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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID, 2004/39/ES), jež je v platnosti od listopadu 
2007, je jedním z pilířů finanční regulace EU a navrhovatel uznává, že je třeba stávající 
směrnici MiFID zrevidovat (zrevidovaná směrnice bude dále nazývána MiFID II), aby bylo 
možné napravit její slabé stránky a zkvalitnit transparentnost i regulaci finančních trhů. 

Výjimky ze směrnice MiFID

Navrhovatel se domnívá, že některé výjimky z působnosti návrhu směrnice MiFID II jsou 
zavádějící nebo nepříliš jasné, a předložil proto několik pozměňovacích návrhů, aby je 
vyjasnil. 

Obecně se navrhovatel domnívá, že nefinanční podniky, jako jsou komoditní odvětví, by 
vzhledem ke své povaze neměly do působnosti směrnice MiFID plně spadat. Tento přístup je 
také plně v souladu s úmyslem Komise uvedeným v bodu odůvodnění 88, že je třeba zajistit, 
aby činnosti nefinančních podniků zahrnující například zajišťování rizik spojených s produkcí 
a dalších rizik vykonávané jako vedlejší činnost zůstaly z působnosti směrnice vyňaty. Tyto 
obchodní aktivity nefinančních podniků nepředstavují systémové riziko a jsou významnou 
součástí činnosti podniků. 

Další vyjasnění se týkají zejména kritérií pro stanovení toho, zda je některá činnost 
doplňková, nebo hlavní. Hlavní zásady, na jejichž základě se to bude určovat, by neměly být 
uvedeny pouze v aktech v přenesené pravomoci a tato definice by měla zohledňovat 
skutečnost, že určitá činnost může být doplňková pouze tehdy, pokud se jedná o prostředek 
řízení rizik hlavní činnosti a pokud je objem této činnosti výrazně menší než objem hlavní 
činnosti.

Pokud by nefinanční podniky byly v rámci směrnice MiFID považovány za podniky finanční, 
musely by splňovat nákladné povinnosti vyplývající z několika finančních nařízení. Podléhaly 
by například povinnosti zúčtovat všechny své standardizované mimoburzovní derivátové 
transakce, jak je stanoveno v nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), nebo by od 
nich mohlo být po roce 2014 požadováno, aby podle směrnice o kapitálových požadavcích 
(CRD) měly k dispozici kapitálovou rezervu. 

Výsledkem by bylo, že jak nařízení EMIR, tak směrnice CRD by od podniků vyžadovaly, aby 
pro své nezbytné obchodní aktivity měly k dispozici více rezervního kapitálu, což by 
narušovalo schopnost podniků investovat. Také řízení rizik by se pro některé podniky a 
zejména pro MSP stálo nákladnějším, což by vedlo k tomu, že by se některé podniky přestaly 
věnovat řízení rizik, nebo by se mu věnovaly v menší míře. 

Většina MSP si nemůže dovolit se přímo účastnit obchodních trhů, aby mohly řídit rizika 
spojená s jejich hlavní činností, a proto založily společné subjekty, aby dosáhly kritického 
množství, jež jim otevře přístup na obchodní trhy s cílem řídit rizika spojená s jejich hlavní 
činností. Je třeba se zaměřit i na tyto podnikové struktury, aby se zajistily vhodné výjimky pro 
nefinanční MSP a jejich společné subjekty.
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Klasifikace finančních nástrojů

Fyzicky vypořádané forwardy jsou v návrhu směrnice MifID II klasifikovány jako finanční 
nástroje. Tyto forwardy jsou však pro řízení rizik obchodních podniků klíčové a zásadně se 
liší od spekulativních finančních nástrojů – nezahrnují žádné finanční (hotovostní) vypořádání 
a související fyzická komodita může být skutečně poskytnuta v řádném termínu. Fyzicky 
vypořádané forwardy tedy nepředstavují pro finanční trhy žádné riziko. Ze skutečnosti, že 
jsou fyzicky vypořádané forwardy považovány za finanční nástroje, vyplývají určité důsledky 
v rámci směrnice MiFID, nařízení EMIR a nařízení o zneužívání trhu (MAR). 

