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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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