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***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 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční 
zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2020)0281),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0206/2020),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

– 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 nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Úvěrové instituce se v rámci 
oživení podílely na poskytování podpory 
společnostem, které potřebovaly finanční 
prostředky, a očekává se, že budou v 
oživení základním pilířem. Nařízení (EU) 
2017/2019 osvobozuje úvěrové instituce od 

(3) Úvěrové instituce se v rámci 
oživení podílely na poskytování podpory 
společnostem, které potřebovaly finanční 
prostředky, a očekává se, že budou v 
oživení základním pilířem. Nařízení (EU) 
2017/2019 osvobozuje úvěrové instituce od 
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povinnosti zveřejňovat prospekt v případě, 
že nabízejí určité nekapitálové cenné 
papíry vydávané průběžně či opakovaně do 
celkové částky 75 milionů EUR za období 
dvanácti měsíců. Prahová hodnota pro 
osvobození by měla být po omezenou dobu 
zvýšena s cílem posílit získávání 
finančních prostředků pro úvěrové instituce 
a poskytnout těmto institucím prostor, aby 
dokázaly podporovat své klienty v reálné 
ekonomice. Jelikož je uvedené opatření 
omezeno na fázi oživení, mělo by být 
časově omezené a platit 18 měsíců.

povinnosti zveřejňovat prospekt v případě, 
že nabízejí určité nekapitálové cenné 
papíry vydávané průběžně či opakovaně do 
celkové částky 75 milionů EUR za období 
dvanácti měsíců. Prahová hodnota pro 
osvobození by měla být po omezenou dobu 
zvýšena s cílem posílit získávání 
finančních prostředků pro úvěrové instituce 
a poskytnout těmto institucím prostor, aby 
dokázaly podporovat své klienty v reálné 
ekonomice. Jelikož je uvedené opatření 
omezeno na fázi oživení, mělo by být 
časově omezené a platit pouze do 31. 
prosince 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Prospekt EU pro oživení by měl 
zahrnovat krátké shrnutí, které by mělo být 
pro investory, zejména drobné investory, 
užitečným zdrojem informací. Toto shrnutí 
by mělo být samostatnou částí prospektu 
EU pro oživení a soustředit se na klíčové 
informace, které by investorům umožnily 
se rozhodnout, které nabídky a přijetí 
cenných papírů k obchodování dále 
prostudovat tak, že prozkoumají prospekt 
jako celek za účelem přijetí rozhodnutí.

(7) Prospekt EU pro oživení by měl 
zahrnovat krátké shrnutí, které by mělo být 
pro investory, zejména drobné investory, 
užitečným zdrojem informací. Toto shrnutí 
by mělo být umístěno na začátku 
prospektu EU pro oživení a soustředit se na 
klíčové informace, které by investorům 
umožnily se rozhodnout, které nabídky 
a přijetí cenných papírů k obchodování 
dále prostudovat, načež prozkoumají 
prospekt jako celek za účelem přijetí 
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění bodu odůvodnění s cílem uvést jej do souladu se zněním článku 14a a drobné 
technické změny, které mají ujasnit, že investor by měl před přijetím rozhodnutí o investici do 
cenných papírů prozkoumat celý prospekt EU pro oživení.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení (EU) 2017/1129 ukládá 
finančním zprostředkovatelům povinnost 
informovat investory o možnosti dodatku a 
za určitých okolností kontaktovat investory 
v den, kdy je dodatek zveřejněn. Šíře 
investorů, které je třeba kontaktovat, a 
rovněž lhůta pro kontaktování mohou vést 
k obtížím. Aby byla poskytnuta úleva, byly 
uvolněny zdroje finančním 
zprostředkovatelům a současně byla 
zachována vysoká úroveň ochrany 
investorů, měl by být zaveden přiměřenější 
režim. V rámci takového režimu by mělo 
být upřesněno, které investory by měl 
finanční zprostředkovatel kontaktovat ve 
chvíli, kdy byl zveřejněn dodatek, a měla 
by být také prodloužena lhůta pro 
kontaktování těchto investorů.

