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ZHRNUTIE 

 

Právna úprava MiFID II, ktorá je v platnosti v EÚ od roku 2018, reguluje 

najmä poskytovanie investičných služieb v oblasti finančných nástrojov 

úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, organizáciu 

regulovaných trhov organizátormi trhu a obchodovanie s komoditnými 

derivátmi a emisnými povolenkami. Súčasne stanovuje právomoci únijných 

orgánov a orgánov členských štátov. Táto právna úprava sa stala veľmi 

rozsiahlou, pretože má snahu regulovať všetky aspekty týchto činností.  

 

Možno skonštatovať. že sa jej podarilo zvýšiť transparentnosť poskytovania 

investičných služieb pre investorov, mierne zvýšiť podiel obchodovania na 

verejných platformách a zvýšiť transparentnosť obchodovania s 

komoditnými derivátmi a emisnými povolenkami. Nepodarilo sa jej 

zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu, ani 

významne obmedziť obchodovanie na neverejných platformách. 

Ochrana retailových investorov sa výrazne zlepšila, no cenou sú 

pretrvávajúce vyššie ceny produktov i služieb oproti ostatným 

skupinám investorov a taktiež je cenou nedostupnosť určitých 

produktov (ako sú americké ETF, viď ďalej).  

 

Mohutnosť a podrobnosť MiFID II bez zabudovaných pravidiel 

proporcionality predstavuje významný faktor v rozvoji konkurenčného 

prostredia finančných trhov. Kvôli vysokej náročnosti na zdroje predstavuje 

konkurenčnú výhodu pre rozvinuté trhy a veľké spoločnosti. Jej najnovšia 

novelizácia (tzv. quick-fix novela) sa sústreďuje len na opravu 

najvypuklejších nedostatkov pôvodnej úpravy. V dokumente uvádzame 

oblasti, ktoré by bolo potrebné upraviť, aby sa podarilo naplniť pôvodné ciele 

MiFID II, ako aj reakciu na nové trendy v oblasti finančných technológií, na 

ktoré treba primerane reagovať s cieľom udržať konkurencieschopnosť EÚ v 

globálnom merítku (udržateľné investície, DLT a kryptoaktíva).  
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SUMMARY 

 

MiFID II legislation has been implemented in the EU since 2018 and 

regulates mainly investment services and products, provided by credit 

institutions and investment companies; organisation of public trading 

venues and platforms, as well as trading with commodity derivates and 

emission allowances. Along with this, the norm specifies powers and 

competences of EU and mamber states bodies. The legislation has become 

really extensive as it tries to regulate all aspects of investment activities. 

 

The MiFID II legislation has succeeeded to improve the transparency of 

investment services provision to investors, partially increase the trading on 

transparent public venues (lit venues), and to achieve a better transparency 

in trading with commodity derivatives and emission allowances. However, it 

failed to to facilitate better access to capital for smaller and medium-sized 

enterprises and considerably limit trading on private, less transparent 

venues, such as dark pools, SI and OTF. The protection of nonprofessional 

invetors has been significantly improved, however the price for this are 

pertaining higher prices of products and services for the these investors in 

comparison to the other classes of investors.   

 

The volume and level of detail of the MiFID II legislation, without built-in 

strong proportionality rules, constitute an important factor in the 

development of financial markets competetive environment. The legislation 

requiring extensive resources for its proper implementation presents an 

competetive advantage for developed markets and large companies. The 

latest amendment (so called quick-fix) aims to repair the most visible defects 

of the original directive. In the report, we recommend topics to amend in 

order to achieve the original goals of the MiFID II legislation.  We also add a 

reaction to new trend in financial technologies requiring a proper reaction 

(such as ESG investments, cryptoassets and distributed ledger technology) 

in order the maintain European competitiveness in the global framework. 
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ÚVOD 

 

Regulácia investičných služieb a aktivít pod názvom MiFID II bola prijatá 

ako reakcia na  finančnú krízu so zámerom zvýšiť ochranu investorov a 

zabezpečiť transparentnosť obchodovania. Jej hlavným cieľom bolo posilniť 

existujúci právny rámec a zaviesť jednotný európsky súbor pravidiel 

týkajúcich sa investičných služieb a investičných činností spolu s vedľajšími 

investičnými službami. 

 

Už v čase, keď sa schvaľovala smernica Európskeho parlamentu (ďalej len 

„EP“) a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi 

(ďalej len „MiFID“) považovalo sa to za radikálnu zmenu regulácie 

finančných trhov a investiční bankári mali vážne obavy, čo môže tak 

komplexná zmena znamenať pre finančné odvetvie. 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o 

trhoch s  finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ ES a 

smernica 2011/61/EÚ (tzv. Smernica MiFID II, alebo len Smernica) je jedna 

časť. Druhú časť tvorí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s  finančnými nástrojmi, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (tzv. Nariadenie MiFIR, alebo len MiFIR). Za 

voľbou nariadenia ako legislatívneho nástroja možno pozorovať vôľu 

regulátora harmonizovať otázky obsiahnuté v MiFIR rovnakým spôsobom a 

bez odchýlok vo všetkých členských štátoch EÚ. Celý zoznam predpisov sa 

označuje aj ako právna úprava MiFID II, keďže smernica MiFID II a nariadenie 

MiFIR sú jej základnými piliermi, ktoré stanovujú základný rámec pre 

nadväzujúce smernice, nariadenia, technické normy či soft law odporúčania. 

Rámec smernice MiFID II je na európskej úrovni dotváraný nástrojmi tzv. Level 

2 (právnymi predpismi Európskej komisie1) a Level 3 (usmernenia a Q&A 
 

1 Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných 
prostriedkov patriacich investorom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá 
uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných 
alebo nepeňažných benefitov; priamo uplatniteľné delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
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(otázky a odpovede) dokumenty vydávané Európskou agentúrou pre trhy s 

cennými papiermi - ESMA) 

 
 

TECHNICKÁ POZNÁMKA 

 

Počas práce na tomto dokumente sme zistili, že dostupnosť presných údajov 

a najmä číselných porovnaní v rámci Európskej únie aj porovnaní EÚ s 

ostatným svetom je veľmi slabá. Napríklad, Európska komisia síce 

uskutočnila v roku 2020 rozsiahlu anketu o skúsenostiach 

zainteresovaných s implementáciou MiFID II, no doteraz nepublikovala 

nijakú súhrnnú správu o tomto prieskume. Preto, napríklad neexistujú 

agregované údaje o nákladoch investičných spoločností na právnu úpravu 

MiFID II, nebola publikovaná žiadna štúdia o jej benefitoch. Nie je ani 

možné porovnávať priamo kvantitatívne (cez ceny produktov) situáciu 

retailových investorov v EÚ a v Spojených štátoch. Väčšina konštatovaní v 

tomto dokumente sa opiera viac o kvalitatívne hodnotenia alebo o 

hodnotenia týkajúce sa nejakej skupiny zainteresovaných subjektov 

(akademický výskum, napríklad). Číselné údaje, ak sú vôbec dostupné, sú 

málokedy porovnateľné, najmä preto, že metodika ich tvorby sa odlišuje 

alebo nie je známa.  

 

Žial, ani organizácie ako ESMA nepovažujú zbieranie, porovnávanie a 

publikovanie všetkých relevantných údajov za svoju prioritu. Ich publikácie 

málokedy obsahujú časové rady a prípadnú analýzu trendov. Na jej 

doméne chýbajú rozsiahle štatistické databázy. Do odporúčaní sme preto 

zaradili budovanie agregátnej databázy o všetkých aspektoch finančných 

trhov, vrátane sledovania a porovnávania nákladov regulácie pre 

investičné spoločnosti a investorov.  

 
2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o 
organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o 
vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice a ďalšie regulačné a vykonávacie technické 
normy. 
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HISTORICKÉ POZADIE REGULÁCIE TRHOV S FINANČNÝMI 

NÁSTROJMI 

 

Kľúčovým výstupom na základe Akčného plánu finančných služieb 

(Financial Services Action Plan, ďalej len „FSAP“)2, ktorý bol vytvorený 

podľa Lamfalussyho procesu3 bola smernica MiFID. Tá nahradila smernicu 

o investičných službách v oblasti cenných papierov (ISD) z roku 1993, pričom 

predstavovala prvú významnú rámcovú smernicu prvej úrovne 

Lamfalussyho procesu. Jej prínosy sa očakávali v týchto oblastiach:  

• zvýšení konkurencieschopnosti subjektov na kapitálovom trhu;  

• zabezpečení ochrany investorov;  

• zvýšení transparentnosti, zvýšení kvality a efektívnosti kapitálových trhov; 

• a v posilnení dohľadu a právomoci unijných orgánov dohľadu pri vymáhaní 

práva EÚ. 

 

Smernica MiFID okrem iného zahrnula investičné poradenstvo medzi hlavné 

investičné služby, zaviedla nový druh obchodného systému - mnohostranný 

obchodný systém MTF4 a zaviedla tiež širokú definíciu investičnej 

spoločnosti, ktorá rozšírila okruh personálnej pôsobnosti smernice MiFID 

na väčšinu subjektov pôsobiacich na kapitálovom trhu. V oblasti jednotného 

európskeho pasu odstránila nedostatky smernice ISD pre spoločnosti 

poskytujúce investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby5. Na účel 

ochrany investorov pri poskytovaní investičných služieb zaviedla klasifikáciu 

 
2 Po odsúhlasení FSAP Európskou radou v roku 2000, zahŕňal 42 opatrení, z toho 12 nariadení 

a 30 smerníc. Jeho podstatou bolo obmedzenie inštiucionálnych, regulačných či daňových 
bariér a podpora financovania malých a stredných podnikov. 
3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-

financial-services/regulatory-process-financial-services_en 
4 MTF je mnohostranný systém prevádzkovaný investičnou spoločnosťou alebo organizátorom 

trhu, ktorý v tomto systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami spája záujmy viacerých 
tretích strán kupovať a predávať finančné nástroje spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva v 
súlade s legislatívou. 
5 Smernica MiFID odstránila povinnosť vyžadovať povolenie pre každý štát, v ktorom subjekt 

poskytuje investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby. Podľa smernice MiFID je 
investičná spoločnosť oprávnená poskytovať investičné služby (okrem domovského štátu, v 
ktorom je držiteľom licencie) aj v inom členskom štáte EÚ, bez toho, aby musela požiadať o 
licenciu orgán dohľadu daného členského štátu.  
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investorov na neprofesionálnych, profesionálnych investorov a oprávnené 

protistrany. Pri poskytovaní investičných služieb neprofesionálnym 

investorom zaviedla nové prísnejšie povinnosti pre investičné spoločnosti 

týkajúce sa vyššej transparentnosti, poskytovanie informácií a riadenia 

konfliktov záujmov. Tiež zakotvila povinnosť v rámci konflikov záujmov 

vykonať pokyn za podmienok najvýhodnejších pre investora (best-

execution). 

 

Smernicou MiFID sa ustanovil takto regulačný rámec na poskytovanie 

investičných služieb v oblasti finančných nástrojov (ako napríklad služby 

maklérskej činnosti, poradenstvo, obchodovanie, správa portfólia, 

upisovanie atď.) bankami a investičnými spoločnosťami a na organizáciu 

regulovaných trhov organizátormi trhu, s príslušnými právomocami a 

povinnosťami vnútroštátnych príslušných orgánov.  

 

Aj vďaka technologickému pokroku sa podarilo dosiahnúť silnejšiu 

hospodársku súťaž medzi miestami obchodujúcimi s finančnými nástrojmi 

a väčší výber pre investorov, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb a finančné 

nástroje. Celkovo sa transakčné náklady znížili a zvýšila sa integrácia. Zistili 

sa však aj určité problémy ako uviedla Európska komisia v dopadovej štúdii 

pre právnu úpravu MiFID6: 

 

1. Nerovnaké podmienky medzi trhmi a účastníkmi trhu - MTF mohli 

podliehať menej prísnemu regulačnému režimu, vysokofrekvenčné 

obchodovanie prinieslo nové riziká a rast mimoburzového obchodovania 

mohlo kriviť ceny finančných nástrojov; 

2. Ťažkosti malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o prístup na finančné 

trhy; 

3. Nedostatočná transparentnosť pre účastníkov trhu - existencia dark 

pools7, oneskorené informácie o obchodovaní, kvalita a formát 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011SC1227 
7 Dark pools sú neverejné obchodné miesta, kde sa ceny obchodovaných finančných nástrojov 

zverejnia až po ukončení obchodu. Neexistuje tu tzv. predobchodné zverejňovanie, čo robí tieto 
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informácií, ako aj náklady účtované za informácie a ťažkosti s 

konsolidáciou informácií; 

4. Nedostatočná transparentnosť pre regulačné orgány a nedostatočné 

právomoci v oblasti dohľadu v kľúčových oblastiach - pre deriváty, a 

najmä deriváty komodít neexistoval dohľad nad pozíciami a ich 

riadením, čím sa mohlo zabrániť narušeniu trhov a poškodeniu 

investorov, slabý regulačný rámec pre emisné kvóty, požiadavky na 

oznamovanie transakcií neposkytovali príslušným orgánom úplný 

prehľad o trhu; 

5. Nedostatočná ochrana investorov - existovali typy produktov, ktoré 

požiadavky MiFID nepokrývali a boli aj nejasnosti o niektorých službách 

poskytovaných investorom, ako napríklad služby zabezpečujúce len 

vykonávanie pokynov, kvalita investičného poradenstva alebo rámec pre 

stimuly (kde sa pravidlá MiFID ukázali ako nejasné či málo 

zrozumiteľné), problémy nesprávneho predaja či nedostatočné údaje o 

kvalite vykonávania obchodov zhoršovali schopnosť investičných 

spoločnosť vybrať optimálne obchodné miesto na vykonanie obchodu pre 

investorov; 

6. Nedostatky v niektorých oblastiach organizácie, postupov, kontrol rizík 

a posudzovania účastníkov trhu; 

7. Prekážky v hospodárskej súťaži v rámci infraštruktúry pre zúčtovanie. 

 

 

Hlavné zmeny  úpravy MiFID II oproti MiFID nastali v nasledovných 

oblastiach: 

• obchodovania s finančnými nástrojmi; 

• organizácii poskytovateľov investičných služieb a prevádzkovateľov 

trhových platforiem; 

• pravidiel zaobchádzania voči investorovi (obmedzenie režimu “execution 

only8”); 

 
miesta atraktívne pre manažérov veľkých fondov, ktorí nechcú, aby o ich úmysloch dozvedela 
konkurencia, a ovplyvňovala ceny proti nim. 
8 Znamená len vykonanie klientského príkazu, resp. prijatie a posunutie príkazu. V takom 

prípade investičná spoločnosť nemusí urobiť testovanie vhodnosti.  
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• dohľadu a sankcií za porušenie pravidiel; 

• v oblasti trhových platforiem zavedením nového druhu obchodného 

systému — OTF.  

 

Vo sfére finančných nástrojov rozšíril MiFID II pôsobnosť aj na emisné 

povolenky, ktoré zahŕňa medzi finančné nástroje. Sprísnil pravidlá pre 

poskytovateľov investičných služieb z tretích krajín, ktorí poskytujú 

investičné služby v EÚ prostredníctvom pobočky. V oblasti dohľadu zaviedol 

nové právomoci pre národné a unijné orgány dohľadu dočasne pozastaviť 

obchodovanie s finančným nástrojom a vylúčiť ho z obchodovania. 

 

MiFIR stanovil striktnejšie požiadavky pre uverejňovanie údajov a hlásenie 

obchodov príslušným orgánom dohľadu v rámci zvýšenia transparentnosti 

obchodovania. Zaviedol úplne harmonizovaný režim pre poskytovateľov 

investičných služieb z tretích krajín. V oblasti derivátov zaviedol okrem iného 

povinnosť obchodovať s určitými derivátmi len na regulovanom trhu a 

povinnosť zúčtovania centrálnou protistranou. 

 

Vo všeobecnosti sa potvrdil trendy: 

• zvyšovania ochrany investorov (najmä neprofesionálnych, inými slovami ; 

• sprísňovanie regulácie finančných nástrojov (zahŕňanie ďalších 

finančných nástrojov a sprísňovanie regulácie existujúcich); 

• rast intervenčných právomocí národných a unijných orgánov dohľadu. 

 

Smernica MiFID II sa vzťahuje na investičné spoločnosti, organizátorov trhu, 

poskytovateľov služieb vykazovania údajov a spoločnosti z tretích krajín 

poskytujúce investičné služby a vykonávajúce investičné činnosti 

prostredníctvom zriadenia pobočky v Únii.   
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PRÁVNA ÚPRAVA MiFID II 

 

Právna úprava MiFID II, ktorá je platná v EÚ od 3. januára 2018, pozostáva 

z: 

• legislatívnych aktov Level 1 (prvá úroveň), ktoré predstavujú Smernica 

MiFID II a Nariadenie MiFIR9. To sú základné právne akty. Súčasne 

Smernica bola transponovaná do zákonodarstiev všetkých členských 

štátov, čo vytvára mierne odlišnosti pri jej implementácii v rôznych 

štátoch;  

• nelegislatívnych (delegovaných) aktov Level 2 (druhá úroveň), ktoré 

príjma Európska komisia a ktoré novelizujú alebo dopĺňajú prvostupňovú 

legislatívu v oblastiach, ktoré nie sú zásadné. Tie predstavujú: 

- delegovaná smernica 2017/593 (rieši ochranu finančných nástrojov a 

finančných prostriedkov patriacich investorom, povinnosti v oblasti 

riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo 

prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo 

nepeňažných benefitov); 

- delegované nariadenie 2017/565 (organizačné požiadavky a 

podmienky výkonu činnosti investičných spoločnosti)́; 

- delegované nariadenie 2017/567 (vymedzenia pojmov, 

transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad 

zasahovaniḿ do produktov a pozićiami); 

- delegované nariadenie 2017/2194 (o trhoch s finančnými nástrojmi - 

súborné pokyny); 

- približne 30 regulačno-technických predpisov, ktoré upravujú všetky 

možné aspekty aktivít investičných spoločností; 

- deväť vykonávacích nariadení , ktorými sa stanovujú vykonávacie 

technické predpisy; 

• treťostupňové akty, ktoré sú tvorené usmerneniami, otázkami a 

odpoveďami a stanoviskami ESMA.  

 

 
9 Oba legislatívne akty boli novelizované. 
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Obsah smernice MiFID II 

V smernici MiFID sa ustanovujú požiadavky týkajúce sa: 

a) udeľovania povoleni ́ investičným spoločnostiam a podmienok výkonu ich 

činnosti; 

b) poskytovania investičných služieb alebo činnosti ́ spoločnosťami z tretićh 

krajiń prostrednićtvom zriadenia pobočky; 

c) udeľovania povoleni ́regulovaným trhom a výkonu ich činnosti; 

d) udeľovania povoleni ́poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu 

ich činnosti a 

e) dohľadu, spolupráce a presadzovania priślušnými orgánmi. 

 

V texte sa budeme ďalej venovať ustanoveniam, ktoré najviac ovplyvňujú 

fungovanie trhu a zasahujú investorov. Jednou z najdôležitejších čŕt právnej 

úpravy MiFID je posilnenie ochrany investorov, a to najmä zvýšením 

transparentnosti činnosti regulovaných subjektov vo vzťahu k ich klientom10.  

 

Medzi tie aspekty činnosti regulovaných subjektov, ktoré sú zamerané na 

zvýšenie ochrany investora a o ktorých sa najviac diskutuje, patria napríklad 

informovanie investorov o nákladoch a pridružených poplatkoch, 

informovanie o prijatých a poskytnutých stimuloch alebo dodržiavanie 

požiadaviek na vykonávanie posudzovania vhodnosti, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou poskytovania investičných služieb investičného 

poradenstva a riadenia portfólia. Smernica MiFID II sa viac zameriava na 

poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva, napríklad aj 

zavedením podrobnejšieho členenia tejto investičnej služby na investičné 

poradenstvo na závislom a nezávislom základe alebo požiadavkou na 

vyhlásenie o vhodnosti. Zintenzívnili sa aj požiadavky súvisiace s vedením 

obchodnej dokumentácie, a to aj vyhotovovaním a uchovávaním záznamov o 

 
10 BEŇO, Marek. Vybrané aspekty MiFID II zamerané na zvýšenie ochrany investora. BIATEC: 

odborný bankový časopis. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2018, 26(4), 12-16. ISSN 
1335-0900. 
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poskytovaných službách a činnostiach, alebo vykonávaných transakciách. 

Napĺňanie požiadaviek na riadenie finančných nástrojov pri ich vytváraní a 

distribúcii (Product Governance) predstavuje novú povinnosť pre všetky 

regulované subjekty, ktoré sú v pozícii tvorcu alebo distribútora  finančných 

nástrojov. 

 

Product Governance má nepriamy dopad aj na regulované subjekty, napr. 

správcovské spoločnosti, ktorých činnosť pri vytváraní a spravovaní 

podielových fondov síce nespadá do pôsobnosti smernice MiFID II, ale 

prostredníctvom svojho distribútora sú ako „produktové fabriky“ nútené 

koncipovať produkty a participovať na produktovej dokumentácii, ktorá je 

súladná s touto legislatívou. Na to zase reagujú sektorové asociácie 

vytváraním samoregulácie vo forme štandardov a odporúčaní - ako príklad 

možno uviesť „European MiFID Template” (EMT)11.  

 

 

Informačné povinnosti regulovaných subjektov vo vzťahu ku investorom 

Informačná povinnosť vyplýva priamo z ustanovení článku 24 Smernice, 

ktoré určujú regulovanému subjektu povinnosť poskytnúť investorom alebo 

potenciálnym investorom informácie potrebné na správne porozumenie 

charakteru a rizikám investičnej služby a konkrétnemu druhu ponúkaného  

finančného nástroja. Všetky informácie, ktoré smerujú od regulovaného 

subjektu k investorovi, majú napĺňať atribút jednoznačnosti, prehľadnosti a 

objektívnosti. Dodatočné detailné požiadavky na informovanie investorov sú 

ustanovené v článkoch 44 až 51 delegovaného nariadenia 2017/565, ktoré má 

charakter vykonávacieho predpisu k vyššie uvedeným ustanoveniam 

Smernice. 

 

Výška a štruktúra nákladov a pridružených poplatkov vo vzťahu k  finančným 

nástrojom a poskytovaným službám je často jedným z kľúčových faktorov 

konkurencieschopnosti regulovaných subjektov, a teda aj prvkom, ktorý 

 
11 https://www.efama.org/newsroom/news/findatex-launches-interim-version-european-mifid-

template 
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významnou mierou ovplyvňuje investičné rozhodnutie investorov. Povinnosť 

regulovaných subjektov informovať investorov o všetkých nákladoch a 

pridružených poplatkoch, tak ako je ustanovená v článku 24 Smernice a v 

článku 50 delegovaného nariadenia, má preto veľký význam pre ochranu 

investorov. Veľmi užitočným nástrojom na správne porozumenie rozsahu 

informácií, ktoré je regulovaný subjekt povinný investorovi poskytnúť, je 

príloha II delegovaného nariadenia 2017/565. Obsahuje dve tabuľky s 

identifikovanými nákladmi, ktoré tvoria časť nákladov, o ktorých majú byť 

investori informovaní. Tabuľka 1 obsahuje zoznam všetkých nákladov a 

pridružených poplatkov účtovaných investorovi za investičné alebo vedľajšie 

služby, tabuľka 2 špecifikuje všetky náklady a pridružené poplatky v 

súvislosti s (ponúkaným alebo odporúčaným) finančným nástrojom.  

