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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) v případě výrazného zvýšení ceny 
finančního nástroje v obchodním systému, 
které je zjevně neúměrné předchozím 
hodnotám a nemá žádnou spojitost se 
skutečnou finanční situací emitenta, a jež 
má tedy tendenci k vyvolání systémových 
rizik ve formě bublin na trhu s aktivy, by 
měly mít příslušné orgány možnost prodej 
příslušného nástroje v rámci daného 
systému dočasně zakázat, neboť je 
zapotřebí, aby mohly v případě potřeby 
rychle zasáhnout.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Jelikož některé členské státy již 
zavedly omezení krátkého prodeje a jelikož 
je stanoveno přijetí aktů v přenesené 
pravomoci a závazných technických 
norem, bez nichž by nebylo užitečné 
zaváděný rámec používat, je nutné, aby 
byla poskytnuta dostatečná časová lhůta,

(37) Jelikož pouze některé členské státy již 
zavedly omezení krátkého prodeje, mělo by 
celounijní nařízení vstoupit v platnost co 
nejdříve. To je zapotřebí i z důvodu 
přetrvávající značné nestability trhu 
a problémů spojených se swapy úvěrového 
selhání státu. Stabilizace, kterou chce 
takové celounijní nařízení zavést, je tedy 
pro Unii jako celek velmi naléhavá.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
selhání emitenta, má-li daná fyzická nebo 
právnická osoba dlouhou pozici ve 
státních dluhopisech tohoto emitenta nebo 
jakoukoli dlouhou pozici v dluhopisech 
emitenta, u kterého existuje vysoká 
korelace mezi cenou jeho dluhopisů 
a cenou závazků členského státu nebo 
Unie. Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že 
fyzická nebo právnická osoba má nekrytou 
pozici ve swapech úvěrového selhání 
týkajících se závazku členského státu nebo 
Unie, v míře, v jaké tyto swapy úvěrového 
selhání neslouží k zajištění proti riziku 
snížení úvěruschopnosti emitenta, má-li 
daná fyzická nebo právnická osoba jinou 
pozici, jejíž hodnota bude tímto snížením 
pravděpodobně negativně ovlivněna. 
Strana, která je na základě swapu 
úvěrového selhání povinna provést platbu 
nebo vyplatit náhradu v případě selhání 
nebo úvěrové události týkající se 
referenčního subjektu, nemá z důvodu této 
povinnosti nekrytou pozici pro účely 
tohoto odstavce.

Odůvodnění

Swapy úvěrového selhání týkající se státních dluhopisů jsou účinným prostředkem ke zmírnění 
rizika u celé škály nástrojů, a nejen u podkladových státních dluhopisů – např. u dluhopisů 
vydaných podniky, jejichž úvěruschopnost je úzce spjata s příslušným státem. Zavedení 
omezení nebo požadavků na zveřejňování v souvislosti s účastníky trhu, kteří používají swapy 
úvěrového selhání k zajišťování proti riziku spojenému s podnikovými dluhopisy, odradí tyto 
účastníky od investování do těchto dluhopisů, což pak bude mít vliv na schopnost podniků 
získávat finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
oznamovací povinnost je procentní podíl 
rovný 0,2 % hodnoty vydaného akciového 
kapitálu dotčené společnosti a dále 
každých 0,1 %.

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
oznamovací povinnost je procentní podíl 
rovný 1 % hodnoty vydaného akciového 
kapitálu dotčené společnosti a dále 
každých 0,1 %.

Odůvodnění

1 % je vhodnějším číslem pro to, co by mohlo znamenat systémové riziko. Jinak by toto 
nařízení patrně pouze ukládalo další administrativní břemeno postrádající přiměřený poměr 
nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, zavede postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
provádějí pokyny, označovaly pokyny 
k prodeji jako pokyny ke krátkému prodeji, 
pokud prodávající provádí krátký prodej 
daných akcií. Obchodní systém alespoň 
denně zveřejňuje v souhrnné podobě objem 
pokynů označených jako pokyny ke 
krátkému prodeji.