(10) Nařízení (EU) 2017/1129 ukládá 
finančním zprostředkovatelům povinnost 
informovat investory o možnosti dodatku a 
za určitých okolností kontaktovat investory 
v den, kdy je dodatek zveřejněn. Lhůta, 
v níž musí být investoři kontaktováni, i 
šíře investorů, které je třeba kontaktovat, 
mohou finančním zprostředkovatelům 
působit obtíže. Aby byla poskytnuta úleva, 
byly uvolněny zdroje finančním 
zprostředkovatelům a současně byla 
zachována vysoká úroveň ochrany 
investorů, měl by být zaveden přiměřenější 
režim. V rámci takového režimu by mělo 
být upřesněno, které investory by měl 
finanční zprostředkovatel kontaktovat ve 
chvíli, kdy byl zveřejněn dodatek, a měla 
by být také prodloužena lhůta pro 
kontaktování těchto investorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jelikož prospekt EU pro oživení je 
omezen na fázi oživení, měl by režim 
tohoto prospektu skončit 18 měsíců ode 
dne použitelnosti tohoto nařízení. Aby se 
zajistila kontinuita prospektů EU pro 
oživení, měly by se prospekty, které byly 
schváleny před skončením tohoto režimu, 
řídit ustanovením o zachování právních 
účinků.

(11) Jelikož prospekt EU pro oživení je 
omezen na fázi oživení, měl by režim 
tohoto prospektu skončit do 31. prosince 
2022. Aby se zajistila kontinuita prospektů 
EU pro oživení, měly by se tyto prospekty 
EU pro oživení, které byly schváleny před 
skončením tohoto režimu, řídit 
ustanovením o zachování právních účinků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Do 21. července 2022 by Komise 
měla předložit Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení, kterou případně doplní 
legislativním návrhem. V rámci tohoto 
přezkumu by mělo být posouzeno, zda je 
režim zpřístupňování informací v případě 
prospektů EU pro oživení vhodný 
s ohledem na plnění cílů uvedených 
v tomto nařízení.

(12) Do 21. července 2022 by Komise 
měla předložit Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení, kterou případně doplní 
legislativním návrhem. V rámci tohoto 
přezkumu by mělo být posouzeno, zda je 
režim zpřístupňování informací v případě 
prospektů EU pro oživení vhodný 
s ohledem na plnění cílů uvedených 
v tomto nařízení, a bude-li to považováno 
za vhodné, měla by být do uvedeného 
legislativního návrhu začleněna trvalá 
podoba prospektu, která by snížila zátěž 
pro sekundární emise, na něž se prospekt 
EU pro oživení vztahuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 1 – odst. 4 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) od [datum použitelnosti tohoto 
nařízení] do [18 měsíců od data 
použitelnosti tohoto nařízení] nekapitálové 
cenné papíry vydávané průběžně či 
opakovaně úvěrovou institucí, u nichž je 
celkové souhrnné protiplnění v Unii za 
nabízené cenné papíry nižší než 
150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za 
dobu 12 měsíců, pokud tyto cenné papíry:

(k) od [datum použitelnosti tohoto 
nařízení] do 31. prosince 2022 
nekapitálové cenné papíry vydávané 
průběžně či opakovaně úvěrovou institucí, 
u nichž je celkové souhrnné protiplnění 
v Unii za nabízené cenné papíry nižší než 
150 000 000 EUR na úvěrovou instituci za 
dobu 12 měsíců, pokud tyto cenné papíry:

Or. en

Odůvodnění

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 



PR\1215365CS.docx 9/18 PE658.908v01-00

CS

burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 7 – odst. 12 a – písm. c – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) úvod, jenž obsahuje upozornění, jak 
je stanoveno v odstavci 5 tohoto článku;

i) úvod, jenž obsahuje upozornění, 
varování a datum schválení prospektu, jak 
je stanoveno v odstavci 5 tohoto článku;

