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JUDr. Martina Prose, Ph.D., náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladímíra Bärtla, po 
vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Marka Černocha a po rozpravě

s c h v a l u j e   stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Jan Zahradník v. r. Marek Černoch v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodaj výboru předseda výboru
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Příloha k usnesení č. 70

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu
o dlouhodobém financování evropské ekonomiky

KOM(2014) 168 v konečném znění, kód Rady 8335/14

•Právní základ:
Dokument informační povahy.

•Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
3. 4. 2014

•Datum projednání ve VEZ:
10. 4. 2014 (1. kolo)

•Procedura:
Dokument nepodléhá hlasování v Radě.

•Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 12. května 2014, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 14. 5. 
2014 prostřednictvím systému ISAP.

•Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Dokument není v rozporu s principem subsidiarity.

•Odůvodnění a předmět:
V návaznosti na zelenou knihu s názvem Dlouhodobé financování evropské ekonomiky1 

z března  2013  a  na  ni  navazující  veřejné  konzultace  předkládá  Komise  nyní  sdělení 
o dlouhodobém financování  evropské  ekonomiky.  Zajištění  poskytování  dlouhodobého 
financování hospodářství EU označuje Komise za jednu ze svých priorit. V souvislosti 
s nedávným zpomalením evropské  ekonomiky a  tzv.  dluhovou krizí  v  eurozóně  došlo 
v rámci EU ke snížení schopnosti úvěrování a samofinancování hospodářství v Sdělení 
představuje náčrt  sady iniciativ a opatření, které by měly pomoci stimulovat rozvoj 
a diverzifikaci financování dlouhodobých investic v EU, a to zejména s ohledem na 
infrastrukturní projekty a na financování malých a středních podniků2.

•Obsah a dopad:
Sdělení se soustředí na šest oblastí, u nichž představuje své návrhy na konkrétní iniciativy 
a opatření, jež by měla být přijata:

1. Uvolnění soukromých zdrojů dlouhodobého financování
Zcela zásadní význam má poskytování  bankovních úvěrů a tzv.  nebankovních zdrojů 
financování (fondy, pojišťovny, nadace atd.). Pravidla vztahující se u bank na kapitálové 
požadavky a řízení likvidity sice podporují stabilitu bankovního systému a důvěru v něj, 
negativně  se  však promítají  do úvěrování  ekonomiky.  Komise  proto vypracuje  zprávy 

1 KOM(2013) 150 v konečném znění, kód Rady 8398/13.
2 Dle údajů Komise připadají na malé a střední podniky přibližně dvě třetiny pracovních míst v EU a tři pětiny 

přidané hodnoty vyprodukované v EU.
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o přiměřenosti kapitálových požadavků s ohledem na potřebu zajistit odpovídající úrovně 
dlouhodobého  financování  ekonomiky,  v  rámci  monitorovacího  období  dle  nařízení 
o kapitálových  požadavcích  se  bude  snažit  odstranit  a  korigovat  možné  nezamýšlené 
dopady nových pravidel a při přípravě právního aktu v přenesené pravomoci týkajícího se 
ukazatelů  likvidity  přihlédne k potřebě  neomezit  dlouhodobé financování  poskytované 
bankami.
S ohledem na pojišťovny jako vhodné poskytovatele dlouhodobého financování Komise 
nejpozději  v  září  2014  přijme  prováděcí  akt  týkající  se  tzv.  režimu  Solventnost  II3 

obsahující  pobídky  k  podpoře  dlouhodobého  investování  ze  strany  pojistitelů.  Pro 
penzijní  fondy zamýšlí  Komise  ve  druhém pololetí  roku 2014 předložit  Evropskému 
orgánu  pro  pojišťovnictví  a  zaměstnanecké  penzijní  pojištění  (EIOPA)  žádost 
o doporučení s cílem vytvořit jednotný trh pro osobní penzijní produkty a uvolnit tak větší 
objem  úspor  pro  dlouhodobé  financování.  Co  se  týká  soukromých  spořících  účtů 
provedou útvary Komise do konce roku studii zaměřenou na nedostatky a možná selhání 
trhu u přeshraničních toků úspor, včetně vnitrostátních modelů spořících účtů a posouzení 
možnosti zavedení spořícího účtu na úrovni EU.

