MiFID II / MiFIR

Struktura MiFID II/MiFIR

Level 1

MiFID II/MiFIR základní balik
obsahující směrnici (MiFID II) a
nařízení (MiFIR).

• MiFID II
• MIFIR

• RTS (Regulatory Technical Standards)

Level 2

• ITS (Implementing Technical
Standards)
• ESMA Technical Standards

Level 3

Prováděcí normy k MiFID II/MiFIR,
které značně rozšiřují a upřesňují
povinnosti rámcově popsané v
základním balíku.

Obecné pokyny a dále velké
množství interpretačních materiálů,
jako výkladová stanoviska atd.

• ESMA Guidelines
• Výkladová stanoviska

Nařízení MiFIR

Směrnice MiFID II

• Transparentnost

• Licenční řízení

• Povinnosti v oblasti obchodování s deriváty

• Passporting

• Přístup na trh non-EU obchodníky s cennými papíry

• Požadavky na obchodní činnost
• Ochrana spotřebitele
• Pravomoci ESMA a ČNB

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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Právní rámec MiFID II/MiFIR
Evropská komise publikovala dva regulatorní texty (Level 1):

MiFI D

MiFI R

Jeden nahrazuje původní směrnici MiFID I
• Poměrně obecná pravidla, která dále budou
upřesněna prováděcími normami.
• Pravidla z MiFID II budou transponována do
národních právních řádů.
• Úplná harmonizace, tj. diskrece je možní
pouze v předvídaných případech.
• Minimalizace „gold platingu“.

Členské státy transponují MiFID II
do svých právních řádů
© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

2 texty, které v součtu s
prováděcími předpisy zahrnují
více jak 3 500 stran textu.

Druhý je ve formě nařízení, znám jako MiFIR
• Nové nařízení, které se soustředí na regulaci
tržní infrastruktury a transparence.
• Vydán v kontextu EMIR (tržní infrastruktura)
• Přímo použitelné, bez nutnosti transpozice (=
žádný gold plating).

Přímá použitelnost
MiFID II / MiFIR
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MiFID II/MiFIR na časové ose

Dnes

2014

14. ledna 2014:
Politická shoda nad
navrhovaným
textem.

2015

2. červenec 2014:
Vstup v platnost:
členské státy mají 24
měsíců na transpozici
MiFID II.

15. duben 2014:
schváleno
Evropským
parlamentem.

19. prosinec 2014:
ESMA vydala finální
verzi draftů
prováděcích předpisů
a zasílá je Komisi.

22 květen 2014:
ESMA konzultuje s veřejností
první návrhy legislativních
textů prováděcích předpisů
(Level2).

2016

Q1 2017:
• Evropská
komise
představí
návrhy
prováděcích
předpisů.
• Zveřejnění
prováděcích
předpisů v OJ.

2017

3 červenec
2017:
Transpozice
do národních
právních
řádů.

3. ledna
2018:
Účinnost
MiFID II.

28. září 2015: ESMA
doručuje návrhy RTS a
ITS Komisi.

Další kroky, které zahrnují podrobný monitoring
• Postupné zveřejňování prováděcích předpisů v OJ.
• Transpozice MiFID II do ZPKT a identifikace možného „gold platingu“.
• Vydávání QnA ESMA nebo ČNB.
© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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Rozšířená působnost MiFID II/MiFIR

GOVERNANCE
•

•
•
•

•

Nové požadavky na řídící
a kontrolní systém.
Nový koncept řídícího
orgánu.
Přísnější kritéria na vyšší
management.
Přísnější kontrola
odměňování
zaměstnanců, kteří přímo
prodávají nebo poskytují
poradenství ohledně
investování.
Posílená role Compliance
Officera.

REPORTING
•

OCHRANA INVESTORA &
POBÍDKY
• Série opatření, které mají
sloužit k posílení ochrany
investora (např. ‘Nezávislé
poradenství’, strukturované
standardní fondy jsou
považovány komplexní nástroje,
řízení produktu).
• Zakázáním všeobecně rozšířené
praxe přijímaní pobídek, MiFID
II tedy klade nároky na změny
obchodního modelu.