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 5 nařízení o prospektu požaduje, aby úvod uváděl datum schválení prospektu. 
Zpravodaj se domnívá, že tento požadavek by měl být vložen do shrnutí prospektu pro oživení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 14 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) osoby nabízející cenné papíry, jež 
byly nepřetržitě alespoň po dobu 
posledních 18 měsíců přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu nebo 
na trhu pro růst malých a středních 
podniků.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je sladit okruh subjektů, které mohou sestavovat prospekt EU pro oživení, aby 
zahrnoval tytéž osoby nabízející cenné papíry, jaké mají nárok na zjednodušený prospekt pro 
sekundární emise.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 14 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhlídkám emitenta a případným 
významným změnám ve finanční situaci 
emitenta, k nimž došlo od konce 
posledního účetního roku;

a) vyhlídkám emitenta a případným 
významným změnám v obchodní 
a finanční situaci emitenta, k nimž došlo 
od konce posledního účetního roku;

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že vzhledem k potenciálnímu dopadu onemocnění COVID-19 na 
obchodní situaci emitentů by měl prospekt pro oživení rovněž uvádět veškeré významné změny 
v obchodní činnosti emitenta, k nimž došlo od konce posledního účetního roku. Tento 
požadavek je tak v souladu s článkem 14 nařízení, konkrétně se stávajícím režimem pro 
sekundární emise.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 14 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) základním informacím o akciích, 
důvodům emise a jejímu dopadu na 
celkovou kapitálovou strukturu emitenta 
a použití výnosů.

b) právům spojeným s cennými 
papíry, důvodům emise a jejímu dopadu na 
celkovou kapitálovou strukturu emitenta 
a použití výnosů.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je sladit znění textu se zněním týkajícím se sekundárních emisí v čl. 14 odst. 2 písm. b) 
nařízení o prospektu a zajistit, aby nevznikl dojem, že se oproti původnímu nařízení zavádí 
nový nebo dodatečný požadavek, což by mohlo zkomplikovat schvalovací proces pro prospekt 
pro oživení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 14 a – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prospekt EU pro oživení je jediný 
dokument, obsahující minimální informace 
uvedené v příloze Va. Po vytištění má 
maximální délku třiceti stran velikosti A4 a 
je prezentován a uspořádán tak, aby se 
snadno četl, přičemž je použito písmo 
čitelné velikosti.

Prospekt EU pro oživení je jediný 
dokument, obsahující minimální informace 
uvedené v příloze Va. Po vytištění má 
včetně shrnutí maximální délku třiceti 
stran velikosti A4 a je prezentován a 
uspořádán tak, aby se snadno četl, přičemž 
je použito písmo čitelné velikosti.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že maximální délka prospektu pro oživení je 30 stran včetně 
dvoustránkového shrnutí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se prospekt týká veřejné 
nabídky cenných papírů, jsou investoři, 
kteří již před zveřejněním dodatku 
souhlasili s koupí nebo upsáním cenných 
papírů, oprávněni ve lhůtě tří pracovních 
dnů po zveřejnění dodatku svůj souhlas 
odvolat, pokud se významné nové 

2. Pokud se prospekt týká veřejné 
nabídky cenných papírů, jsou investoři, 
kteří již před zveřejněním dodatku 
souhlasili s koupí nebo upsáním cenných 
papírů, oprávněni ve lhůtě tří pracovních 
dnů od zveřejnění dodatku svůj souhlas 
odvolat, pokud se významné nové 
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skutečnosti, podstatné chyby nebo 
podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 
objevily nebo byly zjištěny před 
ukončením doby trvání nabídky nebo před 
dodáním cenných papírů, podle toho, co 
nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent 
nebo osoba nabízející cenné papíry 
prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze 
uplatnit právo na odvolání souhlasu, se 
stanoví v dodatku.

skutečnosti, podstatné chyby nebo 
podstatné nepřesnosti uvedené v odstavci 1 
objevily nebo byly zjištěny před 
ukončením doby trvání nabídky nebo před 
dodáním cenných papírů, podle toho, co 
nastane dříve. Tuto lhůtu může emitent 
nebo osoba nabízející cenné papíry 
prodloužit. Konečná lhůta, v níž lze 
uplatnit právo na odvolání souhlasu, se 
stanoví v dodatku.

