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Přinášíme Vám Regulatorní novinky v oblasti
regulatorních změn za září. Dozvíte se
o připravovaných změnách Evropského orgánu
pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropského
organu pro bankovnictví (EBA), Rady pro
finanční stabilitu (FSB) a seznam publikací
a událostí v oblasti regulace očekávaných
v tomto čtvrtletí.
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ESA

EU

Podle zprávy ESA automatizace ve
finančním poradenství pomalu
vzrůstá, ale její využití na trhu je
i nadále omezené.

Link

Společná komise orgánů dohledu ESA (EBA, ESMA a EIOPA) zjistila, že celkový
rozsah trhu v oblasti nástrojů pro automatizaci finančního poradenství je stále
poněkud omezený. Jelikož komise nezaznamenala žádné výrazné změny
v identifikovaných rizicích oproti zprávě z roku 2016, nebude v této oblasti podnikat
žádné další kroky. Zpráva rovněž zdůraznila oblasti, kterým se věnují jednotlivé
komise spadající pod ESA ve vztahu k automatizaci finančního poradenství.

EBA

EU

EBA zveřejnila vzory průzkumu
kvantitativního dopadu (QIS),
které mají být používány pro
hodnocení dopadu dokončených
standardů Basel III v roce 2018

Link

Společně s pravidelným sběrem dat pro monitorování standardů Basel III zahájila
EBA sběr dat týkajících se implementace regulatorního rámce Basel III, což
zahrnovalo dvě sady vzorových formulářů pro hodnocení kvantitativního dopadu
(QIS). Vzorové formuláře vycházejí ze současných monitorovacích formulářů
sestavených dle standardů Basel III a jejich cílem je zajistit „že zátěž spojená se
sběrem dat je přiměřená velikosti a komplexitě dané instituce“. EBA poskytne
Evropské komisi rady a technická doporučení do léta 2019.

EP

EU

Lepší ochrana proti podvodům
v oblasti bezhotovostních plateb

Link

Výbor EU pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dal svůj souhlas
k novým navrhovaným pravidlům zaměřených na lepší ochranu občanů EU před
podvody v oblasti bezhotovostních plateb, jako je krádež kreditní karty, skimming
nebo phishing. Cílem nových navrhovaných pravidel je pokrýt mezery mezi
právními systémy jednotlivých členských států EU, zavést minimální dobu odnětí
svobody v délce 3 let v případech, kdy soudce nařídí maximální trest dle práva dané
země a přispět k posílení pomoci obětem opatřeními jako je psychologická pomoc
a bezplatná právní pomoc pro ty, jež nemají dostatek prostředků na to, aby podali
daný případ k soudu. Komise rovněž schválila mandát pro zahájení jednání
s Komisí, jež budou představovat další krok k finalizaci nových pravidel.

ECB

EU

Rozhovor s Danièle Nouy,
Předsedkyní dozorčí rady Evropské
centrální banky

Link

Paní Nouy doporučila založit jedinou evropskou instituci, která by se věnovala
problematice praní špinavých peněz. V diskusi o otázkách Brexitu se vyjádřila,
že ECB chce zajistit, aby banky, jež prohlašují, že se stěhují do eurozóny, tak
opravdu učiní. Zároveň se vyjádřila, že ECB chápe, že firmy potřebují přechodné
období na přesídlení, ale „nemělo by být příliš dlouhé“ a firmy „by se měly
přestěhovat v horizontu maximálně dvou nebo tří let a budou muset začít se zdroji,
které jsou přiměřené rizikům, jež si s sebou přinesou.“ Zároveň uvedla, že si myslí,
že trh s nemovitostmi by mohl způsobit příští finanční krizi.
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ECB

EU

ECB zavádí veřejné konzultace
ohledně některých kapitol ze svého
průvodce vnitřními modely
zaměřených na typy rizik

Link

Konzultace zahrnují kapitoly věnující se kreditním rizikům, tržním rizikům a rizikům
protistrany. Kapitola věnovaná kreditním rizikům se zaměřuje na témata, jako je
využití interního ratingu pro výpočet požadavků na vlastní kapitál, včetně odhadů
pravděpodobnosti neplnění, ztráty v případě neplnění a konverzního faktoru.
Kapitola věnovaná tržním rizikům se zaměřuje na aspekty modelování související se
zpětným testováním modelů VaR, a metodologii určování hodnoty VaR a stresového
VaR. Kapitola zaměřená na úvěrové riziko protistrany shrnuje přístup ECB
k požadavkům na metody sestavování interních modelů dle definice uvedené
v nařízení o kapitálových požadavcích (CRR). Konzultace budou ukončeny dne
7. listopadu 2018.