 

V praxi môže nastať situácia, napríklad v súvislosti s poskytovaním  

finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, že investorovi 

poskytuje investičné alebo vedľajšie služby viac ako jeden regulovaný 

subjekt. Toto rieši článok 50 ods. 7 delegovaného nariadenia, ktorý určuje, 

že každý regulovaný subjekt poskytne informácie o nákladoch na 

poskytované investičné alebo vedľajšie služby. Regulovaný subjekt, ktorý 

odporúča alebo ponúka svojim investorom služby poskytované iným 

regulovaným subjektom, zlúči náklady a poplatky za svoje služby s nákladmi 

a poplatkami za služby poskytované týmto iným regulovaným subjektom. Ak 

regulovaný subjekt nasmeroval investorta k iným subjektom, zohľadňuje 

náklady a poplatky spojené s inými investičnými alebo vedľajšími službami, 

ktoré poskytujú iné subjekty. 

 

Stimuly 

Článok 24 Smernice určuje za akých podmienok smie investičná spoločnosť 

príjmať stimuly od tretích strán (hlavne za distribúciu ich produktov), a 

súčasne stanovuje, že vlastný systém odmeňovania investičnej spoločnosti 

má zamestnancov odmeňovať tak, aby ponúkali investorom také finančné 

nástroje, ktoré najlepšie spĺňajú ich potreby. Platba poplatku alebo provízie 

alebo poskytnutie nepeňažnej výhody tretej strane je možná, len ak je 

zameraná na zvýšenie kvality príslušnej služby investorovi a nie je v rozpore 
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s dodržiavaním povinnosti investičnej spoločnosti konať čestne, spravodlivo 

a v najlepšom záujme investora. Investor musí byť o takýchto platbách 

vyčerpávajúcim spôsobom informovaný na ex-ante báze. Alternatívne sa 

investorovi môže poskytnúť zostručnená informácia za podmienky, že 

dostane podrobnosti následne. 

 

Investičné poradenstvo a posúdenie vhodnosti 

Pravidlá investičného poradenstva sa nachádzajú v článku 25 Smernice a 

podrobnosti stanovuje delegované nariadenie. Pri poskytovaní investičného 

poradenstva musí investičná spoločnosť pred uskutočnením transakcie 

poskytnúť investorovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti, 

v ktorom sa uvedie, akým spôsobom poskytnuté poradenstvo zodpovedá 

preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho 

investora. Investičné spoločnosti musia informovať investorov o tom, či sa 

investičné poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie, či je 

poradenstvo založené na širšej alebo užšej analýze rôznych druhov 

finančných nástrojov a najmä, či je rozsah finančných nástrojov obmedzený 

na finančné nástroje vydané alebo poskytované osobami, ktoré majú úzke 

väzby s príslušným regulovaným subjektom, ktoré sú takého charakteru, že 

by mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva.  

 

Posudzovanie vhodnosti je procesom pozostávajúcim zo zbierania, resp. 

získavania potrebných informácií o konkrétnom investorovi a z ich násled- 

ného vyhodnocovania na vytvorenie jasného obrazu o vhodnosti investície 

pre daného investora. Súbor potrebných informácií sa delí do troch 

tematických okruhov, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty okolností 

investora. Cieľom procesu je, aby získané informácie tvorili konzistentný 

celok umožňujúci regulovanému subjektu porozumieť jeho potrebám. O tejto 

zákonnej povinnosti informuje regulovaný subjekt investorov pri samotnom 

uskutočňovaní posudzovania vhodnosti. Tri okruhy zahŕňajú odborné 

znalosti a skúsenosti investora z oblasti finančných produktov a trhov, 

finančnú situáciu investora a jeho investičné ciele. Investičná spoločnosť má 

istú voľnosť pri tvorbe dotazníka, ktorý by mal odrážať, podľa usmernenia 
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ESMA, konkrétne aspekty daného investora, ako napr. typ a zložitosť 

nástroja, ktorý chce kúpiť, miera jeho zraniteľnosti, a pod.  

 

Dodajme, že mimo investičného poradenstva a riadenia portfólia legislatíva 

vyžaduje pred poskytovaním investičnej služby tam, kde nemožno použiť 

režim „execution only“, posúdenie primeranosti, ktoré je zúžené na 

otestovanie znalostí a skúseností investora z oblasti investícií. Neuspokojivý 

výsledok dotazníka (testu) primeranosti vo vzťahu k požadovanej transakcii, 

alebo odmietnutie absolvovať test, musí viesť k upozorneniu investora. Pri 

investičných službách spočívajúcich v prijatí a postúpené pokynu investora 

alebo vykonaní pokynu investora je možné za určitých podmienok od 

uvedeného testu upustiť; jednou z podmienok je, že investičná služba sa 

vzťahuje na tzv. nekomplexný finančný nástroj. Aktuálne je v procese 

prípravy usmernenie ESMA zamerané práve na túto oblasť12. 

 

Tvorba a riadenie produktov 

Článok 24 odsek 2 Smernice je základom pre riadenie investičných 

produktov: Investičná spoločnosť chápe finančné nástroje, ktoré ponúka 

alebo odporúča, posúdi zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami 

investorov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na 

identifikovaný cieľový trh konečných zákazníkov uvedený v článku 16 ods. 3, 

a zabezpečí, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané iba 

vtedy, ak je to v záujme investora.  

 

Usmernenia ESMA k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v 

Smernici obsahujú okrem iného aj zadefinované kategórie informácií, 

získanie ktorých je nevyhnutné na určenie cieľového trhu. Patrí k nim typ 

investorov v zmysle kategorizácie investorov, pre ktorých je finančný nástroj 

určený, požiadavky na znalosti a skúseností investorov cieľového trhu vo 

vzťahu k týmto finančným nástrojom a tematicky súvisiacim oblastiam, 

nasleduje kategória vypovedajúca o finančnej situácii investorov so 

 
12 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-appropriateness-and-

execution-only-under-mifid-ii 
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schopnosťou znášať stratu, o odolnosti investorov voči riziku a zlučiteľnosť 

profilu rizikovosti, resp. výnosnosti finančného nástroja s cieľovým trhom 

investorov. V rámci kategórie odolnosti investorov voči riziku sa v praxi 

používajú rôzne klasifikácie, napríklad špekulatívny, vyvážený alebo 

konzervatívny investor. Ďalšou kategóriou sú ciele investovania 

špecifikované regulovaným subjektom, akými sú napríklad širšie finančné 

cieľe konečných investorov a ich potreby, ktoré by mali byť naplnené 

investovaním do finančných nástrojov. 

Pokiaľ inštitúcia produkty len vytvára, ale nedistribuuje, čiže nemá priame 

informácie o investoroch, tak môže identifikovať cieľový trh všeobecnejšie 

než distribútori produktov. Tí musia identifikovať trh finančného nástroja 

detailne, pričom v rámci tohto procesu využívajú dostupné informácie, 

okrem iného o vlastnom investorskom kmeni, zároveň však použijú 

informácie získané od tvorcu finančného nástroja, tzv. produktovej fabriky, 

ako je napr. správcovská spoločnosť, ak ide o podielové listy podielových 

fondov. 

 

 

Dokumentácia obchodov 

Smernica v článku 16 upravuje pravidlá pre uchovávanie obchodnej 

dokumentácie. Investičná spoločnosť musí zabezpečí uchovávanie záznamov 

o všetkých vykonaných službách, činnostiach a transakciách telefonických 

konverzácií a elektronickej komunikácie vrátane takých, ktoré sa 

uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní 

na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov 

investorov, súvisiacich s prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov 

investorov, a to aj vtedy, ak nakoniec nevedú k uzavretiu takýchto transakcií 

alebo poskytnutiu služieb týkajúcich sa pokynov investorov. 

 

Investičná spoločnosť na tento účel musí prijať všetky primerané opatrenia s 

cieľom zaznamenať všetky relevantné telefonické konverzácie a elektronickú 

komunikáciu. Investičná spoločnosť musí informovať nových i existujúcich 

investorov o tom, že telefonická komunikácia alebo konverzácia medzi 

investičnou spoločnosťou a jej investormi, ktorá vyústi alebo môže vyústiť do 
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transakcie, sa bude nahrávať. Pokiaľ investora dopredu investičná 

spoločnosť neupozorní, že telefonická komunikácia sa nahráva, nesmú sa mu 

poskytovať  investičné služby a činnosti telefonicky. Rovnako musí prijať 

všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť zamestnancovi alebo 

zmluvnému dodávateľovi, aby uskutočňovali, zasielali alebo prijímali 

relevantnú telefonickú konverzáciu a elektronickú komunikáciu súkromne 

vlastnenými zariadeniami, z ktorých investičná spoločnosť nedokáže robiť 

záznamy alebo ich kopírovať. V takých prípadoch sa komunikácia s 

investorom musí uskutočňovať tak, aby ostal záznam na inom trvanlivom 

médiu.  

 

Algoritmické obchodovanie a vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie 

Smernica v článku 17 požaduje, aby investičné spoločnosti aj obchodné 

miesta zaviedli spoľahlivé opatrenia, ktoré zabezpečia, aby algoritmické 

obchodovanie alebo metódy vysokofrekvenčného algoritmického 

obchodovania nenarúšali fungovanie trhu a nemohli sa zneužívať. Obchodné 

miesta by mali tiež zabezpečiť, aby ich systémy obchodovania boli odolné a 

riadne testované na zvládnutie vyšších tokov pokynov alebo trhových tlakov 

a aby boli na obchodných miestach zavedené prerušovače na dočasné 

zastavenie obchodovania alebo jeho obmedzenie v prípade náhlych 

neočakávaných pohybov cien. Takisto Smernica vyžaduje, aby štruktúra 

poplatkov obchodných miest bola transparentná, nediskriminačná a 

spravodlivá, a aby nebola štruktúrované tak, aby sa podporovalo narušovanie 

podmienok trhu. Súčasne Smernica zakazuje investičným spoločnostiam, 

aby poskytovali svojim klientom priamy elektronický prístup k trhom, ak 

takýto prístup nepodlieha riadnym systémom a kontrolám.  

 

Obsah nariadenia MiFIR 

V nariadení MiFIR sa stanovujú jednotné požiadavky týkajúce sa:  

a) sprístupňovania údajov o obchodoch verejnosti; 

b) oznamovania transakcií príslušným orgánom; 

c) obchodovania s derivátmi na organizovaných miestach; 

d) nediskriminačného prístupu k zúčtovaniu a nediskriminačného prístupu 

k obchodovaniu s referenčnými hodnotami; 
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e) právomocí príslušných orgánov, orgánu ESMA a orgánu EBA zasahovať 

do produktov a právomocí orgánu ESMA kontrolovať riadenie pozícií a 

stanovovať obmedzenia pozícií; 

f) poskytovania investičných služieb alebo činností spoločnosťami z tretích 

krajín, ktoré majú alebo nemajú zriadenú pobočku, na základe 

uplatniteľného rozhodnutia Komisie o rovnocennosti. 

 

Právna úprava MiFID II zaviedla nový typ obchodného mieta pre dlhopisy, 

štruktúrované finančné produkty, emisné povolenky a deriváty, ktoré sa 

označujú ako OTF (organizované obchodné systémy). Tie mali zvýšiť 

transparentnosť a efektívnosť finančných trhov v EÚ. Každý viacstranný 

systém, ktorý nie je regulovaný trh alebo mnohostranný obchodný systém 

MTF a v ktorom viacero tretích strán kupuje alebo predáva spôsobom, že 

výsledkom je zmluva v súlade so Smernicou MiFID II, sa považuje za OTF.  

 

Požiadavky transparentnosti sa vzťahujú na obchodné miesta a investičné 

spoločnosti. Nariadenie rozlišuje predobchodnú a poobchodnú 

transparentnosť. Účelom bolo zvýšiť informovanosť účastníkov trhu a 

rozšíriť rozsah údajov, ktoré sú k dispozícii.  

 

Predobchodné informácie zahŕňajú kotácie cien a objemy pre jednotlivé 

cenné papiere (CP), pričom rozsah zverejnenia týchto informácií závisí od 

typu CP (najmä likvidity), objemu jeho obchodovania a protistrany. Spôsob 

zverejnenia informácií závisí od typu obchodného miesta (obchodná 

platforma, systematický internalizátor13, OTC14 a pod.). 

 
13 Systematickí internalizátori (SI) sú investičné spoločnosti, ktoré na organizovanom, častom, 

systematickom základe a v podstatnej miere obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov 
investorov mimo regulovaného trhu, MTF alebo OTF. V snahe zabezpečiť objektívne a účinné 
uplatňovanie tejto definície na investičné spoločnosti by každé dvojstranné obchodovanie, ktoré 
sa vykonáva s investormi, malo byť relevantné a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať 
kvalitatívne kritériá na identifikáciu investičných spoločností, ktoré sú povinné registrovať sa ako 
systematickí internalizátori. Hoci obchodné miesta sú platformy, v ktorých nastáva interakcia 
záujmov viacerých tretích strán kúpiť a predať, systematickému internalizátorovi nespájajú 
záujmy tretích strán kúpiť a predať funkčne rovnakým spôsobom ako obchodné miesto. 
14 OTC (over-the-counter) obchody sú dvojstranné obchody vykonávané prostredníctvom 

decentralizovanej siete obchodníkov, mimo obchodných platforiem. 
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Poobchodná transparentnosť predstavuje zverejnenie detailov 

uskutočnených obchodov verejnosti, vrátane štatistiky ku koncu 

obchodného dňa, pričom čas zverejnenia (v reálnom čase alebo s 

oneskorením) závisí od typu CP a veľkosti obchodu. Obchodné platformy 

agregujú a publikujú svoje predobchodné a poobchodné údaje. Ak sa nejaké 

obchody uskutočnili mimo platforiem, musia sa hlásiť APA pre agregovanie 

a publikovanie. V súčasnosti existujú stovky platforiem a APA pre rôzne 

triedy aktív, ktoré zverejňujú údaje. Sú tiež povinné dať k dispozícii svoje 

poobchodné údaje poskytovateľom konsolidovaných údajov (CTP). Tie však 

zatiaľ nevznikli. Mali by zbierať údaje od mnohých obchodných platforiem a 

APA, v rôznych formátoch a s rôznymi kontraktami.  

 

Požiadavky transparentnosti pre investičné spoločnosti sa týkajú 

zverejňovania ponúk, zverejňovnia detailov obchodov cez APA15, povinnosť 

hlásiť údaje príslušným orgánom členského štátu, aby mohli určiť, či sa 

dodržali podmienky predobchodnej i poobchodnej transparentnosti.  

 

Hlásenie obchodných transakcií vrátane informácií od obchodných 

rozhodnutiach príslušným orgánom členského štátu sa týka 

prevádzkovateľov MTF, OTF a investičných spoločností. Prevádzkovatelia a 

používatelia MTF a OTF musia viesť záznamy o transakciách.  

 

Obchody s derivátmi sa smú uskutočňovať na organizovaných obchodných 

miestach, MTF a OTF (teda nie v rámci OTC alebo SI ako bilaterálne 

obchody).  

 

Centrálne protistrany majú prístup k obchodným platformám a naopak.  

 

Nariadenie upravuje aj niektoré aspekty dohľadu na trhom, ktorý vykonáva 

ESMA a príslušné orgány členských štátov, pričom sa špecifikuje definícia 

 
15 Schválený mechanizmus zverejňovania alebo APA je osoba, ktorá má podľa Smernice 

povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene 
investičných spoločností podľa Nariadenia MiFIR. 
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podstatného významu operácií na obchodnom mieste v hostiteľskom 

členskom štáte (kde musia orgány členských štátov spolupracovať). ESMA 

musí byť informovaná o každej požiadavke orgánov členských štátov na 

zníženie veľkosti pozície alebo expozície osôb a každom obmedzení 

schopnosti osôb uzavrieť kontrakt na komoditný derivát. 
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HODNOTENIE VYBRANÝCH PRVKOV PRÁVNEJ ÚPRAVY 

MIFID II 

 

Európska komisia začala už v roku 2020 s iniciatívou, ktorá mala za cieľ 

zhodnotiť vplyvy právnej úpravy MiFID II na účastníkov trhu, vývoj trhu, 

transparentnosť a dostupnosť, ako aj nájsť existujúce bariéry či 

zbytočnú fragmentáciu trhov16. Konzultácia mala za cieľ pozbierať 

pohľady a skúsenosti všetkých zainteresovaných s dvoma rokmi účinosti 

MiFID II. Technické aspekty sa týkali napríklad nového režimu výskumu na 

dostupnosť a kvalitu správ o stredných a malých podnikoch, digitalizácie 

marketingu a predaja retailových produktov na diaľku, ako aj na rozsah a 

fungovanie konsolidovaných súborov údajov (CT, consolidated tape). 

Komisia však zatiaľ neuverejnila zosumarizované výsledky tejto 

konzultácie, len odpovede jednotlivých respondentov na súbor 

otázok (bolo ich zhruba 500, pričom asi štvrtina bola z Nemecka).  

 

V texte preto čerpáme aj z iných prameňov, najmä ESMA.  

 

Double volume cap17 

Podľa článku 3(1) nariadenia MiFIR: “Organizátori trhu a investičné 

spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú aktuálnu nákupnú 

a predajnú cenu a úroveň záujmu o obchodovanie pri cenách, ktoré 

oznamujú prostredníctvom svojich systémov pre akcie, vkladové 

potvrdenky, ETF, certifikáty a iné podobné finančné nástroje obchodované 

na obchodnom mieste. Táto požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné 

prejavy záujmu. Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce 

obchodné miesto zverejňujú tieto informácie priebežne počas zvyčajných 

obchodných hodín.” 

 

 
16 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu
ments/2020-mifid-2-mifir-review-consultation-document_en.pdf 
17 Nechávam pôvodný názov angličtine, nakoľko slovenský preklad by bol toporný - dvojité 

ohraničenie objemu 
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To sú požiadavky na predobchodnú transparentnosť daných finančných 

nástrojov. Článok 4 tohto nariadenia potom uvádza výnimky, ktorými sú 

obchody, ktoré sa dohodnú vopred na základe referenčných cien 

zverejnených obchodnými platformami a potom sa formalizujú alebo ide o 

obchody dohodnuté bilaterálne, ktoré sa potom vykonajú na platforme. 

Obchody týchto dvoch typov však podliehajú limitom, ktoré sú uvedené v 

článku 5 nariadenia a na tieto limity sa vzťahuje pojem double volume limit 

cap: “Percentuálny podiel obchodov s jedným finančným nástrojom 

vykonaných na jednom obchodnom mieste podľa týchto (dvoch) výnimiek 

sa obmedzuje na 4 % celkového objemu obchodov s týmto finančným 

nástrojom na všetkých obchodných miestach v Únii počas 

predchádzajúcich 12 mesiacov.” Zároveň: “Celkový objem obchodov v Únii 

s jedným finančným nástrojom vykonaných podľa týchto výnimiek sa 

obmedzuje na 8 % celkového objemu obchodov s týmto finančným 

nástrojom na všetkých obchodných miestach v Únii počas 

predchádzajúcich 12 mesiacov.” 

 

Ak sa tieto limity prekročia, tak príslušné orgány pozastavia uvedené 

výnimky (dark pool trading) buď na danom obchodnom mieste alebo v celej 

EÚ na šesť mesiacov. Od začiatku účinnosti právnej úpravy MiFID sa 

pozastavili výnimky na obchodvanie s viac než 1200 nástrojmi, priemerne sú 

pozastavené výnimky pre približne 200 finančných nástrojov.  

 

Treba dodať, že existujú ešte dve ďalšie výnimky z týchto pravidiel, ktoré sa 

týkajú nástrojov s veľmi nízkou likviditou a s veľkými obchodmi (large-in-

scales, LIS). Niektoré obchody sa kvôli pravidlu double volume cap presúvajú 

do kategórie LIS. 

 

Štúdia ESMA18 ukázala, že podiel obchodov s výnimkami sa počas obdobia 

od januára do septembra 2018 znížil zo 7% na 1%. Likvidita na platformách 

zverejňujúcich predobchodné údaje sa mierne zlepšila. Tituly, ktorých sa 

týkali pozastavenia, zvýšili svoj obrat na týchto otvorených platformách. 

 
18 esma_wp2020-3_dvc_mechanism.pdf 
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ESMA navrhuje zrušiť 4% limit na obchodných platformách19. Ten sa ukázal 

ako nepraktický a niekedy ťažko vykonateľný podľa konzultácií ESMA s 

účastníkmi trhu. Nahradí sa povinnosťou platforiem monitorovať 

obchodovanie v režime výnimiek a zaistiť, že nedosiahne 4%. Zároveň, okrem 

niektorých upresňujúcich návrhov, navrhuje uplatniť sankcie za porušenie 

pravidiel o výnimkách. Limit pre celoúnijný trh navrhuje ESMA znížiť z 8% 

na 7%. 

 

V Tabuľke 1 uvádzame celkový trend obchodovania bez predobchodnej 

transparentnosti, ktorý sa aj po implementácii právnej úpravy MiFID II 

nezmenil, len asi polovica obchodov sa uskutočňuje na tzv. osvetlených 

trhoch. Možno konštatovať v tejto oblasti MiFID II deklarovaný zámer 

nesplnila.  

 

 

Ceny údajov 

Dôležitosť trhových údajov rastie, a súčasne rastie podiel údajov, ktoré 

prichádzajú od poskytovateľov priamo do obchodovacích algoritmov 

užívateľov. V súčasnosti zhruba 14% výnosov obchodných platforiem 

pochádza z predaja predobchodných a poobchodných dát. Tento podiel je 

rovnaký od roku 2015. Poskytovatelia dát hovoria, že celkovo sa ceny 

nezvyšujú, čo potvrdzuje aj objem výnosov z predaja predobchodných a 

poobchodných dát.  

 

Používatelia údajov však tvrdia, že ceny rastú, najmä takých, čo priamo 

vchádzajú do obchodovacích algoritmov. Niektoré typy firiem mohli preto 

mať rast poplatkov za dáta až 27% v období medzi rokmi 2016-2019.  

 

Podľa Správy príčiny rastu cien niektorých typov údajov (ide najmä o tie, 

ktoré vchádzajú do algoritmov), sú: 

 
19 esma70-156-2682_mifidii_mifir_report_on_transparency_equity_dvc_tos.pdf 
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• Oligopolný charakter trhu s údajmi (každá platforma je svojím spôsobom 

unikátna); 

• Nízka elasticita cien na dopyt kvôli regulatórnym požiadavkám; 

• Zavedenie nových typov poplatkov; 

• Legislatívne požiadavky (články 64 a 65 Smernice) na rozumné komerčné 

ceny sa nevymáhajú. 

 

ESMA skonštatovala, že vysoký záujem o dáta tlačí ich ceny nahor. MiFID II 

teda zatiaľ nenaplnil očakávanie, že sa ich ceny znížia. Články 64 a 65 

Smernice nepomohli používateľom lepšie pochopiť cenovú politiku týkajúcu 

sa trhových dát. ESMA navrhla niektoré zmeny v legislatíve, najmä 

rozšírenia a upresnenia v Level 1 legislatíve.  