Or. en

Odůvodnění

Technická změna v zájmu jasnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy mají investoři uvedení v 
prvním pododstavci tohoto odstavce právo 
na odvolání souhlasu uvedené v odstavci 2, 
finanční zprostředkovatel je kontaktuje do 
jednoho pracovního dne od zveřejnění 
dodatku.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Technická změna v zájmu jasnosti.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 47 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Režim stanovený v článku 14a skončí [18 
měsíců po datu použitelnosti tohoto 
nařízení].

Režim stanovený v článku 14a skončí dne 
31. prosince 2022.

Or. en

Odůvodnění

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2017/1129
Čl. 47 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prospekty EU pro oživení sestavené v 
souladu s článkem 14a a schválené od 
[datum použitelnosti tohoto nařízení] do 
[18 měsíců od data použitelnosti tohoto 
nařízení] se nadále řídí uvedeným článkem 
až do konce své platnosti nebo dokud 
neuplyne dvanáct měsíců od [18 měsíců od 
data použitelnosti tohoto nařízení], podle 
toho, co nastane dříve.

Prospekty EU pro oživení sestavené v 
souladu s článkem 14a a schválené od 
[datum použitelnosti tohoto nařízení] do 
31. prosince 2022 se nadále řídí uvedeným 
článkem až do konce své platnosti nebo 
dokud neuplyne dvanáct měsíců od 31. 
prosince 2022, podle toho, co nastane 
dříve.

Or. en

Odůvodnění

The period of application for the new Recovery Prospectus should run until the end of 2022, 
which would allow credit institutions and companies to make use of the shorter and less 
burdensome format for a slightly longer period than proposed by the Commission, in order to 
aid economic recovery from the pandemic through the reduced administrative burden. In 
addition, with the review of the Prospectus Regulation as a whole due by 21 July 2022, the 
extra six months will allow for a legislative proposal to incorporate a form of the EU 
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Recovery Prospectus in the overall Prospectus Regime, if it is deemed to enhance that regime, 
as well as enhance the CMU.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl – I (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-I. Shrnutí
Prospekt EU pro oživení obsahuje shrnutí 
sestavené v souladu s čl. 7 odst. 12a. Toto 
shrnutí se zahrne do výpočtu maximální 
délky prospektu EU pro oživení stanovené 
v čl. 14a odst. 2 třetím pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Shrnutí je zde uvedeno jako první položka, kterou má prospekt pro oživení obsahovat. Příloha 
tak bude přesně zachycovat všechny položky požadované od prospektu pro oživení. Dále se 
objasňuje, že se shrnutí započítává do maximální délky prospektu, která činí 30 stran.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem je identifikovat společnost 
vydávající akcie, včetně jejího 
identifikačního označení právnické osoby 
(LEI), jejího členského státu registrace a 
internetových stránek, kde mohou investoři 
najít informace o podnikání společnosti, o 
produktech, které produkuje, nebo o 
službách, které poskytuje, o hlavních 
trzích, na nichž soutěží, o její organizační 
struktuře a případně informace začleněné 

Účelem je identifikovat společnost 
vydávající akcie, včetně jejího 
identifikačního označení právnické osoby 
(LEI), jejího členského státu registrace a 
internetových stránek, pokud existují, kde 
mohou investoři najít informace o 
podnikání společnosti a upozornění 
uvedené v oddílu IV čtvrtém pododstavci 
této přílohy, o produktech, které 
produkuje, nebo o službách, které 



PR\1215365CS.docx 15/18 PE658.908v01-00

CS

formou odkazu. poskytuje, o hlavních trzích, na nichž 
soutěží, o její organizační struktuře a 
případně informace začleněné formou 
odkazu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby požadavky stanovené v této části přílohy 
nebyly v rozporu s požadavkem na upozornění obsaženým v bodě 4.4 přílohy I tohoto 
nařízení, který stanoví, že informace o emitentovi by měly zahrnovat „webové stránky 
emitenta, pokud existují, a to s upozorněním, že informace na webových stránkách nejsou 
součástí prospektu, ledaže jsou tyto informace do prospektu začleněny formou odkazu.“

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem je popsat nejvýznamnější rizika, 
která jsou pro emitenta a akcie specifická.