ESMA

EU

Zveřejnila svou nejnovější zprávu
zaměřenou na trendy, rizika
a zranitelnosti

Link

Zpráva zjistila, že celková úroveň rizik na trzích EU s cennými papíry je i nadále
vysoká. ESMA rovněž zaznamenala jistý pokles v ratingu nesplacených korporátních
dluhopisů a v likviditě státních a korporátních dluhopisů. ESMA i nadále vyjadřuje
obavy ohledně dopadů kybernetických rizik a rizik spojených s brexitem na
obchodní aktivity, přičemž rizika spojená s brexitem označuje za „jedna
z nejvýznamnějších politických rizik.“ Dá se očekávat, že trhy EU budou na zvyšující
se ekonomickou a politickou nejistotu reagovat stále citlivěji.

ESMA

EU

Zveřejnila stanovisko
k navrhovaným změnám
technických standardů SFTR

Link

ESMA se rozhodla neupravovat standardy týkající se identifikátorů právnických osob
(LEI) pro pobočky a dále jedinečných identifikátorů transakcí (UTI) pro podávání
zpráv o obchodech, jak navrhovala Evropská komise. Dle názoru ESMA by takové
změny ohrozily včasné sjednocení s připravovanými mezinárodními standardy
účetního výkaznictví, znamenaly by odklon od stávajících standardů výkaznictví
EMIR, s nimiž by nebyly konzistentní, a vedly by k značnému prodloužení doby
nezbytné pro zavedení globálních standardů v rámci EU.

SRB

EU

SRB zveřejnil článek Elke König o
potřebě jednotného EU režimu pro
likvidace bank

Link

Paní König uvedla, že insolvenční procesy týkající se bank by měly podléhat
společným standardům a postupům na úrovni EU. Dále zmínila výzvy spojené
s posuzováním na základě principu, že se žádný věřitel nesmí dostat do méně
výhodného postavení a určením, zda je úpadek či hrozící úpadek banky způsoben
rozdílnostmi v insolvenčních zákonech jednotlivých států.
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SRB

EU

SRB zveřejnil článek Elke König
o financování v krizi

Link

Paní König zmínila skutečnost, že bankovní unie v současné době nemá veřejné
zajišťovací mechanismy, jak jí doporučila Rada pro finanční stabilitu (FSB), aby
mohla zaručit, že banky v úpadku mají dostatečný přístup k likviditě i v době, kdy
je jejich finanční situace přehodnocována analytiky a věřiteli. Dále dodala,
že možná řešení, která by vedla k zavedení takových mechanismů, musí být
ještě prozkoumána a projednána zejména ve spolupráci s centrálními bankami.

EBA

EU

Zveřejnila revidované
standardizované šablony pro
shromažďování dat o nesplácených
úvěrech

Link

Úpravy navazují na praktickou zpětnou vazbu z testování původních šablon
zveřejněných v prosinci 2017 a zahrnují opravy v datových polích a změnu
souvisejících právních polí. Byly provedeny i některé redakční změny s cílem zvýšit
efektivitu a použitelnost šablon.

EC

EU

Doporučila posilnit dohled
finančních institucí EU s cílem
zvýšit schopnost reagovat na
hrozby související s praním
špinavých peněž a financováním
terorismu

Link

Úpravy navazují na praktickou zpětnou vazbu z testování původních šablon
zveřejněných v prosinci 2017 a zahrnují opravy v datových polích a změnu
souvisejících právních polí. Byly provedeny i některé redakční změny s cílem
zvýšit efektivitu a použitelnost šablon.

