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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti:

Finanční a hospodářská krize odhalila, že v regulaci finančních trhů a v dohledu nad nimi se 
vyskytují podstatné nedostatky. Mezi rizikem a odpovědností (tj. právní odpovědností) panuje 
v současnosti nerovnováha. Projednávaná směrnice by měla zajistit rovnováhu mezi rizikem, 
jehož zdrojem jsou fondy, a související odpovědností.

V návaznosti na předchozí zprávy EP z vlastního podnětu a v reakci na neustále rostoucí tlak 
veřejnosti předložila Komise dne 30. dubna 2009 návrh směrnice o správcích alternativních 
investičních fondů, kterou by měl být stanoven právní rámec pro veškeré investiční fondy, na 
něž se nevztahuje směrnice o SKIPCP. Tento právní rámec má nahradit četné vnitrostátní 
úpravy v zájmu efektivnějšího fungování celoevropského řešení. Ačkoli tento záměr je vítán –
stejně jako to, že se Komise rozhodla jednat – je nutné návrh v několika podstatných bodech 
dále rozvinout.

Stanovisko navrhovatelky Výboru pro právní záležitosti:

Navrhovatelka Výboru pro právní záležitosti poukazuje na několik podstatných nedostatků 
v návrhu Komise:

a) Podle návrhu jsou regulováni správci fondů, a nikoli fondy samotné. Přístup, podle něhož 
se regulují správci investičních fondů, sice vytváří dojem jistoty, avšak ponechává v právní 
úpravě nemalé skuliny. Kromě toho budou moci správci, kteří nepocházejí z EU, v Unii 
provozovat zahraniční fondy, aniž by podléhali registraci a kontrole.

b) Předem zavádět prahové hodnoty, podle nichž by se rozlišovaly systémově důležité 
společnosti a společnosti, které pro systém žádné riziko nepředstavují, není možné. Jak 
ukazuje současná krize, projeví se to, zda má určitá společnost systémový význam, až 
v konkrétním případě. Tyto prahové hodnoty mimoto otvírají právní skulinu – limity by se 
daly jednoduše obcházet formálním rozdělením na menší celky.

c) Pravidla pro transparentnost a dohled jsou vítána, avšak z pohledu navrhovatelky vyžadují 
vylepšení. Je důležité, aby správci AIF byli povinni zveřejňovat informace o své kompenzační 
strategii a aby se zaměřovali na podnikatelský úspěch spočívající v udržitelnosti. Dále bude 
nutné vytvořit spolehlivý a transparentní celounijní postup hodnocení. Tam, kde správci AIF 
působí přes státní hranice, je vhodné, aby byl dohledem pověřen evropský úřad.

d) Vzhledem k pákovému efektu zejména u soukromých kapitálových fondů a k často 
používané praxi převádět úvěry, které byly přijaty za účelem nákupu určitého podniku, na 
zakoupený podnik, čímž je často ohrožena samotná existence takového podniku, je třeba 
zpřísnit příslušné předpisy. S ohledem na dalekosáhlé důsledky, které má nákup určitého 
podniku soukromým kapitálovým fondem, není možné stanovovat žádné výjimky pro malé 
a střední podniky.

Navrhovatelka považuje za nutné upozornit na to, že silnější pobídky k pozitivní dlouhodobé 
orientaci podniků lze primárně vytvořit posílením práv na informace a spolurozhodování 
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v podnicích, a to ruku v ruce se změnami v předpisech, jimiž se řídí kapitálové trhy 
a obchodní společnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby bez hlasování přijal pozměňovací návrhy spadající do výlučné 
působnosti přidruženého výboru podle postupu s přidruženými výbory (článek 50):

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po 
investičních podnicích s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů by nemělo být požadováno, aby 
získaly povolení podle této směrnice za 
účelem poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Měla by se vztahovat na správce 
všech těchto subjektů kolektivního 
investování, které nemusejí mít povolení 
jako SKIPCP. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Za subjekt
kolektivního investování rovněž nelze pro 
účely této směrnice považovat subjekt,
který převážně působí jako holdingový 
subjekt pro skupinu dceřiných společností 
a jenž vlastní strategické podíly ve 
společnostech se záměrem dlouhodobého 
držení spíše než pro účely krátkodobého 
zisku prostřednictvím odprodejů ve 
vymezeném časovém rámci. Po 
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či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

investičních podnicích s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů by nemělo být požadováno, aby 
získaly povolení podle této směrnice za 
účelem poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Odůvodnění

Mělo by být zjevné, že ve vyjádření, že do oblasti působnosti této směrnice spadají správci 
všech subjektů kolektivního investování, které nejsou SKIPCP, se v odkazu na „subjekty 
kolektivního investování“ jedná o subjekty kolektivního investování, které získávají kapitál od 
mnoha investorů s cílem jej investovat v souladu s vymezenou investiční politikou podle 
principu rozložení rizika ve prospěch těchto investorů, spíše než širší kategorii subjektů 
kolektivního investování. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S cílem zabránit možnému 
spekulativnímu rozprodávání majetku 
(tzv. „asset stripping“) by čistá aktiva 
cílové společnosti kontrolovaná AIF měla 
být v souladu s ustanoveními 
uplatňovanými v rámci režimu kapitálové 
přiměřenosti podle druhé směrnice 
v oblasti práva obchodních společností1.
________________________________
1 Druhá směrnice Evropského parlamentu a Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci 
ochranných opatření, která jsou na ochranu 
zájmů společníků a třetích osob vyžadována 
v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při zakládání 
akciových společností a při udržování a změně 
jejich základního kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 26, 
31.1.1977, s. 1).
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Odůvodnění

Ustanovení písmene a) čl. 15 odst. 1 druhé směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 
1976 o koordinaci ochranných opatření a ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. b) a čl. 1 odst. 5 
směrnice 2006/68/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2006, kterou se mění 
směrnice Rady 77/91/EHS, jež je používaná pro veřejně obchodované akciové společnosti, by 
mohla „asset stripping“, jako je odprodej jen ke splacení dluhu spojeného s nabytím, pomoci 
bránit, zatímco je současně ponechán dostatečný prostor k tomu, aby docházelo k legitimním 
strategickým restrukturalizacím. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy 
a oddělit aktiva investorů od aktiv správce.
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu zaúčtování 
peněz investorů na samostatný účet, 
úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy 
a oddělit aktiva investorů od aktiv správce.
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu zaúčtování 
peněz investorů na samostatný účet, 
úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.
V zájmu usnadnění rychlého a účinného 
navrácení aktiv investorů by měl mít 
depozitář odpovědnost vůči správci AIF, 
vůči AIF a vůči investorům AIF jako 
celku, s výjimkou případů, kdy ke ztrátám 
dojde v důsledku vyšší moci. Vyšší moci se 
zde rozumí nepředvídatelné vnější
události, které působí ztráty, na něž nemá 
depozitář vliv, přičemž jejich důsledkům 
nebylo možné zabránit navzdory splnění 
povinnosti náležité péče stanovené touto 
směrnicí. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Odpovědnost depozitáře není 
dotčena přenesením této odpovědnosti na 
oprávněnou třetí stranu. Pokud však 
depozitáři brání ve výkonu jeho povinností 
právní předpisy třetí země nebo 
nepředvídatelná vnější okolnost, měl by 
být depozitář oprávněn vyvázat se ze své 
odpovědnosti. Tento krok musí schválit 
orgán příslušného členského státu 
a přenesenou odpovědnost nelze dále 
přenášet.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý. Kritéria pro oceňování by měla 
být definována v souladu s pokyny 
stanovenými Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy zřízeným nařízením 
2009/.../ES1* (ESMA).
* Úř. věst. ...
+ Úř věst. prosím vložte číslo, datum a odkaz na 
Úř. věst..

