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ZPRÁVA
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výjimka pro centrální banku
Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)
KOM(2019) 143 v konečném znění, kód Rady 7985/19


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
29. 3. 2019



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 17. května 2019, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 21. května 2019
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Komise v předložené zprávě konstatuje, že je vhodné udělit Čínské lidové bance výjimku
z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení o finančních
nástrojích (MiFIR). Tuto výjimku může Komise udělit v souvislosti s nekapitálovými finančními
nástroji a rozšířit ji také na centrální banky třetích zemí. Výjimku využívají regulované trhy,
organizátoři trhu a investiční podniky v případě obchodů, kdy je protistranou člen Evropského
systému centrálních bank (ESCB) a daný obchod je součástí výkonu měnové politiky, politiky
směnných kurzů nebo politiky finanční stability člena ESCB.
Komise předkládá tuto zprávu, protože je nezbytná k následnému přijetí aktu v přenesené
pravomoci. V červnu 2017 již Komise delegovaným aktem udělila výjimku z požadavků na
předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení MiFIR centrálním bankám těchto
zemí: Austrálie, Brazílie, Kanada, Hongkong, Indie, Japonsko, Mexiko, Singapur, Korejská republika,
Švýcarsko, Turecko a Spojené státy americké, a také Bance pro mezinárodní platby. Centrální
bance Čínské lidové republiky (CB ČLR) nebyla výjimka udělena v tomto balíku z toho důvodu, že
CB ČLR včas nedodala dostatečné informace (zejména týkající se obchodní činnosti v EU) potřebné
pro provedení posouzení udělení výjimky.



Obsah a dopad:
Závěr Komise o udělení výjimky je založen na posouzení dle výsledků externí studie vypracované
Centrem pro evropská studia (CEPS) a Boloňskou univerzitou. Posouzení je založeno na několika
kritériích, přičemž plnění dvou kritérií je nezbytné:
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Pravidla pro povinné uveřejňování obchodů centrální bank: transparentnost trhu a
provozní transparentnost,
Nezbytnost výjimky: objem realizovaných obchodů.

V případě CB ČLR dospěla Komise na základě provedené analýzy k závěru, že ČLR má zaveden
právní rámec, který zajišťuje dostatečnou úroveň transparentnosti. CB ČLR uplatňuje v případě
burz požadavky na transparentnost v reálném čase. V případě mimoburzovních transakcí (OTC)
neexistují sice žádné povinnosti trhu týkající se zveřejňování informací, čínský systém devízového
obchodu má však přístup k veškerým informacím a může je zveřejnit. Obchodní činnost pocházející
z ČLR je v EU dostatečně významná, aby bylo udělení výjimky odůvodněné. Co se týče plnění
dalších kritérií, CB ČLR je schopna rozlišit účel transakce a existuje rovněž postup pro informování
protistran z EU o udělené výjimce. Neexistuje však výjimka z požadavků na transparentnost pro
zahraniční centrální banky obchodující v Číně.
Na základě tohoto posouzení Komise doporučuje udělení výjimky z požadavků na předobchodní a
poobchodní transparentnost podle nařízení MiFIR pro CB ČLR. Udělení výjimky je možné v případě
změny některého z parametrů přehodnotit. Předložená zpráva představuje dokument
informativní povahy, na jejímž základě Komise následně akt v přenesené pravomoci, kterým
výjimku udělí.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR bere zprávu Komise na vědomí.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Jedná se o dokument informativní povahy, který nebude nijak schvalován nebo vyjednáván. Na
základě zprávy vydá Komise akt v přenesené pravomoci.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 12. 6. 2019 a usnesením č. 233
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výjimka pro centrální
banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) /kód Rady
7985/19, KOM(2019) 143 v konečném znění.
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