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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Indexy mají přímý či nepřímý vliv na převážnou většinu evropských občanů. Používání
indexů má dopad na všechny finanční nástroje: deriváty, vlastní kapitál a dluhopisy stejně 
jako na fyzické a komoditní trhy, které v posledních deseti letech čelí masivnímu nárůstu 
v objemu komoditních indexových fondů.

V současnosti existuje široká řada nejrůznějších referenčních hodnot, jež pomocí rozličných 
metodik stanovují různé subjekty, od veřejných subjektů po nezávislé poskytovatele 
referenčních hodnot.

Mnohé indexy a referenční hodnoty se v podstatě staly veřejnými statky. Jejich sociální 
přínosy by tedy měly být maximalizovány, zatímco škody způsobené reálné ekonomice a 
společnosti jako celku, které vyplývají z jejich potenciálního nesprávného vytváření či 
manipulace, by měly být co nejpřísněji kontrolovány a měly by podléhat trestním a peněžitým 
sankcím.

V současné době v této oblasti existují zjevné nedostatky v právních přepisech, jelikož orgány 
dohledu vykonávají dohled nad finančními nástroji, ovšem nikoli nad vytvářením a řízením 
indexů, které jsou určujícím faktorem rizikového profilu, výkonnosti a ekonomické hodnoty 
těchto nástrojů. V tomto smyslu je naléhavě nutné zavést řádnou regulaci indexů, neboť jejich 
používání je neodmyslitelnou součástí plánování investičních strategií či referenčním prvkem 
finančních nástrojů.

Ačkoli se podle návrhu Komise zdá, že návrh reguluje vytváření a používání všech indexů 
uplatňovaných jako referenční hodnoty, právní stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku (ITRE) se zaměří především na určování cen komodit ze strany agentur 
podávajících přehledy o cenách a na fyzické trhy s energií. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií 
obsahuje určitá ustanovení, která zakazují manipulování s referenčními hodnotami 
používanými v souvislosti s velkoobchodními trhy s energií. Tato ustanovení se však 
nezabývají celou řadu slabých míst, kterým je nutno čelit v průběhu vytváření referenčních 
hodnot.

Modely určování cen jsou značně rozmanité – některé zahrnují skutečné oznámené transakce, 
zatímco jiné se spoléhají na oznamovatele posuzující nabídky, poptávky a informace o 
transakcích od obchodníků, kteří mohou mít osobní zájem na změně situace na trhu, přičemž 
mohou usilovat o vytvoření příležitostí k manipulaci.

Příslušné orgány rovněž vyšetřují obvinění, že k pokusům o manipulaci mělo dojít při 
určování cen komodit ze strany agentur podávajících přehledy o cenách komodit, 
a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) přezkoumala určení cen ropy 
vypracované těmito agenturami. Taková manipulace nemusí ohrozit pouze investora, ale také 
koncového uživatele či koncového spotřebitele, neboť tím bude určena cenou, kterou 
domácnosti zaplatí za dodávku plynu či jiného druhu energie.

Referenční ceny určené agenturami podávajícími přehledy o cenách se různou měrou 
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používají jako referenční hodnoty pro transakce probíhající na mnoha fyzických trzích, 
konkrétně se jedná o trh s ropou, burzy, clearingová centra a mimoburzovní (OTC) komoditní 
derivátové smlouvy, a proto jsou tyto ceny důležité pro fungování těchto trhů a clearingových 
center.

Používání určování cen a referenčních hodnot na trzích komoditních derivátů má zásadní 
dopad na některé otázky, jako je přiměřenost návrhu komoditní derivátové smlouvy, přesnost 
a integrita tvorby ceny v rámci komoditní derivátové smlouvy odkazující na potenciálně 
chybné určení ceny, transparentnost různých faktorů majících dopad na určení cen fyzických 
derivátů, včetně metodik určení cen ze strany agentur podávajících přehledy o cenách, a 
náchylnost fyzických derivátových smluv k manipulaci.

Integrita referenčních hodnot je zcela zásadní pro tvorbu cen mnoha finančních nástrojů, např. 
swapů úrokových sazeb, a pro obchodní i neobchodní smlouvy, jako jsou hypotéky. Dojde-li 
k manipulaci s určitou referenční hodnotou, způsobí to některým investorům, v jejichž 
vlastnictví se nacházejí finanční nástroje, jejichž hodnota je určována odkazem na tuto 
referenční hodnotu, značné ztráty. Vysílání klamných signálů o stavu podkladového trhu pak 
může poškodit reálnou ekonomiku. Referenční hodnoty jsou náchylnější k manipulaci všude 
tam, kde při jejich stanovování existují střety zájmů a volnost rozhodování a kde referenční 
hodnoty nepodléhají odpovídající úpravě a kontrole.

Třebaže je použití správních a trestních sankcí za manipulaci s indexy již stanoveno ve 
směrnici a nařízení o zneužívání trhu, v současnosti je nezbytné regulovat rizika manipulace 
související s vytvářením a používáním indexů a předcházet jim. V zájmu ochrany investorů je 
nezbytné, aby byly referenční hodnoty podložené, spolehlivé, uzpůsobené svému účelu a 
podléhaly náležité kontrole správy. S ohledem na tyto úvahy vítáme danou legislativní 
iniciativu a rádi bychom podpořili myšlenku, že tento návrh by měl být v souladu se zásadami 
organizace IOSCO.