EC

EU

Doporučila posilnit dohled
finančních institucí EU s cílem
zvýšit schopnost reagovat na
hrozby související s praním
špinavých peněž a financováním
terorismu

Link

Evropská komise ohlásila návrh soustředit pravomoci v oblasti prevence praní
špinavých peněž ve finančním sektoru EU v rámci Evropského orgánu pro
bankovnictví (EBA). Docílí toho posílením mandátu orgánu EBA s cílem zajistit, aby
příslušné orgány členských států vykonávaly efektivní dohled nad riziky v oblasti
prevence praní špinavých peněz. Návrh navíc počítá s tím, že dohlížecí orgány
jednotlivých států budou muset sjednotit svá pravidla v otázce prevence praní
špinavých peněz s pravidly EU a budou muset spolupracovat s orgány
obezřetnostního dohledu.
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ECB

EU

Pracovní skupina pro soukromý
sektor zabývající se bezrizikovými
úrokovými sazbami v eurech
doporučila ESTER jako
bezrizikovou úvěrovou sazbu
v eurech

Link

ESTER bude zároveň základem pro vytvoření náhradních řešení pro smlouvy
používající sazbu EURIBOR. ECB tuto sazbu, jež bude zohledňovat nezajištěné
výpůjční náklady bank na mezibankovním „overnight“ trhu v eurozóně, vytvoří
do konce října 2019. Doporučení představuje klíčový krok směrem k alternativní
referenční sazbě pro euro.

ECB

EU

Zveřejnila ve finančním deníku Les
Echos rozhovor Daniele Nouy,
předsedkyně dozorčí rady ECB,
o prioritách v oblasti dohledu a
jisté únavě v oblasti regulace

Link

Daniele Nouy poskytla rozhovor o tom, co nás naučila finanční krize. Na otázku, zda
už skončila éra společností „too big to fail“, vysvětlila, že plány bank na oživení
a plány řešení krize ze strany orgánů přispívají k řešení problematiky, která se dle
jejího názoru týká zejména USA, a připustila, že, co se týče velikosti, evropské
banky se za posledních deset let nijak výrazně nezměnily. Zdůraznila, že stále
přetrvává riziko „únavy v oblasti regulací“ a vyjmenovala tři priority na seznamu
pokrizových opatření: (i) ziskovost evropských bank, (ii) sbližování právních
předpisů (iii) problematika úvěrů v selhání.

ECB

EU

Zahájila veřejné konzultace
ohledně části 2 příručky
k hodnocení žádostí o licence

Link

Konzultační příručka se zaměřuje na hodnocení kritérií pro kapitálové požadavky
a program činnosti, včetně obchodních plánů. Zároveň vymezuje hlavní témata,
o která by se dozorové orgány měly zajímat při hodnocení programu činností,
včetně obchodního modelu, rizikového profilu, správy a řízení, a rámce pro řízení
rizik. Konzultace budou ukončeny dne 25. října 2018.

ESMA

EU

Zveřejnila zprávu, v níž uvádí, že
trhy jednotlivých států EU vykazují
velké rozdíly v oblasti
strukturovaných produktů pro
retailové klienty

Link

Zpráva (od strany 52 dále, součást zprávy komise ESMA o trendech, rizicích
a zranitelnostech) zjistila, že přestože retailoví investoři mají v rámci EU k dispozici
celou škálu strukturovaných produktů, trhy jednotlivých států se soustředí pouze na
malý počet běžných typů, zejména na produkty v oblasti kapitálového krytí, zvýšení
výnosů a kapitálové účasti. Zpráva rovněž zjistila, že snaha zvýšit výnosy byla
společným hybatelem změn v distribuci jednotlivých typů produktů.
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ESRB

EU

Zveřejnila svou zprávu zaměřenou
na sledování stínového
bankovnictví v EU

Link

Zpráva zjistila, že velikost stínového bankovního systému EU se v loňském roce
nepatrně změnila a v současné době odpovídá 40% finančního systému EU
(42 bilionů eur v celkových aktivech). U některých typů investičních fondů zpráva
zjistila několik rizik a zranitelností, jako např. rizika likvidity a rizika související
se zadlužeností, propojenost a riziko šíření napříč sektory a v rámci stínového
bankovnictví, a u derivátových transakcí a transakcí s cennými papíry zjistila rizika
související s procyklicitou, zadlužeností a likviditou.