Pozměňovací návrh 6
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito 
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být správcům 
AIF využívajícím pákový efekt uloženy 
zvláštní požadavky na podávání zpráv.
Informace nezbytné ke zjištění a sledování 
těchto rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří ve 
vysoké míře využívají ve svých 
investičních strategiích pákový efekt, 
vztahovaly zvláštní požadavky na 
podávání zpráv. Tito správci AIF by měli
mít povinnost zveřejnit informace týkající 
se využívání a zdrojů pákového efektu.
Informace by měly být shromážděny
v centrálním rejstříku pod dohledem 
Evropského výboru pro systémová rizika 
(ESRB) zřízeného nařízením 2009/.../ES
a předány ostatním orgánům v Unii, 
orgánu ESMA a případně příslušným 
orgánům ve třetích zemích, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Unie a rovněž společná 
reakce. Současně se ve směrnicích 
2006/48/ES a 2006/49/ES zřizuje 
centrální rejstřík pod záštitou ESRB pro 
banky, které poskytují AIF služby 
hlavního makléře.

Odůvodnění

Aby byly schopny zachytit systémové riziko, musí být informace, které jsou shromažďovány na 
vnitrostátní úrovni, souhrnně shromážděny do centrálního rejstříku pod záštitou ESRB. 
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Doprovázet by je měl rejstřík pro činnosti hlavního makléře, zřízený podle směrnice 
o centrálním rejstříku. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů. Je 
považováno za nezbytné umožnit Komisi
stanovit omezení míry pákového efektu, 
který by mohli správci AIF využívat, 
zejména v případech, kdy správci AIF 
využívají pákového efektu ve velké míře 
a systematicky. Omezení maximální míry 
pákového efektu by mělo zohlednit 
aspekty týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF. Mělo 
by také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by 
omezení pákového efektu mohlo 
například být stanoveno buď jako 
prahová hodnota, která by neměla být 
nikdy překročena, nebo jako omezení 
průměrného pákového efektu využívaného 
během daného období (tj. měsíčně či 
čtvrtletně).

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů.
Pákový efekt lze vymezit jen obtížně. 
Příslušné orgány domovského členského 
státu správce AIF by však měly mít 
možnost stanovit omezení míry pákového 
efektu, který by v případě extrémních 
podmínek na trhu mohli správci AIF 
využívat. Členské státy by měli 
o veškerých těchto opatřeních uvědomit 
ESMA a Komisi.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je nezbytné zajistit, aby se na 
všechny účastníky trhu, kteří využívají 
krátký prodej, vztahovaly stejné 
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požadavky. Komise by za tímto účelem 
měla navrhnout horizontální opatření 
s cílem zajistit rovné podmínky pro 
všechny správce AIF a jiné subjekty 
uplatňující krátký prodej.

Odůvodnění

Krátký prodej je třeba řešit na horizontálním základě, který umožní zajistit rovné podmínky 
pro všechny a zabrání regulační arbitráži. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Je nutno zajistit, aby se na 
portfoliové společnosti nevztahovaly 
přísnější požadavky než na jakékoli jiné 
emitenty nebo nekótované společnosti 
přijímající soukromé investice jiné než 
investice AIF. Ačkoli transparentnost 
v právních předpisech o obchodních 
společnostech je nezbytná, jakákoli 
diskriminace, jako například stanovení 
povinnosti zveřejňování konkrétních 
strategií a rozvojových plánů 
portfoliových společností na základě jejich 
vlastnictví, by měla vliv na spravedlivou 
hospodářskou soutěž a ohrozila by 
financování inovací v Unii. Může mít 
rovněž vliv na práva jiných akcionářů. 
Proto by Komise měla nejpozději do ...* 
přistoupit k přezkumu všech příslušných 
právních předpisů o obchodních 
společnostech i příslušných směrnic 
vztahujících se na finanční odvětví a měla 
by provést nezbytné změny v podobě 
legislativního návrhu, včetně příslušných 
nezbytných změn této směrnice. Zpráva 
Komise spolu s příslušnými návrhy by 
měla zajistit rovné podmínky pro všechny 
portfoliové společnosti a jiné subjekty. Ve 
své zprávě a návrhu by Komise měla 
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přihlédnout k ochraně práv akcionářů 
i potřebě rovných podmínek na 
mezinárodní úrovni a evropské 
konkurenceschopnosti týkající se 
financování inovací a vývoje technologií.
* Úř. věst.: prosím vložte datum vstupu této 
směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Opatření nezbytná k provedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se

Odůvodnění

Změna, která odpovídá novým postupům projednávání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto směrnicí, 
mohou uplatnit své právo na zacházení 
jako se správci AIF, na které se vztahuje 
tato směrnice. Účelem těchto opatření je 

(27) Komise by zejména měla být
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jimiž stanoví 
postupy, podle kterých správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nedosahují prahové hodnoty 
stanovené touto směrnicí, mohou uplatnit 
své právo na zacházení jako se správci 
AIF, na které se vztahuje tato směrnice.
Tyto akty v přenesené pravomoci rovněž 
stanoví kritéria, která příslušné orgány 



PE438.149v03-00 12/63 AD\815631CS.doc

CS

také stanovit kritéria, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti, pokud jde 
o jejich výkon činnosti, druh střetu zájmů, 
které musí správci AIF identifikovat, 
a rovněž přiměřené kroky, které by správci
AIF měli přijmout v rámci vnitřních 
a organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů.
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, 
a rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice.
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za 
kterých by správce již nemohl být 
považován za správce AIF v případě 
nadměrného pověření. Účelem je dále
stanovit obsah a formu výroční zprávy, 
kterou musí správci AIF zpřístupnit 
u každého AIF, který spravují, a stanovit 
informační povinnosti správců AIF vůči 
investorům a požadavky na podávání zpráv 
příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Účelem je také stanovit informační 
povinnost uloženou správcům AIF, pokud 
jde o pákový efekt, a četnost podávání 
zpráv příslušným orgánům a podávání 

použijí při posuzování toho, zda správci 
AIF plní své povinnosti, pokud jde o jejich 
výkon činnosti, druh střetu zájmů, které 
musí správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřené kroky, které by správci AIF měli 
přijmout v rámci vnitřních a organizačních 
postupů s cílem určit, odvrátit, řídit 
a sdělovat střety zájmů. Mohou stanovit 
požadavky na řízení rizik, které má správce 
AIF uplatnit, v závislosti na rizicích, která 
správci AIF vznikají jménem jím 
spravovaného AIF, a rovněž opatření 
nezbytná k tomu, aby správce AIF mohl 
řídit určitá rizika spojená s krátkým 
prodejem, včetně příslušných omezení, 
která mohou být potřebná k ochraně AIF 
před vystavením nadměrnému riziku.
Mohou stanovit požadavky této směrnice 
na řízení likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF, mohou vymezit 
požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011.
Mohou také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Mohou
rovněž stanovit kritéria, na jejichž základě 
lze oceňovatele považovat za nezávislého 
ve smyslu této směrnice. Dále mohou
stanovit podmínky, za kterých by mělo být 
schváleno pověření funkcí správce AIF, 
a podmínky, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF 
v případě nadměrného pověření. Mohou
stanovit obsah a formu výroční zprávy, 
kterou musí správci AIF zpřístupnit 
u každého AIF, který spravují, a stanovit 
informační povinnosti správců AIF vůči 
investorům a požadavky na podávání zpráv 
příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Mohou také stanovit informační 
povinnost uloženou správcům AIF, pokud 
jde o pákový efekt, a četnost podávání 
zpráv příslušným orgánům a podávání 
informací investorům. Mohou stanovit 
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
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informací investorům. Účelem je stanovit 
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
Účelem je určit podrobný obsah a způsob, 
kterým by správci nabývající rozhodujícího 
vlivu v subjektech emitenta 
a nekótovaných společnostech měli splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
emitenta a nekótovaným společnostem 
a jejich příslušným akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, včetně 
informací, které mají být obsaženy ve 
výročních zprávách AIF, které spravují.
Jejich účelem je určit druhy omezení nebo 
podmínek, které mohou být uloženy 
v rámci nabízení AIF profesionálním 
investorům v domovském členském státě 
správce AIF. Účelem je stanovit obecná 
kritéria pro posouzení rovnocennosti 
oceňovacích norem třetích zemí, je-li 
oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, 
a rovnocennosti obezřetnostních pravidel 
a trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích.
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů.
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