2. Lepší využívání veřejných financí
Jelikož veřejný sektor přispívá zásadním způsobem k tvorbě investic, je dle sdělení třeba 
většího úsilí k zajištění transparentnějšího a účinnějšího využívání veřejných finančních 
prostředků  s  cílem  maximalizovat  jejich  návratnost.  Důležitou  úlohu  v  tomto  hrají 
vnitrostátní a regionální  podpůrné banky spolu s mezinárodními institucemi, jako jsou 
Evropská investiční banka (EIB) či Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Komise 
v průběhu roku 2014 vydá sdělení  o podpůrných bankách, které se zaměří  na pokyny 
týkající  se  obecných  zásad,  řízení,  transparentnosti,  dohledu  a  regulace  či  úlohy 
podpůrných bank při spoluinvestování a poskytování prostředků z rozpočtu EU. Rovněž 
bude podporovat a sledovat spolupráci vnitrostátních podpůrných bank a jejich spolupráci 
s mezinárodními institucemi, jak požadovala Evropská rada v červnu 2013.
U  přeshraničních  investic  a  vývozu  kapitálových  statků  mimo  EU  je  klíčová  role 
exportních úvěrových institucí, útvary Komise proto zveřejní zprávu o prosazování lepší 
koordinace a spolupráce mezi stávajícími vnitrostátními režimy vývozních úvěrů.

3. Rozvoj evropských kapitálových trhů
Dle sdělení jsou evropské kapitálové trhy málo rozvinuté, roztříštěné a nejsou schopny 
nahradit  nedostatek finančních prostředků  ze  strany bank;  financování  prostřednictvím 
kapitálových trhů obecně v posledních letech značně utrpělo. Komise aktem v přenesené 
pravomoci navazujícím na směrnici o trzích finančních nástrojů  zajistí,  aby požadavky 
vztahující se na trhy pro růst malých a středních podniků omezily administrativní zátěž 
těchto  emitentů  při  zachování  vysoké  míry  ochrany  investorů.  Dále  útvary  Komise 
provedou  studii,  zda  jsou  u  nekapitálových cenných  papírů nezbytná  další  opatření 
k vytvoření  likvidního  a  transparentního  sekundárního  trhu  pro  obchodování 
s podnikovými dluhopisy v EU. Do konce roku 2015 Komise posoudí důsledky a dopady 
směrnice o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a přezkoumá možné rozšíření pravidel způsobilosti pro investice 
subjektů  kolektivního  investování  do  převoditelných  cenných  papírů  na  cenné  papíry 
kotované na trzích pro růst malých a středních podniků.
Na  sekuritizační  transakce umožnující  bankám  refinancovat  úvěry,  a  tak  uvolňovat 
kapitálové zdroje a  zvyšovat úvěrovou činnost,  jsou již v EU od roku 2011 zavedeny 
požadavky  na  ponechání  si  rizika  (spoluúčast).  Navzdory  tomu  však  zatím  nebylo 
zaznamenáno oživení tohoto trhu. Komise se bude zabývat rozlišením vysoce kvalitních 
sekuritizovaných  produktů  k  zajištění  soudržnosti  mezi  finančními  odvětvími 

3 Jedná se o zrušení určitých překážek u investic, zejména u méně likvidních aktiv.
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a přezkoumání  možného  preferenčního  regulačního  přístupu.  Bude  také  spolupracovat 
s tvůrci mezinárodních norem na vypracování celosvětových norem.
U  krytých  dluhopisů Komise  přezkoumá  do  konce  roku  2014  zacházení  s  nimi  dle 
nařízení o kapitálových požadavcích s cílem vytvořit základ pro integrovaný evropský trh 
s krytými dluhopisy. Současně útvary Komise zahájí studii týkající se přínosů zavedení 
rámce EU pro kryté dluhopisy.
Soukromé investice jako alternativa k bankovním úvěrům a podnikovým dluhopisům 
jsou v některých státech již využívány běžně,  nicméně  v širším evropském měřítku se 
tento způsob investování zatím neprosadil. Útvary Komise do konce roku provedou studii 
mapující  trhy se  soukromými  investicemi  v  Evropě  a  vypracují  doporučení,  jak  tento 
způsob v EU rozšířit.

4. Zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování
Ekonomická situace v posledních několika letech se dotkla obzvlášť malých a středních 
podniků v otázce především přístupu k bankovnímu financování. Na úrovni EU již byla 
přijata opatření a iniciativy na jejich podporu (např. akční plán pro podporu financování 
malých  a  středních  podniků  z  roku  2011),  problémem  zůstává  hlavně  nedostatek 
srovnatelných,  spolehlivých  a  snadno  dostupných  úvěrových  informací o  malých 
a středních podnicích. Komise během roku 2014 zmapuje právní předpisy a postupy EU 
i členských  států  ovlivňující  dostupnost  uvedených  informací  a  posoudí  možnosti 
harmonizace či zlepšení srovnatelnosti informací. Útvary Komise nadto oživí dialog mezi 
bankami a malými a středními podniky a posoudí postupy, jak jim pomoci při vstupu na 
kapitálový trh.

5. Přilákání soukromých informací do infrastruktury k provedení strategie Evropa 2020
Za účelem zapojení soukromých investic do infrastrukturních projektů již byly zřízeny 
např. Nástroj na propojení Evropy (CEF) provázaný s evropskými fondy nebo Iniciativa 
EU pro projektové dluhopisy. Stále však existuje jen málo relevantních celoevropských 
údajů o výkonnosti úvěrů na infrastrukturu. Útvary Komise proto během roku 2014 
posoudí možnost dobrovolného zpřístupnění informací o plánech a projektech týkajících 
se investic do infrastruktury a vyhodnotí proveditelnost i praktická opatření případného 
sběru a zpřístupnění standardizovaných statistických údajů o úvěrech na infrastrukturu.

6. Zlepšení širšího rámce pro udržitelné finance
Obecné aspekty jako správa a řízení společností, účetnictví, či daňové a právní prostředí 
též  podstatně  ovlivňují  schopnost  ekonomiky  zajišťovat  finanční  prostředky 
k dlouhodobému financování. Často jsou v nejrůznějších studiích zmiňovány  motivační 
faktory jako  např.  finanční  účast  zaměstnanců  na  chodu  společnosti.  Komise  zváží 
předložení  návrhu  na  revizi  směrnice  o  právech  akcionářů  s  cílem lépe  sladit  zájmy 
investorů,  správců  aktiv a společností, posoudí možnosti  vlastnictví zaměstnaneckých 
akcií v EU a případných opatření EU na podporu finanční účasti zaměstnanců a zváží 
vydání doporučení s cílem zvýšit kvalitu zpráv o řízení a správě společností, o pobídkách 
pro  institucionální  investory  k  lepšímu  zohledňování  informací  o  životním  prostředí, 
sociální oblasti atd.   
Co se týká otázky účetnictví, Komise při schvalování revidovaného standardu účtování 
o finančních  nástrojích  uváží,  zda  by  bylo  vhodné  používání  účtování  v  reálných 
hodnotách, a vyzve Radu pro mezinárodní účetní standardy, aby u svých projektů uvážila 
dopad svých rozhodnutí na investiční horizont investorů. Útvary Komise v průběhu 
roku  2014  zahájí  konzultace  s  cílem  přezkoumat  a)  opodstatněnost  zjednodušeného 
účetního standardu pro konsolidované účetní závěrky kotovaných malých a středních 
podniků a b) vhodnost samostatného účetního standardu pro nekotované malé a střední 
podniky.
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V  daňové  a  právní  oblasti  byly  identifikovány  největší  překážky  pro  dlouhodobé 
financování v podobě daňového  zvýhodňování dluhového financování a  rozdílů mezi 
úpadkovým právem jednotlivých členských států,  což spolu s  nepružností  právních 
předpisů představuje vysoké náklady pro investory, nízké výnosy pro věřitele a problémy 
pro společnosti s přeshraničním podnikáním nebo vlastnictvím. Komise se bude snažit 
prostřednictvím doporučení  pro jednotlivé země  v  rámci  evropského semestru podnítit 
investice do vlastního kapitálu a útvary Komise ještě v roce 2014 zveřejní zprávu o právu 
rozhodném pro aspekty postupování pohledávek související se třetími stranami.