Obchodní systém, ve kterém jsou akcie 
přijaty k obchodování, nebo investiční 
podnik, který jménem klientů provádí 
pokyny týkající se těchto nástrojů mimo 
obchodní systém, zavedou postupy 
zajišťující, aby fyzické nebo právnické 
osoby, které v tomto obchodním systému 
nebo prostřednictvím investičního 
podniku provádějí pokyny, byly schopny 
označovat pokyny k prodeji jako pokyny 
ke krátkému prodeji, pokud prodávající 
provádí krátký prodej daných akcií. 
Obchodní systém alespoň denně zveřejňuje 
v souhrnné podobě objem pokynů 
označených jako pokyny ke krátkému 
prodeji.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Údaje o pokynech ke krátkému prodeji 
a o krátkých prodejích jsou poskytovány 
příslušnému orgánu domovského 
členského státu obchodního systému nebo 
investičního podniku, který jménem 
klientů provádí pokyny týkající se těchto 
nástrojů mimo obchodní systém. Tyto 
údaje zahrnují alespoň totožnost fyzické či 
právnické osoby, která vydává pokyn, 
časový údaj o tom, kdy byl pokyn zanesen 
do knihy objednávek, časový údaj o tom, 
kdy byl pokyn proveden či odstraněn 
z knihy objednávek, a cenu a objem 
pokynu a podmínky jeho provedení. 
Přístup k těmto údajům získá rovněž 
relevantní příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
používání odstavce 1 se Komisi svěřuje 
pravomoc přijmout prováděcí technické 
normy stanovující postup, který je třeba 
dodržet při označování pokynů, a společný 
formát poskytovaných údajů, aby se 
usnadnila konsolidace údajů.
Prováděcí technické normy uvedené 
v prvním pododstavci se přijmou 
v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.
Orgán ESA (ESMA) předloží Komisi 
návrh prováděcích technických norem do 
[31. prosince 2011].
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba, která 
má čistou krátkou pozici ve vztahu 
k vydanému akciovému kapitálu 
společnosti, jejíž akcie jsou přijaty 
k obchodování v obchodním systému, 
zveřejní podrobné informace o této pozici 
vždy, když tato pozice dosáhne příslušné 
prahové hodnoty pro zveřejnění uvedené 
v odstavci 2 nebo pod tuto hodnotu 
poklesne.

1. Relevantní příslušný orgán denně 
zveřejňuje podrobnosti o souhrnné 
hodnotě čistých krátkých pozic 
připadajících na každou akcii, ve vztahu 
k níž obdržel oznámení podle článku 5.
Toto zveřejňování neidentifikuje držitele 
čisté krátké pozice.

Odůvodnění

Sdělování jednotlivých krátkých pozic veřejnosti nepomáhá regulačním orgánům při 
odhalování zneužívání trhu a pojí se s ním tři nevýhody: 1) vystavuje držitele krátkých pozic 
nebezpečí vytěsňování z krátkých pozic (tzv. „short squeeze“) a dalšího zneužívajícího 
chování, 2) podporuje stádní chování, např. zvyšuje pravděpodobnost, že nesofistikovaní 
investoři začnou prodávat, uvidí-li nějakého sofistikovanějšího investora s krátkou pozicí, 
a tím zhorší pokles trhu, a 3) snižuje likviditu, neboť investoři nechtějí, aby se o jejich 
krátkých pozicích dozvěděly podniky, a proto se budou krátkému prodeji raději vyhýbat. 
Souhrnné sdělování poskytuje účastníkům trhu užitečné informace o celkovém objemu 
významných krátkých pozic.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušnou prahovou hodnotou pro 
zveřejnění je procentní podíl rovný 0,5 % 
hodnoty vydaného akciového kapitálu 
dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.

vypouští se
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Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 a za podmínek uvedených 
v článcích 37 a 38 prahové hodnoty 
zmíněné v odstavci 2 změnit 
s přihlédnutím k vývoji na finančních 
trzích.

vypouští se

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

1. Fyzická nebo právnická osoba může 
provést krátký prodej akcií přijatých 
k obchodování v obchodním systému nebo 
krátký prodej státních dluhových nástrojů 
pouze při splnění jedné z těchto podmínek,
a to do 23:59 hod. toho dne obchodování, 
v němž tato osoba provede krátký prodej:

Odůvodnění
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Tento pozměňovací návrh (a následující změny tohoto článku) zachovává náležité kontroly 
nekrytých krátkých prodejů, neboť vyžaduje, aby účastníci trhu buď získali cenné papíry do 
konce dne obchodování, anebo své krátké pozice pokryli, a současně lépe odráží praktické 
fungování trhu a předchází tomu, aby bylo u každé navrhované transakce předem 
stanovováno omezení možnosti výběru likvidních prostředků.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) tato fyzická nebo právnická osoba 
odkoupila dané akcie nebo státní dluhové 
nástroje;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) tato fyzická nebo právnická osoba má 
uzavřeno ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
byly lokalizovány a rezervovány pro 
zapůjčení dané fyzické nebo právnické
osobě tak, aby bylo možné ve stanovené 
lhůtě provést vypořádání.