Mohou určit podrobný obsah a způsob, 
kterým by správci nabývající rozhodujícího 
vlivu v subjektech emitenta 
a nekótovaných společnostech měli splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
emitenta a nekótovaným společnostem 
a jejich příslušným akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, včetně 
informací, které mají být obsaženy ve 
výročních zprávách AIF, které spravují.
Mohou určit druhy omezení nebo 
podmínek, které mohou být uloženy 
v rámci nabízení AIF profesionálním 
investorům v domovském členském státě 
správce AIF. Mohou stanovit obecná 
kritéria pro posouzení rovnocennosti 
oceňovacích norem třetích zemí, je-li 
oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, 
a rovnocennosti obezřetnostních pravidel 
a trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích.
Mohou stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Mohou stanovit 
způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů.
Mohou stanovit postupy pro ověřování na 
místě a šetření. Tato opatření stanoví, že 
normy oceňování fondů určité třetí země 
jsou rovnocenné standardům platným 
v Unii, je-li oceňovatel usazen ve třetí 
zemi. Mohou uvést, že právní předpisy 
týkající se depozitářů určité třetí země 
jsou rovnocenné této směrnici. Mohou 
uvést, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a průběžného 
dohledu nad správci AIF určité třetí země 
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jsou rovnocenné této směrnici. Mohou 
stanovit, zda určitá třetí země umožňuje 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. Mohou stanovit 
standardní vzory oznámení a osvědčení 
a stanovit postup pro výměnu informací 
mezi příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Akty v přenesené pravomoci tohoto 
typu byl měly patřičně zohledňovat 
investiční strategii, postupy pro řízení 
rizik a opatření pro jejich eliminaci. 
Berou rovněž v potaz i odlišné použité 
investiční strategie a typy aktiv dotčených 
transakcemi na finančních trzích.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 
uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 

vypouští se
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Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel 
a trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je uvést, zda konkrétní 
třetí země umožňuje správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje 
Společenství. Účelem je stanovit 
standardní vzory oznámení a osvědčení 
a stanovit postup pro výměnu informací 
mezi příslušnými orgány.

Odůvodnění

Změna, která odpovídá novým postupům projednávání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy, podle nichž je AIF 
zřízen, vyžadují, aby byla ustavena správní 
rada nebo jiný řídící orgán, a řídící orgán 
nese odpovědnost za výkon správních 
činností ve vztahu k AIF, považuje se AIF 
za správce AIF podle této směrnice.

Odůvodnění

Směrnice by měla být pozměněna tak, aby bylo zajištěno, že na AIF, jenž má řídící orgán –
například správní radu –, která nese celkovou odpovědnost za správu, bude nahlíženo jako na 
subjekt správy AIF, na který se vztahují ustanovení této směrnice. 

Pozměňovací návrh 15
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu 
se směrnicí 2009/…/ES [směrnice 
o SKIPCP];

c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu 
se směrnicí 2009/…/ES [směrnice 
o SKIPCP], pokud tyto správcovské nebo 
investiční společnosti nespravuje AIF;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) národní centrální banky;

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) průmyslové holdingové společnosti, 
jejichž akcie jsou obchodované na 
regulovaném trhu EU, v případě, že jsou 
držiteli podílu ve svých dceřiných 
společnostech nebo sdružených 
společnostech pro účely provádění 
průmyslové podnikatelské strategie;

Odůvodnění

„Průmyslové holdingové společnosti“ jsou dlouhodobí vlastníci, kteří neplánují opuštění 
a mají průmyslový přístup ke svým holdingům – ať už ve formě holdingové společnosti nebo 
průmyslového konglomerátu nebo jako průmyslové investiční společnosti. Tyto společnosti 
představují jen malé systémové riziko a pokud jsou kótované, vztahují se na ně stávající 
právní předpisy EU pro společnosti, vnitrostátní regulace a pravidla pro kótování na burze, 
která představují účinnou ochranu investorů. Průmyslové holdingové společnosti, které se ve 
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svých investičních strategiích zaměřují spíše na průmysl než na obchod, by proto měly být 
z oblasti působnosti této směrnice vyňaty. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a orgány nebo instituce, které spravují 
fondy podporující systémy sociálního 
zabezpečení a důchodové systémy;

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) správce AIF v souvislosti 
s jakýmikoliv AIF uzavřeného typu, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování nebo jsou předmětem 
žádosti o přístup k obchodování na 
regulovaném trhu, kteří mají své sídlo 
v Unii nebo v Unii vykonávají činnost.

Odůvodnění

Touto navrhovanou změnou článku 2 by se zabránilo tomu, aby podle směrnice byl 
uplatňován nepřiměřený postup, pokud jde o správce AIF uzavřeného typu, jejichž cenné 
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu EU. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), mohou 
uplatnit právo podle odstavce 3.

4. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se určí 
postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), mohou 
uplatnit právo podle odstavce 3.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů,
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP];

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování, který získává kapitál od více 
investorů s cílem jej investovat v souladu 
s vymezenou investiční politikou podle 
principu rozložení rizika ve prospěch 
těchto investorů, včetně investičních oborů
každého takového subjektu, a jenž nemusí 
být povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP];

Odůvodnění

Definice „alternativního investičního fondu“ je klíčovou definicí v souvislosti s oblastí 
působnosti této směrnice a měla by jasně vymezovat subjekty kolektivního investování, na 
které se směrnice bude vztahovat. 
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, jejímž 
obvyklým předmětem činnosti je správa 
jednoho nebo několika AIF;

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, která 
spravuje jeden nebo více AIF, nebo jediný 
AIF, který je spravován autonomně;

Odůvodnění

Některé AIF jsou spravovány nikoli správci AIF, ale autonomně.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství 
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF
z iniciativy správců AIF spravujících tento 
AIF investorům s domicilem v Unii;

Odůvodnění

Tato navrhovaná změna upravuje prodejní omezení podle článku 4 a definuje „nabízení“ pro 
účely této směrnice tak, aby se týkalo jen prodeje AIF z iniciativy jeho správce. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) „AIF uzavřeného typu“ AIF, u nějž 
držitelé akcií nebo podílových listů nemají 
právo na přímý nebo nepřímý zpětný 
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odkup nebo vyplacení z aktiv AIF;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ob) „subjektem kolektivního investování 
uzavřeného typu“ subjekt kolektivního 
investování, jehož akcie a podílové 
jednotky nesmějí být na žádost podílníků 
přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo 
vyplaceny z aktiv těchto subjektů;

Odůvodnění

Je třeba definovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu s cílem odlišit je od 
subjektů kolektivního investování, na které by se měla tato směrnice vztahovat. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oc) „cílovou společností“ emitent nebo 
nekótovaná společnost, která je 
předmětem převzetí společnosti od 
investora nabývajícího rozhodujícího 
vlivu;

Odůvodnění

Je třeba definovat význam pojmu „cílová společnost“ při zvažování otázky „asset stripping“. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žádný správce 
AIF, na něhož se vztahuje tato směrnice, 
nevykonával správu žádného AIF ani 
nenabízel jeho akcie nebo podílové 
jednotky bez předchozího povolení.

1. Členské státy zajistí, aby žádný správce 
AIF, na něhož se vztahuje tato směrnice, 
nevykonával správu žádného AIF ani 
nenabízel jeho akcie nebo podílové 
jednotky bez předchozího povolení.

Subjektům, které nejsou povoleny 
v souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle vnitrostátního 
práva členského státu, není dovoleno 
vykonávat správu AIF nebo nabízet jejich 
podílové jednotky nebo akcie na území
Společenství.

Subjektům, které nejsou povoleny 
v souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle vnitrostátního 
práva členského státu, není dovoleno 
vykonávat správu AIF na území Unie.

