
PR\1213390CS.docx PE657.375v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2020/0152(COD)

18.9.2020

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity 
pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Markus Ferber



PE657.375v01-00 2/16 PR\1213390CS.docx

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem 
napomoci oživení po pandemii COVID-19
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0280),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0210/2020)),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 4 se zrušuje; odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Orgán ESMA vypracuje návrh 
regulačních technických norem s cílem 
poskytnout pokyny ohledně kvalitativních 
kritérií určených k posouzení, zda se 
uplatní výjimky vymezené v prvním 
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odstavci.
Orgán ESMA předloží Komisi tento návrh 
regulačních technických norem do 1. 
dubna 2021.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout 
regulační technické normy uvedené 
v prvním pododstavci v souladu s 
články 10 až 14 nařízení (EU) 
č. 1095/2010.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 4 – bod 1 – bod 50a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový bod 50a, který zní: vypouští se
50a) „podnikovými dluhopisy s 
doložkami o učinění všeho“ podnikové 
*dluhopisy s klauzulí, která emitentovi v 
případě předčasného splacení ukládá 
povinnost vrátit investorovi výši jistiny 
dluhopisu a čistou současnou hodnotu 
kuponů, kterou by investor obdržel, pokud 
by dluhopis nebyl splacen;“

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 7a



PR\1213390CS.docx 7/16 PE657.375v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) v čl. 16 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Požadavky stanovené v druhém až pátém 
pododstavci tohoto odstavce se nevztahují 
na podnikové dluhopisy s doložkami o 
učinění všeho.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 16a
Výjimky z požadavků na řízení produktů
Investiční podniky jsou vyňaty z 
požadavků na řízení produktů 
vymezených v článcích 16 a 24 této 
směrnice za předpokladu, že předmět 
jejich investiční služby se týká jedné z 
následujících položek:
i) akcií přijatých k obchodování na 
regulovaném trhu nebo na rovnocenném 
trhu třetí země nebo v mnohostranném 
obchodním systému, pokud se jedná o 
akcie společností, kromě akcií subjektů 
kolektivního investování nepatřících mezi 
SKIPCP a akcií zahrnujících derivátový 
nástroj;
ii) dluhopisů nebo jiných forem 
dluhových cenných papírů přijatých k 
obchodování na regulovaném trhu nebo 
na rovnocenném trhu třetí země nebo v 
mnohostranném obchodním systému, 
kromě těch, které zahrnují derivátový 
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nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje 
zákazníkovi porozumění souvisejícímu 
riziku; nebo
iii) akcií nebo podílových jednotek ve 
SKIPCP, kromě strukturovaných SKIPCP 
uvedených v čl. 36 odst. 1 druhém 
pododstavci nařízení (EU) č. 583/2010.”;

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Článek 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 16b
Výzkum
1. Odchylně od ustanovení čl. 13 
odst. 1 až 8 směrnice Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/593 se investiční 
podniky zajišťující správu portfolia či jiné 
investiční nebo doplňkové služby nemusí 
řídit požadavky uvedenými v těchto 
odstavcích ohledně poskytování služeb 
výzkumu třetími stranami těmto 
podnikům, a to v jakémkoli z 
následujících případů:
a) výzkum se provádí výlučně ve 
vztahu k emitentům, kteří nepřekročili 
hodnotu tržní kapitalizace ve výši 10 
miliard EUR v období 36 měsíců před 
poskytnutím služeb výzkumu;
b) výzkum se provádí výlučně v 
souvislosti s nástroji fixního příjmu.
2. Odchylně od ustanovení čl. 13 
odst. 1 až 8 směrnice Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/593 smí investiční 
podnik, který využije možnosti uvedené v 
odstavci 10 směrnice v přenesené 
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působnosti, uhradit poskytnuté služby 
provádění transakcí a služby výzkumu 
společně za předpokladu, že jsou splněny 
všechny následující podmínky:
a) před poskytnutím služeb provádění 
transakcí nebo výzkumu byla uzavřena 
mezi investičním podnikem a 
poskytovatelem výzkumu smlouva, v níž je 
určeno, která část společné platby se 
vztahuje na výzkum;
b) investiční podnik informuje o 
společné platbě svého zákazníka;
c) v případě výzkumu uvedeného v čl. 
13 odst. 10 písm. a) směrnice Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2017/593 jsou 
služby provádění transakcí, za něž je 
hrazena společná platba, poskytovány 
výhradně ve vztahu k emitentům, kteří 
nepřekročili hodnotu tržní kapitalizace ve 
výši 10 miliard EUR v období 36 měsíců 
před poskytnutím služeb výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Tento odstavec se nevztahuje na 
podnikové dluhopisy s doložkami o 
učinění všeho.“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Je-li smlouva o nákupu nebo prodeji 
finančního nástroje uzavřena za použití 
prostředků pro komunikaci na dálku, může 
investiční podnik poskytnout informace o 
nákladech a poplatcích v elektronické 
podobě, a to bez zbytečného odkladu po 
uzavření obchodu, jsou-li splněny veškeré 
následující podmínky:

„Je-li smlouva o nákupu nebo prodeji 
finančního nástroje uzavřena za použití 
prostředků pro komunikaci na dálku, může 
investiční podnik poskytnout informace o 
nákladech a poplatcích, a to bez 
zbytečného odkladu po uzavření obchodu, 
jsou-li splněny veškeré následující 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) v čl. 25 odst. 6 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Ustanovení tohoto odstavce se 
nevztahuje na povinnosti týkající se 
prahových hodnot pro podávání zpráv o 
ztrátách, jak jsou stanoveny v článku 25a 
směrnice.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 25 – odst. 8 – návětí
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Platné znění Pozměňovací návrh

5b) v čl. 25 odst. 8 se návětí mění 
takto:

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 89 zaručující, že 
investiční podniky při poskytování 
investičních nebo doplňkových služeb 
svým zákazníkům jednají v souladu se 
zásadami stanovenými v odstavcích 2 až 6 
tohoto článku, včetně informací, které je 
třeba získat při posuzování vhodnosti nebo 
přiměřenosti služeb a finančních nástrojů 
pro zákazníky, kritérií k posouzení 
nekomplexních finančních nástrojů pro 
účely odst. 4 písm. a) bodu vi) tohoto 
článku, obsahu a formátu záznamů a dohod 
za účelem poskytování služeb zákazníkům 
a obsahu a formátu pravidelných zpráv 
zákazníkům o poskytovaných službách. 
Tyto akty v přenesené pravomoci 
zohledňují:

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 89 zaručující, že 
investiční podniky při poskytování 
investičních nebo doplňkových služeb 
svým zákazníkům jednají v souladu se 
zásadami stanovenými v odstavcích 2 až 6 
tohoto článku, včetně informací, které je 
třeba získat při posuzování vhodnosti nebo 
přiměřenosti služeb a finančních nástrojů 
pro zákazníky, kritérií k posouzení 
nekomplexních finančních nástrojů pro 
účely odst. 4 písm. a) bodu vi) tohoto 
článku, obsahu a formátu záznamů a dohod 
za účelem poskytování služeb zákazníkům 
a obsahu a formátu pravidelných zpráv 
zákazníkům o poskytovaných službách, 
avšak s výjimkou povinností týkajících se 
prahových hodnot pro podávání zpráv o 
ztrátách stanovených v článku 25a. Tyto 
akty v přenesené pravomoci zohledňují:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20200326)