(c) tato fyzická nebo právnická osoba 
uzavřela ujednání s třetí stranou, v rámci 
kterého tato třetí strana potvrdila, že 
příslušné akcie nebo státní dluhové nástroje 
budou k dispozici pro zapůjčení této osobě 
nebo pro vypořádání krátkého prodeje 
v den, kdy je nutné provést vypořádání.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 se nepoužijí pro 1. Články 5, 6, 7, 8 a 12 a jakákoli 
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činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

omezení nebo požadavky uložené podle 
článků 16, 17, 18 nebo 24 se nepoužijí pro 
činnosti investičního podniku nebo 
subjektu z třetí země nebo místního 
podniku, které jsou členy obchodního 
systému nebo trhu ve třetí zemi, jejíž 
právní a dohledový rámec byl prohlášen za 
rovnocenný v souladu s odstavcem 2, 
pokud obchodují na vlastní účet 
s finančním nástrojem, ať obchodovaným 
v obchodním systému nebo mimo 
obchodní systém, při plnění jednoho nebo 
obou těchto úkolů:

Odůvodnění

Tvůrci trhu by rovněž měli být vyloučeni z veškerých omezení nebo požadavků uložených ve 
výjimečných situacích, protože v těchto situacích má úkol tvůrců trhu, kterým je zajišťovat 
likviditu trhu, stejnou důležitost.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) obchodování formou stanovování 
pevných současných dvousměrných 
kotací, které mají srovnatelnou velikost 
a konkurenční ceny, přičemž výsledkem je 
pravidelné a průběžné zajišťování likvidity 
na trhu;

(a) obchodování formou stanovování 
pravidelných a trvalých dvousměrných 
kotací, které mají srovnatelnou velikost 
a konkurenční ceny, přičemž výsledkem je 
pravidelné a průběžné zajišťování likvidity 
na trhu;

Odůvodnění

„Pravidelných a trvalých“ nejlépe vystihuje reálnou situaci, v níž tvůrci trhu vykonávají svou 
činnost.  

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) pokud investiční podnik provádí pro 
klienta pokyn, jímž klient pokrývá 
dlouhou otevřenou pozici.

Odůvodnění

Tato situace může skutečně nastat u pokynu k zajištění otevřené pozice (např. „hedging“), 
přičemž taková operace již není spekulativní, a tudíž nejde o rizikovou operaci.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Články 8 a 12 se nepoužijí pro činnosti 
fyzické nebo právnické osoby, pokud tato 
osoba na základě dohody s emitentem 
státních dluhopisů plní úlohu 
oprávněného primárního dealera
a obchoduje na vlastní účet s finančním 
nástrojem v souvislosti s operacemi na 
primárním nebo sekundárním trhu, které se 
týkají těchto státních dluhopisů.

3. Články 8 a 12 a jakákoli omezení nebo 
požadavky týkající se státních dluhopisů 
uložené podle článků 16, 17, 18 nebo 24
se nepoužijí pro činnosti fyzické nebo 
právnické osoby, pokud je tato osoba na 
základě dohody s emitentem státních 
dluhopisů oprávněným primárním 
dealerem a obchoduje na vlastní účet 
s finančním nástrojem v souvislosti 
s operacemi na primárním nebo 
sekundárním trhu, které se týkají těchto 
státních dluhopisů členského státu.

Odůvodnění

Primární dealeři budou mít větší kapacitu k získávání státních dluhopisů a k zajišťování 
likvidity trhu, pokud se budou moci zajišťovat pomocí větší škály státních dluhových nástrojů, 
a nejen pomocí státních dluhových nástrojů, jichž jsou primárními dealery.



PE454.492v02-00 12/17 AD\854824CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušný orgán domovského členského 
státu může použití výjimky zakázat, pokud 
usoudí, že daná fyzická nebo právnická 
osoba nesplňuje podmínky výjimky. 
Případný zákaz se uloží během lhůty třiceti
kalendářních dnů uvedené v předchozím 
pododstavci anebo později, v případě, že se 
příslušný orgán dozví, že u dané osoby 
došlo ke změnám okolností, kvůli nimž 
přestala uvedené podmínky splňovat.

6. Příslušný orgán domovského členského 
státu může použití výjimky zakázat, pokud 
usoudí, že daná fyzická nebo právnická 
osoba nesplňuje podmínky výjimky. 
Případný zákaz se uloží během lhůty 
patnácti kalendářních dnů uvedené 
v předchozím pododstavci anebo později, 
v případě, že se příslušný orgán dozví, že 
u dané osoby došlo ke změnám okolností, 
kvůli nimž přestala uvedené podmínky 
splňovat.

Odůvodnění

Patnáct dnů je s ohledem na rychlost provádění transakcí realističtější lhůta.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) dlouhý prodej, při kterém dochází 
k výraznému zvýšení ceny finančního 
nástroje a který je zjevně neúměrný 
předchozím hodnotám a nemá žádnou 
spojitost se skutečnou finanční situací 
emitenta, a  je tedy náchylný k vyvolání 
systémových rizik ve formě bublin.