 

ESMA navrhuje, aby dostala mandát, na upresnenie toho20,  čo je to rozumná 

komerčná báza (pre ceny). Súčasne navrhuje dať priamo do textu základnej 

legislatívy (Level 1) požiadavku, aby sa poskytovali trhové dáta za nákladové 

ceny. Navrhla tiež pridať požiadavku na obchodné platformy, APA, 

systémových internalizátorov a poskytovateľov konsolidovaných údajov (v 

základnej legislatíve), aby zdieľali informácie o aktuálnych nákladoch na 

tvorbu a rozširovanie trhových dát vrátane marží, a súčasne zrušiť 

ustanovenia v delegovaných nariadeniach 2017/565 a 2017/567, podľa 

ktorých mali možnosť obchodné platformy, APA, CTP a SI účtovať za trhové 

dáta ceny úmerné ich hodnote pre používateľov. Článok 13 Nariadenia 

MiFIR, ESMA navrhla zmeniť tak, aby povinnosť poskytnúť dáta zadarmo 

najneskôr 15 minút po ich zverejnení bola nespochybniteľná. 

 

V júni 2021 vydala ESMA konečnú správu k usmerneniu o tom,a ko naplniť 

požiadavky právnej úpravy MiFID II o trhových údajoch21. V tomto 

usmernení sú uvedené princípy poskytovania údajov, stanovenia ich cien 

(nákladove, pričom poskytovateľ údajov musí zverejniť metodiku ich 

 
20 napr. ako RTS (regulatory technical standard) 
21 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

4305_final_report_mifid_ii_mifir_obligations_on_market_data.pdf 
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tvorby), povinnosť poskytovať údaje na nediskriminačnom základe, princíp 

nespájania poskytovania údajov s inými službami a požidavka poskytovať 

údaje zadarmo po 15 minútach od ich publikovania.  

 

Konsolidovaný súbor údajov pre akcie a nástroje na báze akcií 

Európska komisia zisťovala v konzultácii 2020 príčiny prečo zatiaľ v EÚ 

nevznikol CT, pričom sa opierala o Hodnotiacu správu ESMA, ktorá sa 

týmito otázkami zaoberala už predtým.  

 

Tá riešila dva separátne problémy: 

• Vývoj cien (a tým dostupnosť) predobchodných a poobchodných údajov z 

regulovaných trhov, MTF, OTF a APA 

• Otázky vzniku/nevzniku konsolidovaného súboru údajov pre nástroje 

typu akcií 

 

Takýto konsolidovaný súbor podľa ESMA zatiaľ nevznikol, pretože: 

• Existuje len málo komerčných pohnútok pre jeho prevádzkovanie; 

• Striktná regulácia tejto aktivity; 

• Existencia neregulovaných konkurenčných entít; 

• Nedostatok kvalitných údajov, najmä pre OTC a SI transakcie 

(bilaterálne). 

 

Pritom prínosy takéhoto poskytovateľa konsolidovaných údajov (CT) sú 

nesporné: zníži sa fragmentácia trhov v EÚ, napomôže vzniku jednotného 

trhu s akciami, môže prispieť k zavádzaniu princípov vykonania obchodov za 

najvýhodnejších podmienok pre investora (článok 27 Smernice). Sú dôležité 

pre všetky tri línie obrany, ktoré spoločnosti využívajú pri riadení rizika. 

Predobchodné dáta, ich dostatočná hĺbka a prehľad o všetkých ponukách 

môžu byť nápomocné pre mnoho používateľov. Historické údaje sú tiež 

veľmi dôležité. Komerčné pohnútky preto existujú (čo je v rozpore s tvrdením 

ESMA) a dôkazom je aj situácia v Spojených štátoch, kde sa takýto súbor 

prevádzkuje dlhodobo.  
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ESMA identifikovala faktory, ktoré by mohli viesť k úspešnému vzniku a 

reálnemu fungovaniu platformy pre konsolidáciu údajov o obchodoch s 

akciami: 

• Zaistenie vysokej kvality dát; 

• Povinnosť poskytovať poobchodné údaje zadarmo pre obchodné 

platformy a APA; 

• CT zdieľa výnosy s prispievateľmi; 

• Používatelia prispievajú financovaniu CT prostredníctvom povinného 

odoberania údajov; 

• Plné pokrytie - CT pokrýva všetky transakcie (s presne definovanými 

výnimkami); 

• CT publikuje údaje v reálnom čase; 

• CT zo začiatku funguje na exkluzívnej báze, potom sa musí dať priestor 

trhovej konkurencii; 

• CT musí neutrálne, transparentné a musí byť zaistené trvalé poskytovanie 

služieb. 

Zriadenie a prevádzka poskytovateľa na základe týchto faktorov úspechu 

vyžaduje novelizáciu viacerých ustanovení prvostupňovej legislatívy a 

prijatie opatrení v druhostupňovej legislatíve.  

 

Téme sa venovala aj Európska komisia, ktorá okrem konsolidácie 

predobchodných a poobchodných údajov pre akcie, hovorí aj o konsolidácii 

poobchodných údajov pre cenné papiere s pevným výnosom22. EK sa 

prikláňa k vytvoreniu jediného (exkluzívneho) CT, ktorý bol regulovaný a 

zmocnený ESMA vytvoriť a presadiť štandardy a pravidlá na celom trhu. Mal 

by byť zriadený zo zákona a mal by byť schopný presadiť reguláciu trhových 

údajov. Jeho fungovanie by malo spĺňať vyššie spomenuté faktory úspechu, 

navyše obchodné platformy a APA by mali byť členmi exkluzívneho CT.  

 

 
22 The Study on the Creation of an EU Consolidated Tape, Final Report, European 

Commission, September 2020, ISBN 978-92-76-12115-2 doi: 10.2874/146642 EV-02-19-850-
EN-N  
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Odhaduje sa, že náklady na vznik takéhoto CT23 by boli zhruba 13 mil. € a 

ročné prevádzkové náklady by boli 6 - 7 mil. €. Náklady by znášali firmy, 

ktoré dnes agregujú údaje a systematickí internalizátori. Samozrejme, tí 

potom náklady prenesú na svojich klientov. Keďže dodnes takáto 

spoločnosť nevznikla, zdá sa, že na trhu nie je pre takúto činnosť 

priestor, resp. nikto jej služby nepožaduje alebo prekážky 

vytvorené reguláciou sú privysoké. Úradníci odtrhnutí od reality 

vymýšľajú niečo, čo by zrejme vzniklo spontánne, ak by 

neexistovali umelé bariéry (v Spojených štátoch takýto súbor 

existuje už od 70. rokov). 

 

Obchodovacia povinnosť pre akcie 

Ďalším prvkom, ktorý vyžaduje istú revíziu, je tzv. obchodovacia povinnosť 

pre akcie, ktorá vyplýva z článku 23, odsek 1 Nariadenia MiFIR a znamená, 

že investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa obchody, ktoré vykonáva s akciami 

prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovanými na 

obchodnom mieste, realizovali na regulovanom trhu, MTF prípadne 

prostredníctvom SI, alebo na obchodnom mieste v tretej krajine, ktoré sa 

podľa Smernice pokladá za rovnocenné. Výnimka je len pre obchody, ktoré 

sú nesystematické, ad-hoc, nepravidelné a občasné, resp. sa vykonávajú  medzi 

oprávnenými a/alebo profesionálnymi protistranami a nepodieľajú sa na 

procese určovania cien. 

 

Obchodovanie s finančnými nástrojmi nespĺňajúcimi požiadavky EÚ na 

transparentnosť 

V súvislosti s týmto ustanovením vznikli minimálne dva vážne problémy: 

obchodovanie s ETF24 pochádzajúcimi z tretích krajín, najmä USA, a 

pobrexitový problém obchodovania s európskymi akciami (európsky ISIN), 

ktoré sa obchodujú predovšetkým na obchodných platformách v Spojenom 

kráľovstve. Podľa ESMA, na základe údajov, možno považovať obchody s 

 
23 Podľa úvah ESMA a EK by takáto platforma zahŕňala akcie, nástroje na báze akcií, ale aj 

firemné dlhopisy. 
24 Fondy, ktorých akcie sa obchodujú na burze, prostriedok pasívneho investovania 
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európskymi akciami na platformách v Spojenom kráľovstve za 

nesystematické, ad-hoc, nepravidelné a občasné, a tak nepodliehajú 

požiadavkám článku 23 Nariadenia. 

 

Otázka obmedzenia prístupu občanov EÚ k ETF s tretích krajín súvisí aj so 

zvýšenou ochranou retailových investorov v EÚ. Nariadenie EP a Rady EÚ 

1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované 

retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení 

(PRIIP)25 stanovuje, že všetky investičné produkty určené pre retailových 

investorov musia spĺňať isté požiadavky transparentnosti a musia tiež mať 

vypracovaný dokument s kľúčovými informáciami (KID) retailovým 

investorom.  

 

Spôsob distribúcie týchto produktov stanovuje Smernica MiFID. ETF patria 

medzi takéto produkty, a preto ich predaj retailovým investorom je 

podmienený existenciou KID. ETF z tretích krajín však takéto dokumenty 

veľmi často nemajú, pretože sú určené najmä na domáci trh a tamojší 

regulátor nič také nevyžaduje. 

 

Z tohto dôvodu ETF (a aj iné produkty z tretích krajín) nie sú pre európskych 

retailových investorov dostupné. Európske UCITS ETF sú však dostupné a 

musia, tak ako všetky UCITS fondy predkladať investorom informačný 

dokument, tzv. KIID26.  Ten sa líši obsahovo aj spôsobom výpočtu 

niektorých charakteristík od informačného dokumentu (KID), ktorý sa 

vyžaduje pre PRIIPs. Doteraz existuje výnimka pre UCITS, že nemusia 

predkladať oba typy dokumentov. Pokiaľ by sa výnimka zrušila, príde k 

pravdepodobne k popleteniu retailových investorov a tým k zníženiu 

kredibility produktov a celkovo dôvery investorov.  Môžu ich nakupovať len 

profesionálni investori, kde však existujú bariéry ako napr. objem 

investovanej sumy (napríklad viac než 0,5 mil. €). V Spojených štátoch, 

 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1286&from=EN#d1e741-1-1 
26 KIID je Key Investor Information Document. Mimochodom, KIID sa musí prekladať do 
jazykov štátov, kde sa predáva. U KID sa toto nevyžaduje. 
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napríklad, takéto obmedzenia neexistujú, nakoľko kľúčový Dodd - Frankov 

zákon27 sa venuje tzv. priamej ochrane investorov len okrajovo.  

 

 

Otvorené otázky ochrany investorov 

Ochrana investorov by mala predstavovať správnu rovnováhu medzi 

povzbudením k investovaniu na kapitálových trhoch a zaistením, že záujmy 

investorov sú chránené počas celého procesu. Vysoká transparentnosť je 

dôležitým prvkom zvyšovania dôvery investorov v kapitálové trhy.  

 

Prehlbovanie Únie kapitálových trhov (CMU) vyžaduje zavedenie novej 

taxonómie investorov a optimalizovať požiadavky na jednoduché finančné 

nástroje a zaistiť, že informácie pre investorov nie sú nadmerné a 

prekrývajúce sa. CMU deklaruje, že má za cieľ zvýšiť financovanie 

ekonomiky EÚ prostredníctvom retailových investícií na kapitálových 

 
27 https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf 

Box 1 - PRIIP 
Štrukturalizované retailové investičné produkty a 
investičné produkty založené na poistení" (PRIIP) sú 
kombinované investičné produkty, u ktorých môže hodnota 
investície a príjem z investičného produktu klesať alebo 
stúpať. Pred uzavretím obchodu, musí osoba alebo 
organizácia, ktorá tento produkt predáva, odovzdať 
dokument s kľúčovými informáciami (KID). Tento 
štandardný dokument poskytne informácie o povahe, 
rizikách a nákladoch investičného produktu, najmä: úroveň 
rizika investičného produktu (na stupnici od 1 do 7), 
určenie maximálnej možnej straty investície a uvedenie 
štyroch relevantných scenárov výkonnosti – stresový, 
nepriaznivý, neutrálny a priaznivý scenár, 
tabuľku uvádzajúcu náklady investície v čase vyjadrené v 
peniazoch i percentách, tabuľku o všetkých poplatkoch. 
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trhoch28, a tak retailoví investori by mali mať priamy prístup k jednoduchým 

(nekomplexným) produktom ako napr. isté typy dlhopisov, indexové ETF 

alebo UCITS29 fondy. Vyššia ochrana sa vyžaduje pri komplexných 

produktoch. 

 

Európska komisia vo svojej iniciatíve Investičná stratégia EÚ pre retail30 sa 

chce zamerať aj na ochranu investora. Jej pravidlá sú dnes roztrieštené vo 

viacerých právnych úpravách, ako napríklad v pravidlách pre retailové 

produkty PRIIP, produkty kolektívného investovania UCITS, v smernici 

MiFID alebo v smernici o distribúcii poistných produktov. To zahŕňa 

reguláciu poskytovania služieb, požiadavky na produkty a pravidlá pre 

distribúciu produktov. Pravidlá i poskytovanie informácií sa rôznia 

od jedného nástroja k druhému. Spotrebitelia preto v takomto 

informačnom chaose strácajú prehľad a je veľmi ťažké pre nich 

porovnávať jednotlivé produkty a náklady s nimi spojené.  Existuje tu, 

podobne ako v mnohých iných oblastiach ( napr. zdravotníctvo, informačné 

technológie a služby) informačná asymetria. 

 

Otázne je tiež ako vplývajú na rozhodnutia investorov platby pre 

sprostredkovateľov, ktorí môžu tlačiť investorov kúpiť produkty, ktoré 

prinášajú vyššie odmeny pre nich samotných.   

 

Aj zhodnotenie primeranosti, resp. vhodnosti investorov pre isté typy 

produktov môže byť za istých okolností otázne. Niekedy, pri vyššej 

komplexnosti produktov, môže vzniknúť potreba pre jemnejšiu diferenciáciu 

a kategorizáciu retailových investorov. Možným riešením by mohli 

certifikáty, ktoré by svedčili o tom, že daný investor má potrebný stupeň 

vedomostí a kvalifikácií. 

 
28 Tento zámer je novinkou a autor tohto dokumentu predpokladá, že jeho podstatou je 
kopírovať vývoj v Spojených štátoch, kde na akciovom trhu dominujú retailoví investori, 
ktorí sa snažia zhodnotiť svoje úspory na postproduktívne obdobie.   
29 Undertakings for collective investment in tradable securities 
30 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12755-EU-strategy-

for-retail-investors_en 
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Pokrok v digitálnych technológiách a technická dostupnosť rôznych 

platforiem prinášajú nové výzvy a problémy, ktoré by chcela spomínaná 

Investičná stratégia EÚ pre retail riešiť. 

 

Prínosy a náklady ochrany investorov 

Ceny produktov 

Správy ESMA31,32 venované retailovým investičným produktom 

skonštatovali, že náklady investovania pre retailových investorov v 

UCITS fondoch všetkých typov a AIF ostávajú vysoké napriek 

zámerom právnej úpravy MIFID II: Napríklad u Akciových UCITS 

fondoch sa blížia k 2% ročne, pri dlhopisových UCITS fondoch sú približne 

1,5% ročne. V porovnaní s investičnými fondami v Spojených štátoch sú 

podstatne drahšie, keďže tam sú poplatky obvykle do 1% ročne33. Najnižie 

(pod 1% ročne) sú ETF UCITS. Americké ETF sú však podstatne lacnejšie34, 

pričom najlacnejšie majú poplatky pod 0,1%.  Navyše, v EÚ sú produkty pre 

retailových investorov sú zhruba o 40% drahšie než rovnaké produkty pre 

inštitucionálnych investorov. Pri rizikovejších expozíciách sú náklady vyššie 

bez ohľadu na triedu aktív. Výnosy UCITS i alternatívnych fondov sú 

volatilné (veľmi nízke v 2018, vysoké o rok neskôr).  

 

Nová kategória ESG fondov35 mala v roku 2019 vyššie výnosy než non-ESG 

fondy. Poplatky spojené s fondom sú pre ESG kategóriu o niekoľko bázickych 

bodov nižšie než pre non-ESG fondy. Problematike tzv. udržateľného 

investovania sa venujeme nižšie.  

 

 
31 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/retail-clients-continue-lose-out-due-

high-investment-products-costs 
32 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-

1710_asr_performance_and_costs_of_eu_retail_investment_products.pdf 
33 https://www.broadridge.com/report/us-mutual-funds-expense-trends 
34 https://etfdb.com/compare/lowest-expense-ratio/ 
35 ESG fondy sú fondy, ktorých investičná stratégia sleduje udržateľnosť, čiže zohľadňuje 

enviromentálne, sociálne a governance aspekty svojich investícií. 
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Prvkom transparentnosti pre retailových investorov by mohol byť podľa 

ESMA aj vznik celoeurópskej databázy (spravovanej ESMA) umožňujúcej 

porovnať rôzne typy investičných produktov dostupných v EÚ. Samozrejme, 

tu ide o iniciatívu úradníkov agentúry, ktorý by im dal ďalšie úlohy a 

právomoci a ktorý je úplne zbytočný, pretože existujú rôzne komerčné 

porovnávače. Tento návrh nezískal ani podporu vúäčšiny 

zainteresovaných, ktorí sa zúčastnili v roku 2020 ankety EK o právnej 

úprave MiFID II (otázka č. 37). 

 

Taxonómia investorov 

Právna úprava MiFID II doteraz rozoznáva tri typy investorov - 

neprofesionálni (retailoví), profesionálni a oprávnené protistrany. Retailoví 

investori si smú vybrať, či sa k nim bude pristupovať ako k retailovým alebo 

profesionálnym investorom. Existujú návrhy, že by bolo vhodné ustanoviť 

nové kategórie investorov - poloprofesionálni investori alebo sofistikovaní 

investori (regulácia pre crowdfunding ich špecifikuje) či bohatí (high net 

worth) investori. Títo vyžadujú prístup, ktorý je odlišný od retailových i 

profesionálnych investorov. Vyššia granularita taxonómie investorov by 

podľa niektorých odborníkov mohla napomôcť efektívnejšej tvorbe a 

distribúcii retailových investičných produktov. Zavedenie certifikátov 

investora by ušetrilo investičným spoločnostiam náklady a čas spojený s 

ohodnotením a kategorizáciou investora, ktorú musia v súčasnosti vždy 

vykonať.  

 

Riadenie a správa produktov 

Klasifikácia investorov je dôležitá pre riadenie a správu produktov. Každý 

nový produkt musí mať definovaný ešte pred uvedením na trh cieľový 

segment investorov, pre je ktorý je určený. Tí, ktorí produkt zostavili a 

distribujú, musia dokonale poznať všetky jeho vlastnosti, a tak aj presný typ 

investorov, pre ktorých je vhodný a určený. Distribútori musia preto 

spárovať informácie o produkte s informáciami o investoroch, aby mohli 

identifikovať vhodný trh a aj svoju distribučnú stratégiu. Toto je pomerne 

komplikovaný proces s otáznymi výsledkami a dopadmi. Existujú obavy, že 

vedie k redukcii pestrosti ponúkaných produktov. Tiež, hoci ESMA pripúšťa, 
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že produkt sa smie predávať aj investorom mimo danú cieľovú skupinu, 

distribútori toto často odmietajú napriek naliehaniu investorov.  

 

Poskytovanie stimulov 

Dôležitou otázkou tiež ostáva, ako právna úprava MiFID II dokázala zabrániť 

príjimaniu poplatkov, provízií alebo iných peňažných či nepeňažných 

benefitov zaplatených alebo poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo 

osobou konajúcou v mene tretej strany v súvislosti s poskytnutím služby 

investorom, resp. príjimaním menších čiastok, ktoré nevytvárajú podnety na 

to, aby investičné spoločnosti boli úplne nestranné pri poskytovaní služieb 

investorom. 

 

Dá sa povedať, že legislatíva definuje stimuly akousi „okľukou“, a preto sa 

predmetné ustanovenia aplikujú pomerne problematicky. Podmienka 

zvyšovania kvality ponúkanej služby pre investora ako protiváhy použitia 

stimulov pôsobí v niektorých situáciách mätúco a dáva priestor rôznemu 

výkladu a aplikácii, napriek snahám vniesť do problematiky svetlo napr. 

formou otázok a odpovedí (Q&A)36. 

 

Telefonická komunikácia 

Poskytovanie služieb cez telefón vyžaduje ex-ante informáciu o nákladoch a 

poplatoch, čo môže zdržať zadanie príkazu (a tým prepásť najvhodnejší 

moment). Okrem toho, právna úprava MiFID II požaduje, aby sa všetka 

telefonická komunikácia, ktorá by mohla viesť k transakcii, nahrávala. To je 

pomerne nákladná záležitosť a spojená s nutnosťou meniť ďalšie zákony. 

Výsledkom je, že niektoré inštitúcie prestali tento komunikačný kanál 

využívať.  

 

Poskytovanie informácií 

MiFID II vyžaduje rozsiahle poskytovanie informácií investorom, čo je síce 

prínosom, ale na druhej strane investori sa nemôžu vyhnúť tomu, aby boli 

zahŕňaní opakujúcimi sa informáciami. Ide napr. o štvrťročné správy, ex-

 
36 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-inducements 
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ante informácie o nákladoch alebo prehlásenia o vhodnosti pre množstvá 

transakcií podobného charakteru navyše vykonávaných v krátkom časovom 

úseku. Delegované nariadenie 2017/565 vyžaduje, aby investičná spoločnosť 

každý štvrťrok poskytla svojim investorom fyzický výkaz finančných 

nástrojov, ktoré v ich mene drží, čo znamená samozrejme dodatočné 

náklady. Pridaná hodnota pre investorov je otázna, pretože investori túto 

informáciu môžu získať kedykoľvek on-line. Zarážajúce na tom je, že investor 

sa nemôže vyviazať z tohto poskytovania informácii. Elektronizácia 

poskytovaných informácií tiež nie je vždy priamočiarym riešením, nakoľko 

jednou z aktuálne platných podmienok je, aby si investor aktívne zvolil ich 

poskytovanie na trvanlivom médiu (najčastejšie v papierovej forme). 

 

Povinnosti ohľadne informácie ex-ante o nákladoch a poplatkoch (teda 

informácia o nákladoch, ktorá je poskytovaná pred poskytnutím služieb), 

zrejme neprispela k zvýšeniu transparentnosti a možnosti porovnávať 

jednotlivé ponuky u rôznych poskytovateľov investičných služieb37. Priame 

porovnanie ponúk vzhľadom na odlišnosti v podmienkach a definíciách 

zatiaľ nie je možné.  

 

Pokiaľ ide o poskytovanie ex-ante informácií vo všeobecnosti, čiže nie iba 

o nákladoch a poplatkoch (najmä o zmluvných, príp. aj všeobecných 

obchodných podmienkach, o právach spojených s kategorizáciou investora, 

o investičnej spoločnosti ako takej a jej službách, o rizikách spojených s 

finančnými nástrojmi, o národnej schéme ochrany aktív v spojení napr. 

s kompletnou sadou dokumentov UCITS fondov), niektoré finančné 

inštitúcie požiadavky pochopili skôr zahlcovaním investora textom. Potom je 

otázka, či si investor môže tieto informácie realisticky preštudovať a urobiť 

informované rozhodnutie v momente, kedy mu bola prezentovaná ponuka 

finančných nástrojov, ak by chcel okamžite reagovať uzatvorením zmluvy a 

zadaním pokynu.Postojom investorov k týmto povinnostiam sa zaoberala 

 
37 https://www.iflr.com/article/b1pmnbkccpql9n/mifid-ii-in-austria-an-example-of-unintended-

consequences 
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výskumná štúdia Ruhrskej univerzity v Bochume38, ktorá na veľkej vzorke 

investorov prišla k podobným záverom. 