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c) vkládá se článek 25a, který zní:
„Článek 25a
Prahové hodnoty pro podávání zpráv o 
ztrátách
1. Investiční podniky poskytující 
službu správy portfolií informují 
zákazníka, pokud se celková hodnota 
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portfolia oceněná na začátku každého 
vykazovaného období sníží o 20 % a poté 
o násobky 10 %, a to nejpozději do konce 
pracovního dne, kdy byla tato prahová 
hodnota překročena, anebo, byla-li 
prahová hodnota překročena 
v nepracovní den, do skončení 
následujícího pracovního dne. 
2. Investiční podniky, které obsluhují 
účet neprofesionálního zákazníka 
zahrnující pozice v obchodech 
s finančními nástroji s pákovým 
efektem nebo pozice v obchodech 
s podmíněným závazkem, informují 
zákazníka, pokud se počáteční hodnota 
každého nástroje sníží o 10 % a poté o 
násobky 10 %. Zprávy podle tohoto 
odstavce by měly být podávány podle 
jednotlivých nástrojů, není-li se 
zákazníkem sjednáno jinak, a podávány 
jsou nejpozději do konce pracovního dne, 
kdy byla prahová hodnota překročena, 
anebo, byla-li prahová hodnota 
překročena v nepracovní den, do skončení 
následujícího pracovního dne.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 27 – odst. 10 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) v čl. 27 odst. 10 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Regulační normy uvedené v tomto 
odstavci se však nepoužijí do ... [datum 
vstupu této pozměňující směrnice v 
platnost + 2 roky].“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2014/65/EU
Čl. 29 a  – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Požadavky stanovené v čl. 24 
odst. 4 písm. c) se nevztahují na jiné 
služby poskytované profesionálním 
zákazníkům než na investiční poradenství 
a správu portfolia.

(1) Požadavky stanovené v čl. 24 odst. 4 
písm. c) se nevztahují na služby 
poskytované profesionálním zákazníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2014/65/EU
Přiloha II – II.1. Identifikační kritéria – pododstavec 5 – odrážka 1

Platné znění Pozměňovací návrh  

11a) v příloze II, bodu II.1, pátém 
pododstavci se první odrážka mění takto: 

– v minulých čtyřech čtvrtletích provedl 
zákazník na příslušném trhu obchody 
ve značném objemu a s průměrnou četností 
10 obchodů za čtvrtletí;

– v minulých čtyřech letech provedl 
zákazník na příslušném trhu obchody 
ve značném objemu a s průměrnou četností 
15 obchodů za rok;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20200326)
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Informování o nákladech a poplatcích:

Komise ve svém návrhu zavádí výjimku pro investiční podniky z povinnosti informovat jejich 
profesionální zákazníky a způsobilé protistrany o nákladech a poplatcích týkajících se jiných 
služeb než investičního poradenství a správy portfolia podle směrnice o trzích finančních 
nástrojů (MiFID).

Služby investičního poradenství a správy portfolia by rovněž měly být vyňaty z povinnosti 
informovat profesionální zákazníky o nákladech a poplatcích (s doložkou o účasti), neboť tito 
zákazníci by měli být obecně obeznámeni s náklady za služby tohoto druhu. 

Technická poznámka: ustanovení o investičním poradenství a správě portfolia se nevztahuje 
na způsobilé protistrany.

Změny jsou obsaženy v PN 12.

Zprávy o nejlepším způsobu provedení:

Návrh COM pouze pozastavuje použitelnost regulační technické normy 27 (čl. 27 odst. 
3 směrnice MiFID; požadavky na podávání zpráv o místech nejlepšího způsobu provedení), 
ale nikoli použitelnost regulační technické normy 28 (čl. 27 odst. 10 směrnice MiFID; 
požadavky na investiční podniky ohledně informování jejich zákazníků o nejlepším způsobu 
provedení).

Vzhledem k tomu, že povinnost podávat zprávy je pro investiční podniky (a nikoli u míst 
provedení) nejvíce problematická, a s ohledem na vazby mezi oběma regulačními 
technickými normami a pochybnou užitečností podávání zpráv o nejlepším způsobu 
provedení neprofesionálním zákazníkům se jeví pozastavení použitelnosti regulačních 
technických norem 27 a 28 jako opodstatněné.

Změny jsou obsaženy v PN 11.

Řízení produktů:

Návrh komise vyjímá dluhopisy s doložkou o splacení z ustanovení o řízení produktů. 

Výjimka z těchto požadavků by měla být rozšířena na ostatní základní produkty, jako jsou 
dluhopisy s pevným výnosem, SKIPCP a akcie obchodované na regulovaných trzích.

Došlo k vypuštění příslušné části návrhu COM pomocí PN 2, 3 a 6. V PN 4 je obsažen nový 
článek s žádoucím zněním. 

Následné informování o nákladech a poplatcích:

Návrh COM zavádí možnost obdržet informaci o nákladech a poplatcích v elektronické 
podobě po uzavření obchodu, pokud s tím zákazník vyjádří souhlas.