Tato směrnice žádné osobě nebrání ani ji 
neomezuje v tom, aby na kapitálovém trhu 
prodávala podílové jednotky nebo akcie, 
jichž jsou v AIF držiteli, nebo jinak 
s těmito podílovými jednotkami nebo 
akciemi na kapitálovém trhu nakládala, 
přičemž osoba, která je držitelem 
podílových jednotek nebo akcií v AIF, je 
může sama nebo prostřednictvím 
zprostředkovatele, včetně správců AIF, 
kterým byla správcovská činnost povolena 
podle této směrnice, nabízet investorům 
v členském státě podle vnitrostátního 
práva členského státu, kde takové 
nabízení není z iniciativy správců AIF 
spravujících tento AIF.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správci AIF mohou mít povolení 
k výkonu správy všech nebo některých 
druhů AIF.

2. Správci AIF mohou mít povolení 
k výkonu správy všech nebo některých 
druhů AIF. AIF může být spravován 
jediným správcem AIF.
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Odůvodnění

Cílem je zamezit obtížím při určování správců AIF, kteří nesou odpovědnost, nebo 
předpokládání společné právní odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF musí mít ústředí v témže 
členském státě jako své sídlo.

Správce AIF musí mít ústředí v témže 
členském státě jako své sídlo. V případě, že 
správce spravuje jeden nebo více AIF, 
vyžaduje se povolení pro každý AIF. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
kritéria pro povolovací režim, mimo jiné 
kritéria, která musí splňovat osoby 
odpovědné za administrativní činnost 
spojenou se správci AIF.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF uvědomí příslušné orgány 
domovského členského státu o všech 
změnách údajů, které uvedl v původní 
žádosti a které mohou podstatným 
způsobem ovlivnit podmínky, za nichž 

Správce AIF uvědomí příslušné orgány 
domovského členského státu, dojde-li 
k podstatným změnám podmínek 
původního povolení nebo registrace, 
zejména změnám v plánu aktivit správců 
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bylo povolení uděleno, především 
o změnách investiční strategie a politiky
jakéhokoli jím spravovaného AIF,
o změnách statutu nebo zakládacích 
dokumentů AIF, jakož i o identifikačních 
údajích každého dalšího AIF, který 
zamýšlí spravovat, a to před provedením 
těchto změn.

AIF nebo v investiční strategii a politice
jakéhokoli jím spravovaného AIF, a to před 
provedením těchto změn.

Správce AIF informuje příslušný orgán 
o jakékoli změně, pokud jde o osoby, které 
skutečně provádějí činnost správce AIF.

Příslušné orgány do jednoho měsíce od 
obdržení tohoto sdělení uvedené změny 
schválí, zamítnou nebo stanoví omezení.

Příslušné orgány do jednoho měsíce od 
obdržení tohoto sdělení uvedené změny 
schválí, zamítnou nebo stanoví omezení.
Tyto příslušné orgány zamítnou ze 
závažných důvodů změny týkající se 
investiční strategie a politiky AIF nebo 
změny týkající se statutu nebo zakládacích 
dokumentů, pokud tyto změny byly 
výsledkem dohody s investory.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádný investor nepožívá zvláštních výhod, 
ledaže je to uvedeno ve statutu nebo 
zakládacích dokumentech AIF.

Žádný investor nepožívá podstatných
zvláštních výhod oproti jiným investorům 
vztahujícím se ke stejnému AIF, ledaže
jsou povaha a zásady těchto zvláštních 
výhod uvedeny ve statutu nebo zakládacích 
dokumentech AIF.

Odůvodnění

Požadavky směrnice o zveřejňování investorů by se v případě nestandardních podmínek 
neměly uplatňovat. Zde by docházelo k riziku narušení právních předpisů EU o ochraně 
osobních údajů. Jména by měla být poskytnuta jen oprávněným orgánům, kde bude zajištěna 
přísná důvěrnost, a nikoli jiným investorům nebo veřejnosti.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimž 
se stanoví kritéria, která příslušné orgány 
použijí při posuzování toho, zda správce 
AIF plní své povinnosti podle odstavce 1.

2. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimž se stanoví 
kritéria, která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správce AIF plní své 
povinnosti podle odstavce 1.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v tomto odstavci musí 
být přiměřená povaze, rozsahu a složitosti 
AIF.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavce 1 a, 1 b a 1 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF stanoví a uplatňuje řádné 
politiky a praktiky odměňování, které jsou 
v souladu s účinným řízením rizik 
a vytvářením dlouhodobých hodnot.
Správci AIF informují příslušné orgány 
členských států o zásadách jejich politik 
a postupů odměňování.
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Příslušné orgány členských států mohou 
v návaznosti přijmout vhodná opravná 
opatření na eliminaci rizik, která by 
mohla vyplynout ze skutečnosti, že správci 
AIF neuplatňují v oblasti odměňování 
řádné politiky a postupy.

Odůvodnění

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example. Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví:

3. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice 
akty přenesené pravomoci, jimiž se 
stanoví:

a) druhy střetů zájmů podle odstavce 1; a) druhy střetů zájmů podle odstavce 1;
b) přiměřené kroky, které by správce AIF 
měl přijmout v rámci vnitřních 
a organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů.

b) přiměřené kroky, které by správce AIF 
měl přijmout v rámci vnitřních 
a organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů.
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Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny a podléhaly samostatné kontrole.

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly ve 
vhodné míře odděleny a byly přiměřené 
povaze, velikosti a složitosti jím 
spravovaného AIF.

Odůvodnění

Požadavek na samostatnou funkci řízení rizik by měl být přiměřený rizikům, jež správce AIF 
a fondy, které spravuje, představují. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví:

5. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví:
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví:

3. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty
v přenesené pravomoci, jimiž se 
podrobněji stanoví:

a) požadavky na řízení likvidity uvedené 
v odstavci 1 a

a) požadavky na řízení likvidity uvedené 
v odstavci 1 a

b) zejména požadavky na minimální 
likviditu pro AIF, které vyplácejí podílové 
jednotky nebo akcie častěji než jedenkrát 
za šest měsíců.

b) zejména požadavky na minimální 
likviditu pro AIF, které vyplácejí podílové 
jednotky nebo akcie častěji než jedenkrát 
za šest měsíců.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 1 a 3 se nevztahují na AIF 
uzavřeného typu.

Odůvodnění

Řízení likvidity v závislosti na možných požadavcích na vyplacení se u fondů uzavřeného typu 
nevyžadují, neboť investoři nejsou oprávněni uskutečňovat své investice mimo aktiva daného 
fondu. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují,
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují,
je Komise zmocněna přijmout v souladu 
s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
požadavky v těchto oblastech:

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;

b) kvalitativní požadavky, které musí splnit 
správce AIF, který jménem jednoho nebo 
více AIF investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.

b) kvalitativní požadavky, které musí splnit 
správce AIF, který jménem jednoho nebo 
více AIF investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.
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Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.
Požadovaná celková výše počátečního 
kapitálu a dodatkového kapitálu však 
nesmí přesáhnout 10 000 000 EUR.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF 
a hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován certifikovaný
oceňovatel, který je na správci AIF 
funkčně nezávislý a který stanoví hodnotu 
aktiv nabytých AIF a hodnotu akcií 
a podílových jednotek AIF.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že externí oceňovatel není 
využíván, příslušné orgány domovského 
členského státu mohou od správce AIF 
požadovat, aby své postupy oceňování 
nebo ocenění nechal prověřit externím 
oceňovatelem, případně auditorem.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření,
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se 
podrobněji stanoví podmínky pro 
certifikaci oceňovatelů a zásady pro 
stanovení kritérií pro hodnocení ve 
smyslu odstavce 1.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Depozitář Depozitář
1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 
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spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet;

spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, zejména:
i) skladuje v úschově náležité finanční 
nástroje a přijímá odpovídající opatření, 
která mu umožní zaručit práva vlastníků 
AIF, zvláště při platební neschopnosti 
depozitáře, včetně opatření, jimiž zajistí, 
aby dané finanční nástroje byly 
registrovány v účetních knihách 
depozitáře na samostatných účtech nebo 
společném samostatném účtu pro 
vícenásobné AIF tak, aby v případě 
selhání depozitáře mohly být tyto 
jednoznačně rozpoznány jako oddělené od 
ostatních aktiv depozitáře;
ii) vede záznamy potřebné k ověření 
vlastnictví finančních nástrojů, jejichž 
povaha úschovu neumožňuje, a to na 
základě informací poskytnutých správcem 
AIF a externích důkazů o provedených 
operacích;

c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

1a. Nad rámec úkolů uvedených 
v odstavci 1 depozitář zajistí, aby:
a) prodej, emise, odkup, vyplacení
a zrušení akcií nebo podílových jednotek 
byly prováděny v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a statutem nebo zakládacími dokumenty 
AIF;
b) hodnota akcií nebo podílových jednotek 
AIF byla vypočítávána v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem nebo zakládacími 
dokumenty AIF;
c) u operací zahrnujících aktiva AIF byla 
protiplnění poskytována v obvyklých 
lhůtách; a
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d) příjem byl AIF využit v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem AIF.

