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Evropská unie

1.1

Investiční nástroje, komodity a trhy

Rejstříky ESMA na novém webovém portálu
Rejstříky podle směrnice o trzích finančních
1
nástrojů (MiFID) a nařízení o prodeji na
2
3
krátko , které spravuje ESMA , jsou přemístěny
na nový globální webový portál.
Návrh RTS k vypořádávání obchodů podle
nařízení CDSR
ESMA vydal dne 1.2.2016 návrh regulatorních
technických standardů (RTS) týkajících se
pravidel při vypořádávání obchodů podle
4
nařízení o centrálních depozitářích (CDSR) .
Obecné pokyny ke komplexním dluhovým
nástrojům a strukturovaným vkladům
ESMA zveřejnil dne 5.2.2016 překlad obecných
pokynů ke komplexním dluhovým nástrojům a
strukturovaným vkladům do jazyků EU.
Konzultace k prováděcím opatřením k
nařízení o benchmarcích
ESMA zahájil v únoru 2016 konzultaci k
prováděcím
opatřením
k
nařízení
o
benchmarcích, které jsou používány jako
referenční hodnoty u finančních nástrojů a
finančních
smluv
(tzv.
Benchmarks
5
Regulation) .
1.2

Investiční fondy

Konzultace
k pokynům
týkajících
se
implementace nařízení MAR
ESMA otevřel dne 28.1.2016 veřejnou
konzultaci k návrhu pokynů k sondování trhu a

1

2

3
4

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES
ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o
změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a
o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a
některých aspektech swapů úvěrového selhání.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení
vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a
centrálních depozitářích cenných papírů a o změně
směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č.
236/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech,
které jsou používány jako referenční hodnoty ve
finančních nástrojích a finančních smlouvách.

opožděnému zveřejnění vnitřních informací,
6
podle nařízení MAR .
Pokyny ke kombinaci fondů ESI a fondů
EFSI
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou
investiční bankou (EBI) vypracovala a zveřejnila
dne 22.2.2016 pokyny, které vysvětlují, jak
nejlépe kombinovat Evropské strukturální a
investiční fondy (ESI Funds) a Evropský fond
pro strategické investování (EFSI).
1.3

Bankovnictví a platební systémy

Návrh technických norem a pokynů
k identifikaci globální systémově významné
instituce
EBA zveřejnila dne 13.1.2016 upravené finální
návrhy technických norem a pokynů k bližší
specifikaci
ukazatelů
celosvětového
systémového významu a jejich zveřejňování.
Konzultace
k pokynům
týkajících
se
sekuritizačních transakcí
EBA zahájila dne 20.1.2016 veřejnou konzultaci
k návrhu pokynů o implicitní podpoře
sekuritizačních transakcí.
Plán EBA na implementaci přezkumu
regulace interních modelů
EBA zveřejnila dne 4.2.2016 stanovisko
upřesňující obecné zásady a lhůty týkající se
implementace regulatorní revize postupu
interního ratingu (tzv. internal ratings-based
approach).
Pokyny k dohodám o spolupráci podle
nařízení DGSD
EBA zveřejnila dne 15.2.2016 konečné pokyny
k dohodám o spolupráci mezi systémy pojištění
vkladů.
1.4

Pojišťovnictví a penzijní fondy

Účinnost evropského rámce Solventnost II
Od 1.1.2016 je účinný nový Evropský
dohledový rámec pro oblast pojištění tzv.
Solventnost II.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu
(nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic
Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
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1.

Regulace finančního trhu

Dopis ESAs ke křížovému prodeji finančních
produktů v EU
Předsedové tří evropských orgánů dohledu
(ESAs) - EBA, EIOPA a ESMA zaslali dne
27.1.2016 společný dopis týkající se křížového
prodeje finančních produktů evropskému
komisaři pro finanční stabilitu, finanční služby a
kapitálové trhy.
1.6

Obchodní společnosti a jiné

Hodnocení
dopadů
Mezinárodních
standardů pro účetní výkaznictví (IFRS 9)
EBA dne 27.1.2016 spustila hodnocení dopadů
standardů pro finanční nástroje IFRS 9
(Financial Instruments Standard), které byly
přijaty Mezinárodní radou pro účetní standardy
(IASB), na vzorku přibližně padesáti institucí.