•

•

DOHLED
•

TRŽNÍ INFRASTRUKTURA
•
•

Další investiční nástroje (např.
Strukturovaná deposita, emisní
povolenky).
Nová obchodní systém (OTF) pro nonequity investiční nástroje (např.
dluhopisy, deriváty, strukturované
produkty).

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Požadavky na obchodní
transparentnost budou
rozšířeny i na non-ekvity
nástroje: tj. z cca 6,000
akcií na více jak 100,000
investičních nástrojů
Reporty o provedené
obchodní transakci budou
muset být publikovány
skrze APA.
Rozšířený počet údajů o
každé transakci pro účely
regulatorního reportingu.

•

ESMA and národní
regulátoři (v případě ČR
je to ČNB) mají
pravomoci trvale zakázat
distribuci určitých
investičních nástrojů,
případně zakázání
určitých praktik na
finančním trhu.
Zveřejňování nálezů a
výše udělené pokuty.
MiFID II / MiFIR
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Porovnání MiFID II/MiFIR s MiFID I
MiFID II

Ochrana spotřebitele

Transparentno
st

Tržní
infrastruktura

MiFID I
Akciové
nástroje

Infrastruktura – RM, MTF, SI

Akciové
nástroje

Fixed
Income

Komoditní
deriváty

Strukturované
produkty

Deriváty

Vznik nové platformy OTF
Pokrytí SDPs/MDPs/Dark pools

Předobchodní a poobchodní
transparentnost

Vztahuje se na více tříd investičních nástrojů

Výjimky pro large-in-scale obchody

Revidované podmínky pro odklad z povinnosti transparentnosti

Rozšířený režim transparentnosti je přizpůsoben každé třídě inv. Nástrojů zvlášť

Agregování zveřejněných údajů v rámci transparentnosti
Best execution

Nové povinnosti v případě OTC investičních nástrojů

Informace zákazníkům

Značné změny ve způsobu informování o poplatcích a pobídkách
Změny v oblasti investičního poradenství

Pobídky

Upřesnění definice přijatelné pobídky, zákaz přijetí pobídek v určitých případech

Požadavky na marketingové materiály

Změna definic

Vhodnost / přiměřenost

Změna definic komplexních a nekomplexmníchproduktů

Vnitřní a vnější
kontrolní systémy

Požadavky na řídící a kontrolní systém
Algoritmické obchodování a high frequency trading
Přístup subjektů z třetích zemí
Poziční limity v oblasti komoditních derivátů

Passporting
Transakční reporting

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Rozšířeno na další třídy aktiv a služeb
Výrazně rozšířena logika a frekvence zasílání reportů (T+1). Značná modifikace
stávajícího reportingu OCP ze strany ČNB
MiFID II / MiFIR
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Provázanost ostatních regulací s MiFID II/MiFIR
-

+
Úroveň
provázanosti s
MiFID II

Silná provázanost
•

EMIR
Povinnost obchodovat určité
deriváty v obchodních systémech
Možnost navázat na EMIR
reporting v případě transakčního
reportingu.

Nižší provázanost

Střední provázanost
•

PRIIPs
Dodatečné informace pro klienty
nad rámec PRIIPs KIDů.

•

UCITS V
Ochrana investora
v případě sdělování
informací o výši poplatků.

•

CRD IV & CRR
Přesah s MiFID II:
−
−
−
−

•

MAD II & MAR
Rozsah MAD/MAR byl rozšířen tak,
aby se týkal všech investičních
nástrojů, které se obchodují
v obchodních systémech, tedy i těch,
které jsou přijaty k obchodování na
MTF a OTF.