 

Povinnosť vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre investora a 

správy o najlepšom vykonaní (best execution reports) 

Článok 27 Smernice hovorí, že investičná spoločnosť musí pri vykonávaní 

pokynov získať najlepší možný výsledok pre svojich investorov pri 

zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti, pravdepodobnosti vykonania a 

vyrovnania, veľkosti, povahy alebo iných aspektov týkajúcej sa vykonania 

pokynu. Ak však investor vydá konkrétnu inštrukciu, investičná spoločnosť 

vykoná pokyn podľa konkrétnej inštrukcie. Podľa uvedeného článku 

investičné spoločnosti musia informovať o prvých piatich využívaných 

miestach výkonu z hľadiska obchodných objemov v delení podľa tried 

finančných nástrojov. Podrobnosti ako majú investičné spoločnosti 

postupovať sú článku 64 delegovaného nariadenia Komisie 2017/565. Všetky 

obchodné platformy i systematickí internalizátori majú povinnosť 

zverejňovat pravidelné správy, ktoré obsahujú informácie o cenách, 

nákladoch, pravdepodobnosti vykonania pokynov a ďalšie informácie 

dôležité pre investorov. Podrobnosti sa uvádzajú v delegovanom nariadení 

Komisie 2017/575 (má označenie RTS 27). Otázne sú náklady na tvorbu 

týchto informácií z hľadiska prínosu pre investorov.  

 

Najnovšie trendy v oblasti ochrany neprofesionálnych 

(retailových) investorov 

Napriek veľkej snahe a najmä opatreniam na ochranu retailových investorov, 

Európska komisia vo svojom konzultačnom dokumente Retailová investičná 

stratégia pre Európu z mája 202139 uviedla, že “ úroveň participácie 

neprofesionálnych (retailových) investorov na kapitálových trhoch EÚ je 

veľmi nízky v porovnaní s inými ekonomikami (v Spojených štátoch až 20% 

 
38 https://die-dk.de/media/files/Auswirkungsstudie_MiFID_II_Prof_Paul.pdf 
39 https://ec.europa.eu/info/files/2021-retail-investment-strategy-consultation-document_en 
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obratu patrí individuálnym retailovým investorom)40,41,42  napriek vysokým 

individuálnym mieram úspor v Európe. To značí, že spotrebitelia nateraz 

nemôžu mať plný prospech z investičných príležitostí ponúkaných 

kapitálovými trhmi.”  

 

Nedávna publikácia Banky pre medzinárodné zúčtovania (BIS) hovorí o 

trende rastúceho sa zapájania retailovýchj investorov aj cestou páky, t.j. 

využívania už nakúpených akcií ako zálohy za úver na nákup ďalších akcií. 

Ďalším trendom je zrejme špekulatívna preferencia jednotlivých titulov 

pred nákupom indexov. Retailoví investori sú aj aktívni pri nákupe 

kúpnych opcií na akcie, pričom vsádzajú na významné pohyby ceny oboma 

smermi.  

 

Komisia plánuje vydať v prvom polroku 2022 stratégiu pre retailové 

investície, ktorej cieľom bude zaistiť, aby títo investori mali možnosť všetky 

výhody kapitálových trhov, pričom: 

• majú adekvátnu ochranu; 

• dostanú nestranné poradenstvo a férové zaobchádzanie; 

• môžu využívať otvorené trhy s množstvom konkurujúcich si produktov a 

služieb, ktoré sú nákladovo efektívne; 

• informácie o produktoch budú transparentné, porovnateľné a 

zrozumiteľné. 

Samozrejme, hlavným dôvodom pre tieto aktivity je sporenie na 

postproduktívny vek, ktoré začína byť, pri súčasnej menovej 

politike ECB, nočnou morou.  

 

Komisia publikovala rozsiahly dotazník, ktorým chcela zistiť názory odbornej 

i laickej verejnosti na niekoľko ťažiskových tém a otázok: 

 
40 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2103v.htm 
41 https://www.reuters.com/article/us-retail-trading-numbers-idUSKBN29Y2PW 
42 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/29/business/financial-markets/amateur-
traders-asian-stocks/ 
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• obmedzená porovnateľnosť podobných investičných produktov 

regulovaných v rôznych jurisdikciách, s rôznymi režimami pre 

zverejňovanie; 

• ako zabezpečiť dostupnosť nestranného poradenstva pri súčasnom režime 

stimulov; 

• ako sa vysporiadať s nízkou finančnou gramotnosťou mnohých občanov, 

ktorá im bráni prijať správne investičné rozhodnutia43; 

• dopad rastúcej digitalizácie finančných služieb; 

• udržateľné investovanie. 

 

Digitalizácia a inovácie 

Digitalizácia a technologické inovácie majú dva základné aspekty: uľahčujú 

prístup retailových investorov, uľahčujú porovnávanie produktov i služieb, 

znižujú náklady. Na druhej strane prinášajú riziká ako sú ľahký prístup k 

rizikovým produktom, nekvalitné poradenstvo, vyššia pravdepodobnosť 

podvodov  apod. Finančné spoločnosti môžu zdieľať svoje údaje (platobné) s 

tretími stranami, aby tak umožnili spotrebiteľom ľahší prístup k 

poradenstvu či produktom na mieru. Je to však aj otázka ochrany údajov.  

 

Veľkým otáznikom ostáva aj ako sa postaviť (či pritvrdiť súčasnú 

legislatívu44) k poskytovaniu investičného poradenstva na sociálnych 

sietiach neautorizovanými subjektami.  

 

Informačné povinnosti  

Právna úprava MiFID II vytvorila komplexný režim pre poskytovanie 

informácií, ktorý vyžaduje, aby sa informácie o nákladoch investičných i 

doplnkových služieb sa investorom poskytovali v správnom čase, teda ešte 

pred uzavretím transakcie a niekedy aj na ročnej báze. Ukázalo sa však, že 

 
43 Detailné informácie možno nájsť v: https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-

2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf  
Celková finančná gramotnosť dospelých v OECD dosiahla len 61% celkového skóre v teste. 
Najvyššie hodnoty boli v Hong KOngu, najnižšie v Taliansku a Rumunsku, no niektoré veľké 
štáty EÚ sa nezúčastnili (Francúzsko, Španielsko). 
44 MAR - Market Abuse Regulation, Nariadenie EÚ 2014/596 o zneužívaní trhu 

https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf
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kvôli komplexnosti produktov a množstvu informácií poskytovaných pred 

transakciou, retailoví investori majú ťažkosti absorbovať všetky dôležité 

informácie, kvôli ich pretlaku. To môže viesť k suboptimálnemu investčnému 

rozhodnutiu. Európska komisia preto teraz zisťuje, čo by mohlo byť riešenie 

v tomto prípade, ako skondenzovať  a zredukovať informácie predovšetkým 

pre zložitejšie produkty. Druhou otázkou je pokrytie iných typov produktov 

(poistenie) takýmito informačnými povinnosťami. Je nutné sa zaoberať aj 

formátom informácii a ich jazykom (napríklad ich preklad do jazyka miesta 

distribúcie, či jazyka národnosntých menšín).  

 

Posudzovanie vhodnosti investorov 

Investičné spoločnosti musia pri poskytovaní poradenstva alebo služieb asset 

manažmentu neprofesionálnym (retailovým) investorom zozbierať 

informácie a posúdiť či daný produkt je pre nich vhodný. To musia urobiť 

predtým než ho investorom odporúčajú alebo investujú za neho. Podobné 

pravidlá platia pre predaj investičných produktov na báze poistenia a pri 

panuerópskych penzijných produktoch. Cieľom je ochrana týchto investorov 

a zaistiť, aby sa im nepredávali produkty, ktoré by nemuseli byť nich vhodné. 

Problematickou stránkou tohto procesu je jeho údajná zdĺhavosť a 

neefektívnosť.  

 

Ak investičná spoločnosť neposkytuje poradenstvo či asset manažment, musí 

zisťovať vedomosti a skúsenosť investorov, aby posúdila či daná investičná 

služba či produkt je pre nich vhodný. Pokiaľ nie je, musí ich varovať. Podobný 

proces sa týka investičných produktov na báze poistenia. Niekedy však takýto 

test znalotí a skúseností je pomerne ťažko zostaviť a vždy predstavuje len 

nejaké proxy zhodnotenia vhodnosti reatilového investora pre daný produkt 

a riziká s ním spojené. Rovnako je stále nejasné, ako by takýto test mal 

prebehnúť u on-line platforiem či brokerov.  

 

Taxonómia investorov 

Európska komisia má v pláne zhodnotiť vhodnosť súčasnej úpravy 

kategorizácie (taxonómie) investorov a ak sa to ukáže ako potrebné, prijať 

legislatívny návrh s cieľom zredukovať administratívnu záťaž  a informáčné 
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povinnosti pre časť neprofesionálnych (retailových) investorov. To bude 

zahŕňať revíziu súčasných kategórií (konkrétne pravidiel kvalifikácie na 

profesionálneho investora) alebo zavedenie novej kategórie medzi 

neprofesionálnym a profesionálnym investorom - kvalifikovaný investor. V 

súčasnosti definícia neprofesionálneho investora je, že ide o tých investorov, 

čo sa nekvalifikujú ako profesionálni investori. Takýto investor si môže zvoliť 

byť považovaný za profesionálneho. Vtedy ho spostredkovateľ musí varovať, 

že stráca istý stupeň ochrany a hlavne musí splniť pomerne náročné kritéria 

ohľadne počtu a objemu obchodov, resp. profesionálnej dráhy. Tie veľká 

väčšina retailových investorov nie je schopná splniť. Pritom retailoví 

investori čelia ďalšiemu radu obmedzení - nesmú investovať do istých 

produktov a v ich prípade platia dodatočné povinnosti zverejňovania. Panuje 

názor, že časť retailových investorov je týmito pravidlami zbytočne 

obmedzovaná a poškodzovaná. 

 

Kvalita investičného poradenstva 

Legislatíva vyžaduje, aby investičné spoločnosti informovali nádejného 

investora, či všetko poradenstvo je na nezávislej báze, o všetkých 

ponúkaných produktoch a či existuje nejaký konflikt záujmov, ktorý by 

mohol ovplyvniť nezávislosť spoločnosti. Používanie stimulov je obmedzené, 

čo znamená, že každá platba musí byť odôvodnená zlepšením relevantnej 

služby pre investora a nesmie negatívne ovplyvniť povinnosť investičnej 

spoločnosti konať čestne, slušne a profesionálne v súlade s najlepším 

záujmom svojich investorov.  Všetky platby investičnej spoločnosti za 

distribúciu investičných produktov sa musia transparentne zverejniť. O 

niečo voľnejšie pravidlá existujú pri predaji investičných produktov na báze 

poistenia. Všeobecne však využívanie stimulov nie je zakázané, ak predajca 

(distribútor) deklaruje, že poradenstvo sa poskytlo na nezávislej báze. Tu 

vznikajú však vážne obavy, či napriek týmto pravidlám, poskytovanie 

stimulov nevedie ku konfliktu záujmov a závislemu poradenstvu. Obchodníci 

môžu mať snahu odporúčať produkty, u ktorých získajú najvyššie stimuly, 

bez ohľadu na to, či je daný produkt ten najlepší pre investora.  
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Holandsko z tohto dôvodu jednoducho stimuly zakázalo. V iných 

jurisdikciách by však takýto zákaz viedol k ochromeniu trhu s investičnými 

produktami, lebo by skolabovala distribučná sieť. Navyše niektorí retailoví 

investori by nemohli či nechceli dostať investičné poradenstvo, pretože by 

bolo buď nedostupné alebo drahé.  

 

Odpovede zainteresovaných strán na vyššie spomenutý konzultačný 

dokument ESMA45 priniesli nejednoznačný pohľad na otázku stimulov ako 

platieb za distribúciu produktov, väčšina však úplny zákaz stimulov 

odmietla.  

 

Problémom je aj nejednotný režim stimulov v rôznych segmentoch 

finančného trhu. Kvalita finančnch poradcovi, ktorí hrajú kľúčovú úlohu pri 

dsitribúcii produktov, je v členských štátoch odlišná. Ukazuje sa teda potreba 

zladiť štandardy ich kvalifikácie a skúseností v rámci Únie. Robotickí 

poradcovia môžu byť prínosom pre retailových investorov z hľadiska cien a 

nestrannosti, no u nich existujú riziká vyplývajúce z nedokonalosti 

algoritmov (viď nižšie).  

 

Nápravné opatrenia 

Existujú situácie, keď nejaký produkt je omylom - nevhodne predaný 

retailovému investorovi a produkt vytvorí neočakávanú stratu. Právna 

úprava MiFID II vyžaduje, aby investičné takéto situácie riešili a uskutočnili 

nápravu. Je dôležité, aby nápravné kroky boli rýchle a efektívne aj napríklad 

v prípade cezhraničného poskytovania investičných služieb ako aj v prípade 

určitých skupín investorov - vo vyššom veku, so zdravotnými postihnutiami 

apod. Je dôležité, aby proces bol v prípade takýchto skupín náležite 

prispôsobený (napríklad podpora cez telefón).  

 

Odčlenenie výskumu a výskumné pokrytie malých a stredných 

podnikov (SME) 

 
45 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-

regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators-MiFID-2-1-/public-
consultation_en 
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Produkcia a rozširovanie informácií je kľúčová pre efektívnosť finančných 

trhov. EÚ sa odhodlala k významnému kroku, keď oddelila produkciu 

informácií od ostatných investičných činností a služieb. Nové pravidlá, mali 

za cieľ zvýšiť transparentnosť cien výskumu, zabrániť stretu záujmov a 

zaistiť, že náklady na výskum sa vynakladajú podľa najlepších záujmov 

investorov. Hlavným cieľom bolo, aby cena za výskum, ktorú platí investor, 

nebola spájaná s objemom, či hodnotou iných poskytovaných služieb. 

Jedným z vážnych problémov sa stalo výskumné pokrytie malých a stredných 

podnikov. Jedným z dôvodov by mohlo byť zavedenie pravidiel odčlenenia 

výskumu. Na druhej strane menšie pokrytie segmentu SME by mohlo viesť k 

nižším investíciám do SME, menšej likvidity a nižšiemu počtu uvedení 

nových titulov z SME segmentu na finančné trhy v EÚ.  

 

Pravidlá poskytovania a príjimania stimulov investičnými spoločnosťami sú 

súčasťou delegovanej smernice Komisie 2017/593. V článku 13 sú 

špecifikované stimuly vo vzťahu k výskumu, pričom sa stanovuje ako sa 

výskum financuje,  hodnotí jeho kvalita a ako sa investori informujú o 

platbách za výskum. Skúsenosti však ukazujú, že tieto pravidlá nie sú 

dostatočne pružné a nie sú schopné pokryť rôznorodé typy výskumných 

publikácií, ktoré existujú vo vzťahu k investovaniu. Investičný výskum v 

oblasti SME sa zredukoval a ponúka sa niekoľko ciest ako túto situáciu 

napraviť. Jednou z možností je upraviť legislatívu tak, aby investičné 

nemuseli oddeliť výskum v oblasti SME. Inou možnosťou by bolo zjemniť 

požiadavky článku 13 pre nezávislých poskytovateľov výskumu v oblasti 

SME. Je isté, že touto úpravou sa sťažilo financovanie výskumu v segmente 

SME. 

 

Tieto poznatky z dvoch rokov platnosti právnej úpravy MiFID II viedli k 

uskutočneniu analýzy jej dopadov na investičný výskum v oblasti SME a v 

oblasti finančných nástrojov s pevným výnosom (fixed income)46. Právna 

úprava MiFID umožňuje dva spôsoby ako platiť za výskum: Buď sa účtuje 

 
46 The impact of MiFID II on SME and fixed income investment research, Final report, April 

2020, Europen Commission, ISBN 978-92-79-98887-5, doi:10.2874/986931  
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priamo investorovi cez samostatný účet platieb za výskum (RPA - research 

payment account) alebo platba za externej výskum predstavuje náklad pre 

investičnú firmu. Zistilo sa, že RPA sa takmer nepoužívajú, dá sa 

predpokladať, že je tomu tak najmä kvôli komplexnosti nastavenia procesu, 

resp. drahé IT riešenia,  V dôsledku toho investičné spoločnosti platia za 

investičný výskum z vlastného vrecka. To sa prejavilo v poklese platieb za 

externý výskum v oblasti akcií o 20-30%, čo sa dotklo najmä veľkých firiem. 

Paradoxne SME segmentu sa pokles nedotkol tak výrazne. Za zmienku stojí 

aj skutočnosť, že správcovské spoločnosti, ktoré iba vytvárajú a spravujú 

podielové fondy, a zároveň neposkytujú investičné služby, sa týmito 

pravidlami nemusia riadiť, čím vzniká určitá asymetria uplatňovania 

pravidiel. 

 

Z legislatívneho hľadiska sa vyskytli komplikácie ohľadne platby za 

investičný výskum z tretích krajín (napr. Spojené štáty). Tu sa naráža na 

problém porušovania tamojších pravidiel (existuje dočasná dohoda, že 

americká SEC nebude zasahovať do roku 2023). Iné riešenie viedlo k 

zdieľaniu výskumu v rámci jednej finančnej skupiny.  

 

Kvantitatívny výskum, ktorý táto štúdia uskutočnila, nedáva jednoznačný 

obraz o hypotéze nižšieho výskumného pokrytia ako dôsledku oddelenia 

výskumu. V roku 2018 došlo k zníženiu výskumného pokrytia u veľkých a 

stredných firiem zhruba o 10%.  Otázka je, či ide o efekt MiFID II, pretože 

môže ísť aj o nižší záujem o obchodovanie, menej nových emisií a iné 

skutočnosti. Navyše v EÚ vidíme značnú fragmentáciu a rozdiely v 

rozvinutosti kapitálového trhu (napr. severná Európa oproti strednej a 

východnej Európe).  

 

Tvrdé dáta o kvalite výskumu ukazujú, že sa nezmenila po zavedení právnej 

úpravy MiFID II, hoci mnohí zainteresovaní (zistenia na základe ich 

vlastného posúdenia) sa domnievajú, že kvalita utrpela.   
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Aj ďalšia, veľmi zaujímavá publikácia47 potvrdila, že síce množstvo 

analytikov sa znížilo, čo viedlo k redukcii objemu informácií. Na druhej 

strane, ich kvalita sa zvýšila. Na tento fakt poukázali viaceré výskumné práce. 

Autori spomenutej publikácie merali priamo vplyv právnej úpravy MiFID II 

na informatívnosť ceny akcií, či celkovo prispela pozitívne alebo negatívne. 

Tento aspekt je dôležitý, pretože má priamy dopad na trh a firmy. Samotný 

dopad merali na veľkom súbore európskych akcií. Veličinu informatívnosť 

ceny akcie reprezentovala synchronicita návratnosti akcií, ktorú rátali ako 

koreláciu dennej návratnosti akcie a trhového indexu. Dôležité je, že čím 

vyššia je táto korelácia, tým menej špecifickej informácie o samotnej akcii je 

zabudovaná v jej cene.  

 

Výsledky ukazujú, že MiFID II priniesol zníženie synchronizácie cien akcií s 

trhovým indexom. To znamená, že cena akcie obsahuje viac informácií 

špecifických pre danú akciu. To je aj dôkaz o zvýšení kvality 

analytickej práce po MiFID II. Analytické výskumné výstupy obsahujú 

viac podstatných a konkrétnych informácií a menej všeobecných faktov a 

bludov.  

 

MiFID II dosiahol lepšiu informatívnosť ceny akcií pri nižšom počte 

analytikov, teda za nižšiu cenu. K podobným záverom prišli aj autori ďalších 

prác48 49.   

 

Samotná ESMA vydala pracovný dokument 3/202150 na túto tému, pričom 

jeho závery boli nasledovné: 

 
47 Li, Yihan and Liu, Xin a Pursiainen, Vesa, Analyst Incentives and Stock Return Synchronicity: 

Evidence from MiFID II (January 21, 2021). https://ssrn.com/abstract=3667923 alebo 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3667923 
48 Giulio Anselmi, Giovanni Petrella, Regulation and stock market quality: The impact of MiFID 

II provision on research unbundling, International Review of Financial Analysis, Volume 76, 
2021, 101788, ISSN 1057-5219, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101788. 
49 Daniel Aghanya, Vineet Agarwal, Sunil Poshakwale, Market in Financial Instruments 

Directive (MiFID), stock price informativeness and liquidity, Journal of Banking & Finance, 
Volume 113, 2020, 105730, ISSN 0378-4266, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105730. 
50 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-

1269_research_unbundling.pdf 
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1. počet výskumných správ na jeden malý alebo stredný podnik neklesol v 

porovnaní k počtu výskumných správ na jeden veľký podnik 

2. pravdepodobnosť, že malý alebo stredný podnik úplne stratí výskumné 

pokrytie nevzrástla v porovnaní s veľkými podnikmi 

3. Kvalita výskumu pre malé a stredné podniky sa nezhoršila v porovnaní s 

veľkými podnikmi 

4. Trhová likvidita (sekundárny trh) sa pre SME po MIFID II 

zhoršila a to v tom, že zväčšili spready bid/ask51. Hĺbka trhu sa však 

nezmenila, počet predajcov či kupujúcich pre veľké objemy sa nezmenil, 

čo je pozitívne zistenie.   

 

Celkovo však výskumné pokrytie SME ostáva nižšie a s horšou kvalitou správ, 

čo však je problém, ktorý nesúvisí s právnou úpravou MiFID II.  

 

Ukázalo sa tiež, že výskumné pokrytie nástrojov s pevným výnosom sa 

presunulo od publikujúcich analytikov k analytikom pokrývajúcim obchod a 

stratégiu. Tu však vzniká otázka, že do akej miery sú takíto analytici nezávislí. 

 

Právna úprava MiFID II nedosiahla ani to, aby sa trh otvoril aj pre nezávislé 

spoločnosti produkujúce investičný výskum.  

 

Jedným z riešení by bolo uvoľnenie pravidlá pre výskum sponzorovaný 

samotným emitentom z SME segmentu (resp. aj veľkej firmy). Dnešné 

podmienky článku 12 delegovanej smernice požadujú transparentný vzťah 

medzi firmou zostavujúcou výskumnú publikáciu a emitentom, a súčasne, že 

výskumná publikácia je potom verejne dostupná. Často sa stáva, že takáto 

publikácia sa nekvalifikuje ako investičný výskum, ale ako marketingový 

nástroj52.  

 

 
51 Zväčšenie spreadu bid/ask svedčí o tom, že účastníci trhu čelia vyšším transakčným 

nákladom pri predaji či kúpe aktíva. 
52 Podľa článkov 36 a 37 delegovaného nariadenia 2017/565 
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Uvažuje sa aj o znovuzlúčení definovaného typu výskumu (pre SME s 

trhovou kapitalizáciou do 1, možno až 10 mld. €) s výkonom investičných 

služieb (novelizáciou delegovanej smernice 2017/593), pretože Komisia je 

presvedčená, že výskumné pokrytie je v tomto segmente nízke, hoci sa nevie 

či dôvodom je oddelenie výskumu od ostatných investičných služieb, resp. 

činností (unbundling).  

 

Existujú aj pochybnosti o cenách výskumu, vrátane skúšobnej doby 

poskytovania výskumných správ zadarmo. To naznačuje možnosť dumpingu 

zo strany niektorých poskytovateľov.  

 

Nové trendy vo výskume a poradenských službách 

Článok autorov Guo a Mota53 (prijatý do Journal of Financial Economics) 

tiež skúmal dôsledky oddelenia výskumu od ostatných investičných služieb a 

činností. Oddelenie spôsobilo zníženie výskumného analytického pokrytia 

spoločností, no prekvapivo pokles bol najmarkantnejší u veľkých firiem. 