Stávající návrh MiFID II omezuje možnost podniků využívat výjimku v souvislosti s 
doplňkovou činností (čl. 2 odst. 1 pododstavec i)), protože většina jejich obchodování spočívá 
ve fyzicky vypořádaných forwardových smlouvách. Fyzicky vypořádané forwardy by tedy 
mohly také podléhat limitům pozic uvedeným v článku 59. V rámci nařízení EMIR by 
klasifikace fyzicky vypořádaných forwardů jako finančních nástrojů zvýšila 
pravděpodobnost, že by nefinanční podniky držely pozice přesahující tzv. zúčtovací práh, a 
začaly by proto podléhat zúčtovací povinnosti. Fyzicky vypořádané forwardy budou také 
spadat do působnosti nařízení MAR. 

Pro srovnání, příslušný návrh zákona ve Spojených státech (t.j. Dodd-Frank-Act) používá 
jinou definici finančních nástrojů, která mj. výslovně vylučuje fyzicky vypořádané deriváty. 
Na fyzicky vypořádané forwardy v odvětví energie se navíc již vztahuje nařízení o integritě a 
transparentnosti trhu s energií (REMIT). 

Navrhovatel se tedy domnívá, že by bylo vhodné výslovně vyloučit produkty, které mohou 
být fyzicky vypořádány a jež jsou určeny k obchodním účelům a nemají znaky jiných 
derivátových finančních nástrojů.

Limity pozic

Limitování pozic podniků na trhu s deriváty omezí jejich schopnost účinně řídit rizika nebo 
získat přístup k trhům s emisními povolenkami, což v konečném důsledku zvýší náklady a 
celkovou úroveň rizika v tomto odvětví. Navíc je to může nutit k hledání zajišťovacích 
možností na jiných, méně likvidních a rizikovějších trzích, což povede ke zvýšení nákladů na 
řízení rizik a následně cen pro spotřebitele. Navrhovatel tedy upřednostňuje přístup k řízení 
pozic uvedený v nařízení MiFIR čl. 35 odst. 1, protože je flexibilnější a lépe přizpůsobený 
charakteristice tohoto trhu.

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:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Pro dobře fungující vnitřní trh s 
elektřinou a zemním plynem a pro výkon 
úkolů provozovatelů přenosové soustavy 
podle směrnice 2009/72/ES, směrnice 
2009/73/ES, nařízení (ES) č. 714/2009, 
nařízení (ES) č. 715/2009 nebo podle 
kodexů sítě či pokynů přijatých podle 
uvedených nařízení je nezbytné, aby byli 
provozovatelé přenosové soustavy a jejich 
poskytovatelé služeb vyjmuti z působnosti 
směrnice při vydávání přenosových práv, 
buď v podobě fyzických přenosových 
práv, nebo finančních přenosových práv, 
a při poskytování platformy pro 
sekundární obchodování. Aby se umožnilo 
účinné obchodování s přenosovými právy, 
je také nezbytné vyjmout z působnosti 
směrnice všechny osoby kupující nebo 
prodávající tato přenosová práva.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení fyzických přenosových práv a finančních přenosových práv jako finančních nástrojů 
by mohlo vést k tomu, že by subjekty na trhu omezily své obchodování s přenosovými právy, 
protože by požadavky vyplývající ze směrnice MiFID považovaly za příliš zatěžující. Avšak 
obchodování s fyzickými a finančními přenosovými právy má díky své funkci při zajišťování 
rizik významný přínos pro účinné fungování vnitřního trhu s energií, a proto by mělo být z 
působnosti směrnice MiFID vyňato.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny G20 

(88) Vzhledem ke sdělení ministrů financí 
a guvernérů centrálních bank skupiny G20 
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ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 
trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik spojených 
s produkcí a dalších rizik a poskytování 
investičních služeb v oblasti komodit nebo 
exotických derivátů jako doplňkových 
služeb klientům hlavní činnosti, zůstanou z 
oblasti působnosti směrnice vyjmuty, 
avšak podniky, které se specializují na 
obchodování s komoditami a komoditními 
deriváty, se do oblasti působnosti této 
směrnice zahrnují.