Řídící a kontrolní systém
Odměňování
Sankce
Dohled

-

+
• Identifikace potenciálních přesahů jednotlivých regulací.
• Vyhnutí se zbytečnému duplicitnímu alokování interních/externích zdrojů, byla-li již určitá dílčí část řešená v rámci jiného
projektu.
• Využít stávající nastavení/systémy pro implementaci požadavků MiFID II.

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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Výzvy MiFID II/MiFIR

Nejistota regulatorního prostředí (nejasné
definice, výkladová nejistota)

Minimalizace ztrát souvisejících s některými
požadavky MiFID II/MiFIR

Nárůst povinností na průběžné sledování
procesů a na reporting údajů

Změna v obchodním modelu s
možným dopadem na obchodní
příjem

Změna smluv s tvůrci produktů
případně s distributory produktů
Úbytek některých klientů

Nové nastavení procesů v oblasti
poskytování investičních služeb

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Implementační náklady a náklady na další
IT řešení

MiFID II / MiFIR
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Výzvy MiFID II/MiFIR

Oblasti

Dopad

RETAIL

Nový prodejní model

CORPORATE

Nový prodejní model

TREASURY & CAPITAL
MARKETS
OPERATIONS & IT

FINANCE

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Nový prodejní model / systematická
internalizace

Compliance

Procesy a IT systémy

Implementační nakłady
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Investiční nástroje pokryté MiFID II/MiFIR

Interest rate deriváty
•
•
•
•

Futures & opce
Interest rate Swapy
FRA
Další

FX deriváty
• Futures & options
• Forwards & FX Swaps
• Další
Akciové derivatives
• Futures & Opce
• Swapy and forwardy
• Další

Akcie

Credit derivatives

• ADT < 100,000
• 100,000 ADT < ADT < 50m
• ADT > 50m

• Futures & opce

Dluhopisy

• Životní prostředí
• Exotické

• Korporátní dluhopisy & HZL
• Státní dluhopisy
• Konvertibilní dluhopisy

Contracts for difference

Strukturované produkty
• MBS
• ABS
Emisní povolenky

Komoditní deriváty
•
•
•
•
•

Drahé kovy
Ostatní kovy
Energie
Indexy
Zemědělství

Další deriváty

Sekuritizované deriváty
•
•
•
•

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Warranty
Investiční certifikáty
Strukturované MTN
Další

Exchange Traded Funds

Money market nástroje
•
•
•
•

Pokladniční poukázky
Depozitní certifikáty
Směnky
Další

Certifikáty
MiFID II / MiFIR
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Obchodní systémy – RT, MTF, OTF

Regulované
trhy
Provádění na základě
non-diskrečním principu
Provozován tržním operátorem
Provozování RT není
investiční službou

Mnohostranné systémy
Vícero externích systémů, kde tržní
participanti vyjadřují své obchodní
zájmy, které mohou
vyústit v provedený obchod

Mnohostranný
obchodní
systém
Provádění na základě
non-diskrečním principu
Provozován tržním operátorem nebo
OCP
Provozování MTF je investiční službou
a zahrnuje úpravy v ŘKS

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Organizovaný
obchodní systém
Diskreční princip
Provozován tržním
operátorem nebo OCP
Provozování OTF je investiční službou
a zahrnuje nastavení určitých povinností
vůči OCP ve vztahu k OTF (zákaz obchodování
na vl. účet, ŘKS)

MiFID II / MiFIR
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MiFID II & MiFIR: Předmětová & dopadová analýza
Typ informace
Právní analýza

Změna smluvní
dokumentace
Změna procesů a interních
předpisů
IT systémy

Strategické a organizační
požadavky
Obchodní příležitost

Přehled

Obchodní povolenky

Komoditní deriváty

Deriváty

Fixed Income

Akciové produkty

Akcie

CTP

ARM

APA

Trade Repository

CCP

OTF

MTF

Regulovaný trh

OCP ze zemích mimo EU

OTF: Definice, role & rozsah

Třída aktiva
Neregulované subjekty

Tržní
infrastruktura

Systematičtí internalizátoři

Téma v rámci oblasti

Brokeři provádějící
obchody
Introducing Brokers R&T

Oblast

Typ subjektu
Asset manažeři

MiFID II & MiFIR: Předmětová
& dopadová analýza

Rozšíření režimu SI
RM, MTF, OTF: Monitoring trhu & kontrola
transakcí
Reporting údajů
Povinnost obchodovat některé OTC
deriváty v obchodním systému