2.

Česká republika

2.1

Investiční nástroj, komodity a trhy

N/A

2.2

2.4

Investiční fondy

Bankovnictví a platební systémy

Sdělení ke způsobu výpočtu rizikových vah
Dne 28.1.2016 bylo ve Věstníku ČNB
uveřejněno úřední sdělení ke způsobu výpočtu
rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do
Fondu pojištění vkladů.
Centrální evidence účtů
Dne 3.2.2016 schválila vláda návrh zákona o
centrální evidenci účtů fyzických a právnických
osob vedených u bank a družstevních záložen.
Evidence by měla být spravována ČNB a
využívána by měla být zejména Generálním
ředitelstvím cel a Generálním finančním
ředitelstvím k odhalování závažných daňových
úniků a dalšími státními orgány.

Pojišťovnictví a penzijní fondy

Informace k ukončení II. pilíře důchodového
spoření
Dne
12.2.2016
Ministerstvo
financí
aktualizovalo informace k ukončení II. pilíře
důchodového spoření. Od července 2015 již
nelze do tzv. II. pilíře vstoupit a od ledna 2016
dochází k zahájení procesu jeho ukončení.
Novela zákona o důchodovém pojištění
Dne 17.2.2016 vláda schválila návrh zákona,
kterým se mění zákon o důchodovém
8
pojištění . Novela by měla umožnit vládě
rozhodovat o valorizaci penzí bez předchozího
projednání v Poslanecké sněmovně.
2.5

N/A
2.3

Novela zákona o platebním styku umožňující
otevření účtu v celé EU
Vláda schválila dne 24.2.2016 novelu zákona o
7
platebním styku , která by měla umožnit všem
spotřebitelům z EU otevření základního
platebního účtu v kterémkoli členském státě EU
a zavádí řadu nových povinností pro
poskytovatele platebních služeb.

Regulace finančního trhu

Novelizace pokynů k oznámení podezřelého
obchodu
Dne 4.1.2016 byl na stránkách Ministerstva
financí uveřejněn aktualizovaný metodický
pokyn o podání oznámení podezřelého
obchodu jinou formou než prostřednictvím
spojení MoneyWeb.
Metodický pokyn FAÚ č. 5 k AMLZ
Finanční analytický útvar Ministerstva financí
(FAÚ) vydal dne 9.2.2016 metodický pokyn č. 5
9
určený povinným osobám podle AMLZ v
souvislosti se zákonem o mezinárodním
10
sankcionování .

7

8

9

10

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 68/2006 Sb., o provádění mezinárodních
sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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1.5

2.6

Obchodní společnosti a jiné

Zákon o elektronické evidenci tržeb
Dne 10.2.2016 Poslanecká sněmovna ve třetím
čtení schválila návrh zákona o elektronické
evidenci tržeb. Zákon má přinést povinnou
evidenci každé hotovostní tržby podnikatele v
okamžiku jejího zaplacení v centrálním
datovém úložišti finanční správy, a to
prostřednictvím internetu.

3.

Slovensko

3.1

Investiční nástroje, komodity a trhy

N/A
3.2

Investiční fondy

Vlastní
zdroje
doplňkové
důchodové
společnosti
Ve věstníku NBS, částce 5/2016 bylo
uveřejněno opatření NBS č. 2/2016 ze dne
16.2.2016, o vlastních zdrojích doplňkové
důchodové společnosti. Opatření vyjmenovává
položky, které vytváří hodnotu vlastních zdrojů,
a v příloze stanovuje vzor hlášení o
přiměřenosti zdrojů doplňkové důchodové
společnosti. Opatření nabude účinnosti dne
1.3.2016.
Výkaznictví pojišťoven a zajišťoven
Ve věstníku NBS, částce 3/2016 bylo
uveřejněno opatření NBS č. 1/2016 ze dne
26.1.2016 o předkládání výkazů, hlášení a
jiných zpráv pojišťovnou, na kterou se
neuplatňuje zvláštní režim, anebo zajišťovnou.
Opatření nabylo účinnosti dne 15.2.2016.
Doporučení NBS pro režim Solventnost II
Ve věstníku NBS, částce 1/2016 bylo
uveřejněno doporučení NBS č. 1/2016 ze dne
15.1.2016, kterým se přebírají pokyny EIOPA
pro režim Solventnost II. Doporučení NBS se
týká
pojišťoven,
zajišťoven,
poboček
zahraničních
pojišťoven
a
poboček
zahraničních zajišťoven a nabylo účinnosti dne
21.1.2016.