Autori ďalej zistili, že oddelenie sa prejavilo vo zvýšenej kvalite výskumnej 

produkcie. Nižší dopyt po výskume zvýšil súťaž medzi analytikmi, čo viedlo 

k rastu kvality ich produkcie. Menej kvalitní analytici museli opustiť trh.  

 

Z ich analýzy vyplýva, že oddelenie výskumu od ostatných aktivít na strane 

predávajúcich nepoškodilo významne rozsah výskumného pokrytia firiem. 

Naopak, zvýšenie kvality predikcií zvýšilo hodnotu za peniaze, ktorú 

dostávajú investori.  

 

Výskum v investičných spoločnostiach je však na rázcestí. Rastúce ceny, za 

ktoré si výskum kupujú investori, ich môžu časom primäť, aby si zriadili 

vlastné kapacity. Podobne môže dôjsť ku konsolidácii výskumu na strane 

predávajúcich. Využívanie umelej inteligencie a algoritmov strojového 

učenia však môže značne zlacniť cenu a zlepšiť kvalitu výskumu na základe 

spracovania všetkých verejne dostupných údajov.  

 

 
53 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3399506 



 

 46 

Možnou cestou, ktorou sa môže investičný výskum na strane predávajúcich  

uberať je tzv. robotická analýza (Robo-Analysts). Ide o počítačové programy 

podporené analytikmi, ktoré vykonávajú automatizovanú analýzu údajov a 

produkujú výskumné správy.  

 

V publikácii Colemana a kol. z Indiana University54 sa porovnávajú robotické 

analýzy s klasickými výskumnými správami, vráatane ich dodatočnej 

pridanej hodnoty. Autori zistili, že robotické analýzy pristupujú k analýzam 

iným spôsobom ako klasickí analytici. Sú charakteristické nižšou zaujatosťou 

a majú menšie ekonomické pohnútky pre nadmerný optimizmus. Znamená 

to, že robotická analýza poskytuje vyváženejšie odporúčania (menej 

optimistické), reviduje sa častejšie a spolieha sa viac na veľký, komplexný 

súbor údajov. Sú rýchlejšie pri znížení hodnotenia “Nakúpiť” a je menej 

pravdepodobné, že odporúčajú “hviezdne” tituly, ktoré majú často tendenciu 

v dlhodobom horizonte dávať nižšie výnosy. Keďže trhy reagujú s 

oneskorením na ich odporúčania, portfólia akcií zostavené na základe ich 

odporúčania Nakúpiť, majú šancu vygenerovať vysokú návratnosť.  

 

Treba však mať na pamäti ďalšie poznatky: robotické analýzy nevygenerovali 

odporúčania Predať, ktoré by boli ziskové; a doterajšie analýzy robotických 

analýz vychádzali z odporúčaní, ktoré vznikli za spolupráce analytikov a 

počítačových programov. Vývoj výskumu sa bude zrejme uberať, podobne 

ako v iných oblastiach55, cestou ďalšej automatizácie a využitia umelej 

inteligencie, s klesajúcou úlohou ľudského činiteľa. 

 

V článku v časopise Regulación Financiera sa Fernando Zunzunegui56 

zaoberal rôznymi aspektami služby investičného poradenstva, ktoré sú 

dostupné na webových platformách a poskytujúce poradenstvo založené na 

algoritmoch, za využitia informácií poskytnutých investorom s cieľom 

navrhnúť mu investičné portfólio presne podľa jeho potrieb (Robo-Advice). 

 
54 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3514879 
55 Napr. v medicíne pri popise MRI a CT snímkov, analýza kožných nádorov 
56 Zunzunegui F,. Regulación Financiera, Working Paper 4/2020, Septiembre 2020 (v 

španielčine) 
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Ide bezpochyby o finančnú službu, no nového typu, ktorá sa nedá posudzovať 

a regulovať ako doterajšie služby, pretože to zodpovedá jej povahe ani 

rizikám, ktoré prináša. Článok pristupuje všeobecne k téme regulácie nových 

modelov finančných služieb, vrátane “robo-advice”,  o ktorých tvrdí, že by v 

EÚ mali byť regulované centralizovaným spôsobom57. Za vhodnú inštitúciu 

považuje ESMA, ktorá by mohla byť aj garantom finančných inovácií, a 

súčasne ich regulovať a dohliadať.  

 

Problematika rastových trhov pre SME 

Právna úprava MiFID II v článku 33 Smernice priniesla nový typ 

mnohostranných obchodných systémov (MTF), ktoré sa nazývajú rastové 

trhy pre SME. Zámerom pre ich vytvorenie bolo umožniť lepší prístup na 

kapitálový trh pre malé a stredné podniky, a súčasne umožniť rozvoj 

špecializovaných trhov, ktoré by slúžili potrebám takýchto emitentov 

cenných papierov. Zámerom bolo tiež znížiť závislosť malých a stredných 

podnikov na bankovom financovaní.  

 

Delegované nariadenie EU 2017/565 presne špecifikuje, čo je SME (trhová 

kapitalizácia pod 200M € a emitované dlhové cenné papiere nepresiahnú 

50M €). Rastový trh pre SME musí mať minimálne 50% SME emitentov. 

 

Takéto platformy a ich emitenti majú niekoľko výhod - menšie požiadavky 

na poskytovanie informácií podľa Direktívy o zneužívaní trhu 596/2014, 

adekvátne menšie požiadavky na prospekt emitentov podľa Nariadení 

ia o prospektoch emitenta 2017/1129, miernejšie požiadavky pri vyrovnávaní 

obchodov.  

 

V súčasnosti je v EÚ 20 MTF so štatútom rastového trhu pre SME. Žiaľ, 

geografické rozčlenenie obchodovaných objemov v rámci Únie je veľmi 

nerovnomerné: severná a západná Európa majú leví podiel na týchto 

obchodoch (99%).  

 
57 V Spojených štátoch, US Treasury tiež navrhuje zriadiť centrálny regulátor týchto služieb na 

US Department of Treasury, najmä kvôli tomu, že sa bude vyžadovať interdisciplinárny prístup a 
spolupráca. 
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ESMA vo svojej správe o fungovaní režimu rastových trhov pre SME58 

uviedla, že okrem upresnenia Smernice MiFID II, ktoré stanoví, kedy môže 

prevádzkovateľ MTF požiadať o štatút rastového trhu pre SME, podporuje 

zverejňovanie finančných informácií emitentom za rok predchádzajúci 

uvedeniu na trh a tiež štandardizáciu periodických finančných informácií. 

ESMA tvrdí, že tieto požiadavky z dlhodobého hľadiska podporia dôveru 

investujúcej verejnosti, čo je otázne, pretože doteraz verejnosť neprejavila 

veľký záujem o investície do SME (na rozdiel od Spojených štátov). ESMa 

taktiež navrhuje, aby emitenti, ktorých cenné papiere sa obchodujú na 

niektorom rastovom trhu pre SME, mali možnosť dať predchádzajúci súhlas 

predtým, než sa ich cenné papiere začnú obchodovať na akejkoľvek inej 

platforme. To by malo znížiť nebezpečie fragmentácie likvidity týchto 

cenných papierov. Na druhej strane, ak by sa emitent snažil o uvedenie na 

trh v ďalšej jurisdikcii (čiže mimo pôvodnej), tak bude musieť poskytnúť 

sprievodnú dokumentáciu buď v angličtine alebo v jazyku danej jurisdikcie. 

Tým sa zaistí, že investori majú dostatočné informácie na to, aby urobili 

kvalifikované rozhodnutie. Táto požiadavka by mala novelizovať odsek 33(7) 

Smernice MiFID. Tu ochrana klientov znova naráža na možnosti 

menších emitentov, pre ktorých takto regulácia predstavuje veľké 

bremeno. 

 

Problematika uvedenia akcií na trh (IPO) 

Európska komisia vo svojej dopadovej štúdii k právnej úprave MiFID59, 

ktorá bola základom pre úpravu MiFID II uviedla, že celkové náklady na 

IPO sú pre malé a stredné podniky privysoké (Tabuľka 2). Trend je v tejto 

oblasti nemenný, celkové náklady sú vysoké, najmä kvôli upisovacím 

poplatkom aranžérskym bankám či investičným spoločnostiam. Práve tu 

pramení nechuť podnikov uvádzať svoje akcie na trh. V dobe veľmi nízkych 

 
58 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/final_report_on_sme_gms_-

_mifid_ii.pdf 
59 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/111020-mifid-mifir-proposal-impact-assessment_en.pdf 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/final_report_on_sme_gms_-_mifid_ii.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/final_report_on_sme_gms_-_mifid_ii.pdf
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úrokových sadzieb je úverové financovanie podstatne menej náročné60 na 

zdroje i financie (Obrázok 48 v citovanej publikácii). Naproti tomu v 

Spojených štátoch sú podniky podstatne menej závislé na bankovom 

financovaní a spoliehajú sa podstatne viac na kapitálový trh61. EÚ v roku 

2019 pritiahla len 17% svetového venture kapitálu, pričom tento podiel je 

niekoľko rokov stabilný. Treba však zdôrazniť, že minimálne 15% venture 

kapitálu je z verejných zdrojov, čo je samozrejme nezdravý jav. V EÚ (mimo 

Spojeného kráľovstva) bolo v roku 2019 len 95 IPO, ktoré pritiahli investície 

v objeme vyše 14 mld. €. Trend oproti rokom 2013 - 2017 je klesajúci v počte 

IPO, objemy sú vyššie62. V roku 2020 bolo 165 IPO, s celkovým objemom 

13,5 mld. €. Na porovnanie v Spojených štátoch bolo v roku 2020 480 IPO, 

ktoré získali 174 mld. US$ a v roku 2019 ich bolo 23263. IPO Task Force 

prišiel s návrhmi, ako zlepšiť financovanie malých a stredných podnikov 

cez akciový trh a IPO64. Zdôraznil potrebu proporcionality, zjednodušenia 

pravidiel aj pre malé trhy, samozrejme využitie verejných zdrojov, 

pomerne nebezpečné uvoľnie pravidiel pre investície do akcií pre penzijné 

fondy a poisťovne. Nehovoria však ak o zjednodušení prístupu na burzy a 

ani o potrebe prehodnotiť napríklad vyvlastňovanie malých investorov 

(squeez-out), ktoré v konečnom dôsledku môže znehodnotiť investíciu do 

akcií. 

 

Rast počtu IPO v EÚ i v USA od posledného štvrťroku 2020 súvisí s 

obrovskými finančnými stimulmi do ekonomiky. Investori držiaci veľký 

prebytok likvidity hľadajú možnosti na zhodnotenie svojich zdrojov. V 

Európe je tento trend slabší, pretože veľkú časť zdrojov má verejný a 

 
60 https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2019_57.pdf 
61 Príčiny sú najmä v zložitom prístupe na kapitálové trhy, rôznymi byrokratickými 
povinnosťami, nadmernou ochranou investorov a niekoľkostupňovým schvaľovaním 
emisií akcií, či dlhopisov. 
62 https://www.fese.eu/statistics/#ipo 
63 https://stockanalysis.com/ipos/statistics/, v prvom polroku 2021 bolo v Spojených štátoch 
589 IPO, čo je výsledok bezprecedentného ekonomického stimulu. V EÚ bolo v 1Q21 
90 IPO, čo je o niečo viac než v 4Q20. 
64 https://www.fese.eu/app/uploads/2020/03/European-IPO-Report-2020.pdf 

https://www.fese.eu/statistics/#ipo
https://stockanalysis.com/ipos/statistics/
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čiastočne korporátny sektor, domácnosti nedostali žiadne helikoptérové 

zdroje ako v Spojených štátoch. Preto aj trend rastu IPO je slabší.  

 

Komoditné trhy 

ESMA uskutočnila prieskum65 ohľadne limitov na pozície držané v 

komoditných derivátoch účastníkmi trhu, manažovania týchto pozícií a 

vplyvu Brexitu na obchodovanie s komoditnými derivátmi. Zavedenie 

limitov bola jednou z najvýznamnejšou novelizáciou, ktorú priniesla práva 

úprava MiFID II oproti predchádzajúcej úprave MiFID. Investičné 

spoločnosti a obchodné platformy musia pripravovať denné hlásenia aj o 

svojich pozíciách v komoditných derivátoch a emisných povolenkách.  

 

MiFID II viedol k tomu, že klesol podiel obchodov s komoditnými derivátmi, 

ktoré sa vykonávali mimo obchodnej platformy, teda ako OTC transakcie 

(zhruba 15% v 2016 oproti 5% v 2020). To prispelo k vyššej transparentnosti 

obchodovania. Celkový objem obchodov v tejto triede aktív bol zhruba 80 bil. 

€ v roku 2020, pričom 95% pripadalo na ropu a kovy66. Objem obchodov 

stúpol od roku 2016 o 45%, čo znamená, že nová právna úprava nijako 

nezabrzdila obchodovanie v tejto oblasti.  

 
65 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

2311_mifid_ii_review_report_position_limits.pdf 
66 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-

478_opinion_on_market_size_calculation.pdf 
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Dôležité je, že obchodné platformy v Spojenom kráľovstve dominujú v 

obchodoch s komoditnými derivátmi naviazanými na ropu, kovy a uhlie, čo 

znamená, že 95% obchodov sa deje na platformách mimo EÚ. EÚ platformy  

denominované v EUR majú silnú pozíciu len pri obchodoch s energiou a 

zemným plynom. 

 

ESMA navrhla, aby sa novelizoval článok 57 Smernice, tak aby sa presnejšie 

vymedzili výnimky z povinnosti zachovávať limity pozícií, tak aby sa lepšie 

reflektovali špecifické vlastnosti a použitie komoditných derivátov. Navrhuje 

sa tiež zmeniť režim pre nelikvidné a rodiace sa trhy s  

komoditnými derivátmi, pretože sa ukázalo, že súčasná právna úprava je 

vhodná pre likvidné a zabehnuté trhy. Navrhuje tiež urýchlene novelizovať 

odsek 4 článku 2 Smernice, aby sa čím skôr mohlo  čeliť dopadom Brexitu, 

Box 2 - Komoditné deriváty 
Komodita je surovina a alebo primárny produkt, ktorým môže byť potravina, 
poľnohospodárska plodina, energia, kov alebo iný produkt, ktorý sa obchoduje a 
pravidelne sa využíva priamo či nepriamo na spotrebu. Komoditný derivát je 
kontrakt, ktorého cena sa odvodí od ceny podkladovej komodity v istom 
stanovenom čase v budúcnosti. Deriváty tak umožňujú pracovať s rizikom 
veľkého pohybu cien komodít v čase. Medzi komoditné deriváty sa radia aj 
emisné povolenky a deriváty na nich založené. 
 

Existujú dva základné typy komoditných derivátov: future a opcie. Future 
deriváty sú kontrakty medzi dvoma stranami o kúpe či predaji danej komodity v 
budúcnosti za istú cenu.  
 
Opcie sú buď predajné (put) alebo kúpne (call). Predajná opcia dáva držiteľovi 
právo predať danú komoditu za danú cenu kým opcia nevyprší (resp. v stanovený 
deň v budúcnosti). Kúpna opcia dáva držiteľovi právo (nie povinnosť) kúpiť danú 
komoditu za stanovenú cenu kým opcia nevyprší (alebo v stanovený deň v 
budúcnosti).  
 

Exchange traded commodities sú buď komoditné ETF alebo komoditné zmenky 
obchodované na burze (exchange traded notes). Komoditné ETF sú indexové 
fondy sledujúce indexy, ktoré nie sú vztiahnuté na cenné papiere.  
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ktorý významne ovplyvnil obchodovanie s komoditnými derivátmi v EÚ 

(úplne odlišné objemy obchodov na EÚ platformách). 

 

 

Technológia distribuovanej databázy transakcií a investovanie v 

kryptoaktívach 

Technológia distribuovanej databázy transakcií (DLT) sa v súčasnosti 

používa vo finančných službách len v obmedzenej miere, a to trhovými 

infraštruktúrami (obchodné miesta alebo centrálne depozitáre cenných 

papierov). Ako hlavné dôvody obmedzeného prijímania tejto potenciálne 

transformačnej technológie v trhových infraštruktúrach sa najčastejšie 

uvádzajú regulačné prekážky a právna istota. EÚ sa riadi zásadou 

technologickej neutrality, ale pravidlá sa stále vytvárajú na základe trhových 

faktov, pričom existujúce právne predpisy v oblasti finančných služieb neboli 

vytvorené tak, aby zohľadňovali technológiu DLT a kryptoaktíva. To 

znamená, že sú v nich ustanovenia, ktoré niekedy obmedzujú použitie 

technológie DLT alebo mu dokonca bránia. Absencia sekundárneho trhu 

založeného na technológii DLT obmedzuje zvýšenie efektívnosti a udržateľný 

rozvoj primárneho trhu s finančnými nástrojmi vo forme kryptoaktív. 

 

S cieľom reagovať na tieto otázky a vytvoriť rámec EÚ, ktorý umožní vznik 

trhov s kryptoaktívami, ako aj tokenizáciu tradičných finančných aktív a 

širšie využitie DLT vo finančných službách, Európska komisia predstavila 

návrh Smernice o trhu s kryptoaktívami (Smernica MiCA), ktorú sprevádzajú 

ďalšie legislatívne návrhy: Komisia takisto navrhuje objasniť, že súčasné 

vymedzenie pojmu „finančné nástroje“, ktoré určuje rozsah pôsobnosti 

smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II), zahŕňa finančné 

nástroje založené na DLT, ako aj pilotný režim pre trhové infraštruktúry DLT 

pre tieto nástroje.  

 

Kryptoaktíva sú jedným z hlavných spôsobov uplatňovania technológie 

blockchainu vo finančníctve. Doteraz sú kryptoaktíva mimo rámca právnych 

predpisov EÚ zameraných na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti 

a financovaniu terorizmu (AML/CFT). Väčšina kryptoaktív nepatrí ani do 
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rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ o finančných službách, a preto 

sa na ne nevzťahujú okrem iného ani ustanovenia o ochrane spotrebiteľov a 

investorov a integrite trhu, aj keď zapríčiňujú vznik týchto rizík.  

 

Ako sa regulujú kryptoaktíva vo svete ? 

Jedným z najdôležitejších aspektov v oblasti kryptoaktív sú ICO67, ktoré 

predstavujú vydávanie tokenov nekrytých aktívami najčastejšie za účelom 

financovania nejakého projektu, pričom držba tokenu neznamená, že držiteľ 

dostane finančnú odmenu, ale napríklad môže dostať nejaký produkt alebo 

službu. Veľkým benefitom ICO je jeho podstatne lepšia dostupnosť, aj preto, 

že náklady naň sú podstatne nižšie než pri klasickom IPO alebo pri 

financovaní prostredníctvom venture fondov. K tým má prístup len určitá 

skupina záujemcov, kým ICO je dostupné takmer pre kohokoľvek. Príkladom 

je hráč NBA, Spencer Dinwiddie, ktorý tokenizoval svoj trojročný kontrakt a 

dal možnosť investorom zdieľať zisky a riziká zo svojej športovej kariéry68. 

Úpis sa neskončil závratným úspechom (upísalo sa len 10% cieľovej sumy), 

ale môže to byť príklad pre budúcnosť.  

 

Iná výhoda môže byť v tom, že ICO využívajúce DLT môžu poskytovať 

bankové služby (napríklad prevody) oveľa lacnejšie, čo znamená, že takéto 

služby sa stanú dostupnými aj skupinám, ktoré si bankové poplatky nemohli 

dovoliť.  

 

Kúpou tzv. utility tokenov69 môžu majitelia získať akýsi voucher, ktorý ich 

oprávňuje využiť v budúcnosti istú službu. Napríklad vlastníci Filecoin 

tokenov majú právo v budúcnosti využívať online úložný priestor, za ktorý 

pri skorom nákupe tokenov zaplatí podstatne menej.  

 

 
67 ICO - initial coin offering, prvotná ponuka kryptoaktív - tokenov. Obdoba IPO, prvotného 

úpisu akcií.  
68 https://news.bitcoin.com/nba-star-spencer-dinwiddie-just-tokenized-his-own-contract/ 
69 Utility token má v sebe zabudovanú možnosť využitia nejakej služby, neočakáva sa jeho 

zhodnotenie, či nejaký výnos. 
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Na druhej strane, ukázalo sa, že mnoho tokenov a ICO je obyčajná Ponziho 

schéma, či priamo podvod. Preto viaceré vlády pristúpili k regulácii tohto 

odvetvia.  

 

Všetky tieto pokusy majú spoločné dve črty. Požiadavka, aby investori a 

spotrebitelia boli varovaní o rizikách a požiadavka uplatnenia odbornej 

starostlivosti (due dilligence), vrátane požiadavky na poskytovateľov služieb 

a sprostredkovateľov, aby uskutočnili KYC70 proces a aby boli v súlade s 

legislatívou boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania 

terorizmu. V ďalších detailoch sa však nová legislatíva ohľadne regulácie 

kryptoaktív a ICO líši. 

 

Niektoré štáty jednoducho zakázali všetky ICO - napríklad Čína a Južná 

Kórea v roku 2017. Južná Kórea z tohto zákazu neskôr vycúvala, pretože 

zákaz sa obchádzal vydávaním tokenov za hranicami. Okrem toho, nie všetky 

tokeny majú charakter security tokenov, čiže zákaz bol zbytočne široký.  

 

Väčšina štátov zvolila prístup “počkáme a uvidíme”, čo znamená istú 

reguláciu v rámci daných pravidiel, kde regulaátori vyžadujú, aby ICO a 

kryptoaktíva plnili špecifické ustanovenia v oblasti compliance. Výhoda je, 

že sa nezabrzdia finančné inovácie, a súčasne sa investorom poskytne 

ochrana. V Spojených štátoch, kde je najväčší trh ICO a kryptoaktív na svete, 

trh reguluje Securities and Exchange Commission (SEC). Tá aplikuje zákon 

o cenných papieroch, pričom využíva princíp či ICO má prvky investičného 

kontraktu. Ak áno, musí sa k nemu pristupovať podľa zákona o cenných 

papieroch. SEC považuje za investičný kontrakt ak platí súčasne, že:  

1. ide o investíciu peňazí (alebo iných aktív)  

2. do spoločného podniku 

3. s očakávaním zisku, ktorý vznikne výhradne na základe úsilia 

navrhovateľa (promótera) alebo tretích strán. 

 
70 KYC - know your client, požiadavka, aby spoločnosti overili základné informácie o svojich 

klientoch, napríklad dvojprvkovou identifikáciou (preukaz totožnosti a napríklad faktúra za 
energie).  
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SEC v súvislosti s týmto testom a ICO vydala nezáväzné usmernenie, ktoré 

uviedlo, že v prípade ICO prvé dve podmienky sú splnené a čo znamená 

“spoliehať sa na úsilie druhých” a “rozumné očakávania zisku”. Tiež uviedla, 

v akých prípadoch ICO sa nebude považovať investičný kontrakt. V takých 

prípadoch nebude SEC proti emitenom zasahovať. Úrad Comptrolera pre 

menu nedávno povolil bankám v Spojených štátoch vydávať a uskutočňovať 

platby v stablecoinoch založených na verejnej blockchainovej infraštuktúre.  

 

V Spojenom kráľovstve Financial Conduct Authority (FCA) zvolila podobný 

postup založený na existujúcej legislatíve, ktorá sa využila aj na reguláciu 

security tokenov. Regulujú sa tie kryproaktíva, ktoré spĺňajú podmienky 

definície špecifickej investície (Specified Investment) v zozname 

regulovaných aktivít (RAO, Regulated Activities Order), vrátane finančných 

nástrojov podľa Smernice MiFID II. FCA uviedla niekoľko príkladov a 

vysvetlení ako zhodnotiť či token je špecifickou investíciou, pričom dôležité 

je, či dochádza k zdieľaniu zisku, alebo je vyskytuje aspekt vlastníctva v 

podobe, napr. hlasovacích práv držiteľov tokenov.  