Je zapotřebí vypustit omezení spočívající v tom, že informace musí být vždy poskytována 
v „elektronické podobě“ s cílem vyhovět potřebám starších zákazníků či zákazníků, kteří 
nejsou s technickými postupy dobře obeznámeni. Dosáhlo by se tak rovněž souladu 
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s obecným, nově zavedeným pravidlem pro podávání informací elektronickou cestou 
s doložkou neúčasti (tj. s novým odstavcem 5a obsaženým v návrhu COM). 

Změny jsou obsaženy v PN 7.

Profesionální investoři: 

Komise opustila myšlenku zavést novou kategorii poloprofesionálních investorů.

V zájmu kompenzace tohoto kroku by se mělo upravit číselné kritérium pro transakce na 15 
obchodů za rok.

Změny jsou obsaženy v PN 13.

Prahové hodnoty pro podávání zpráv

V současnosti jsou investiční podniky poskytující služby správy portfolia povinny informovat 
zákazníka tehdy, pokud hodnota portfolia klesne o více než 10 % (a o každém násobku této 
hodnoty).

Toto upozornění by mohlo zákazníka přimět k restrukturalizaci svého portfolia a ukvapenému 
prodeji nástrojů se ztrátou, což nemusí být v jeho nejlepším zájmu z dlouhodobého hlediska, 
zejména pokud jde o dočasnou úpravu.

Z tohoto důvodu se přikročilo k navýšení této hodnoty na 20 % u produktů bez pákového 
efektu.

Příslušná úprava byla doposud obsažena v článku 62 nařízení v přenesené pravomoci 
2017/565. S ohledem na jeho význam by toto ustanovení mělo být přesunuto do „textu úrovně 
1“, tedy do směrnice MiFID II.

PN 8 vyjasňuje, že čl. 25 odst. 6 směrnice MiFID již nebude referenčním textem úrovně 1 pro 
příslušný text úrovně 2. PN 9 vypouští související zmocnění na základě směrnice MiFID, aby 
tak článek 62 nařízení v přenesené pravomoci 2017/565 přestal platit. Prostřednictvím PN 10 
se příslušný text přenáší z nařízení v přenesené pravomoci do směrnice MiFID s žádoucí 
změnou.

Výzkum:

Do svého návrhu na změnu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 (konzultace byly 
ukončeny dne 5. září 2020) Komise zapracovala odlišný přístup k výzkumu prováděnému 
malými a středními podniky.

Toto ustanovení by mělo být přeneseno do textu úrovně 1 s cílem ujistit, že se jedná 
o výjimku schválenou normotvůrcem, a nikoli o počátek konce režimu oddělených struktur. 

Tímto způsobem se bude moci normotvůrce lépe vyjádřit ohledně určení výjimky pro daný 
druh finančního nástroje i ohledně podmínek pro její uplatnění.

Prahová hodnota by měla být podstatně vyšší, než je hodnota navržená Komisí v jejím návrhu 
na změnu nařízení v přenesené pravomoci. S cílem upravit nízkou a střední tržní kapitalizaci 
a umožnit vznik prostředí pro tento druh výzkumu by měla být prahová hodnota pro tržní 
kapitalizaci stanovena ve výši 10 miliard EUR (s flexibilním průměrem za předešlých 36 
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měsíců, aby se předešlo případům neočekávaného snížení hodnoty kapitálu).

Změny jsou obsaženy v PN 5.

Výjimka týkající se doplňkové činnosti:

V dokumentu COM je obsažen návrh vypustit kvantitativní kritéria a učinit z testu 
doplňkovosti kvalitativní teste, čímž by se vnitrostátním orgánům na ochranu hospodářské 
soutěže mohl poskytnout značně široký prostor pro rozhodování o tom, na jaký subjekt se 
výjimka uplatní.

V zájmu dosažení harmonizovanějšího evropského řešení by měly být zavedeny regulační 
technické normy vypracované orgánem ESMA, které flexibilitu uvedených vnitrostátních 
orgánů do určité míry omezí tím, že určí pokyny ohledně kvalitativních kritérií. 

Změny jsou obsaženy v PN 1.