Popis významných rizik specifických pro 
emitenta, která mohou ovlivnit schopnost 
emitenta plnit závazky z cenných papírů, 
v omezeném počtu kategorií, v oddíle 
nazvaném „Rizikové faktory“.

V každé kategorii budou nejprve uvedena 
nejvýznamnější rizika podle hodnocení 
emitenta, osoby nabízející cenné papíry 
nebo osoby žádající o přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu, a to 
s přihlédnutím k negativnímu dopadu na 
emitenta a pravděpodobnosti výskytu 
těchto rizik. Rizikové faktory budou 
potvrzeny obsahem registračního 
dokumentu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je uvést požadavky na rizikové faktory do souladu s požadavky stanovenými v nařízení 
v přenesené pravomoci (EU) 2019/980, které nastiňuje, jak mají být rizikové faktory 
začleněny do každé podoby prospektu. Znění je převzato z bodu 3.1 přílohy 8 nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) 2019/980, jenž se týká rizikových faktorů pro sekundární emise 
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nekapitálových cenných papírů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl IV a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

IVa. Dividendová politika
Popis politiky emitenta pro rozdělování 
dividend a veškerá stávající příslušná 
omezení. 

Or. en

Odůvodnění

V současném prostředí došlo k narušení řady dividendových politik různých emitentů cenných 
papírů. Bylo by obezřetné a pro investora užitečné zahrnout do přílohy požadavek, aby 
emitenti uvedli popis své současné dividendové politiky.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl V – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li k významné změně trendů 
uvedených v písmenu a) nebo b) tohoto 
oddílu, je třeba o tom učinit prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit jednotnost obsahu různých podob prospektu podle tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl VIII a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

VIIIa. Kapitalizace a zadluženost
Prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti 
(rozlišující mezi zaručenou 
a nezaručenou, zajištěnou a nezajištěnou 
zadlužeností) k datu ne staršímu než 90 
dnů před datem dokumentu. Výraz 
„zadluženost“ zahrnuje rovněž 
zadluženost nepřímou a podmíněnou.
V případě významných změn stavu 
kapitalizace a zadluženosti emitenta ve 
lhůtě 90 dnů musí být uvedeny doplňující 
údaje formou slovního popisu takových 
změn nebo aktualizace příslušných 
číselných údajů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je doplnit prohlášení o provozním kapitálu a zajistit, aby měli potenciální investoři 
přehled o poměru dluhu k vlastnímu kapitálu emitenta. Tyto informace budou nezbytné pro 
jakýkoli popis vlastního kapitálu předložený emitentem, který chce rekapitalizovat, zejména 
v souvislosti s pandemií COVID-19.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (EU) 2017/1129
Příloha V a – oddíl IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem je poskytnout informace o tom, 
zda je provozní kapitál dostatečný pro 
současné požadavky emitenta, nebo pokud 
dostatečný není, o tom, jak emitent 
navrhuje dodatečný potřebný provozní 

Poskytnout prohlášení o tom, zda je, nebo 
není k dispozici pro současné požadavky 
emitenta dostatečný provozní kapitál. 
Pokud je provozní kapitál nedostatečný, je 
třeba poskytnout informace o tom, jak 
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kapitál zajistit. emitent navrhuje dodatečný potřebný 
provozní kapitál zajistit.

Or. en

Odůvodnění

Pro investora by mělo být naprosto transparentní, zda má emitent dostatečný provozní 
kapitál, či nikoli. Proto by se mělo požadovat, aby bylo uvedeno, zda tomu tak je, či nikoli.