 

Na Cypre stanovili, že len firmy, ktoré robia ICO, sú predmetom regulácie, 

kým všetky ostatné aktivity v oblasti kryptoaktív, ktoré uskutočňujú fyzické 

osoby, ostali neregulované. V Estónsku, príslušný orgán publikoval 

neoficiálny dokument, podľa ktorého, na základe testu podobného ako robí 

SEC, security tokeny podliehajú regulácií cenných papierov. Ostatné tokeny 

podliehajú iným reguláciám. Estónsko neprišlo s novými pravidlami, ale 

rozšírilo oblasť existujúcej regulácie aj na svet kryptoaktív.  

 

V Hong Kongu zákon o cenných papieroch zahŕňa aj tokeny ak tieto 

predstavujú digitálnu reprezentáciu vlastníctva aktív( napr. zlata či realít) 

alebo ekonomických práv (napr. podiel na zisku či výnosoch). V Hong Kongu 

sa regulujú aj obchodné platformy pre tokeny, ktoré musia spĺňať celý rad 

požiadaviek.  
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Podobne v Singapure tokeny, ktoré predstavujú produkty kapitálového trhu, 

sa považujú za produkty kapitálového trhu, a preto ich emitenti sa musia 

podriadiť všetkej súvisiacej regulácii.  

 

Japonsko išlo inou cestou, keď začalo vyžadovať, aby sa všetci poskytovatelia 

služieb v oblasti kryptoaktív zaregistrovali a licencovali. Regulácia tiež 

umožnila vznik dvoch samoregulovaných organizácií pre spoločnosti 

pôsobiace v oblasti kryptoaktív, cez ktoré bude možné presadzovať želané 

dôveryhodné správanie bez nutnosti legislatívnych zásahov.  

 

Niektoré štáty súčasne so zachovaním pôvodného nastavenia regulácie a 

dohľadu využili model tzv. regulačného sandboxu71. V Spojenom kráľovstve 

sa umožnilo 29 spoločnostiach odskúšať bankové a tokenizované projekty 

počas šiestich mesiacov. Na Taiwane umožnili ICO pre security tokeny 

prostredníctvom výnimiek, čo im umožnilo zbierať zdroje aj od 

akreditovaných investorov (investičné findy, napr.). 

 

Dnešný celkový trh kryptomien a kryptoaktív je približne 1000 mld. €, čo 

je približne 1% celkovej trhovej kapitalizácie dvadsiatich najväčších 

svetových akciových búrz. Najväčšie krytoburzy sú vo virtuálnom priestore 

a riadia sa právom Hong Kongu (Binance), Írska (CoinBase Exchange 

Europe), Kalifornie a Spojených štátov (Kraken), Seychellskej republiky 

(KuCoin) resp. spory sa riešia medzinárodným arbitrážnym súdom. 

Európska únia v tejto oblasti značne zaostáva, pretože neposkytuje 

dostatočne pružné prostredie pre inovatívne projekty. 

 

Pripravovaná regulácia v EÚ 

Navrhnutá smernica MiCA (Príloha 2) sa týka kryptoaktív, na ktoré sa 

nevzťahujú existujúce právne predpisy EÚ o finančných službách (teda sa 

nepovažujú sa finančné nástroje), ako aj tokenov elektronických peňazí (čiže 

stablecoinov). Čiže pre kryptoaktíva vznikne individualizovaný režim, ktorý 

 
71 Regulačný sandbox je súbor pravidiel vytvorený regulátorom, ktorý umožňuje inovatívnym 

spoločnostiam fungovať mimo daných legislatívnych pravidiel, a tak naživo experimentovať v 
definovanom prostredí a za dohľadu regulátora. 
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je však poňatím veľmi podobný na svet finančných nástrojov. Smernica 

MiCA prevzala metodológiu a jazyk Smernice MiFID II a napasovala ju na 

svet kryptoaktív z obdobia rokov 2016 - 17. Žiaľ, tento návrh Smernice MiCA 

nezodpovedá ani povahe, ani rizikám, ktoré kryptoaktíva prinášajú. Možno 

sa len domnievať, že takáto smernica nebude použiteľná ani vymáhateľná a 

nebude efektívne regulovať oblasť kryptoaktív. 

 

Navrhované nariadenie o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry 

založené na technológii distribuovanej databázy transakcií, ktoré vytvorí 

regulačný sandbox v tejto oblasti, má za cieľ podporiť tokenizáciu tradičných 

finančných aktív a širšie využívanie technológie DLT vo finančných službách. 

V existujúcom vymedzení „finančných nástrojov“, ktorým sa vymedzuje 

rozsah pôsobnosti Smernice MiFID II, budú tak zahrnuté aj finančné 

nástroje založené na technológii DLT72. Komisia predpokladá, že toto 

nariadenie by mohlo prispieť k rozšíreniu DLT v oblasti klasických 

finančných nástrojov, prepojeniu svetov fiat73 a krypto (burzy) ako aj k 

vytvoreniu nových fiat finančných nástrojov využívajúcich DLT.  

 

Problematika udržateľnosti z pohľadu finančných trhov 

 

Stupňujúci sa tlak mimovládnych organizácií a aktivistov viedol k tomu, že 

menová politika i finančné trhy sa začali zaoberať otázkou ako pristupovať k 

stále rastúcim požiadavkám na reorientáciu finančného priemyslu. Christine 

Lagardeová, prezidentka ECB, sa ohľadne menovej politiky vyjadrila celkom 

jasne, keď vyhlásila, že ECB bude pri svojom rozhodovaní o 

menovopolitických opatreniach zahŕňať aj klimatickú zmenu. Podobne aj 

 
72 Návrh smernice EÚ, ktorou sa menia smernice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 

2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-596-F1-EN-MAIN-PART-
1.PDF, Odsek 6(1): „finančný nástroj“ je jeden z nástrojov uvedených v oddiele C prílohy I, a to 
aj vtedy, keď sú takéto nástroje emitované prostredníctvom technológie distribuovanej databázy 
transakcií;“ 
73 Fiat meny sú meny, ktoré vydáva centrálna autorita a nie sú kryté nijakými aktívami, ako 

napríklad drahými kovmi. Ich hodnota je odvodená od vydávajúcej autority. 
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OECD sa snaží podporovať túto progresívnu agendu74 najmä tým ako 

poukazuje na spôsoby ako posilniť dôveryhodnosť investícií tohto typu. 

 

Na druhej strane dohľad na finančným trhom, ktorý má zásadnú a priamu 

zodpovednosť za fungovanie finančného systému, sa doteraz otázkami 

udržateľného financovania a klimatickej zmeny nezaoberal. Legislatíva EÚ k 

ničomu takému ani nikoho nezaväzovala. Zmena nastala s Nariadením 

2019/2175, ktoré novelizovala nariadenia o vzniku európskych 

orgánov dohľadu (EBA, EIOPA A ESMA). Ich mandát sa zmenil 

tak, že sú povinné brať do úvahy aj enviromentálne, sociálne a 

faktory týkajúce sa spravovania spoločností (governance). 

Investície, ktoré berú do úvahy tieto faktory sú tzv. udržateľné investície, 

alebo ESG investície. Táto zmena je však mierna a berúc do úvahy 

relatívne slabý mandát európskych orgánov dohľadu, nebude 

viesť k zásadnej zmene spôsobu investovania a toku financií v EÚ.  

 

Klimatickú zmenu možno posudzovať ako istý typ rizika, ktoré môže 

ovplyvňovať či ohrozovať danú investíciu. ESG investície by mali 

predstavovať prvú voľbu pre investorov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do 

riešenia otázky klimatickej zmeny. Veľkou pomocou pre týchto investorov sú 

nariadenia 2019/208875 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore 

finančných služieb a nariadenie 2020/85276 o vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií (taxonómia udržateľných investícií).  

 

Prvé zo spomenutých nariadení stanovuje postup pri zverejňovaní informácií 

pre konečných investorov o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť77, o 

 
74 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/eb61fd29-
en/index.html?itemId=/content/publication/eb61fd29-en 
75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN 
76 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
77 Udržateľná investícia je investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k 

environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti 
využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov 
produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a 
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zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o udržateľných 

investičných cieľoch, o podpore environmentálnych alebo sociálnych 

vlastností alebo o udržateľných investičných cieľoch it v rámci re.činnosti 

finančných inštitúcií a osobitne finančných poradcov. Stanovuje teda 

pravidlá s cieľom zabrániť šíreniu prípadných nepravdivých informácií 

o ESG aspektoch finančných produktov (tzv. greenwashing). Nepriamo 

vytvára určitý tlak na „produktové fabriky“ už vo fáze koncipovania produktu 

– aktuálne možno pozorovať situáciu, kedy sa niektoré finančné inštitúcie 

chopili tejto témy a snažia predbehnúť konkurentov a odlíšiť sa od nich tým, 

že na trh uvádzajú produkty súladné s prísnejším článkom 8, resp. 9 

nariadenia. Otázkou ostáva, ako zareaguje strana dopytu, či sa zvýšená 

informačná transparentnosť pretaví do zvýšeného záujmu investorov o ESG 

produkty, a to naprieč vekovými a vzdelanostnými kategóriami. Niektorí 

aktivisti a mimovladné organizácie hovoria, či by uvedené opatrenia nemali 

ísť ruka v ruke so silnejšou podporou zameranou priamo na investorov, napr. 

poskytovaním daňovej úľavy pre investície v produktoch, ktoré sa kvalifikujú 

ako ESG. V SR by potom mohlo ísť napr. o zníženie alebo odpustenie 

zrážkovej dane z výnosov investícií do ESG podielových fondov78. 

 

Nariadenie o taxonómii udržateľných investícií predstavuje (spolu s 

delegovaným aktom a komunikáciou EK) zoznam enviromentálne 

udržateľných ekonomických činností (podľa názoru EK, ktorý však nie je 

založený len na tvrdých údajoch). Taxonómia EÚ sa však prezentuje ako 

spoľahlivý nástroj transparentnosti založený na vedeckých poznatkoch pre 

spoločnosti a investorov. Určuje, ktoré hospodárske činnosti majú podľa EK 

 
ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá 
prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo 
investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, 
alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených 
komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených 
cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä 
pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a 
plnenie daňových povinností. 
78 Napríklad v SR už existuje daňové zvýhodnenie pre zalistované cenné papiere po splnení 

časového testu a pri predaji finančných nástrojov po splnení podmienok dlhodobého 
investičného sporenia - pozri § 9 ods. 1 písm. k) a l) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov. 
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významný prínos z hľadiska cieľov Európskej zelenej dohody.79. Taxonómia 

EÚ bude takisto zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní normy EÚ pre zelené 

dlhopisy a environmentálnej značky EÚ v prípade určitých retailových 

finančných produktov. 

 

Taxonómia EÚ je podľa Európskej komisie nástrojom transparentnosti, ale 

len vo vzťahu k ekonomickým činnostiam, ktoré Komisai považuje za 

prínosné z hľadiska Európskej zelenej dohody. Zavádza povinnosť pre 

niektoré spoločnosti a účastníkov finančného trhu, aby zverejňovali určité 

informácie, pričom sa od nich bude vyžadovať, aby zverejňovali podiel 

činností zosúladených s taxonómiou EÚ na všetkých činnostiach. 

Zverejnenie tohto podielu umožní porovnanie spoločností a investičných 

portfólií na základe tohto ukazovateľa. Komisia očakáva, že taxonómia EÚ 

bude faktorom, ktorý umožní zmenu a podporí prechod k udržateľnosti. 

Taxonómia EÚ môže na jednej strane poskytnúť usmernenie pre účastníkov 

trhu pri ich investičných rozhodnutiach, na strane druhej im prirodzene 

nezakazuje investície do žiadnej činnosti80. Treba však zdôrazniť, že 

taxonómia EÚ nie je nástrojom, ktorý by hodnotil aktivity podľa 

merateľných kritérií napríklad množstvo vygenerovaného či 

pohlteného oxidu uhličitého (resp. aj napríklad prachových 

častíc, oxidov dusíka, síry a pod.) na jednotku produkcie. Z tohto 

dôvodu ide o nástroj, ktorý sa môže stať formálnym a bude pod silným 

tlakom lobistov (vzhľadom na gumové princípy vytvárania zoznamu). 

 

 
79 Nariadenie formuluje tieto ciele v oblasti životného prostredia: a) zmiernenie zmeny klímy; 

b) adaptácia na zmenu klímy; c) udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; 
d) prechod na obehové hospodárstvo; e) prevencia a kontrola znečisťovania; f) ochrana a 
obnova biodiverzity a ekosystémov. 
80 Komisia ešte prijme doplnkový delegovaný akt k nariadeniu o taxonómii EÚ, ktorý sa bude 

vzťahovať na činnosti, ktoré ešte nie sú zahrnuté v delegovanom akte, ako je 
poľnohospodárstvo, určité odvetvia energetiky a určité výrobné činnosti. 
Tento doplnkový delegovaný akt sa bude vzťahovať na jadrovú energiu, s výhradou a v súlade 
s výsledkami prebiehajúceho osobitného postupu preskúmania v súlade s nariadením 
o taxonómii EÚ. Uvedený doplnkový delegovaný akt sa bude vzťahovať aj na zemný plyn 
a súvisiace technológie ako na prechodné činnosti. V tomto kontexte sa bude zvažovať 
opodstatnenosť doložky o ukončení platnosti pre prechodné činnosti. 
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Ďalšia povinnosť, ktorá sa chystá pre veľké spoločnosti a verejné 

obchodované spoločnosti, bude informovať predpísaným spôsobom a v 

súlade s taxonómiou EÚ o udržateľnosti svojho podnikania. Súčasne táto 

informácia, ktorá je súčasťou nefinančného vykazovania spoločností, bude 

musieť byť auditovaná. Návrh smernice už schválila Európska komisia.  

 

Dňa 21.4.2021 Európska komisia zverejnila návrh dvoch delegovaných aktov 

nadväzujúcich na MiFID II, ktorými sa hľadiská udržateľnosti integrujú do 

požiadaviek v oblasti „Product Governance“, konkrétne povinností 

týkajúcich sa cieľového trhu, ďalej do požiadaviek na organizáciu 

investičných spoločností, najmä pokiaľ ide o systém riadenia rizík, 

mapovanie konfliktov záujmov a proces investičného poradenstva81. 

 

 

  

 
81 Commission Delegated Directive amending Delegated Directive (EU) 2017/593 as regards 

the integration of sustainability factors into the product governance obligations a Commission 
Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2017/565 as regards the 
integration of sustainability factors, risks and preferences into certain organisational 
requirements and operating conditions for investment firms 
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AKO A PREČO VYLEPŠIŤ PRÁVNU ÚPRAVU MIFID II - PRVÁ 

ČASŤ 

PLÁNOVANÉ KROKY EURÓPSKYCH ORGÁNOV PRI 

NOVELIZÁCII PRÁVNEJ ÚPRAVY MIFID II 

 

Hodnotenie úspešnosti a splnenia cieľov zavedenia právnej úpravy MiFID 

vychádza z dopadovej štúdie Európskej komisie a jej siedmich 

problematických bodov pôvodnej právnej úpravy MiFID I (pozri poznámka 

pod čiarou číslo  6): 

 

1. Možno konštatovať, že táto právna úprava dosiahla o niečo vyššiu 

transparentnosť obchodovania na európskych finančných trhoch, 

zrovnoprávnila rôzne trhy a účastníkov trhov, úspešne upravila viacstranné 

obchodné platformy a vysokofrekvenčné obchodovanie ako aj do istej miery  

obmedzila obchodovanie mimo verejných obchodných miest. Ukazuje sa 

však, že potenciálne rôzne obchodné miesta a platformy môžu fungovať pri 

nerovnakých podmienkach, predovšetkým čo sa týka režimu 

transparentnosti.  

 

Objavili nové výzvy, na ktoré nestihla (resp. nebola politická vôľa) reagovať 

ako sú napríklad technológia DLT a obchodovanie s kryptoaktívami. Ďalej sa 

ukázalo, že obchody a trhy s komoditnými derivátmi boli regulované príliš 

striktne, čo obmedzovalo najmä spoločnosti obchodujúce výlučne s 

komoditami napríklad pri hedžovaní.  

 

2. Nepodarilo sa uspokojivo vyriešiť ťažkosti malých a stredných podnikov 

pri prístupe na finančné trhy, veľa týchto podnikov sa musí spoliehať len na 

tradičné úverové financovanie od komerčných bánk (odkaz číslo 84, kapitola 

3).  

 

3. Podarilo sa obmedziť obchodovanie na neverejných obchodných miestach 

(dark pools), no otázku dostupnosti konsolidovaných, spoľahlivých a 

včasných informácií o obchodovaní a akciami a akciovými nástrojmi sa 

nepodarilo vyriešiť. Konsolidovaný súbor údajov zatiaľ neexistuje. Naproti 
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tomu v Spojených štátoch existuje už dlhý čas bez priamej inciatívy zo strany 

vlády82. Veľká časť retailových investorov môže využívať údaje bez poplatku. 

 

4. Otázky nedostatočnej transparentnosti trhov pre regulačné orgány sa 

podarilo uspokojivo vyriešiť, vznikol dohľad na pozíciami komoditných 

derivátov a emisnými kvótami (hoci s určitými problémami, ako ukázala 

prax). 

 

5. Právna úprava MiFID II pomerne úspešne rieši otázky ochrany investorov, 

zvýšila transparentnosť nákladov za poskytovanie investičných a 

doplnkových služieb. Napriek tomu, neprofesionálny (retailový) investor 

platí sa tieto služby viac než ostatné typy investorov a platí aj viac ako 

retailový investor v Spojených štátoch. Podarilo sa tiež do značnej miery 

vyriešiť problematiku nesprávneho predaja. 

 

Nevyjasnená a nedoriešená ostala otázka stimulov pre tretie strany (napr. 

platby za distribúciu produktov), zabezpečenie kvality poskytovaných služieb 

investičného poradenstva, zahltenia neprofesionálnych investorov správami, 

informáciami a údajmi, ktoré môžu viesť k strate schopnosti optimálne sa 

rozhodnúť. Nedoriešené ostávajú otázky zavedenia rovnakých pravidiel pre 

vývoj a distribúciu produktov z rôznych segmentov finančného trhu 

(napríklad produkty investičného poistenia, fondy UCITS a ich predaj 

bankami a pod.). 

 

Nedošlo tiež k uspokojivému riešeniu posudzovania vhodnosti produktov a 

služieb pre jednotlivé kategórie investorov, najmä neprofesionálnych. 

Niektoré produkty a služby sú pre neprofesionálnych investorov 

nedostupné. Procedúry posudzovania pripadajú mnohým investorom i 

účastníkom trhu ako zdĺhavé a neefektívne. Neprofesionálni (retailoví) 

investori sú zahlcovaní veľkým objemom informácií, bez náležitej pridanej 

hodnoty (informácie z ankety EK 2020). Podobná úprava v Spojených 

štátoch, ktorá vychádza z Dodd - Frankovho zákona nejde tak ďaleko a 

 
82 https://www.ctaplan.com/index 
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vyžaduje najmä to, aby investičná spoločnosť alebo broker vykonal daný 

príkaz optimálne (v jeho najlepšom záujme)  pre klienta, bez toho aby ho 

zahlcoval správami a informáciami83. Úprava v Spojených štátoch ani 

nedelí klientov na kategórie a teda nevyvodzuje z toho dôsledky pri tvorbe 

produktov. V Spojených štátoch preto nie sú produkty, ktoré by boli 

nedostupné pre niektorú skupinu klientov. 

 

6. Podarilo sa vyriešiť nedostatky v niektorých oblastiach organizácie, 

postupov, kontrol rizík a posudzovania účastníkov trhu. 

 

7. Prekážky v hospodárskej súťaži v rámci zúčtovacej infraštruktúry sa 

podarilo právnou úpravou MiFID II prekonať. 

 

8. Nepodarilo sa zmenšiť rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ani 

fragmentáciu trhov a trend ostáva nepriaznivý, rozdiely sa nezmenšujú84 
85. Najhoršie na tom sú štáty, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2004, kde sa z 

kapitálových trhov postupne stráca likvidita. Oproti roku 2013 sa rozdiely 

zväčšili ako možno skonštatovať z citovaných publikácií od Bruegelu (84, 

85), publikácie pripravenej Európskou komisiou o primárnych a 

sekundárnych akciových trhoch86 a z infografiky pripravenej v roku 2015 

Európskou komisiou87. Znižuje sa aj počet obchodovaných spoločností na 

európskych burzách, medzi rokmi 2010 - 2018 klesol o 12%.  

 

Náklady a benefity právnej úpravy MiFID II pre účastníkov trhu 

 

 
83 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13528/52460.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 
84 https://www.bruegel.org/2020/09/emerging-europe-and-the-capital-markets-union/ 
85 https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2021/06/PC-CMU.pdf 
86 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/54e82687-27bb-11eb-9d7e-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search 
87 CMU_Infographics_A4_printing.pdf.pdf 
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Európska komisia svoje dopadovej štúdii pri návrhu právnej úpravy MiFID 

II88 uviedla, že jednorazové náklady jej zavedenia by mali byť 512 - 732 mil. 

€ a ročné (opakujúce sa) 312 - 586 mil. €. To by malo byť zhruba 0,56 - 

0,68% prevádzkových nákladov pre počiatočnú investíciu a 0,3 - 0,6% 

prevádzkových nákladov priebežne. Benefity, ktoré dokázali odhadnúť, boli 

100 mil. €. V dokumente sa diskutovali aj ďalšie oblasti, ktoré by mohli 

prisipieť k zníženiu nákladov, ako napríklad zúženie spreadov, ale číslené 

vyjadrenia chýbajú. Celkovo možno povedať, že podobne ako v britskej 

dopadovej štúdii89, právna úprava MiFID II nepredstavuje finančný 

prínos, ale čistý náklad pre spoločnosti.  

 

K podobnému záveru došli aj takmer 500 účastníkov oficiálnej ankety o 

tejto právnej úprave, ktorú uskutočnila Európska komisia v roku 2020. 

Žiaden z opýtaných neuviedol prínosy a niektorí z nich hovorili len o 

vysokých nákladochna implementáciu i prevádzku, ktoré boli pre niektoré 

väčšie spoločnosti, či asociácie rádovo v mil. €90. Zástupcovia malých 

spoločností boli veľmi kritickí, pretože vysoké náklady právnej úpravy 

prdstavujú pre nich závažnú bariéru pri podnikaní. Niektoré z týchto firiem 

buď ukončili činnosť alebo boli nútené zlúčiť sa s väčšími subjektami. To 

však zhoršuje stav konkurencie na trhu. 

  

Smernica EÚ 2021/338, ktorá novelizuje Smernicu MiFID II 

 

Táto smernica dostala názov Smernica “Quick Fix”, pretože jednoduchým 

spôsobom upravuje niektoré ustanovenia Smernice MiFID II, na ktorých 

bola zhoda, že sú zbytočné,  neprinášajú benefity investorom a pod. 