ze dne 15. dubna 2011, v němž žádají, aby 
účastníci trhů s komoditními deriváty 
podléhali náležité regulaci a dohledu, by 
měly být změněny výjimky ze směrnice 
2004/39/ES pro různé účastníky, kteří na 
trzích s komoditními deriváty aktivně 
působí, aby se zajistilo, že činnosti 
podniků, které nejsou součástí finanční 
skupiny, včetně zajišťování rizik spojených 
s produkcí a dalších rizik a poskytování 
investičních služeb v oblasti komodit nebo 
exotických derivátů jako doplňkových 
služeb klientům k hlavní činnosti, zůstanou 
z oblasti působnosti směrnice vyjmuty. Je 
třeba mít na zřeteli, že podniky, jejichž 
hlavní činností je produkce nebo dodávání 
určité komodity a které v rámci doplňkové 
činnosti obchodují na vlastní účet s 
komoditními deriváty, již podléhají 
specifickému regulačnímu dohledu a 
oznamovací povinnosti regulačnímu 
orgánu, jež jsou konkrétně zaměřeny na 
spotové a fyzicky vypořádané forwardové 
transakce, podle nařízení 2011/1227/ES 
(REMIT), a podléhají oznamovací 
povinnosti regulačnímu orgánu v 
souvislosti se standardními derivátovými 
transakcemi a regulačnímu dohledu podle 
nařízení [ ] (EMIR). Podniky, které se 
specializují na obchodování s komoditami 
a komoditními deriváty, by však měly být
do oblasti působnosti této směrnice 
zahrnuty. 

Or. en

Odůvodnění

Obchodní podniky, na něž se vztahuje nařízení EMIR a zvláštní odvětvové předpisy (t.j. 
REMIT, nařízení 2011/1227/ES), by měly z oblasti působnosti směrnice MiFID zůstat vyňaty 
pod podmínkou, že se jedná o doplňkovou činnosti k hlavní činnosti. Nařízení REMIT 
obsahuje účinný a vhodný rámec pro tržní dohled a požadavky na podávání zpráv o 
transakcích a výslovně se vztahuje na transakce, jež nespadají do působnosti směrnice 
MiFID. Také nařízení EMIR poskytne rámec pro podávání zpráv o transakcích a centrálním 
zúčtování  nebo o jiných povinnostech v souvislosti s řízením rizik.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato výjimka se nevztahuje na osoby 
vyňaté podle čl. 2 odst. 1 písm. i), které 
jako členové nebo účastníci regulovaného 
trhu nebo systému MTF, včetně tvůrců 
trhu, obchodují na vlastní účet s finančními 
nástroji v souvislosti s komoditními 
deriváty, povolenkami na emise nebo jejich 
deriváty; 

Tato výjimka nebrání tomu, aby osoby, 
které jako členové nebo účastníci 
regulovaného trhu nebo systému MTF, 
včetně tvůrců trhu, obchodují na vlastní 
účet s finančními nástroji v souvislosti s 
komoditními deriváty, povolenkami na 
emise nebo jejich deriváty, byly vyňaty na 
základě jiné příslušné výjimky uvedené v 
tomto článku;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění je nezbytné k tomu, aby se zajistilo, že tato výjimka nebrání osobám vyňatým podle 
čl. 2 odst. 1 podostavec i), aby byly vyňaty na základě jiného příslušného předpisu uvedeného 
v článku 2.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 na vlastní účet obchodují s finančními 
nástroji tím, že plní příkazy svých 
vlastníků a partnerů v případě společně 
řízených podniků;

Or. en

Odůvodnění

Výjimky popsané v návrhu Komise dostatečně nezohledňují charakteristické podnikové 
struktury, zejména pokud jde o MSP. Tento pozměňovací návrh má za cíl zabránit 
diskriminaci MSP, které si nemohou dovolit se přímo účastnit obchodních trhů, a proto 
zakládají společné subjekty nebo uzavírají strategické smlouvy s třetími stranami, aby dosáhly 
kritického množství, jež jim otevře přístup na obchodní trhy, aby mohly řídit rizika spojená s 
jejich hlavní činností. Souvisí s pozměňovacím návrhem 5.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech  vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

