na regulovaném trhu nebo 
v systému MTF či OTF.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Investiční podniky, které uzavírají na 1. Investiční podniky, které uzavírají na 
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vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, které jsou způsobilé ke 
zúčtování či jsou ohlášeny registrům 
obchodních údajů v souladu s článkem 
[6] nařízení [nařízení o infrastruktuře 
evropských trhů] nebo jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu či 
jsou obchodovány v systému MTF nebo 
OTF, zveřejňují objem a cenu těchto 
transakcí, jakož i čas, kdy byly uzavřeny. 
Tyto informace se zveřejňují 
prostřednictvím APA.

vlastní účet nebo na účet klientů transakce 
s dluhopisy a strukturovanými finančními 
produkty přijatými k obchodování na 
regulovaném trhu nebo pro něž byl vydán 
prospekt, s emisními povolenkami a 
s deriváty, na které se vztahuje povinnost 
obchodovat podle článku 24, zveřejňují 
objem a cenu těchto transakcí, jakož i čas, 
kdy byly uzavřeny Tyto informace se 
zveřejňují prostřednictvím APA.

Povinnost zveřejňování se nevztahuje na 
derivátové transakce nefinančních 
protistran, které snižují objektivně 
měřitelné riziko přímo spojené s obchodní 
činností nebo financováním této 
protistrany.

Odůvodnění

Deriváty používané podniky jsou uzpůsobeny tak, aby flexibilně a účinně zajišťovaly rizika 
provozní činnosti. Pozměňovací návrh stanoví u těchto transakcí výjimku z požadavků na 
transparentnost, neboť zveřejňování těchto transakcí přizpůsobených zákazníkům by mohlo 
vést k problémům s ohledem na důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Povinnost obchodovat by se neměla 
vztahovat na velkoobchodní energetické 
produkty, u nichž se uplatňuje náležitý 
dohled vykonávaný příslušnými orgány 
obezřetnostního dohledu ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 
o integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií.



PE486.103v02-00 8/10 AD\903581CS.doc

CS

Odůvodnění

Obchodní povinnosti stanovené v MiFIR mohou omezit oblast působnosti uznanou v nařízení 
EMIR. Kromě toho nejsou zohledněna pravidla stanovená pro velkoobchodní trhy s energií 
v nařízení 2011/1227/ES o integritě trhů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navržené opatření řeší hrozbu pro 
ochranu investorů či řádné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému v Unii nebo 
jeho části;

a) navržené opatření řeší hrozbu pro 
ochranu investorů či řádné fungování, 
ekonomickou prospěšnost a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Unii nebo jeho části;

Odůvodnění

Ekonomická prospěšnost trhů - schopnost zveřejňovat ceny a zajišťovat rizika, kterým není 
možné se vyhnout - je jednoznačně primárním úkolem, který musí orgány při své činnosti 
zajistit. Jistě by měl být tento úkol součástí jejich náplně činnosti a činnosti orgánu ESMA, 
jak je tomu u CFTC v USA.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci platí na dobu
neurčitou od data uvedeného v čl. 41 odst. 
1.

2. Přenesení pravomoci platí na dobu pěti 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise předloží zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud se 
Evropský parlament či Rada nevysloví 
nejpozději tři měsíce před uplynutím 
každého období proti tomuto prodloužení. 
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na osoby, jejichž hlavní činnost 
spočívá v obchodování na vlastní účet 
s komoditami nebo komoditními deriváty, 
se nařízení vztahuje v úplnosti od ...*. Na 
případy, kdy jsou osoby obchodující na 
vlastní účet s komoditami nebo 
komoditními deriváty součástí skupiny, 
jejíž hlavní činností je poskytování 
investičních služeb ve smyslu směrnice 
2004/39/EG nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2000/12/ES, se nařízení 
vztahuje podle odstavce 2.
__________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

MiFIR se bude v budoucnosti vztahovat na nové subjekty, které do její působnosti předtím 
nespadaly a které budou muset poprvé splnit komplexní požadavky a provést odpovídající 
restrukturalizaci, na rozdíl od finančních podniků, které musí pouze splnit dodatečné 
požadavky. Proto budou potřebovat delší termín pro splnění těchto požadavků.
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