 
88 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/111020-mifid-mifir-proposal-impact-assessment_en.pdf 
89 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen
t_data/file/418294/MiFID_II_impact_assessment.pdf 
90 Konkrétne údaje nemá zmysel uvádzať, pretože nebola určená metóda výpočtu a 
súčasne ide o náhodné zverejnenia, niekedy od neznámych subjektov (anonymizované 
odpovede). 
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Ustanovenia smernice by sa mali stať účinnými k 28. februáru 2022, a to po 

transpozícii v členských štátoch najneskôr k 28. februáru 2021. Je súčasťou 

balíka na obnovu kapitálových trhov po pandémii CoVID-19. Jedným z jej 

zámerov je zníženie regulačnej zložitosti a nákladov investičných spoločností 

na dodržiavanie predpisov, ako aj odstránenie narušenia hospodárskej 

súťaže, a to za predpokladu, že sa zároveň dostatočne zohľadní ochrana 

investorov.  

 

Zmeny v ochrane investorov 

Pokiaľ ide o požiadavky, ktoré boli určené na ochranu investorov, cieľ 

Smernice prijať opatrenia, ktoré dostatočne zohľadňujú osobitosti každej 

kategórie investorov, t. j. neprofesionálni (retailoví) investori, profesionálni 

investori a oprávnené protistrany, sa nepodarilo v plnej miere dosiahnuť. 

Niektoré z týchto požiadaviek nie vždy posilnili ochranu investorov, ale 

niekedy skôr bránili bezproblémovému výkonu investičných rozhodnutí. 

Preto sa určité požiadavky stanovené v Smernici menia, aby sa uľahčilo 

poskytovanie investičných služieb a vykonávanie investičných činností. 

Zmeny by sa mali vykonať vyváženým spôsobom, ktorý plne chráni 

investorov. Zmeny sa dotýkajú najmä kategórií profesionálnych investorov a 

oprávnených protistrán. 

 

Elektronická metóda komunikácie sa stane základom namiesto papierovej. 

Retailoví investori však majú možnosť ostať pri papierovej.  

 

Služby poskytované profesionálnym investorom a oprávneným protistranám 

budú oslobodené od požiadaviek na zverejňovanie informácií o nákladoch 

a poplatkoch, s výnimkou prípadu, keď ide o služby v oblasti investičného 

poradenstva a  riadenia portfólia. Týmto investorom nebude ani potrebné 

zasielať niektoré typy ex-post správ91, hoci profesionálni investori budú mať 

možnosť zvoliť si ich zasielanie i naďalej. Profesionálni investori si tiež budú 

môcť zvoliť, či budú chcieť automatické zasielanie analýz prínosov a nákladov 

 
91 Požiadavka na  poskytovanie správ o stratách na konci dňa podporuje medzi neskúsenými 

investormi krátkodobý náhľad a podporuje „stádovité správanie“, ktoré nevedie k získaniu 
informovaných náhľadov na trh. 
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v prípade zmeny produktov. V rámci posúdenia vhodnosti sa od spoločností 

vyžaduje, aby získali informácie o investoroch s cieľom vykonať takúto 

analýzu, no pre profesionálnych investorov je to príliš zaťažujúce.  

Poskytovanie správ o vykonaní najlepším spôsobom sa pozastavuje, pretože 

investori tieto správy v ich súčasnej podobe nečítajú. Na účely zníženia 

záťaže vypracúvania týchto správ sa táto povinnosť pozastaví až do 

vypracovania dôkladnej analýzy so zreteľom na ich možné zjednodušenie. 

Práve RTS 27, ktorý upravoval vydávanie týchto správ na štvrťročnej báze, 

kritizovali investičné spoločnosti ako zbytočný a nadmerne zaťažujúci.  

Všetky tieto zmeny sú veľmi užitočné pre poskytovateľov investičných 

služieb.  

 

Pri zadávaní príkazov na diaľku (napr. telefonicky), informácia o nákladoch 

sa bude môcť poskytnúť aj ex-post, a nie ex-ante ako teraz. To je tiež vítaná 

zmena. 

 

Odčlenenie výskumu 

Striktné odčlenenie investičného výskumu od poskytovania služieb sa už 

nebude týkať výskumu v oblasti malých a stredných podnikov, ktorých 

trhová kapitalizácia počas predchádzajúcich 36 mesiacov neprekročila 1 mld. 

€. Hlavným dôvodom je uľahčiť kontakt emitentov s investormi v období po 

pandémii. V recitále 8 sa hovorí: “Uvedený výskum zvyšuje viditeľnosť 

emitentov, a tým zaisťuje dostatočnú úroveň investícií a likvidity.”, čo však 

nevystihuje realitu, ktorú opísali publikácie citované vyššie. Tento krok 

pravdepodobne prinesie viac výskumných správ, ale ich kvalita bude otázna. 

 

Riadenie a správa produktov 

Dlhopisy, ktoré neobsahujú iný vnorený derivát než doložku o splatení 

v úplnom rozsahu, sa vo všeobecnosti považujú za bezpečné a jednoduché 

(nekomplexné) produkty, ktoré sú akceptovateľné pre retailových 

investorov. V prípade ich predčasného splatenia chráni dlhopis, ktorý 

neobsahuje iný vnorený derivát  než doložku o splatení v úplnom rozsahu, 

investorov pred stratami tým, že zabezpečí, aby dostali platbu rovnajúcu sa 

súčtu čistej súčasnej hodnoty platieb zostávajúcich kupónov a istiny 
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dlhopisu, ktorú by dostali, keby sa nepožadovalo splatenie tohto dlhopisu. 

Požiadavky týkajúce sa správy produktov sa preto nebudú vzťahovať na 

dlhopisy takéhoto typu, čo znamená zjednodušenie pravidiel pre tieto 

dlhopisy. 

 

Komoditné trhy 

Cieľom zmien v tejto oblasti je podpora trhu s energetickými derivátmi 

denominovanými v mene euro, ktorého úloha a dôležitosť vzrástla po 

Brexite. Ukázalo sa, že režim limitovania pozícií je nepriaznivý pre rozvoj 

nových komoditných trhov, vznikajúce komoditné trhy budú vylúčené 

z režimu obmedzenia pozícií. Limity pozícií sa budú týkať len kritických či 

významných komoditných derivátov. Z dôvodu kritického významu 

poľnohospodárskych komodít pre občanov zostanú deriváty 

poľnohospodárskych komodít a ich ekonomicky rovnocenné OTC kontrakty 

v rámci súčasného režimu obmedzenia pozícií, pretože tieto zmeny majú 

podporiť rozvoj nových energetických zmlúv, a nie uvoľniť režim pre deriváty 

poľnohospodárskych komodít. Detaily týchto zmien však upravia RTS92, 

ktoré sformuluje ESMA. 

 

Ďalšie zmeny sa týkajú sekuritizovaných komoditných derivátov (nebudú sa 

azarátavať do limitov pozícií), pričom zadefinuje sa výnimka z limitov pozícií 

pre hedžované pozície ako aj vtedy, ak sa transakcie robia s cieľom splniť 

povinné limity likvidity.  

 

Smernica MiFID II dnes umožňuje spoločnostiam, ktoré na profesionálnom 

základe obchodujú s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami či ich 

derivátmi, využívať výnimku z požiadavky získať povolenie ako investičná 

spoločnosť, ak je táto ich obchodná činnosť vedľajšia k ich hlavnej činnosti93. 

V súčasnosti sa každoročne na základe poskytnutých údajov robia dva testy, 

či aktivity danej spoločnosti spĺňajú definíciu vedľajšej činnosti k hlavnej 

 
92 RTS - regulatory technical standard. Stáva sa súčasťou Level 2 legislatívy. 
93 Ide napríklad o energetické spoločnosti, spoločnosti obchodujúce s ropou a/alebo 
zemným plynom a pod. 
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činnosti. Komisia bude  splnomocnená poskytnúť usmernenia 

k okolnostiam, za ktorých orgány členských štátov môžu uplatňovať prístup 

kombinujúci kvantitatívne a kvalitatívne prahové kritériá, ako aj vypracovať 

delegovaný akt týkajúci sa kritérií. V nich sa zohľadní: 

• či celková ročná hodnota istých typov derivátov nižšia než 3 mld. €, alebo  

• či kapitál použitý skupinou, do ktorej spoločnosť patrí, je v prevažnej miere 

určený na hlavnú činnosť skupiny, alebo  

• či veľkosť týchto činností presahuje alebo nepresahuje celkovú veľkosť 

ostatných obchodných činností na úrovni skupiny. 
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AKO A PREČO VYLEPŠIŤ PRÁVNU ÚPRAVU MIFID II - DRUHÁ 

ČASŤ 

OTÁZKY, O KTORÝCH VIEME, ALE KTORÉ SA ZATIAĽ 

NEPODARILO VYRIEŠIŤ 

 

 

Všeobecné nedostatky  

Vo všeobecnom hodnotení právnej úpravy MiFID II, ktorú uskutočnila v 

minulom roku EK94, prevládla nespokojnosť zúčastnených 

(stakeholderov) s touto právnou úpravou. Veľa z nich poukázalo na jej 

rozsiahlosť a komplikovanosť. 

 

Možno skonštatovať, že najdôležitejším problémom tejto právnej úpravy (ale 

aj mnohých iných regulácií finančného trhu) je jej masívnosť a snaha 

riešiť každý detail formálnym pravidlom. Princípy regulácie sa neobjavujú 

ani v Level 1 regulácii. Celá regulácia pozostáva z tisícov strán legislatívy, 

usmernení, desiatok regulačných a implementačných technických 

štandardov, stoviek otázok a odpovedí, ktoré majú za cieľ zregulovať každý 

detail činnosti investičných spoločností95. Táto snaha detailne regulovať 

činnosť investičných spoločností má tri základné dôsledky: 

 

Nadmerná regulácia 

 Nadmerná regulácia vedie k potláčaniu inovácií, stagnácii a k nižšej 

výkonnosti. V niektorých prípadoch môže viesť k tomu, že manažmenty 

finančných spoločností sa príliš spoľahnú na reguláciu (autopilot) a 

nevšimnú si, resp. nebudú  zohľadňovať zjavné riziká vo svojich 

spoločnostiach.  Nadmerne regulovaný trh nebude nikdy zdrojom 

finančných inovácií. Na druhej strane, ak sa regulátor rozhodne regulovať 

inovácie, spravidla jeho pomalosť a ťažkopádnosť (ktoré sú spojené 

 
94 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-

regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators-MiFID-2-1-/public-
consultation_en 
95 Odhaduje sa, že má 1,4 milióna ustanovení.  
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s unadmernou reguláciou96) spôsobia, že regulácia je buď zastaraná alebo 

neúčinná. Navyše nadmerná regulácia môže prinášať (často falošný) pocit 

bezpečnosti, no jej cenou je vždy obmedzovanie slobody.  

 

Vysoké náklady 

Regulácia je drahá. To má tiež značné dôsledky: Znamená to, že pre malé 

spoločnosti je takmer nemožné dostať sa do súladu so všetkými 

požiadavkami regulácie. Princíp proporcionality v zásade neexistuje, 

nakoľko nikde sa neuvádza, že napríklad niektoré regulačné či 

implementačné technické štandardy sa nevzťahujú napríklad na spoločnosti 

s ročným obratom pod napr. 50 mil. €. Popri pravidle “too big to fail”, tu 

vzniklo ďalšie - “too small to comply”. Náklady na reguláciu majú pomerne 

veľkú fixnú časť, ktorá sa s veľkosťou spoločnosti a jej obratom mení len 

málo. Problém je, že táto čiastka začína byť pre malé spoločnosti priveľká. 

Štúdia Univerzity v Bochume97 , uvádza, že priemerné náklady bánk v 

Nemecku na zaistenie súladu s právnou úpravou MiFID II boli priblžne 4 mil. 

€ a ročné náklady sú asi 0,5 mil. €. Ďalším negatívnym aspektom je tiež 

prístup “one size fits all”, ktorý zasiahol menej rozvinuté finančné trhy ako 

sú napr.  pobaltské štáty alebo stredná Európa98. V  pobaltských štátoch 

spôsobila právna úprava MiFID II zúženie ponuky investičných produktov a 

služieb, zníženie ziskovosti investičných spoločností kvôli vysokým 

nákladom regulácie a v konečnom dôsledku viac bariér pre vstup ako aj 

zlúčenia a akvizície pre malé investičné spoločnosti v tomto  regióne. K veľmi 

podobnému záveru prišla aj práca Bojkovského99, kde autor skonštatoval, že 

“Harmonizácia však ide jasne smerom k sprísňovaniu regulácie a nie k jej 

uvolňovaniu, čo neprekvapuje vzhľadom na cieľ vytvorenia jednotného trhu”.  Na 

základe analýzy obchodovania na Burze cenných papierov v Prahe, ukázal, že 

emitenti na menších trhoch uprednostňujú úverové financovanie 

 
96 Všimnime si, ako dlho trvalo, kým EK prišla s quick-fix novelou Smernice MiFID II. 
97 https://die-dk.de/media/files/Auswirkungsstudie_MiFID_II_Prof_Paul.pdf 
98 Huettinger, Maik a Krašauskaitė, Agnė: Will MiFID II tame the investment services industry of 

the Baltic Tigers?, Qualitative Research in Financial Markets, Emerald Publishing Limited, Vol. 
12 No. 3, str. 315-331 
99 https://is.muni.cz/th/p5lma/DIPLOMOVA_PRACA_BOJKOVSKY.pdf 
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prostredníctvom bánk, pretože je pre nich oveľa výhodnejšie. Autor 

zdôraznil aj, že “prísnejšia regulácia finančných nástrojov a zavádzanie nových 

povinností pri obchodovaní k tomuto neprispievajú a potencionálnych emitentov 

resp. inštitucionálnych investorov nemotivujú, aby hľadali financovanie či 

obchodné príležitosti na menších kapitálových trhoch.” Prísnejšia a náročnejšia 

regulácia však zvýhodňuje vyspelé kapitálové trhy, ktorým sa pochopiteľne 

do veľkej miery regulácia prispôsobuje. Tie môžu naopak z tejto regulácie 

benefitovať, keďže pre účastníkov obchodovania má väčší zmysel obchodovať 

na trhoch, kde je dostatočná likvidita, menšie transakčné náklady a právny 

rámec, ktorý lepšie dopĺňa vlastnosti daného trhu. Preto je dôležité, aby 

národné autority mali dostatok nástrojov na to, aby mohli napomôcť 

urýchleniu vyrovnávania rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi. 

Princíp proporcionality sa využíva len minimálne, čo poškodzuje 

menšie spoločnosti. Odporúčame zásadne presadzovať princíp 

proporcionality a prispôsobenia legislatívy potrebám členských štátov.  

 

Ukazuje sa tiež (odkaz 64), že v prostredí veľmi nízkych úrokových sadzieb 

a daňovo výhodného úverovania, tlak na zlučovanie fondov, postupný 

zánik malých spoločností cestou spájania, viedli k rapídnemu zníženiu 

záujmu o veľmi malé, malé a stredné spoločnosti, výskum o nich ako aj o 

ich potreby financovania cestou kapitálových trhov. Tieto spoločnosti tak 

ostávajú odkázané na úverové financovanie.  

 

Vplyv na jurisdikcie mimo EÚ 

Právna úprava MiFID II nezasahuje len Európsku úniu. Naopak, jej dopady 

sú citeľné na všetkých globálnych trhoch. Napríklad americká SEC100 musela 

ochrániť trhy pred účinkami politiky oddelenia výskumu od ostatných 

činností101. Európska komisia a najmä ESMA by mali pozorne 

 
100 Securities and Exchange Commission. 
101 SEC nebude zatiaľ vyžadovať od amerických brokerov, ktorí dostanú od európskych 

éinštitucionálnych investorov platby za služby výskumu (ktoré sú v EÚ oddelené), aby sa 
licencovali tiež ako investiční poradcovia podľa amerického zákona o investičných poradcoch. 
eUvedená tolerancia zo strany SEC bude trvať do roku 2023. 
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sledovať vývoj u ostatných regulátorov a využívať všetky ich 

skúsenosti, predovšetkým v oblasti finančných inovácií.  

 

Presah do oblasti občianskeho a obchodného práva 

Ďalším všeobecným aspektom pôsobenia právnej úpravy MiFID II je jej 

presah do oblasti občianskeho a obchodného práva, ktoré sú však v 

kompetencii členských štátov. To súvisí s reguláciou pravidiel podnikania a 

možného odškodňovania investorov. MiFID II však mlčí o možnostiach 

investorov požadovať odškodnenie cestou súdov od investičných 

spoločností podľa občianskej či obchodnej legislatívy daného 

členského štátu. Zatiaľ nie je zodpovedaná otázka, či a ako majú byť 

rozhodnutia súdov viazané právnou úpravou MiFID II.  

 

Fragmentácia a nerovnorodosť trhu, odlišné podmienky ostali 

Zjavne ani masívnosť a dôkladnosť tejto právnej úpravy však neprispela k 

odstraňovaniu značnej fragmentácie a nerovnorodosti finančného trhu v EÚ 

(pozri Prílohu I). Ako vidieť z citovanej publikácie (71) právna úprava MiFID 

II prispela k ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi jednotlivými členskými 

štátmi.  

 

Právna úprava MiFID II nezharmonizovala (ani to samozrejme nemala za 

cieľ) pravidlá pre predaj investičných produktov predovšetkým 

neprofesionálnym investorom v rôznych segmentoch finančného trhu, 

akými sú napríklad investičné životné poistenie, dôchodkové schémy, predaj 

UCITS fondovv, respektíve obchodovanie s akciami alebo ETF cez bankové 

aplikácie. V takých prípadoch sa v závislosti od osobitnej legislatívy a od 

pôsobnosti MiFID II nemusí vykonávať posúdenie vhodnosti, minimalizujú 

sa predobchodné a poobchodné informácie, príp. nevyžaduje sa správa o 

najlepšom vykonaní transakcie. To však vytvára nerovnaké postavenie 

subjektov na finančnom trhu, pričom vyššie spomínaný PRIIP KID situáciu 

celkom nerieši. Dá sa povedať, že sa posilňuje už tak výsadné postavenie 

komerčných bánk v EÚ, ktoré dokážu predaj uvedených produktov vo svojej 

sieti zjednotiť do podobných procesov. 
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Údaje 

V EÚ neexistuje verejne prístupná agregovaná databáza o vývoji 

finančného trhu v čase, s porovnaním s ostatnými časťami sveta a ani 

analýza  nákladov na reguláciami pre investičné spoločnosti a investorov. 

Navrhujeme, aby ESMA mala povinnosť vytvoriť metodiku, zbierať a 

zverejňovať všetkých údajov o finančných trhoch v EÚ, vrátane nákladov 

na reguláciu. Táto databáza by mala obsahovať aj porovnania s ostatnými 

relevantnými časťami sveta. 

 

Vzťah agentúr finančného trhu k finančným spoločnostiam 

Konania voči investičným spoločnostiam vedú orgány dohľadu členských 

štátov. Často však dochádza k situáciám, že do konaní vstupujú európske 

agentúry dohľadu (ESA). Dôvodom je cezhraničné pôsobenie finančných 

spoločností. Otázka vzťahu a právomocí ESA ku konaniam nie je doteraz 

právne doriešená a z tohto dôvodu napríklad komunikácia národných 

rgánov dohľadu a ESA o danom konaní nie je pre účastníka konania, 

napríklad investičnú spoločnosť, dostupná. Pritom takáto komunikácia a 

názor ESA môžu byť v danom konaní kľúčové. Z hľadiska investičnej 

spoločnosti je takáto situácia netransparentná. Navrhujeme, aby 

novelizácia legislatívy v rámci posilňovania Únie kapitálových trhov vzala 

do úvahy úlohu ESAs a umožnila im byť riadnym účastníkom konaní v 

prípade potreby, najmä ak daná investičná spoločnosť pôsobí 

cezhranične102 103. 

 

Konkrétne nedoriešené otázky v Smernici MiFID II 

 

V predchádzajúcej kapitole sme analyzovali prínosy tzv. quick-fix novely 

Smernice MiFID II, ktorá reaguje na situáciu spôsobenú pandémiou. Z tohto 

dôvodu opravuje len najzávažnejšie nedostatky pôvodného znenia Smernice, 

navyše len tie, na ktorých bola aj politická zhoda. 

 
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2175 
103 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/2021-esas-review-consultation-document_en.pdf 
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Právna úprava má však ďalšie nedostatky, o ktorých sa intenzívne diskutuje 

a ktorými sa bude treba zaoberať.  

 

Transparentnosť obchodovania 

MiFID II uspel len čiastočne v deklarovanej snahe zvýšiť transparentnosť 

obchodovania s akciami a finančnými nástrojmi na báze akcií. Potlačilo sa 

obchodovanie v dark pooloch, no zrovnoprávnenie MTF a systematických 

internalizátorov viedlo k tomu, že značná časť obchodov sa uskutočňuje 

práve prostredníctvom týchto miest. ESMA rozoznáva tzv. osvetlené trhy, 

ktorými sú tradičné burzy a MTF. Tieto trhy počas svojich prevádzkových 

hodín zverejňujú informácie o ponuke a dopyte, ako aj o hĺbke záujmu pri 

daných cenách, pričom tieto informácie sú dostupné všetkým104.   

 

V roku 2019 dosiahol podiel obchodovania s akciami a s nástrojmi na báze 

akcií na osvetlených trhoch približne polovicu objemu. Približne 8% 

obchodov sa odohralo v dark pools. Toto nie je výsledok, ktorý sa očakával a 

EK je týmto stavom znepokojená. Rastie aj počet obchodov s výnimkami z 

predobchodnej transparentnosti. Celkový podiel obchodov na osvetlených 

trhoch ostáva dlhodobo konštantný na úrovni asi 50%. 

 

Zladenie požiadaviek na predobchodnú i poobchodnú transparentnosť je 

dôležité kvôli zvýšeniu dôveryhodnosti obchodovania na akciovom trhu pre 

všetky kategórie investorov. Pokiaľ EK chce dosiahnuť, aby sa podniky (a 

najmä malé a stredné podniky) vo väčšej miere financovali cez kapitálový trh, 

bude nevyhnutné urobiť ďalšie kroky na podporu osvetlených obchodných 

trhov a zúžiť možnosti výnimiek z predobchodnej i poobchodnej 

transparentnosti. Rovnako sa treba zaoberať aj úlohou systematických 

internalizátorov a obmedziť ich úlohu, napríklad len na veľké obchody.  

 
104 Burzy a MTF sú preferovanými miestami na obchody s akciami. Ďalšie možné spôsoby sú 

OTC a systematickí inetrnalizátori. Tu sú požiadavky transparentnosti menej striktné a tieto 
platformy musia zverejňovať informácie o obchodoch cez APA. Ešte menej transparentné sú 
dark pools, kde sa neuplatňujú nijaké pravidlá pre predobchodnú transparentnosť, no sú 
povinné spĺňať požiadavky poobchodnej transparentnosti. Dark pools prevádzkujú individuálne 
investičné spoločnosti, banky alebo burzy.  
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Súvisiacou otázkou je tiež vznik konsolidovaného súboru údajov o 

obchodoch a akciami i firemnými dlhopismi (consollidated tape, CT). Veľa 

stakeholderov by vznik CT privítalo, no citlivými bodmi sú kvalita údajov, ich 

formát a cena informácií. ESMA chce tento problém riešiť tak, že vznikne CT 

financovaný spočiatku z verejných zdrojov. Otázkou je, kde vznikol problém, 

ktorý spôsobuje, že CT nevznikol spontánne ako iniciatíva súkromného 

sektoru. Jednou z odpovedí môže byť práve  nadmerná regulácia tohto 

podnikania (viď vyššie poznámky k CT). Alternatívou k iniciatíve ESMA 

zriadiť verejný CT by bolo preskúmanie regulačných požiadaviek a navrhnúť 

v nej také zmeny, ktoré by viedli k zvýšeniu záujmu súkromného sektoru na 

založenie a prevádzkovanie CT (podobne ako v Spojených štátoch). 