Souběžně se sdělením je na program výboru pro evropské záležitosti zařazen související 
přepracovaný návrh směrnice týkající  se činností  institucí  zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a dohledu nad nimi.4

Dopad na právní řád a státní rozpočet ČR:
Bez přímého dopadu, sdělení je dokumentem informační povahy. Případné dopady bude 
možné specifikovat až po předložení konkrétních legislativních návrhů vycházejících ze 
sdělení.

•Stanovisko vlády ČR:
ČR  bere  uvedené  sdělení  a  avizované  kroky  Komise  na  vědomí.  Chápe  potřebu 
adekvátního  zajištění  dlouhodobého  financování  evropské  ekonomiky  a  dostupného 
financování  pro  malé  a  střední  podniky.  Na  druhou  stranu  však  ČR trvá  na  tom,  že 
uvedené problémy se netýkají ve stejné míře všech zemí, např. malé a střední podniky 
v ČR nemají  v současné době  zásadní  problém s přístupem k financování  (s  výjimkou 
některých  regionů  a  některých  specifických  odvětví).  V  ČR  by  proto  větší  podpora 
nebankovních úvěrů podnikům pravděpodobně nemusela mít prakticky žádný významný 
dopad,  vzhledem k  tomu,  že  většina  podniků  nyní  neplánuje  velké  investice  a  spíše 
vyčkává,  jak  se  situace  dále  vyvine.  Obdobně,  bankovní  sektor  v ČR  disponuje 
dostatečnými  zdroji  v podobě  primárních  vkladů,  proto  v ČR  sídlící  banky  neplánují 
vytvářet portfolia pro potřeby sekuritizace. Podpora většímu rozvoji trhu se sekuritizacemi 
nepatří mezi hlavní zájmy České republiky. Česká republika však bude i nadále pozorně 
sledovat vývoj této problematiky a možné dopady na institucionální investory. Z důvodu 
přetrvávajících nejasností ohledně společné iniciativy Komise a EIB zaměřené na zlepšení 
přístupu malých a středních podniků  k úvěrům  se ČR rozhodla pokračovat  v realizaci 
finančních nástrojů pro malé a střední podniky, které jsou přizpůsobeny potřebám rozvoje 
české ekonomiky a financovány především z Evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF) a národních zdrojů.

•Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském  parlamentu  se  dokument  nachází  v  tzv.  přípravné  fázi,  jako  gesčnímu 
výboru  byl  přidělen  výboru  pro  hospodářské  a  měnové  záležitosti.  Konkrétní  časový 
harmonogram projednávání v současné době není stanoven v Evropském parlamentu ani 
v orgánech Rady.

•Závěr:

Výbor pro evropské záležitosti

1.v  í  t  á   iniciativy  směřující  ke  zlepšení  dostupnosti  dlouhodobých  investic
a financování malých a středních podniků;

4 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 
a dohledu nad nimi, KOM(2014) 167 v konečném znění, kód Rady 8633/14.
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2.n e p o d p o r u j  e    iniciativy na úrovni  EU vedoucí  k zásahům do národních
penzijních systémů s ohledem na právo členských států stanovit si vlastní základní
zásady systémů důchodového zabezpečení;

3.p o v ě ř u j e    předsedu výboru, aby o tomto usnesení informoval Evropskou komisi;

4.s c h v a l u j e    rámcovou  pozici  vlády  ke  sdělení  Komise  Radě  a  Evropskému
parlamentu o dlouhodobém financování evropské ekonomiky.

Jan Zahradník v. r. Marek Černoch v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodaj výboru předseda výboru
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