pokud se při posuzování v rámci skupiny 
jedná ve všech případech  vzhledem k 
hlavní činnosti o činnost doplňkovou nebo 
vzhledem k hlavní činnosti vlastníků a 
jejich partnerů, pokud jsou služby 
poskytovány společně řízenými podniky a 
pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této 
směrnice nebo bankovních služeb ve 
smyslu směrnice 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Výjimky popsané v návrhu Komise dostatečně nezohledňují charakteristické podnikové 
struktury, zejména pokud jde o MSP.  Tento pozměňovací návrh má za cíl zabránit 
diskriminaci MSP, které si nemohou dovolit se přímo účastnit obchodních trhů, a proto 
zakládají společné subjekty nebo uzavírají strategické smlouvy se třetími stranami, aby 
dosáhly kritického množství, jež jim otevře přístup na obchodní trhy, aby mohly řídit rizika 
spojená s jejich hlavní činností. Souvisí s pozměňovacím návrhem 4.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) podniky, které poskytují investiční 
služby nebo provádějí investiční činnost 
spočívající výhradně v obchodování na 
vlastní účet na finančních termínových 
nebo opčních trzích nebo trzích jiných 
derivátů a na peněžních trzích, pokud je 
výhradním účelem této činnosti zajištění 
pozice na derivátových trzích, nebo 
podniky, které obchodují na účet jiných 
členů těchto trhů či pro ně vytvářejí ceny, 

k) podniky, které:
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jež jsou garantovány členy zúčtovacích 
systémů těchto trhů, kdy odpovědnost za 
zajištění plnění smluv uzavřených těmito 
podniky přebírají členové zúčtovacích 
systémů těchto trhů;

i) poskytují investiční služby nebo 
provádějí investiční činnost spočívající 
výhradně v obchodování na vlastní účet na 
finančních termínových nebo opčních 
trzích nebo trzích jiných derivátů a na 
peněžních trzích, pokud je výhradním 
účelem této činnosti zajištění pozice na 
derivátových trzích, nebo 
ii) obchodují na účet jiných členů těchto 
trhů či pro ně vytvářejí ceny, jež jsou 
garantovány členy zúčtovacích systémů 
těchto trhů, kdy odpovědnost za zajištění 
plnění smluv uzavřených těmito podniky 
přebírají členové zúčtovacích systémů 
těchto trhů;

Or. en

Odůvodnění

Text by měl být rozdělen podle dvou rozdílných charakteristik, aby bylo zcela jasné, že 
podniky mohu využít výjimku buď podle pododstavce k) i) nebo k) ii).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) provozovatelé přenosové soustavy podle 
definice v čl. 2 odst. 4 směrnice 
2009/72/ES nebo v čl. 2 odst. 4 směrnice 
2009/73/ES při plnění svých úkolů podle 
uvedených směrnic nebo nařízení (ES) č. 
714/2009 nebo nařízení (ES) č. 715/2009 
nebo podle kodexů sítě či pokynů přijatých 
podle uvedených nařízení. 

n) provozovatelé přenosové a distribuční 
soustavy podle definice v čl. 2 odst. 4 a 6 
směrnice 2009/72/ES nebo v čl. 2 odst. 4 a 
6 směrnice 2009/73/ES i provozovatelé 
skladovacích zařízení a zařízení LNG ve 
smyslu čl. 2 odst. 10 a 12 směrnice 
2009/73/ES a osoby působící jako jejich 
poskytovatelé služeb při plnění úkolů 
provozovatelů soustavy podle uvedených 
směrnic nebo nařízení (ES) č. 714/2009 
nebo nařízení (ES) č. 715/2009 nebo podle 
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kodexů sítě či pokynů přijatých podle 
uvedených nařízení, jako je vydávání 
přenosových práv nebo jiných práv na 
kapacitu a poskytování platformy pro 
sekundární obchodování, a veškeré další 
osoby, které tato přenosová práva nebo 
jiná práva na kapacitu kupují nebo 
prodávají; tato výjimka se vztahuje pouze 
na výše uvedené činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé přenosové soustavy, provozovatelé distribuční soustavy a provozovatelé 
skladovacích zařízení hrají klíčovou úlohu pro dobré fungování vnitřního trhu s energií, 
zajišťují zabezpečení dodávek a poskytují přístup k přepravním, distribučním nebo 
skladovacím kapacitám konkurenceschopným a spravedlivým způsobem. Režim výjimek by 
měl být proto rozšířen, aby se na tyto činnosti provozovatelů infrastruktury plně vztahoval.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria pro určení, zda se jedná o činnost 
doplňkovou k hlavní činnosti, zohlední 
alespoň tyto prvky:

Kritéria pro určení, zda se jedná o činnost 
doplňkovou k hlavní činnosti, zohlední 
alespoň tyto prvky:

- rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní činností 
nebo korporátním financováním,

a) rozsah, v němž je možno činnost 
objektivně měřit jako činnost snižující 
rizika přímo související s obchodní činností 
nebo korporátním financováním,

- kapitál použitý k výkonu činnosti. b) kapitál použitý k výkonu činnosti nebo 
rizika vyplývajícího z této činnosti, obojí 
jako podíl na činnostech skupiny, 
c) činnost souvisí s řízením komoditních 
rizik nebo jiných rizik vyplývajících z 
obchodní činnosti skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné uplatnit zásady uvedené v bodu odůvodnění 88, je nezbytné poskytnout jasnou 
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výjimku pro činnosti neobchodních podniků, které zahrnují „zajišťování rizik spojených s 
produkcí a dalších rizik“. Vedle písm. a) je třeba doplňkovou činnost prokázat srovnáním 
objemu činnosti (prostřednictvím zahrnutého kapitálu nebo rizika) s objemem hlavní činnosti 
a je třeba zajistit, aby obchodní podniky obchodovaly pouze s finančními nástroji 
souvisejícími s hlavní činností skupiny podniků, k nimž subjekt/osoba patří.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „společně řízeným podnikem“ se 
rozumí společně řízený podnik ve smyslu 
článku 32 směrnice 83/349/EHS;

Or. en

Odůvodnění

Pro uplatnění nově zavedené výjimky v pozměňovacích návrzích 4 a 5 je nezbytné odkázat na 
směrnici 83/349/EHS.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obchodní firmy nepodléhají limitům 
pozic v případě produktů, které se 
používají k činnostem v souvislosti s 
řízením rizik nebo jež využívají výsledky 
vyplývající z předepsaných požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Limitování pozic firem na trhu s deriváty omezí jejich schopnost účinně řídit rizika nebo 
získat přístup k trhům s emisními povolenkami, což v konečném důsledku zvýší náklady a 
celkovou úroveň rizika v tomto odvětví. Může je to nutit k hledání zajišťovacích možností na 
jiných, méně likvidních a rizikovějších trzích. Přístup k řízení pozic uvedený v nařízení MiFIR 
čl. 35 odst. 1 je lepší alternativou.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu podali zprávu s 
podrobnými údaji o svých pozicích v 
reálném čase, včetně pozic, které drží na 
účet svých klientů.

2. S cílem umožnit zveřejnění zprávy 
uvedené v odst. 1 písm. a) členské státy 
požadují od členů a účastníků 
regulovaných trhů, systémů MTF a 
systémů OTF, aby příslušnému 
obchodnímu místu každý týden podávali
zprávu s podrobnými údaji o svých 
pozicích v reálném čase, včetně pozic, 
které drží na účet svých klientů.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na podávání zpráv musí být pro neobchodní podniky únosné. Platformy 
nepotřebují informace v reálném čase, aby byl schopny vydávat týdenní zprávy o pozicích. 
Podávání zpráv v reálném čase by bylo pro neobchodní podniky extrémně nákladné a 
zatěžující.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Příloha I – oddíl C – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu , v systému OTF  nebo 
MTF;

6) opce, futures, swapy a jakékoli jiné 
derivátové smlouvy týkající se komodit, 
které lze vypořádat fyzicky za 
předpokladu, že jsou obchodovány na 
regulovaném trhu , v systému OTF  nebo 
MTF, nejsou určeny k obchodním účelům 
a mají znaky jiných derivátových 
finančních nástrojů;

Or. en
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Odůvodnění
Fyzicky vypořádané forwardy jsou pro obchodní podniky klíčové. Pokud by byly považovány 
za finanční nástroje, byly by důsledky této skutečnosti pro neobchodní firmy neúměrné a měly 
by mj. následující negativní dopady:
- omezení možnosti využít výjimku v souvislosti s doplňkovou činností uvedenou v čl. 2 odst. 

1 pododstavec i);
- soulad s nařízením o zneužívání trhu;
- zvýšená pravděpodobnost, že by nefinanční podniky držely pozice přesahující zúčtovací 

práh podle nařízení EMIR a začaly by podléhat zúčtovací povinnosti;
- fyzicky vypořádané forwardové smlouvy by začaly podléhat limitům pozic.