2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář. 2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář.

Depozitář jedná nezávisle a výlučně 
v zájmu investorů AIF.

Depozitář jedná čestně, spravedlivě, 
odborně, nezávisle a v zájmu investorů 
AIF.

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je buď:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES; nebo 
b) investiční společnost povolená 
v souladu se směrnicí 2004/39/ES;
3a. Pokud má AIF spravovaný 
oprávněným správcem AIF domicil ve 
třetí zemi, má depozitář sídlo v Unii, 
s výjimkou případů, kdy splňuje všechny 
tyto podmínky:
a) příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF a příslušné 
orgány třetí země, v níž má AIF domicil, 
podepsaly dohody o spolupráci a výměně 
informací;
b) právní předpisy třetí země, v níž má 
AIF domicil, jsou v souladu s normami 
stanovenými mezinárodními 
organizacemi;
c) na třetí zemi, v níž má AIF domicil, se 
vztahuje rozhodnutí přijaté podle písm. e) 
, v němž se uvádí, že depozitáři 
s domicilem v dané zemi podléhají 
účinným obezřetnostním pravidlům 
a dohledu, které jsou rovnocenné 
ustanovením právních předpisů Unie;
d) na třetí zemi, v níž má AIF domicil, se 
vztahuje rozhodnutí přijaté podle písm. e), 
v němž se uvádí, že předpisy proti praní 
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špinavých peněz a financování terorismu 
jsou rovnocenné ustanovením právních 
předpisů Unie;
e) domovský členský stát správce AIF 
podepsal se třetí zemí, v níž má AIF 
domicil, dohodu, jež plně splňuje normy 
stanovené v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních a zajišťuje účinnou 
výměnu informací v oblasti daní.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit
třetí stranu, s výjimkou úlohy 
monitorování a dohledu nad pověřenými 
depozitáři. Depozitář nesmí svými 
funkcemi pověřit jinou osobu v takovém 
rozsahu, aby se stal subjektem typu 
„poštovní schránky“. K přenesení 
odpovědnosti může dojít pouze jednou. 
Nesmí vzniknout řetěz odpovědnosti.
4a. Depozitář se řídí osvědčenými postupy 
a jedná s veškerou patřičnou dovedností, 
péčí a opatrností při výběru, jmenování 
a pravidelném přezkumu činnosti každé 
třetí strany, již pověřil svými úkoly ve 
smyslu tohoto odstavce.

5. Depozitář odpovídá správci AIF 
a investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění
povinností, které mu ukládá tato 
směrnice.

5. Depozitář odpovídá správci AIF 
a investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne neplněním povinností 
uložených touto směrnice, ať už
v důsledku záměrného neplnění či 
nedbalosti, a nesprávného plnění 
s výjimkou případů, kdy k této újmě dojde 
působením vyšší moci.

V případě ztráty finančních nástrojů, které 
má depozitář v úschově, se depozitář může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pouze pokud 
může prokázat, že vzniklé ztrátě nemohl 
zabránit.

V případě ztráty finančních nástrojů, které 
má depozitář v úschově, se depozitář může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pouze pokud 
může prokázat, že ztráta byla způsobena 
vnější událostí, nebyla předvídatelná 
a depozitář vzniklé ztrátě nemohl zabránit.

Odpovědnost depozitáře vůči správci AIF 
a investorům není ovlivněna skutečností, 
že se rozhodl jednorázově přenést část 
svých úkolů na oprávněnou třetí stranu, 
např. pověřeného depozitáře či 
pověřeného uschovatele. V případě ztráty 
finančních nástrojů, které má depozitář 
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v úschově, je proto jeho primární 
povinností, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, bez 
zbytečného odkladu vrátit aktiva AIF.
Tento požadavek platí, aniž jsou dotčena 
soudní řízení.

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF.

5a. Odchylně od odstavce 5, pokud 
depozitáři brání ve výkonu jeho povinností 
právní předpisy země, v níž správce AIF 
investuje jménem AIF, nebo pokud 
depozitář nemůže vykonávat své 
povinnosti úschovy v důsledku 
nepředvídatelné vnější okolnosti, může se 
depozitář vyvázat ze své odpovědnosti, 
včetně odpovědnosti za ztrátu finanční 
nástroje, pokud může prokázat, že splnit 
svou povinnost náležité péče podle 
odstavce 4a. K přenesení odpovědnosti 
může dojít pouze jednou. Nesmí vzniknout 
řetěz odpovědnosti.
5b. Odchylně od odstavce 5, pokud 
smlouva mezi depozitářem a hlavním 
makléřem nebo pověřeným uschovatelem 
umožňuje převést a opětovně použít 
kapitál v souladu s pravidly AIF, může se 
depozitář vyvázat se své odpovědnosti, 
pokud může prokázat, že splnit svou 
povinnost náležité péče podle odstavce 4a.
Smlouva mezi správcem AIF depozitářem 
musí vyžadovat, aby správce AIF byl před 
uplatněním smlouvy informován 
o veškerých smluvních podmínkách 
umožňujících převod a opětné použití 
kapitálu v souladu s pravidly AIF. 
Investoři jsou o tomto ustanovení a 
o identitě případné třetí strany 
informováni dříve, než do AIF investují. 
Investoři jsou zejména informování 
o každém případném přenesení 



AD\815631CS.doc 35/63 PE438.149v03-00

CS

odpovědnosti na třetí stranu, včetně 
případů ztráty finančních nástrojů. V 
tomto případě se lhůta pro navrácení řídí 
podmínkami smlouvy mezi depozitářem 
a třetí stranou.
5c. Depozitář poskytne příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu na požádání všechny informace, 
které získal při výkonu svých povinností 
a které mohou příslušné orgány 
potřebovat k dohledu nad správcem AIF. 
Je-li domovský členský stát správce AIF 
odlišný od domovského členského státu 
depozitáře, sdílí příslušné orgány 
domovského členského státu depozitáře 
obdržené informace bezodkladně 
s příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF.
5d. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se 
podrobněji stanoví povinnosti a úkoly 
depozitáře a podmínky, za kterých může 
depozitář AIF přenést některé ze svých 
funkcí na třetí stranu.
5e. Každé jmenování depozitářem podléhá 
schválení příslušným orgánem 
domovského členského státu správce AIF. 
Příslušný orgán může povolit jmenování 
více než jednoho depozitáře, je-li 
přesvědčen, že to nebude zasahovat do 
řádného provádění všech povinností 
depozitáře v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V žádném případě není odpovědnost 
správce AIF dotčena skutečností, že 
pověřil svými úkoly třetí osobu, ani nesmí 
pověřit svými úkoly třetí osobu v takovém 

2. V žádném případě není odpovědnost 
správce AIF dotčena skutečností, že 
pověřil svými úkoly třetí osobu, ani nesmí 
pověřit svými úkoly třetí osobu v takovém 
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rozsahu, že ho nelze nadále považovat za 
správce AIF.

rozsahu, že ho nelze nadále považovat za 
správce AIF a stane se subjektem typu 
„poštovní schránka“.