Obchodování a Algoritmické obchodování
technologie
High Frequency Trading (HFT)
Market Making
Direct Electronic Access (DEA)
Transparence a Předobchodní transparentnost
regulatorní
Poobchodní transparentnost
reporting
Transakční reporting
Země mimo EU Licencování poboček
ESMA dataváze
Post-trading

Indirect Client Clearing

Benchmarks, CCPs and TVs
Komodity a
komoditní
deriváty

Poziční limity
Reporting pozic v derivátech

Žádný
© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Nízký

Střední

Vysoký

Relevantní

Není relevantní
MiFID II / MiFIR
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MiFID II & MiFIR: Předmětová & dopadová analýza

Pravomoci
dohledu

Transakce

Systémy na
nahrávání
hovorů a jiné
kontrolní
mechanismy

Srovnatelnost

Dohledová opatření

Transakční reporting

Nahrávání hovorů

Outsourcing

Země mimo EU
Minimální objem a
poplatky

ŘKS

HTF HTF

Spolupráce dohledu v
rámci EU
Klientský reporting
Pobídky
Majetek zákazníka
Přiměřenost
Vhodnost
TCF/COI management
Informace klientům
Kategorizace zákazníků
Administrativní povinnosti
Neakciové nástroje (vč.
OTC)
Akciové nástroje
Poobchodní
Předobchodní
Nakládání s klientskými
pokyny
Konsolidace publikovaných
údajů
IOI management
Povinnost obchodovat s
některými OTC deriváty v
obchodním systému
Otevřený přístup
Dark pools/SD/MD
platforms
MTF/OTF/SI

Nízké
Střední
Vysoké

Dohled

Nová tržní
struktura

Transparence
akciových
nástrojů

Transparence
akciových
nástrojů a
neakciových
nástrojů

Best execution

Poskytování investičních služeb a ochrana
spotřebitelů

13
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Dohled a regulatorní ŘKS
reporting
Ochrana investora
Tržní
transparentnost
Tržní
struktura
Předběžná
mapa dopadů

Investiční banky

Obchodníci s cennými
papíry

Custodiani (banky)

Privátní a retailové
banky

Obchodní platformy
(RT, MTF aj.)

Source: Opimas Analysis

Samsung SDS Mobile
iQuela Mobile
IPC
Redbox Recording
Smarsh Archiving
Newsweaver
Mirrorweb
Microfocus
Verba
RecordSure
Oracle
Greenkey Technologies
Berry Telecom
OpenText
Nice Actimize
Cognia
Actiance
GECTO Europe Ltd
Euroclear UK & Ireland
TraderServe
Fenergo
Expersoft
CAD IT
Bats
TRADEcho (LSEG & BOAT)
Colt PrizmNet
Triple Point Tech
Hexanika
Euromoney TRADEDATA
Autorek
The Citco Group
Message Automation
Gresham
Dion
DeltaConX
CenturyLink Business
AxiomSL
Riskfocus
ThomsonReuters
SS&C
Sapient
DTCC (via LSEG UnaVista)
Itiviti
Docu Cube
Corvil
Charles River
BroadPeak
The ICE
TRAX
London Stock Exchange Group
TransacPort
NASDAQ
Deutsche Börse
Bloomberg

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Communications Monitoring

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Transaction Reporting

Komplexní
řešení

Kombinace
transakčního
a
obchodního
reportingu

Obchodní
reporting

Transakční
reporting

Sledování
komunikace

Možní subdodavatelé MiFDI II/MiFIR IT řešení

Trade Reporting

MiFID II / MiFIR
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Příloha I: Projekt implementace MiFID II/MiFIR
14 MiFID II/MiFIR oblastí…
Pobídky & nezávislé
poradenství

