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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj zastává názor, že ratingové agentury poskytují pokrokové názory a provádějí 
výzkum úvěrového rizika, přičemž hrají hodnotnou úlohu na finančních trzích, neboť udávají 
orientační bod, který je snadno srozumitelný pro účastníky trhu, jako jsou subjekty 
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativní investiční 
fondy (AIF).

SKIPCP a AIF by však měly samostatně posuzovat stanoviska ratingových agentur a úvěrové 
riziko, čímž dají najevo svůj souhlas či nesouhlas se stanovisky agentur. V tomto ohledu je 
rating pro trhy důležitý, protože se osvědčil jako cenný nástroj hodnocení úvěrového trhu. 
Neměl by však být chápán jako jediný ukazatel úvěrového rizika.

Rating vyjadřuje pouze stanovisko k relativnímu budoucímu úvěrovému riziku subjektů, 
úvěrovým závazkům, dluhopisům nebo obdobným cenným papírům a je užitečným měřítkem 
budoucí bonity. Nehodnotí však žádné další riziko a jako takový by neměl být zástupným 
hodnocením dalších charakteristik cenných papírů, do kterých investují SKIPC a AIF, jako je 
riziko likvidity, nestálost cen nebo obchodovatelnost. 

Zpravodaj se dále domnívá, že oficiální uznání a používání ratingu může vést ke zkreslení 
v podnikání ratingových agentur. Dalekosáhlé zavedení ratingu do právních nástrojů, jako 
jsou směrnice o UCITS a AIF, může ovlivnit způsob jeho využívání ze strany regulovaných 
podniků, kritéria, na základě nichž si manažeři těchto podniků vybírají ratingové agentury 
a soutěž mezi jednotlivými agenturami. 

Přímé zahrnutí ratingu do režimu dohledu nad SKIPC a AIF vytváří pobídky pro účastníky 
trhu, aby namísto provádění vlastních úvěrových analýz nadměrně zohledňovali stanoviska 
ratingových agentur. Vzhledem k výše uvedenému zpravodaj podporuje tento legislativní 
návrh, který předložila Evropská komise.

******

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby navrhl, aby Evropský parlament přijal svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu 
Komise.