Odůvodnění

Dlouhý prodej může být rovněž nebezpečný, pokud vede k vytvoření bublin. Pokud mohou tyto 
bubliny aktivovat systémová rizika (jako v případě „dot com“ bubliny v USA), měly by mít 
příslušné orgány možnost zasáhnout a zabránit vytvoření těchto bublin.
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokles hodnoty činí v případě akcií 10 % 
nebo více a v případě jiných tříd finančních 
nástrojů hodnotu, kterou stanoví Komise.

Pokles hodnoty činí v případě akcií 15 % 
nebo více a v případě jiných tříd finančních 
nástrojů hodnotu, kterou stanoví Komise.

Odůvodnění

V současné době se za práh růstu (růstové spirály) obecně považuje 15 %. Symetrie si žádá 
uplatnit tentýž práh i na pokles hodnoty. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy 
stanovující způsob výpočtu 10% poklesu 
u akcií a poklesu hodnoty stanoveného 
Komisí podle odstavce 4.

Na Komisi se přenášejí pravomoci 
přijmout regulační technické normy 
stanovující způsob výpočtu 15% poklesu 
u akcií a poklesu hodnoty stanoveného 
Komisí podle odstavce 4.

Odůvodnění

V současné době se za práh růstu (růstové spirály) obecně považuje 15 %. Symetrie si žádá
uplatnit tentýž práh i na pokles hodnoty. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 



PE454.492v02-00 14/17 AD\854824CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán na svých internetových 
stránkách zveřejní oznámení o každém 
rozhodnutí uložit nebo obnovit opatření 
uvedené v článcích 16 až 19.

1. Orgán ESMA i příslušný orgán na svých 
internetových stránkách zveřejní oznámení 
o každém rozhodnutí uložit nebo obnovit 
opatření uvedené v článcích 16 až 19.

Odůvodnění

Soustředěním rozhodnutí o uložení nebo obnovení opatření na jedno místo (orgán ESMA) se 
tato rozhodnutí urychlí. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESA (ESMA) opatření podle 
tohoto článku pravidelně přezkoumává, 
a to nejméně jednou za tři měsíce. Není-li 
opatření po uplynutí tohoto tříměsíčního 
období obnoveno, automaticky přestává 
platit.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vysvětlení účelu transakce a uvedení, 
zda je prováděna za účelem zajištění proti 
riziku, nebo za jiným účelem;

(a) vysvětlení účelu transakce;

Odůvodnění
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Lidé nevstupují do tohoto druhu transakcí pouze za účelem krytí rizika, ale mohou i čistě 
spekulovat. Důležité je zajistit, aby transakce tohoto druhu nebyly (na základě poskytnutých 
informací) používány k manipulaci či zneužívání trhu.  

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) informace pro ověření podkladového 
rizika, pokud je transakce prováděna za 
účelem zajištění.

vypouští se

Odůvodnění

Lidé nevstupují do tohoto druhu transakcí pouze za účelem krytí rizika, ale mohou i čistě 
spekulovat. Důležité je zajistit, aby transakce tohoto druhu nebyly (na základě poskytnutých 
informací) používány k manipulaci či zneužívání trhu.  

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány uzavřou dohody 
o spolupráci týkající se výměny informací 
s příslušnými orgány třetích zemí pouze 
v případě, že sdělené informace podléhají 
zárukám dodržování služebního tajemství, 
které jsou alespoň rovnocenné zárukám 
stanoveným v článku 29. Výměna 
informací musí sloužit k plnění úkolů 
dotyčných příslušných orgánů.

3. Příslušné orgány neuzavírají dohody 
o spolupráci s třetími zeměmi, pokud tyto 
dohody vedou k dalším povinnostem 
členských států nad povinnosti týkající se
poskytování informací. Dohody 
o spolupráci týkající se výměny informací 
se uzavírají s příslušnými orgány třetích 
zemí pouze v případě, že sdělené 
informace podléhají zárukám dodržování 
služebního tajemství, které jsou alespoň 
rovnocenné zárukám stanoveným v článku 
29. Výměna informací musí sloužit 
k plnění úkolů dotyčných příslušných 
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orgánů.

Odůvodnění

Jedná se o vylepšení textu, neboť ten jinak ukládá příslušným orgánům právní povinnost 
uzavírat dohody o spolupráci, aniž by bylo jasné, co se stane, pokud k tomu nedojde. Je třeba 
rovněž jasně říci, že dohody o spolupráci nesmí ukládat určité povinnosti členským státům 
(např. přijímat reciproční opatření), neboť to by mohlo být v rozporu s ústavami členských 
států a s tímto nařízením.
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