ESA

EU

Společná komise orgánů dohledu
ESA zveřejnila zprávu o rizicích
a zranitelnostech ve finančním
systému EU

Link

Zpráva zmiňuje rizika spojená s oceňováním a přeceňováním rizikové přirážky
a zvyšujícími se úrokovými sazbami a riziko šíření dopadů v případě, že se tato
rizika vyskytnou. Zpráva mimo jiné doporučuje provádět a vyvíjet zátěžové testy
napříč všemi sektory a dozorovým orgánům doporučuje i nadále sledovat,
jak dalece jsou jednotlivé finanční instituce ochotny riskovat.

SRB

EU

Zveřejnila rozhovor s Elke Konig
na téma „10 let po krizi“

Link

Připomněla, jak velký pokrok za tu dobu nastal, včetně založení sjednoceného
dohledu nad bankami v eurozóně a rozvoje jednotného mechanismu pro řešení
krize. Dále poznamenala, že je třeba udělat ještě mnoho práce, včetně dokončení
legislativního balíčku o opatřeních pro snížení rizik a dokončení evropského systému
pojištění vkladů EDIS.

EBA

EU

Evropský bankovní systém –
směrem k jednotné jurisdikci,
projev Daniele Nouy

Link

Předsedkyně dozorčí rady Evropské centrální banky pronesla proslov, ve kterém
uvedla, že bankovní unie a jednotný mechanismus dohledu (SSM) se musí i nadále
snažit, aby se staly jednotnou jurisdikcí. To vyžaduje tři věci: „harmonizaci“,
„spolupráci“ a „solidaritu“. Nejprve se zmínila o tom, že soubor bankovních pravidel
by měl být „vskutku evropský“ a navrhla, že je třeba zavádět méně směrnic a více
regulace, aby se snížila pravděpodobnost nerovnoměrné implementace
v jednotlivých státech. Dále uvedla, že přestože národní banky v době krize
využívaly princip ohraničení určitých aktiv (tzv. ring-fencing) relativně „obstojně“,
dle jejího názoru by se dozorové orgány měly snažit „tato omezení zrušit“.
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EBA

EU

Plány bank EU na financování
v nadcházejících letech ukazují na
zvýšenou poptávku po klientských
vkladech a financování založené na
tržních principech

Link

EBA vydal zprávu, která zjistila, že banky očekávají nárůst klientských vkladů
a dlouhodobého financování založeného na tržních principech při souběžném
snižování krátkodobých dluhů a repo financování. Banky, které se zúčastnili
průzkumu, předpokládají, že dojde k nárůstu celkových aktiv v průměru o 6,2%
do roku 2020, což bude vyvoláno úvěry pro domácnosti a nefinanční podniky.

ECB

EU

Proslov Maria Draghiho na téma
Ekonomické a monetární unie

Link

Prezident ECB se vyjádřil jak k historii, tak k budoucnosti evropské integrace, kdy
použil lekce z minulosti jako možný plán pro zlepšení Monetární unie („Unie“).
Doporučil, aby při implementaci „nezbytných“ reforem v Unii byly hlavními tři
následující prvky (i) zaměření integračních snah na běžné výzvy v případech, kdy
by evropská integrace mohla výrazně pomoci; (ii) uvědomění si, že integrace
v jedné oblasti vytváří vzájemnou závislost na dalších oblastech; a (iii) vybavení EU
nástroji a institucemi za účelem řízení této vzájemné závislosti a zajištění stability
a konvergence. Proslov byl zakončen uvedením stávajících priorit, které zahrnují
nezaměstnanost mladistvých a posilování sociálních modelů.

ECB

EU

Tematický přezkum SSM týkající se
ziskovosti a obchodních modelů:
Zpráva o výsledku hodnocení

Link

Tento tematický přezkum, který byl uskutečňován od roku 2016 do prvního čtvrtletí
roku 2018, zjistil, že ziskovost a obchodní modely systematicky významných
institucí (SIs) se zlepšily, zůstávají však pod tlakem. „Strategické řízení“ těchto
institucí (schopnost managementu nastavit směr k dlouhodobým cílům banky)
je diferenciátorem, pokud jde o ziskovost SIs. ECB neočekává, že se SIs vrátí na
úroveň návratnosti kapitálu před rokem 2008, a to z důvodu změn v daném
prostředí, rizikových profilech a kapitalizaci.

BIS

Mezin.