Vzhledem ke škále indexů a jejich dopadu na náš finanční systém a na fyzické trhy s energií 
se stávající situace samoregulací ukázala jako neúčinná. Stanou-li se referenční hodnoty 
regulovanou činností, bude to mít zásadní význam pro obnovení důvěry a prosazení 
neutrality/nezávislosti, neboť se zabrání střetům zájmů a tyto střety zájmů budou zakázány; 
dále to bude významné pro posílení transparentnosti vyplývající z povinnosti předkládat 
veškeré údaje a metodiky veřejnosti a orgánům dohledu, pro zajištění vhodnosti používání 
indexu v rámci finančního nástroje nebo smlouvy s cílem chránit koncové uživatele, pro 
zajištění přesného dodržování harmonizované metodiky a kvality údajů používaných ke 
stanovení indexu.

Vzhledem k vyjádřeným obavám by návrh měl:

 minimalizovat zranitelnost procesu určování cen s ohledem na faktory, které by mohly 
ohrožovat spolehlivost určování cen ze strany agentur podávajících přehledy o cenách, 
např. jde o ukazatele cen na fyzickém trhu nebo zvýšení náchylnosti komoditní derivátové 
smlouvy k manipulaci či narušení cen;

 usnadnit rozhodování orgánu pro trhy o tom, zda ceny určené agenturami podávajícími 
přehledy o cenách, na něž se odkazuje prostřednictvím podmínek komoditní derivátové 
smlouvy, přesně odpovídají transakcím na fyzickém trhu, jež mají posuzovat, zda údaje 
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dostatečně popisují daný fyzický trh a zda jsou tyto údaje uváděny v dobré víře;
 usnadnit schopnost orgánu pro trhy odhalit případy manipulace nebo jiného protiprávního 

jednání, odrazovat od takových případů, a je-li to nezbytné, přijímat donucovací opatření.

S cílem posílit spolehlivost určování cen ze strany agentur podávajících přehledy o cenách a 
donucování těchto agentur, aby dodržovaly pravidla a metodiky navrhované v tomto nařízení, 
jednoznačně podporujeme, aby orgány pro trhy zakázaly obchodování v rámci jakékoli 
komoditní derivátové smlouvy odkazující na ceny určené agenturami podávajícími přehledy o 
cenách, pokud není toto určení ceny v souladu s právními předpisy EU nebo v případě třetí 
země se zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající hlášení o cenách ropy.

Domníváme se rovněž, že integrita vytváření indexů vyžaduje, aby byly stanoveny limity pro 
dobrovolnou povahu informačního toku od dodavatelů vstupních údajů k administrátorům 
indexů nebo referenčních hodnot. Z tohoto důvodu se domníváme, že by měl být rozšířen 
rozsah referenčních hodnot, na něž se vztahuje možnost povinného dodávání údajů.

Vzhledem k tomu, že pro zajištění kvality referenčních hodnot je nutné provést v metodice 
změny, které však mohou mít negativní dopad na tržní subjekty, jež je používají, navrhujeme, 
aby byla po provedení změn v metodice pokud možno uplatněna přechodná období, během 
nichž budou referenční hodnoty vypočítávány na základě dřívější i nové metodiky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v kterémkoli roce dodavatelé 
vstupních údajů pro stanovení určité 
referenční hodnoty s kritickým významem, 
představující nejméně 20 % dodavatelů, 
ukončí dodávání vstupních údajů nebo 
pokud existují dostatečné náznaky toho, že 
nejméně 20 % dodavatelů dodávání 
vstupních údajů pravděpodobné ukončí, 
orgán příslušný pro administrátora této 
referenční hodnoty s kritickým významem
je oprávněn:

1. Pokud v kterémkoli roce dodavatelé 
vstupních údajů pro stanovení určité 
referenční hodnoty, představující nejméně 
20 % dodavatelů, ukončí dodávání 
vstupních údajů nebo pokud existují 
dostatečné náznaky toho, že nejméně 20 % 
dodavatelů dodávání vstupních údajů 
pravděpodobné ukončí, orgán příslušný pro 
administrátora této referenční hodnoty je 
oprávněn:
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnit kodex chování, metodiku nebo 
jiná pravidla pro stanovení této referenční 
hodnoty s kritickým významem.

c) změnit kodex chování, metodiku nebo 
jiná pravidla pro stanovení této referenční 
hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě referenční hodnoty 
s kritickým významem určí subjekty pod 
dohledem, od kterých je vyžadováno, aby 
dodávaly vstupní údaje v souladu 
s odstavcem 1, orgán příslušný pro 
administrátora na základě těchto kritérií:

2. Subjekty pod dohledem, od kterých je 
vyžadováno, aby dodávaly vstupní údaje 
v souladu s odstavcem 1, určí orgán 
příslušný pro administrátora na základě 
těchto kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí 
u administrátora nebo dodavatele vstupních 
údajů určený fyzické osobě, která za 
takové porušení nese odpovědnost;

e) dočasný zákaz výkonu veškerých funkcí 
u administrátora nebo dodavatele vstupních 
údajů určený fyzické osobě, která za 
takové porušení nese odpovědnost;



PA\1010518CS.doc 7/7 PE524.509v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha 3 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aby byly i nadále zveřejňovány 
referenční hodnoty určené na základě 
předešlé metodiky, aby bylo možné 
porovnat integritu těchto hodnot 
s hodnotami podle nové metodiky a zajistit 
přechodné období pro subjekty, které je 
používají v rámci svých smluv.

Or. en