N/A
3.3

Bankovnictví a platební systémy

Podmínky vykonávání hotovostních operací
bank
Ve věstníku Národní banky Slovenska, částce
1/2016 bylo uveřejněno rozhodnutí NBS č.
3/2016 ze dne 12.1.2016, kterým se doplňuje
rozhodnutí NBS č. 9/2013 o podmínkách
vykonávání hotovostních operací bank.
Podmínky platebních operací pro Státní
pokladnu
Ve věstníku NBS bylo uveřejněno rozhodnutí
NBS ze dne 12.1.2016, kterým se mění a
doplňuje rozhodnutí NBS o obchodních
podmínkách vykonávání platebních operací pro
Státní pokladnu. NBS rozhodnutím stanovuje
vzor platební instrukce pro očekávanou prioritní
platbu a další technické změny.
3.4

Pojišťovnictví a penzijní fondy

3.5

Regulace finančního trhu

Přijetí zákona o úvěrech na bydlení
Ve Zbierke zakonov byl uveřejněn zákon č.
90/2016 Z.z., o úvěrech na bydlení a o změně a
doplnění některých zákonů. Zákon nabude
účinnosti dne 21.3.2016, s výjimkou části
týkající se změny zákona o dohledu nad
finančním trhem, která nabude účinnosti dne
1.7.2016.
3.6

Obchodní společnosti a jiné

Přijetí zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob
Ve Zbierke zakonov byl uveřejněn zákon
č. 91/2016 Z.z., o trestní odpovědnosti
právnických osob a o změně a doplnění
některých zákonů. Zákon nabude účinnosti dne
1.7.2016.
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Příspěvky do Fondu pro řešení krize pro rok
2016
Dne 22.2.2016 bylo ve Věstníku ČNB
uveřejněno úřední sdělení, kterým se stanovuje
roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro
řešení krize pro rok 2016.

Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech
v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani
doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci.
Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů,
upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně
zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu
odkazováno.
V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte
kontaktovat.
Kontakty:

Tomáš Sedláček, Partner, TSedlacek@bbh.cz

Zdeněk Husták, Of counsel, ZHustak@bbh.cz

Adam Nečas, Of counsel, ANecas@bbh.cz

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 26143119
DIČ: CZ26143119
Městský soud v Praze oddíl C, vl. 218820
ID datové schránky: 5e2sxwg

Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
E-mail: legal@bbh.cz
Web: www.bbh.cz

BBH spotřebiteli poskytuje vždy informaci o ceně za poskytované právní služby či způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb
spotřebiteli tak, aby cena odpovídala vzájemně sjednaným podmínkám. Informace o ceně za poskytnuté právní služby jsou rovněž nedílnou
součástí smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli, jež BBH se spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních
služeb. Výše odměny BBH je stanovena na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem potřeby a možnosti spotřebitele a rovněž
s ohledem na časovou, odbornou náročnost a hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna BBH může být dle ujednání se spotřebitelem
dohodnuta jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová. BBH provádí vyúčtování
poskytnutých služeb spotřebiteli jednou měsíčně, zpravidla do patnáctého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly
právní služby poskytnuty. Faktury BBH jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře, nikoliv však dříve než deset dní od doručení příslušné faktury
spotřebiteli. Spotřebitel je oprávněn smlouvu s BBH písemně vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V případě využití možnosti vypovědět
smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní
straně.
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BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti
práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších
aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu.