Sledování změn na rychle se
měnících elektronických trzích

Link

Tržní výbor BIS se dotázal centrálních bank na jejich priority při sledování trhů
a prezentoval výsledky dosažené na devizových a dalších rychle se měnících
elektronických trzích (FPMs), včetně strukturálních trendů jako je měnící se povaha
a umístění obchodování napříč škálou FPMs.
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Francouzská
centrální
Mezin.
banka

Finanční dohled a úloha
vnitrostátních orgánů v Evropě
- Proslov François Villeroy
de Galhau

Link

Uvedl, že plná provozuschopnost Jednotného mechanismu pro řešení krizí (Single
Resolution Mechanism) by měla být nejvyšší prioritou a že vytvoření společného
mechanismu jištění prostřednictvím založení Jednotného fondu pro řešení krizí
(Single Resolution Fund) bude klíčové pro její dosažení. Dále se zmínil o svém
přesvědčení, že zřízení spolehlivého a účinného mechanismu pro řešení problémů
učiní snadnějším dosažení kompromisu ve věci pojištění vkladů.

IOSCO Mezin.

IOSCO vydala pokyn pro
regulatorní orgány týkající se
řízení střetu zájmů a dalších rizik
během procesu navyšování
kapitálu společností

Link

IOSCO vydala pokyn pro regulatorní orgány za účelem řešení konfliktů zájmů, které
mohou vniknout v okamžiku, kdy zprostředkující podniky řídí nabídku majetkových
cenných papírů. Tento pokyn obsahuje opatření pro zmírnění rizik vyplývajících ze
střetu zájmů a nátlaku na analytiky, kteří mají danou emisi ocenit, a podobu jejich
výsledných zpráv, řízení konfliktů zájmů během úpisu cenných papírů u firem, které
umisťují danou emisi a konflikty plynoucí z osobních transakcí pracovníků
společností, které danou emisi nabízí.

IOSCO Mezin.

IOSCO vydává politiku opatření na
ochranu investorů v OTC pákových
produktech

Link

Zpráva stanovuje opatření pro regulátory trhu cenných papírů, které mají zvážit při
řešení rizik vyplývajících z marketingu a prodeje OTC pákových produktů retailovým
investorům. Pokrývá nabídku a prodej smluv typu rolling spot forex, CFD
a binárních opcí. Nezávisle na tom IOSCO vydala veřejné prohlášení o rizicích
binárních opcí a reakci regulátorů na zmírnění rizik a škod způsobených retailovým
investorům, kteří s těmito produkty obchodují.

EBA

EU

Vydalo své hodnocení
transparentnosti v rámci celé EU
za rok 2018.

Link

EBA vydal své páté každoroční hodnocení transparentnosti v rámci celé EU.
V prosinci 2018, společně se Zprávou o posouzení rizik (RAR), EBA vydá více než
900 000 dat o 130 bankách EU. Tyto údaje budou zahrnovat kapitálové pozice,
výše rizikové expozice, přímé expozice a kvalitu aktiv.
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EBA

EU

Slavka Eley, ředitelka divize
Bankovních trhů, inovace
a produktů v ECB, pronesla proslov
k EBA o regulatorním rámci pro
snížení klíčových rizik týkajících
se odolnosti vůči kybernetickým
hrozbám.

Link

Paní Eley uvedla, že zvyšující se digitalizace, využívání poskytovatelů třetích stran
a kybernetické útoky znamenají, že rizika související s ICT zůstávají v EU
a celosvětově prioritou. Paní Eley poznamenala, že přestože existují limity
dosažitelných cílů v této oblasti regulace, společná snaha mezi institucemi
a dozorovými orgány podpoří ochranu před riziky spojených s odolností vůči
kybernetickým hrozbám. Svou řeč ukončila prohlášením, že úloha EBA zahrnuje
zajištění koordinovaných přístupů napříč jednotným trhem EU.

EK

EU

Viceprezidenti Maroš Šefčovič
a Valdis Dombrovskis a Komisař
Neven Mimica poskytli aktuální
informace o iniciativách EU na
podporu opatření v oblasti klimatu.