Odůvodnění

Tento vyjasňující pozměňovací návrh je navrhován rovněž v Gauzèsově zprávě a považuje se 
za vhodný. 

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví:

Komise je zmocněna přijmout v souladu 
s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž stanoví:

a) podmínky pro schválení pověření; a) podmínky pro schválení pověření;

b) podmínky, za kterých správce nelze 
nadále považovat za správce AIF, jak 
stanoví odstavec 2.

b) podmínky, za kterých správce nelze 
nadále považovat za správce AIF, jak 
stanoví odstavec 2.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
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skončení účetního období. skončení účetního období, nebo nejpozději 
šest měsíců po skončení účetního období, 
pokud AIF investuje v jiném AIF 
a potřebuje informace z výročních nebo 
průběžných zpráv tohoto jiného AIF za 
účelem vypracování své výroční zprávy.

Odůvodnění

Soukromé kapitálové fondy fondů vypracovávají roční zprávy na základě nejnovějších 
finančních údajů získaných od podkladových soukromých kapitálových fondů, do kterých 
investují.  Tyto podkladové fondy možná nebudou zveřejňovat své roční zprávy nebo finanční 
údaje v době, kdy fondy fondů musí splnit povinné čtyřměsíční období týkající se vypracování 
jejich vlastní roční zprávy.  To je důvod, proč fondy fondů potřebují delší čas k tomu, aby 
mohly přípravu svých ročních zpráv dokončit. 

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informace uvedené v článku 20, pokud 
v účetním období, jehož se zpráva týká, 
došlo k jejich změně, zejména částky 
vydané na odměny, rozdělené na fixní 
a variabilní odměny, kterou vyplatil 
správce AIF, případně AIF, vyššímu 
vedení a dalším pracovníkům majícím 
významný vliv na expozici podniku vůči 
riziku.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) roční hodnocení týkající se společností 
souvisejících s portfoliem každého AIF;
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Odůvodnění

Ve všech komerčních firmách (AIF nevyjímaje) je výroční zpráva (správce AIF) dokumentem, 
který investory nejvíce zajímá. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou podrobeny auditu, který provádí jedna 
nebo více osob zákonem oprávněných 
k provádění auditu v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních 
a konsolidovaných účetních závěrek, 
o změně směrnic Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou zpracovány v souladu s normami 
a zásadami přijatými ve statutu AIF nebo 
dokumentech týkajících se zřízení nebo 
fúzí AIF a jsou podrobeny auditu, který 
provádí jedna nebo více osob zákonem 
oprávněných k provádění auditu v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních 
a konsolidovaných účetních závěrek, 
o změně směrnic Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

Odůvodnění

Audit účetních údajů by stejně jako v oblasti sebehodnocení (viz odůvodnění 
k pozměňovacímu návrhu 15) nemusel být povinný. Společnosti související s portfoliem AIF 
by však měly v případech, kdy je to nezbytné, finanční zprávu pro účely auditu vypracovávat.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 

4. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
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výroční zprávy. Tato opatření jsou
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

v přenesené pravomoci, jimiž se 
podrobněji stanoví obsah a forma výroční 
zprávy. Tyto akty jsou vhodné a přiměřené 
a jsou upraveny podle druhů správců AIF, 
na které se vztahují, a AIF, jichž se zpráva 
týká, a přitom jsou v nich zohledněny 
různá velikost, zdroje, složitost, povaha, 
investice, investiční strategie a techniky, 
různá struktura a investoři různých druhů 
správců AIF a jimi spravovaných AIF.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zajistí, aby investorům 
AIF byly před investováním do AIF 
zpřístupněny následující informace, jakož 
i jejich případné změny:

Odůvodnění

Soulad se směrnicemi o SKIPCP a MIFID. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF,
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik 
a omezení využití této metody;

a) popis investiční strategie a cílů AIF,
druhů aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik 
a omezení ve využití této metody;

Odůvodnění

Zveřejňovat „všechna“ aktiva, do kterých může AIF investovat, je neproveditelné, 
a navrhovaná změna je v souladu s tím, co začlenilo do svého kompromisního návrhu švédské 
předsednictví. Ostatní změny s tím souvisejí. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, 
a jejich maximální výše;

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, 
a jejich maximální výše nebo sazby, spolu 
s popisem poplatků, výdajů a nákladů 
uhrazených za posledních dvanáct 
měsíců;

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) přehled dosavadní výkonnosti AIF od 
počátku až po nejnovější zhodnocení;
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Odůvodnění

Informace poskytovaná investorům musí být komplexní, co se týče přijatých rizik. Zejména 
záznamy o historii AIF, ale i správce AIF, jsou pro přijetí investičního rozhodnutí klíčové. 
Tato informace dost často částečně nebo zcela chybí. Údaje o skutečně zaplacených 
poplatcích a zdrojích fondů jsou pro správné rozhodnutí rovněž nezbytné. Měsíční informace 
o rizikovém profilu AIF také pomůže těmto investorům řídit jejich rizika. 

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Za každý AIF, jenž dovoluje vyplacení, 
které mohou rozhodnout investoři,
správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace:

Odůvodnění

Soukromé kapitálové fondy fondů (a soukromé kapitálové fondy) investují do nelikvidních 
investic a nesvěřují práva vyplacení investorům. Pokud investoři nemají právo vyplatit, jeví se 
jako nezbytné stanovit pravidelné poskytování informací ve vztahu k nelikvidním aktivům či 
nelikvidnosti. 

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou AIF prodány penzijním 
fondům, je nutno upozornit na zvláštní 
rizika spojená s touto formou investice. V 
tomto případě musí být podklady, které 
předkládají investoři, poskytnuty také 
osobám s nárokem na dávky, jejich 
zástupcům, popř. jim pověřeným 
odborným poradcům.
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Odůvodnění

Penzijní fondy mají zvláštní odpovědnost, neboť se po nich stále častěji požaduje, aby plnily 
úkoly veřejné služby v podobě poskytování starobních důchodů zaměstnanců. Pokud tedy 
vůbec bude penzijním fondům povoleno ukládat kapitál do AIF, je nutné stanovit zvláštní 
povinnosti ohledně zveřejňování určitých informací. Navíc je nutné zamezit tomu, aby byly 
primárním investorům, tj. osobám s nárokem na dávky, odpírán přístup k informacím, které 
jim umožňují kontrolovat správce majetku popř. penzijní fond.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnost správce AIF a četnost 
poskytování informací uvedených 
v odstavci 2. Tato opatření jsou upravena 
podle druhů správců AIF, na které se 
vztahují.

3. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se 
podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2
s ohledem na druh správců AIF, na které 
se vztahují.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá;

c) současný rizikový profil AIF včetně 
míry využití pákového efektu, a nástroje 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá;
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Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít o AIF a správci AIF úplnou představu. 

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) strukturu poplatků a zaplacené částky 
správci AIF;

Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít o AIF a správci AIF úplnou představu. Struktura poplatků je 
důležitým určujícím prvkem rizika. 

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) údaje o výkonnosti AIF, včetně 
zhodnocení rizik;

Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít o AIF a správci AIF úplnou představu. 

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 

4. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
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povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 
a četnost poskytování informací.

přenesené pravomoci, jimiž se podrobněji 
stanoví informační povinnosti uvedené 
v odstavci 1, 2 a 3, jež mohou být 
upraveny a doplněny v závislosti na vývoji 
finančních postupů, a četnost poskytování 
informací.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Komise je rovněž zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
druh informací, které se zveřejní podle 
odstavce 3a.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Správce AIF spravující jeden nebo 
více AIF využívajících ve významné míře 
pákového efektu zpřístupňuje příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu informace o celkové míře pákového 
efektu, kterou každý jím spravovaný AIF 
využívá, a rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech, 
a jsou-li tyto informace známé, pak také 
míry, v jaké byla jejich aktiva opětovně 
využita v rámci využití pákového efektu.
Uvedené informace zahrnují údaje 
o totožnosti pěti největších zdrojů 
vypůjčené hotovosti nebo cenných papírů 
za každý AIF, který správce AIF spravuje, 
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a objem výpůjčky od každého z daných 
subjektů za každý AIF, který správce AIF 
spravuje.