… zahrnutých v 7 workstreamech…

Vhodnost & přiměřenost
Informace o poplatcích
a nákladech

Pobídky

2

3

4

5

Regulatorní reporting
Best execution &
Investiční doporučení

Složitost produktů
Product approval process a cílový trh

•
•
•

Klientská kategorizace a profilování pro potřeby určení
vhodnosti/přiměřenosti
Vhodnost/přiměřenost
Zpráva o vyhodnocení vhodnosti

4

•
•
•
•

Všeobecné smluvní podmínky + smlouvy
Předsmluvní a předobchodní informace pro klienty
Marketingové materiály
Průběžné a poobchodní informace klientům

5

•

Transakční reporting + změny v OCP reportingu vůči ČNB

6

•
•
•
•
•
•
•
•

Investiční doporučení
Povinnost obchodovat určité OTC deriváty v obchodním systému
OTF
Status systematického internalizátora
Algo & HF trading
Best execution & politika nakládání s klientskými pokyny
Před- a po-obchodní transparentnost
Komoditní deriváty (poziční limity, reporting klientských pozic)

6

Před- a po-obchodní
transparentnost

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochrana majetku zákazníka
Uchovávání záznamů/nahrávek
Nahrávání hovorů
Odměňování zákazníků
Whistleblowing
Politika outsourcingu
Vzdělávání zaměstnanců
Politika střetu zájmu
Vyřizování stížností
Politika compliance
Požadavky na vedoucí orgán
Osobní obchody
Passporting a OCP ze zemí mimo EU
Vázaní zástupci

Product
governance
3
Vhodnost &
přiměřenost

Informace
klientům

Regulatorní
reporting

Obchodování &
Best execution

Země mimo EU
Uchovávání dokumentů
a nahrávání hovorů
Ochrana majetku
zákazníka

7

Řídící a
kontrolní
systém

ŘKS

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

• Poradenství o obchodním modelu (nezávislé vs. nikoliv nezávislé vs.
hybridní poradenství)
• Vyhodnocování pobídek
•
•

2

Smluvní dokumentace
Informace o produktech
a službách

1

1

Kvalita služeb jako
kompenzace pobídky
Product governance

… pokrývajících 36 MiFIDII/MiFIR témat

Klientský Stream
Tržní tream
ŘKS Stream
MiFID II / MiFIR
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Příloha II: Seznam prováděcích předpisů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na
transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry,
fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se
povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora

Transparentnost

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry
nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/572 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní
a poobchodní údaje a úroveň členění údajů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového
stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu
a režimy tvorby trhu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/579 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se derivátových smluv s přímým,
podstatným a předvídatelným dopadem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na
transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty,
povolenkami na emise a deriváty
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů,
které mají zveřejňovat místa provádění
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/576 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst
provádění a kvalitě provádění investičními podniky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/581 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů
a ústředních protistran
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/566 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny
a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu

Obchodování

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů
a pozic
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů
k obchodování na regulovaných trzích
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními
nástroji a jejich stažení z obchodování
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/582 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na
regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky
zabývající se algoritmickým obchodováním
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty
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Organizační požadavky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/584 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely
zmíněné směrnice
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů
pro poskytovatele služeb hlášení údajů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/592 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria k určení toho, kdy je činnost považována za
doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení
produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod

Reporting

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro standardy a formáty referenčních údajů o finančním
nástroji a technická opatření ve vztahu k mechanismům, které mají Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány vytvořit

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/573 ze dne 6. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých
a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních
nástrojů
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/586 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci
spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti
s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost
DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL
(rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti
členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství,
poradenství v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého
sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost
Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností
figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své
nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků
dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte
Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve
střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe
Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky
společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám
poskytujícím služby prostřednictvím téměř 6 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 18 zemích.
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