 

Stimuly  

Diskusia o stimuloch (napr. platbách tretím stranám za distribúciu 

investičných produktov) je veľmi intenzívna a názory stakeholderov sa 

výrazne odlišujú. V tých jurisdikciách (napríklad Holandsko, Spojené 

kráľovstvo), kde je trh veľmi rozvinutý, prevláda názor, že stimuly sú 

škodlivé a mali by byť zakázané. V členských štátoch s málo rozvinutým 

trhom však stimuly výrazne napomáhajú distribúcii investičných produktov 

a bez nich by distribúcia nebola možná. Práve na tejto problematike sa dá 

ukázať, ako môže byť jednotný prístup na veľmi heterogénnom trhu 

vkontraproduktívny. Práve, napríklad  v tejto oblasti by malo byť na posúdení 

národných autorít, aký prístup zvolia. Ak tento prístup zovšeobecníme, tak 

národné autority, by mali mať vyššie právomoci práve v oblastiach, kde sa v 

značnej miere prejavujú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, a 

súčasne by mali mať možnosť prijať také výnimky z európskych noriem, ktoré 

napomôžu vyrovnávať rozdiely. Úplná harmonizácia pravidiel musí nastať až 

po vyrovnaní rozdielov, inak menej rozvinuté trhy budú zaostávať ešte viac. 

 

Oddelenie výskumu 

Quick-fix novela Smernice MiFID II prináša zmiernenie pravidiel pre malé a 

stredné podniky pri oddelení výskumu od ostatných investičných služieb. 

Hlavnou motiváciou pre túto zmenu bolo uľahčiť získavanie financií na 
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kapitálovom trhu pre spomenuté podniky. Žiaľ, táto zmena nastala napriek 

veľkému počtu publikácií (viď text vyššie), ktoré prišli k záveru, že oddelenie 

výskumu od ostatných investičných služieb a jeho priame platenie, 

nepoškodilo výskum v oblasti malých a stredných podnikov. Naopak, 

ukázalo sa, že tento krok zvýšil kvalitu výskumu, hoci pri menšom počte 

publikácií. Výskum sa stal hodnovernejším. Zmenou v novele sa táto správna 

tendencia zvráti a napomôže len menej kvalitným analytikom znovu získať 

zamestnanie. Investori a emitenti pravdepodobne z tejto zmeny nebudú mať  

prospech. Navrhujeme preto, aby sa pri budúcej zmene obnovilo úplne 

oddelenie výskumu od ostatných investičných tslužieb.  

 

Ochrana investorov 

Právne úpravy MiFID a MiFID II prišli s rozsiahlou a prácnou ochranou, 

predovšetkým, neprofesionálnych investorov. Tí sú dnes zaplavení 

množstvom informácií, v ktorých je ťažká orientácia, sú veľmi podrobné a 

pre menej skúsených investorov je obtiažne na ich základe nájsť pre seba 

optimálne investičné riešenie. Kvalita a skladba informácií by mala zaistiť, 

aby si investor nekúpil nevhodný produkt  hrá dôležitú úlohu. Významnú 

úlohu tiež hrá jazyk, v ktorom sú informácie poskytované.  Informácie 

poskytované a distribuované prostredníctvom sociálnych platforiem hrajú 

taktiež významnú úlohu, a preto je otázne, či vôbec a ak áno, ako ich 

regulovať.  

 

Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné rozhodnutie, do akej miery má štát 

(regulátor) brať na seba zodpovednosť za investičné rozhodnutia občanov a 

chrániť ich pred vlastnými zlými rozhodnutiami. Požadovať alibisticky od 

investičných spoločností, aby poskytli investorom obrovské množstvo 

informácií, pričom časť z nich bude mať problém im správne porozumieť, nie 

je cesta. Rovnako ani nie je cesta, aby regulátor zakazoval predávať 

investorom určité typy produktov, podobne ani nie je vhodné, aby aj 

neprofesionálni (retailoví) investori nemali mať možnosť samostatne sa 

rozhodnúť o svojom zaradení za profesionálnych investorov. S 

problematikou informačnej asymetrie sa nestretávame len vo finančnom 
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sektore, ale je  pomerne častá105. Optimálne riešenie informačnej asymetrie 

je vzájomná dôvera medzi investorom a poskytovateľom služieb, keď 

motivácie oboch strán sú jasné a transparentné. Ochrana neprofesionálnych 

(retailových) investorov by mala preto avychádzať z tohto faktu a hľadať 

spôsoby, ako posilniť tento aspekt vzťahu medzi investorami a 

poskytovateľmi služieb. V súčasnosti sú však motivácie predajcov 

investičných produktov a služieb pre investorov skryté a nejasné. 

 

V tejto súvislosti je potom otázkou zrušená povinnosť nahrávania 

telefonátov. V prostredí, kde motivácia predajcov investičných produktov nie 

je jasná, sú nahrané telefonáty veľmi užitočným dokumentom pre orgány 

dohľadu a iné inštitúcie, ktoré robia arbitra v sporoch medzi investorami a 

finančnými spoločnosťami. Je jasné, že nahrávanie všetkých telefonátov 

prináša zvýšenie nákladov a veľa komplikácií pre investičné spoločnosti, ale 

aj pre investorov. Preto navrhujeme, aby sa analyzovali situácie nesprávne 

predaných produktov retailovým investorom a v legislatíve sa potom 

odstraňovali príčiny (motivácie) takýchto predajov. V súčasnosti sa snažíme 

skôr nesprávne motivácie “prehlušiť” informačnou záplavou, čo však 

dlhodobo nemôže fungovať. 

 

Pokiaľ EK chce dosiahnuť vyššiu participáciu retailových investorov na 

trhoch (čo je nevyhnutné, vzhľadom na postupne rastúci deficit verejných 

sociálnych a dôchodkových systémov), bude nutné zásadným spôsobom 

zvýšiť ich dôveru v investičné spoločnosti a najmä v ich poradenské služby.  

 

Udržateľné (zelené) financovanie 

Z dokumentov vyplýva veľký záujem časti investorov (predovšetkým z 

mladej generácie) o investície, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. 

Taxonómia je vhodný nástroj na posúdenie, či ide takýto typ investície. 

Domnievame sa, že ak EÚ chce podporovať takéto investície, tak by mala 

využiť, respektíve odporúčať členským štátom v rozumnej miere inštitút 

daňových zvýhodnení pre tento typ investícií.  

 
105 Napríklad ide o nákup motorového vozidla, realít, zdravotnú starostlivosť a pod.  
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DLT a kryptoaktíva 

Zámer legislatívne upraviť oblasť kryptoaktív a DLT, tak aby sa zaistila 

ochrana investorov je určite chvályhodný. Problémom je, ako aj pri právnej 

úprave MiFID II prístup “one size fits all”, chýbajúca proporcionalita a 

mohutnosť regulácie. Výsledkom preto môže byť, že regulácia MiCA môže 

zničiť rodiace sa inovácie, ktoré Európa potrebuje. Pritom, vo svete možno 

nájsť viac príkladov rozumného prístupu a regulácie: Spojené štáty, Singapur 

(viď vyššie). Znamená to, že EÚ nebude v tejto oblasti lídrom, ale bude len 

oneskorene nasledovať svetové trendy.  

 

Diskutované legislatívne návrhy (viď vyššie) sú tak prvým rozsiahlym 

pokusom o reguláciu DLT a kryptoaktív. Žiaľ ide o pomerne reštriktívny 

prístup, ktorý zatiaľ nie je adaptívny, ani proporcionálny a ani neutrálny. 

Môže preto veľmi ľahko zničiť celý rodiaci sa ekosystém inovácií založených 

na DLT v EÚ.  

 

Príkladmi chybných úvah sú: 

• Zákaz alebo neadekvátne požiadavky pre najinovatívnejšie aplikácie 

kryptoaktív (nie všetky financujú nejaký projekt, ako sa to píše v návrhu 

legislatívy); 

• Striktná požiadavka whitepaperu je jednak zastaraná a súčasne sa neberie 

do úvahy skutočnosť, že token nemusí vydávať právny subjekt.106 

• Disproporčné požiadavky pre stablecoiny, ako je zákaz úročenia a vysoká 

požiadavka na rezervné aktíva; 

• Regulačná záťaž, ktorá neodráža realitu - riziká a hrozby, čo povedie k 

spomaleniu alebo až zastaveniu finančných inovácií. 

 

Odporúčame, aby sa právna úprava MiCA i pilotného režimu pre existujúcu 

infraštruktúru finančného trhu konzultovala so zainteresovanými v oblasti 

DLT a kryptoaktív. Navrhnuté znenie, ako sme skonštatovali vyššie, odráža 

 
106 Bitcoin je príkladom, v súvislosti s ktorým dodnes nie je jasné, kto je jeho autorom a každý, 

kto ho doluje, púšťa do obehu nové bitcoiny.  
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stav poznania a vývoja tohto segmentu spred niekoľkých rokov. Ak sa príjme 

právna úprava bez zásadných zmien, ktoré budú odrážať súčasnú realitu, EÚ 

bude ešte viac zaostávať v rozvoji nových technológií finančného trhu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER 

 

Predložená analýza ukazuje, že napriek veľkému rozsahu a podrobnosti 

regulácie sa právnej úprave MiFID II nepodarilo dosiahnúť všetky ciele, 

ktoré si Európska komisia vytýčila pri jej príjmaní. Nespokojnosť časti 

zainteresovaných strán a vysoké náklady na jej implementáciu vyvolávajú 

ďalšie otázky ohľadne tejto právnej úpravy, ale aj celej legislatívy finančného 
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trhu. Treba povedať, že podobný rozsah, zložitosť a vysoké náklady 

implementácie možno pozorovať vo všetkých segmentoch finančného trhu.  

 

Prvá otázka, ktorú si treba zodpovedať, je komu má takáto legislatíva slúžiť a 

kto má mať z nej prospech ? V prípade MiFID II, neprofesionálni 

(retailoví) investori síce majú lepšiu ochranu, no ceny produktov 

a služieb sú pre nich vyššie než u ďalších kategórií investorov a v iných 

jurisdikciách (Spojené štáty). Drahú a komplikovanú legislatívu ľahšie 

implementujú veľké firmy a rozvinuté trhy. Z toho vyplýva, že súčasná 

úprava favorizuje veľkých investorov, veľké investičné firmy a rozvinuté 

burzy a obchodné platformy. MiFID II vôbec neprispel k vyrovnávaniu 

rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi a napríklad 

úroveň trhovej kapitalizácie na akciovom i dlhopisovom sa medzi 

nimi stále výrazne odlišuje. Trend je tu stále nepriaznivý, rozdiely 

pretrvávajú a nezmenšujú sa.  

 

Prístup “one size fits all” sa ukázal ako nevhodný. Do hry musí vstúpioť 

proporcionalita a na mieru šitú legislatíva. 

 

Druhá otázka je, že do akej miery môže legislatíva nahrádzať nedostatok 

dôvery a informačnú asymetriu medzi investičnou spoločnosťou a 

investorom. Veľa vecí možno upraviť, vytvoriť si alibi, no výsledkom je príliš 

komplikovaný proces, ktorý mnoho neprofesionálnych investorov skôr 

odradí ako zapojí do investovania. Pokiaľ nebudú neprofesionálni investori 

dôverovať svojim investičným poradcom, nebudú ochotní vo väčšej miere 

investovať do produktov kapitálového trhu. Preto treba transparentne riešiť 

najmä otázku stimulov a skrytých poplatkov (to sa však týka najmä 

poistenia). Stárnúca Európa inú možnosť nemá. 

 

Tretia otázka je ako sa postaviť voči výzvam, ktoré prináša rýchly 

technologický rozvoj. Únia sa zatiaľ ukázala ako pomalá a nepružná. 

Legislatíva, ktorú pripravila pre oblasť DLT a kryptoaktív, bude brzdiť 

inovácie, a spôsobí, že EÚ bude v tejto oblasti odkázaná na iných.  
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Štvrtá otázka je oblasť udržateľných investícií a najmä taxonómia, ktorú EK 

pripravuje. Takýto zoznam je vždy predmetom lobizmu a v EÚ vždy 

prevažuje lobing veľkých a silných hráčov. Preto je veľmi potrebné, aby 

taxonómia nebola definitívnym zoznamom a aby to, čo sa do neho nedostane, 

nebolo odsúdené na zánik. Kritéria na zaradenie do Taxonómie by mali byť 

merateľné. Rovnako by mali existovať pravidlá, ako tento zoznam 

jednoducho upravovať na národnej úrovni, aby členské štáty mali možnosť si 

ho prispôsobiť vlastným potrebám (napríklad na určité obdobie). Veľkou 

otázkou je ako tento prístup prispeje ku konkurencieschopnosti EÚ v 

globálnom merítku. 

 

Piata otázka je ohľadne daní. Daň z finančných transakcií (FTT)107, ktorú 

presadzujú niektoré členské štáty, v žiadnom prípade neprispeje k rozvoju 

finančných trhov ani k zlepšeniu pozície EÚ v rámci globálnych trhov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
107 Táto daň má pôvod v ideológií a v nepriateľstve ľavice k finančným trhom. 
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PRÍLOHA 1 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH TRHOCH V EÚ 

 

Akciový trh 

Celková kapitalizácia v EÚ dosiahla v roku 2019 9,3 bilióna €, čo je 68,7% 

HDP Únie. Obchodovali sa akcie takmer 5700 spoločností. Objem 

kapitalizácie i podiel na HDP rastie ako výsledok trvale uvoľnenej menovej 

politiky ECB. Napriek tomu je podiel na HDP podstatne nižší než v 

Spojených štátoch (156,2%), Japonsku (131,4%) i v Spojenom kráľovstve 

(127,4%). Medzi členskými štátmi sú pritom značné rozdiely - vysoké trhové 

kapitalizácie (nad 100% HDP) sú v severských krajinách, Holandsku a 

Francúzsku, na opačnej strane rebríčka je Slovensko s 1,1% HDP. Počet 

IPO108 však v roku 2019 klesol o 37% oproti roku 2017 a kapitál získaný 

novými a už existujúcimi spoločnosťami bol 70 mld. €, len 40% objemu roku 

2015.  

 

Trh dlhopisov 

Celkový trh dlhopisov (outstanding amount) bol v roku 2019 19,4 bilióna € 

(144% HDP) , pričom len 7% sú podnikové dlhopisy, zvyšok sú štátne 

dlhopisy (47%) a dlhopisy finančných inštitúcií (46%). V roku 2019 sa začali 

vydávať cenné papiere na základe novej európskej regulácie. Nové 

kolateralizované cenné papiere boli najmä pretransformované z 

rezidenčných hypoték (46,3%).  

 

Trh derivátov obchodovaných na burzách (Exchange-traded 

derivatives, ETD) 

Najviac sa obchodujú deriváty na úrokovú mieru, pričom asi 21% (420 mld. 

€) sa zobchodovalo na obchodných platformách v EÚ. Obchody s 

komoditnými derivátmi v EÚ dosiahli približne 38 biliónov €. Tieto deriváty 

sa vo väčšej miere než v EÚ obchodujú v Spojených štátoch a Číne.  

 

 
108 IPO - initial public offering, úpis akcií podnikov vstupujúcich na verejný akciový trh 
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Trh derivátov obchodovaných OTC (Exchange-traded derivatives) 

Trh derivátov obchodovaných mimo obchodných platforiem predstavuje 

84% všetkých derivátových obchodov. Podiel ETD derivátov však postupne 

od roku 2012 rastie, čo prináša viac transparentnosti do obchodovania s 

týmito finančnými nástrojmi.   

 

Podielové fondy 

Segment podielových fondov nepretržite rastie od roku 2009. V EÚ 

existovalo v roku 2019 55 393 investičných fondov, z toho 52% boli UCITS109 

a 4% AIF110. Fondy spravovali v roku 2019 prostriedky v objeme 15 biliónov 

€, z toho 54% smerovalo do fondov investujúcich do akcií a dlhopisov. V EÚ 

pôsobilo v roku 2019 takmer 5600 ETF. 

 

  

 
109 UCITS - Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, smernica 

2009/65/EC upravuje podmienky kolektívneho investovania v rámci EÚ. Podielové fondy 
spĺňajúce požiadavky smernice UCITS môžu byť voľne predávané v rámci celej EÚ. 
110 AIF - Alternative Investment Fund, je fond, ktorý nie je upravený smernicou 2009/65/EC. Ich 

manažéri sa musia riadiť smernicou 2011/61/EC. Tieto fondy sú najmä pre profesionálnych 
investorov a zahŕňajú hedžové fondy, fondy realít, private equity fondy a iné typy podľa 
smerovania investícií. Tieto fondy môžu byť verejné, tie zhromažďujú zdroje na základe verejnej 
ponuky alebo súkromné.  
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PRÍLOHA 2 

 

NÁVRH NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O 

TRHOCH S KRYPTOAKTÍVAMI (SMERNICA MiCA) 

 

Návrh je súčasťou balíka digitálnych financií, ktorý zahŕňa opatrenia na ďalší 

rozvoj a podporu potenciálu digitálnych financií z hľadiska inovácií a 

hospodárskej súťaže pri súčasnom zmierňovaní rizík. Balík obsahuje aj návrh 

pilotného režimu pre trhové infraštruktúry založené na technológii 

distribuovanej databázy transakcií (DLT), návrh týkajúci sa digitálnej 

prevádzkovej odolnosti a návrh na objasnenie alebo zmenu určitých 

súvisiacich pravidiel EÚ v oblasti finančných služieb. Smernica do značnej 

miery kopíruje Smernicu MiFID a snaží sa postupy z fiat sveta 

pretransformovať na oblasť kryptoaktív.  

 

Kľúčové ustanovenia sa týkajú oprávnenia emitentov verejne ponúkať 

kryptoaktíva nekryté aktívami v Únii alebo sa usilovať o ich prijatie na 

obchodovanie na obchodnej platforme. Musí spĺňa požiadavky byť 

právnickou osobou alebo povinnosť vypracovať whitepaper (článok 4) o 

ponúkaných kryptoaktívach v súlade s článkom 5 a s prílohou I, informovať 

o ňom príslušné orgány a uverejniť ho. Po zverejnení whitepaperu môže 

emitent kryptoaktív ponúkať svoje kryptoaktíva v EÚ alebo požiadať o ich 

prijatie na obchodovanie na obchodnej platforme. Veľmi zaujímavá 

požiadavka je v článku 7, ktorá hovorí, že whitepaper musí obsahovať  

posúdenie, či dané kryptoaktívum predstavuje finančný nástroj, najmä podľa 

Smernice MiFID. Súčasne stanovuje, že po informovaní o bielom doklade o 

kryptoaktívach budú mať príslušné orgány právomoc pozastaviť alebo 

zakázať ponuku, požadovať zahrnutie doplňujúcich informácií do 

whitepaperu alebo zverejniť skutočnosť, že emitent nedodržiava nariadenie. 

Problémom je, že tento postup pre tokeny nekryté aktívami, vychádza zo 

skúseností rokov 2016-17, keď vznikol tokenový ošiaľ a zhruba 90% tokenov 

predstavovali spolu s ich whitepapermi podvod. Ostatné síce neboli čistý 

podvod, ale spravidla veľmi precenili svoju schopnosť zhodnotiť zverené 

prostriedky a ich investori sú stále v strate.  
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V ďalšej časti smernice sa stanovuje podobný postup pre tokeny kryté 

aktívami, včítane povinnosti vypracovať a zverejniť whitepaper o 

kryptoaktívach schválený jeho príslušným orgánom. Na ich emitentov sa 

kladie celý rad ďalších požiadaviek, ktoré sú samozrejme náročné na zdroje.   

 

Napríklad požiadavky týkajúce sa konfliktov záujmov, informovania 

príslušného orgánu o zmenách súvisiacich s ich riadiacim orgánom, systému 

riadenia či vlastných zdrojov, ako aj pravidlá týkajúce sa rezervy aktív, ktorou 

sa zabezpečujú tokeny kryté aktívami, a požiadavky na úschovu rezervných 

aktív. Emitent smie investovať rezervné aktíva iba do aktív, ktoré sú bezpečné 

a nízkorizikové. Emitentom sa ukladá povinnosť zverejniť práva spojené s 

tokenmi krytými aktívami vrátane akýchkoľvek priamych nárokov voči 

emitentovi alebo na rezervu aktív. Ak emitent tokenov krytých aktívami 

neposkytuje práva na priame vyplatenie alebo nároky voči emitentovi alebo 

na rezervné aktíva všetkým držiteľom tokenov krytých aktívami, držiteľom 

tokenov krytých aktívami sa poskytujú len minimálne práva. Emitentom 

tokenov krytých aktívami a poskytovateľom služieb kryptoaktív sa zakazuje 

poskytovať akýkoľvek úrok držiteľom tokenov krytých aktívami.  

 

Definuje sa pojem významný token krytý aktívami a kritéria na určenie 

významnosti. Na emitentov významných tokenov krytých aktívami sa 

stanovujú ďalšie požiadavky, ako sú dodatočné požiadavky na vlastné zdroje, 

politika riadenia likvidity a interoperabilita. 

 

V ďalšej hlave sa opisuje postup udeľovania povolenia emitentovi tokenov 

elektronických peňazí (Stablecoin). Veľmi dôležité je, že V Únii môže verejne 

ponúkať tokeny elektronických peňazí a obchodovať  s nimi na obchodnej 

platforme pre kryptoaktíva iba úverová inštitúcia alebo „inštitúcia 

elektronického peňažníctva“ v zmysle článku 2 bodu 1 smernice 

2009/110/ES. Tokeny elektronických peňazí sa na účely  tejto smernice 

považujú za elektronické peniaze. Emitenti musia zverejniť whitepaper podľa 

pravidiel Smernice MiCA a akékoľvek finančné prostriedky prijaté 

emitentom výmenou za tokeny elektronických peňazí sa smú investovať len 
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do aktív vyjadrených v rovnakej mene, ako je mena, na ktorú je naviazaný 

token elektronických peňazí.  

 

Služby kryptoaktív smú poskytovať len licencované inštitúcie, pričom 

licenciu udeľujú príslušné orgány členských štátov. ESMA zriadi register 

všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorý bude zahŕňať aj 

informácie o whitepaperoch. Ďalej sa sa stanovujú požiadavky na konkrétne 

služby: úschovu kryptoaktív, obchodné platformy pre kryptoaktíva, výmenu 

kryptoaktív za fiat menu alebo iné kryptoaktíva, vykonávanie pokynov, 

umiestňovanie kryptoaktív, prijímanie a postupovanie pokynov v mene 

tretích strán a poradenstvo o kryptoaktívach.  

 

Ďalšie ustanovenia sa týkajú problematiky zneužívania trhu, právomocí  

orgánov členských štátov a EÚ, ako aj kolégií pre dohľad.  
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Tabuľka 1 Podiel obchodov bez náležitej predobchodnej transparentnosti 

 

 2009 2019 Spojené štáty 

Obchodovanie v dark pool, OTC, cez 
systemických internalizátorov, t.j. bez 
predobchodnej transparentnosti 

44,7% 44,0% 15% 

 

 

 

 

Tabuľka 2 Celkové náklady na IPO pre malé a stredné podniky 

 

v % získanej sumy  2005 - 2008 2021  

NYSE Euronext Alternext 6,4 - 8,2   

Deutsche Boerse 7,2 - 8,9   

Upisovacie poplatky   3,5 - 7,0  

Právne, účtovnícke a reklamné služby  0,25 - 0,6  

Poplatky burzám  0,05 - 0,1  

Registrácia u regulátora, iné  <1  
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111 https://www.pwc.com/us/en/services/deals/library/cost-of-an-ipo.html 
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