Odůvodnění

Tato změna je navržena v rámci kompromisního návrhu švédského předsednictví 
a považujeme ji za vhodnou. 

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF měly přístup k informacím 
o využití krátkého prodeje na účet AIF, 
který správce AIF spravuje, pro účely 
určení míry, v jaké krátký prodej přispívá 
k vytváření systémového rizika v rámci 
finančního systému nebo rizika 
chaotických trhů. Příslušné orgány 
domovského členského státu rovněž 
zajistí, aby tyto informace byly souhrnně 
za všechny správce AIF, nad nimiž 
vykonává dohled, zpřístupněny dalším 
příslušným orgánům, Evropskému výboru 
regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) 
zřízenému rozhodnutím Komise 
2009/77/ES ze dne 23. ledna 20091

a ESRB zřízenému podle nařízení 
…/.../ES postupem podle článku 46 
o spolupráci v oblasti dohledu.
________________
1 Úř. věst. L 25, 29. 1. 2009, s. 18.

Odůvodnění

Myslíme si, že není na místě upravovat krátký prodej správci AIF izolovaně. Konstatujeme, že 
důvodová zpráva k této směrnici uznává, že krátký prodej není výlučným hájemstvím správců 
AIF a že Komise vnímá krátký prodej z širšího pohledu. Dále konstatujeme, že to bylo uznáno 
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i kompromisním návrhem švédského předsednictví, který požadavek na shromažďování 
informací nahrazuje, a Gauzèsovou zprávou, která v pozměňovacím návrhu 13 uznává, že by 
krátký prodej měl probíhat v harmonizovaném regulačním rámci. 

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a

Důvěrnost
Tato směrnice nijak nebrání správcům 
AIF v tom, aby svému příslušnému 
orgánu oznámili, že některé informace, 
které poskytují podle této směrnice, jsou 
obchodním tajemstvím nebo mají 
důvěrnou povahu, aniž je tím dotčena 
možnost příslušného orgánu sdílet 
informace s jinými příslušnými orgány 
podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu 
a četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.

2. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se 
podrobněji stanoví informační povinnosti 
týkající se pákového efektu a četnost 
podávání informací příslušným orgánům 
a investorům.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy 
v případech, kdy by se správce AIF v jeho 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci 
v jiných členských státech.

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku
21 a 24 byly souhrnně za všechny správce 
AIF, nad nimiž vykonává dohled, 
zpřístupněny dalším příslušným orgánům
v rámci Unie, ESMA a ESRB. Příslušné 
orgány domovských členských států 
neprodleně poskytnou informace
postupem podle článku 46 o spolupráci 
v oblasti dohledu. Tímto způsobem si 
rovněž neprodleně vyměňuje informace 
s jinými, přímo dotčenými členskými státy 
v případech, kdy by se správce AIF v jeho 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci 
v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

vypouští se

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
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čl. 49 odst. 3.

Odůvodnění

Není na místě, aby Komise stanovila omezení míry využívání pákového efektu na celoevropské 
úrovni, neboť by to bylo nepřiměřené a nezohledňovalo by to obrovskou škálu struktur 
a strategií v rámci odvětví správců AIF. Mohlo by to mít, v případě hospodářského poklesu, 
rovněž procyklický dopad. Tato kompetence by naopak měla zůstat orgánům členského státu 
a mělo by se postupovat u každého případu jednotlivě. 

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt.
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu
správce AIF uložit omezení míry, ve které 
správci AIF mohou využívat pákový efekt.
Domovský členský stát AIF, ESMA, 
ESRB a Komise by o každém takovém
opatření měly být informovány.

Odůvodnění

Není na místě, aby Komise stanovila omezení míry využívání pákového efektu na celoevropské 
úrovni, neboť by to bylo nepřiměřené a nezohledňovalo by to obrovskou škálu struktur 
a strategií v rámci odvětví správců AIF. Mohlo by to mít, v případě hospodářského poklesu, 
rovněž procyklický dopad. Tato kompetence by naopak měla zůstat orgánům členského státu 
a mělo by se postupovat u každého případu jednotlivě. 
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti Oblast působnosti
1. Tento oddíl se vztahuje na: 1. Tento oddíl se vztahuje na:

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou rozhodující vliv na emitenta nebo 
případně na nekótovanou společnost 
s domicilem v Unii, například nabytím 
10 %, 20 %, 30 %, 50 % nebo více
hlasovacích práv;

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 %
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF získat rozhodující vliv na 
emitenta nebo případně na nekótovanou 
společnost, například nabytím 10 %, 
20 %, 30 %, 50 % nebo více hlasovacích 
práv.

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud
dotyčným emitentem nebo nekótovanou
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

2. Články 26 až 30 se použijí, pokud
dotyčný emitent nebo nekótovaná 
společnost, včetně závislých společností, 
zaměstnává méně než 50 osob.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice 
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení nabytí rozhodujícího vlivu 
v nekótované společnosti

Oznámení nabytí významného vlivu 
v nekótované společnosti

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl rozhodujícího vlivu 
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30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

na nekótovanou společnost, oznámil této 
nekótované společnosti a všem ostatním 
akcionářům informace stanovené 
v odstavci 2.

Členské státy zajistí, aby správce AIF 
oznámil emitentovi nebo nekótované 
společnosti, jejich zástupcům 
zaměstnanců, případně samotným 
zaměstnancům, nemají-li takové zástupce, 
příslušnému orgánu správce AIF 
a příslušnému orgánu členského státu, 
v němž jsou emitent nebo nekótovaná 
společnost usazeny, informace stanovené 
v odstavci 2, kdykoli se samostatně nebo 
na základě dohody ujímá prostřednictvím 
jednoho nebo více AIF, které spravuje, 10, 
20, 30, nebo 50 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl
příslušné prahové hodnoty.

2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:

2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:

a) výslednou situaci, pokud jde o hlasovací 
práva;

a) výslednou situaci, pokud jde o hlasovací 
práva;

b) podmínky, za jakých byla 30% prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných
akcionářů;

b) podmínky, za jakých byl rozhodující 
vliv dosažen, včetně úplných 
identifikačních údajů týkajících se
různých správců AIF, AIF a zúčastněných
akcionářů a veškerých osob oprávněných 
jednat s jejich souhlasem, fyzických či 
právnických osob způsobilých k výkonu 
hlasovacího práva jejich jménem, 
a případně řetězce podniků, které ve 
skutečnosti drží hlasovací práva.

c) datum dosažení nebo překročení
prahové hodnoty.

c) datum dosažení nebo překročení
rozhodujícího vlivu.

Pozměňovací návrh 77
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Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a

Kapitálová přiměřenost v cílových 
společnostech

S cílem zabránit možnému 
spekulativnímu rozprodávání majetku 
(tzv. „asset stripping“) by čistá aktiva 
cílové společnosti ovládané AIF měla být 
v souladu s ustanoveními uplatňovanými 
v rámci režimu kapitálové přiměřenosti 
podle druhé směrnice v oblasti práva 
společností.

Odůvodnění

Ustanovení písmene a) čl. 15 odst. 1 druhé směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 
1976 o koordinaci ochranných opatření a ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. b) a čl. 1 odst. 5 
směrnice 2006/68/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2006, kterou se mění 
směrnice Rady 77/91/EHS, jež je používaná pro veřejně obchodované akciové společnosti, by 
mohla „asset stripping“, jako je odprodej jen ke splacení dluhu spojeného s nabytím, pomoci 
bránit, zatímco je současně ponechán dostatečný prostor k tomu, aby docházelo k legitimním 
strategickým restrukturalizacím. 