Link

Podpořili zejména umístění udržitelných financí na špičku agendy pro přechod EU na
nízkouhlíkové hospodářství, což bude vyžadovat přibližně 180 miliard EUR jako
každoroční dodatečnou investici do energetické účinnosti, obnovitelné energie
a čisté dopravy až do roku 2030.

ECB

EU

Uveřejnila zprávu poukazující na
pokles podvodů s platebními
kartami v roce 2016.

Link

Tato zpráva ukázala, že celková podvodnost zahrnující karty Single Euro Payments
Area se v roce 2016 snížila na 1,8 miliard EUR, tj., byla o 0,4% nižší než
v roce2015, a že podvody s platebními kartami v ATM se snížily o 12,4% od
roku 2015 do roku 2016. Rovněž ukázala, že online podvody oproti roku 2015
mírně vzrostly a tvořily 73% celkového množství podvodů s kartami v roce 2016.
Podle ECB může být tento trend vysvětlen zvyšujícími se bezpečnostními opatřeními
v daném sektoru podporovanými regulatorními orgány EU. ECB rovněž uvedla, že
online podvody s platebními kartami „přirozeně narůstají”, jelikož digitální služby se
dále vyvíjejí a stávají se stále sofistikovanějšími.

ESMA

EU

Uveřejnil svou finální zprávu
upravující RTS v případě povinnosti
clearingu u vnitroskupinových
transakcí.

Link

Návrh RTS se týká odloženého data pro posuzování určitých vnitroskupinových
transakcí uzavřených se společností ve skupině ve třetí zemi. Ve světle některých
blížících se odložených dat ESMA navrhl prodloužení stávajících dočasných výjimek
do 21. prosince 2020 na všechny produkty, které v současnosti podléhají povinnosti
clearingu.
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ESMA

EU

Oznámil, že zveřejní nové
ukazatele úplnosti dat pro
obchodní systémy.

Link

Tyto dva ukazatele – Completeness Ratio a Completeness Shortfall – pomohou
obchodním systémům s včasným poskytováním úplných a přesných údajů vzhledem
k double volume cap (DVC) a údajů týkajících se likvidity dluhopisů vyžadovaných
podle MiFIR. Completeness Ratio poskytne informace týkající se úplnosti dat
jednotlivého obchodního systému, zatímco Completeness Shortfall bude měřit
výkonnost tohoto systému ve vztahu k dalším systémům. Tyto ukazatele budou
poprvé uveřejněny 8. října DVC a do 1. listopadu v případě údajů týkajících se
likvidity dluhopisů.

ESMA

EU

Konzultoval pravidla zátěžového
testování pro fondy peněžního trhu
(MMF).

Link

Tato konzultace navrhovala společné parametry a scénáře pro zátěžové testování
MMF, což by zohledňovalo řadu hypotetických rizikových faktorů. Ty zahrnují:
změny likvidity aktiv v portfoliu MMF, úvěrové riziko (včetně úvěrových událostí
a ratingových událostí), změny úrokových sazeb a směnných kurzů, zpětné výkupy
(redemptions), změny typu index spread a makroekonomické šoky. Tato konzultace
je prvním krokem ve vytváření podrobných specifikací pro zátěžové testování MMF.

FSB

Mezin.

Uveřejnila zprávu ukazující
rozvíjení dynamiky uveřejňování
finančních informací souvisejících
s klimatem

Link

Po průzkumu informací uveřejněných více než 1 700 firmami napříč různými
odvětvími, iniciativa Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
došla k závěru, že většina dotázaných firem uveřejnila tyto informace v souladu
s jedním ze způsobů doporučených ze strany TCFD. Nicméně, doposud mají finanční
informace v oblasti klimatu tendenci zaměřovat se na rizika a příležitosti, spíše než
na kvantifikaci finančního dopadu klimatických změn. TCFD uveřejní další zprávu
o stavu v červnu 2019.

FSB/IMFMezin.

Uveřejnila zprávu ohledně vývoje
za rok 2018 týkající se iniciativy
G20 Data Gaps Initiative.