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice 
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který nabude
nejméně 30 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF jednací 
samostatně nebo na základě dohody 
s jiným správcem AIF, který nabude
rozhodujícího vlivu nad subjektem
emitenta nebo nad nekótovanou 
společností, sdělil emitentovi, nekótované 
společnosti, jejich akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, případně samotným 
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a třetím pododstavci. zaměstnancům, nemají-li takové zástupce, 
informace stanovené v tomto odstavci.
Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
informace uvedené v čl. 6 odst. 3 směrnice 
2004/25/ES.

Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

Pokud jde o emitenta a nekótované 
společnosti, správce AIF zpřístupní:

a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí1;

a) plánované významné prodeje aktiv;

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;

c) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta, především ohledně zaměstnanců.

c) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta, především ohledně zaměstnanců.

Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:
d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli 30% prahové hodnoty;

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli rozhodujícího vlivu;

e) plán rozvoje nekótované společnosti;
f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;

f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;

g) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta nebo nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

ga) osobu, případně osoby oprávněné 
k uzavírání právních ujednání v otázkách 
podnikové strategie a politiky 
zaměstnanosti.

1 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice 
Čl. 28 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví:

2. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví:

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice 
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF
investoval:

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, v nichž AIF má 
rozhodující vliv ve smyslu článku 28:
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Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice 
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.

4. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
podrobný obsah informací poskytovaných 
podle odstavce 1 a 2.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice 
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Přesto, že následkem nabytí rozhodujícího 
vlivu nebo zajištění významného vlivu nad 
emitentem již nejsou akcie tohoto emitenta 
přijímány k obchodování na regulovaném 
trhu, emitent pokračuje v plnění svých 
povinností podle směrnice 2004/109/ES po 
dobu jednoho roku ode dne odchodu 
z regulovaného trhu.
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Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice 
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou prováděcích opatření
uvedených ve třetím pododstavci mohou 
příslušné orgány stanovit omezení nebo 
podmínky pro nabízení AIF podle tohoto 
článku.

S výhradou aktů v přenesené pravomoci
uvedených ve třetím pododstavci mohou 
příslušné orgány stanovit omezení nebo 
podmínky pro nabízení AIF podle tohoto 
článku.

Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví druhy omezení nebo podmínek, 
které lze uložit ve vztahu k nabízení AIF 
podle druhého pododstavce tohoto 
odstavce. Tato opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Komise je zmocněna přijmout v souladu 
s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
druhy omezení nebo podmínek, které lze 
uložit ve vztahu k nabízení AIF podle 
druhého pododstavce tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy může domovský členský stát 
správce AIF povolit správci AIF nabízet 
na jeho území AIF s domicilem mimo 
Unii.
Dovoluje-li AIF vyplacení, o němž mohou 
rozhodnout investoři, je tato možnost 
podmíněna domicilem AIF v Unii nebo 
existencí dohody o spolupráci, která 
zajišťuje účinnou výměnu všech 
důležitých informací pro účely 
monitorování systémového rizika, 
uzavřené mezi:
a) příslušnými orgány členského státu, 
v němž je AIF nabízen, a příslušnými 
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orgány dotyčné třetí země;
b) správcem AIF a orgánem dohledu nad 
tímto správcem AIF;
c) orgánem dohledu nad správcem AIF 
a orgánem ESMA.

Odůvodnění

Nový odstavec 4a, který by umožnil jednotlivým členským státům ponechat si své vlastní 
výjimky pro soukromé umisťování, je nutný proto, aby se předešlo významnému negativnímu 
dopadu na penzijní fondy EU a další investory, které by z toho jinak mohly plynout, pokud by 
neměly přístup k fondům ze zemí mimo EU. 

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice 
Čl. 33 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise postupem podle čl. 49 odst. 2 
přijme prováděcí opatření, jimiž se 
stanoví:

7. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví:

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud
je daná třetí země uvedena na seznamu 
OECD jurisdikcí, které do značné míry 
provedly mezinárodně dohodnuté zásady 
zdanění.
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Odůvodnění

Požadavek, aby země domicilu AIF třetí země měla dohodu zajišťující výměnu informací 
s každým členským státem, ve kterém tento fond bude nabízen, je nepatřičnou zátěží a snížil by 
v praxi pravděpodobně schopnost členských států povolit nabízení takového AIF na svém 
území v souladu s výjimkami pro soukromé umisťování. 

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice 
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

2. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci , jimiž se stanoví 
kritéria pro posouzení rovnocennosti 
standardů a pravidel oceňování 
používaných ve třetích zemích, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. b).

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice 
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která
uvádějí, že standardy a pravidla oceňování 
obsažená v právních předpisech třetí země 
jsou rovnocenné standardům a pravidlům 
použitelným ve Společenství.

3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 je Komise zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, které uvádějí, že 
standardy a pravidla oceňování obsažená 
v právních předpisech třetí země jsou 
rovnocenné standardům a pravidlům 
použitelným v Unii.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice 
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.

3. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
kritéria pro posouzení rovnocennosti 
obezřetnostních pravidel, dohledu 
a předpisů třetích zemí, jak je uvedeno 
v odstavci 1.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice 
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
3 Komise postupem podle čl. 49 odst. 2 
přijme prováděcí opatření, která uvádějí, 
že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

4. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
3 je Komise zmocněna přijmout v souladu 
s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, která uvádějí, že 
obezřetnostní pravidla, dohled a předpisy 
třetí země jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
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jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

jež vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice 
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření
s cílem stanovit:

2. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci s cílem stanovit:

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice 
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice 
Čl. 39 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí:

3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 je Komise zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, které uvádějí:
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Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;

a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou
přiměřeně rovnocenné této směrnici, 
pokud jde o správce AIF a AIF dané 
velikosti, typu nebo komplikovanosti, 
a účinně uplatňované;

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice 
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise postupem podle čl. 49 odst. 2 
přijme prováděcí opatření týkající se 
postupů výměny informací mezi 
příslušnými orgány.

5. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci týkající se postupů 
výměny informací mezi příslušnými 
orgány.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice 
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavce 1.

3. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví 
způsoby, obsah a četnost výměny 
informací poskytovaných podle odstavce 1.



AD\815631CS.doc 61/63 PE438.149v03-00

CS

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice 
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření
týkající se postupů pro ověřování na místě 
a šetření.

4. Komise je zmocněna přijmout 
v souladu s článkem 49 této směrnice akty 
v přenesené pravomoci týkající se postupů 
pro ověřování na místě a šetření.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice 
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor Akty v přenesené pravomoci

1. Komisi je nápomocen Evropský výbor 
pro cenné papíry zřízený rozhodnutím 
Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 
2001 o zřízení Evropského výboru pro 
cenné papíry. 

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 5, čl. 12 
odst. 3, článku 13, čl. 16 odst. 4, čl. 18 
odst. 4, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 3, čl. 21 
odst. 4, čl. 24 odst. 2, čl. 25 odst.3, čl. 28 
odst. 2, čl. 29 odst. 4, čl. 31 odst. 3, čl. 33 
odst. 7, čl. 37 odst. 2, čl. 37 odst. 3, čl. 38 
odst. 3, čl. 38 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 39 
odst. 3, čl. 45 odst.5, čl. 46 odst. 3, čl. 47 
odst. 4 a článku 53 se Komisi svěřují 
v souladu s podmínkami stanovými v odst. 
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2 a 3.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, s ohledem 
na ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

2. Přenesení pravomocí je platné po dobu 
tří let ode dne vstupu této směrnice 
v platnost a prodlužuje se na žádost 
Komise, podanou nejpozději jeden měsíc 
před skončením období přenesení 
pravomocí, vždy o tři roky, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
do tří měsíců od podání žádosti námitky. 

Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí kdykoli zrušit.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na 
ustanovení článku 8 zmíněného 
rozhodnutí.

3. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle tohoto článku vstoupí v platnost 
pouze tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří 
měsíců Evropský parlament nebo Rada 
žádné námitky.
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