Link

Tato zpráva zdůraznila vývoj uskutečněný prostřednictvím ekonomik účastnících
se DGI-2, zejména v oblasti sledování stínového bankovnictví, reportingu dat
týkajících se světových systematicky významných bank a zlepšeného pojištění,
včasnosti a periodicity sektorových účtů. Zpráva nicméně naznačila některé další
výzvy, včetně adekvátního přidělování zdrojů v rámci dovedností a informační
technologie, vhodné správy nových souborů dat DGI a infrastruktury pro přístup
k údajům a jejich sdílení a posilování spolupráce mezi orgány.
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ČNB

ČR

Agendou FinTech se bude v ČNB
zabývat nový odbor

Link

V České národní bance vznikl nový odbor, který se bude zabývat problematikou
regulace FinTechu. Ředitelem tohoto odboru se stal pan Michal Vodrážka, který
v České národní bance dříve působil jako ředitel Odboru dohledu nad finančním
oběhem a platebními systémy.

ČNB

ČR

ČNB odpověděla na dotaz
k souběhu postavení investičního
zprostředkovatele a vázaného
zástupce

Link

Česká národní banka v této odpovědi upozorňuje na případy některých zakázaných
souběhů funkcí na kapitálovém trhu a na další případy souběhu funkcí, které nejsou
výslovně zakázané, ale podmínkou souběhu těchto funkcí je efektivní řízení s tím
spojených rizik, a to zejména efektivní řízení rizika střetu zájmů.

ČNB

ČR

Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna
vyhláška o odborné způsobilosti
pro distribuci pojištění

Link

Tato vyhláška byla vydána v souvislosti s vydáním nového zákona o distribuci
pojištění a zajištění, kterým se implementuje evropská směrnice IDD. Oproti
současným zkouškám budou muset pojišťovací zprostředkovatelé prokázat
podrobnější znalosti, než byly vyžadovány doposud. Odborné zkoušky se nově
budou skládat z teoretické i praktické části, budou obsahovat pět okruhů odbornosti
a budou probíhat před zkušební komisí. V rámci praktické části odborné zkoušky se
na případových studiích bude hodnotit i schopnost zprostředkovatele řádně vysvětlit
zájemci o pojištění nabízený produkt a jeho vlastnosti. Zkoušky již nebudou
prováděny Českou národní bankou, ale akreditovanými subjekty.
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Toto čtvrtletí
Seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných
v tomto čtvrtletí
Obezřetnostní rámec pro banky

Termín

EU

EC

Očekávaná zpráva o dopadu IFRS 9 na
dlouhodobé investice

4. čtvrtletí
2018

Mezin.

FSB

FSB Kybernetický lexikon

4. čtvrtletí
2018

Chování a hospodářská soutěž
EU

ESMA

ESMA uveřejní pokyn ohledně poplatků
za výkonnost fondů

3. čtvrtletí
2018

EU

EC

Konzultace Evropské komise k přezkumu
AIFMD

4. čtvrtletí
2018

Platby, technologie a inovace
EU

ESMA

Tržní analýza Initial Coin Offering („ICO“)

3. čtvrtletí
2018

EU

EBA

Zpráva EBA/stanovisko k regulatorním
sandboxům

4. čtvrtletí
2018

EU

EBA

Zpráva/stanovisko k autorizaci
a regulatornímu perimetru

4. čtvrtletí
2018

Hospodářská a monetární unie
EU

EC

Očekávaná komunikace týkající se tržní
likvidity podnikových dluhopisů

3. čtvrtletí
2018

Navazující kroky ESMA týkající
se closet-indexingu

4. čtvrtletí
2018

Struktury kapitálových trhů
EU
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Kontakt
David Batal
Vedoucí partner
dbatal@deloittece.com
+420 246 042 519
David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb
společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat
u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké
škole ekonomické v Praze, obo... více

Petr Pruner
Partner
ppruner@deloittece.com
+420 246 042 896
Petr je partnerem ve společnosti Deloitte Central Europe,
kde má na starosti poskytování odborných služeb finančním
institucím. Má dvacet let zkušeností s poskytováním
auditorských a poradenských… více

Ondřej Veselovský
Ředitel
oveselovsky@deloittece.com
+420 246 042 654
Ondřej Veselovský je ředitelem ve společnosti Deloitte Česká
republika, kde vede tým specializující se na poradenství
v oblasti řízení rizik a regulace institucím poskytujícím finanční
služby. Disponu… více
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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 245 000 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 více než 6 000 zaměstnanců
ze 44 pracovišť v 18 zemích.
© 2018 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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