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ZHRNUTIE 

 
Tento dokument analyzuje plán Európskej únie pre Úniu kapitálových trhov. 

Prvá kapitola predstavuje hlavné dôvody, ktoré viedli Európsku komisiu k 

spracovaniu a predloženiu tohto plánu, ďalšia opisuje kroky od roku 2015, 

ktorými Komisia začala tento napĺňať, ako aj hodnotí pokrok, ktorý sa 

dosiahol od roku 2015. Podrobne a kriticky sa zaoberá novým akčným 

plánom so 16 opatreniami pre naplnenie cieľov Únie kapitálových trhov z 

jesene roku 2020, ako aj iniciatívou Zelená Únia kapitálových trhov, s ktorou 

prišla prezidentka ECB Christine Lagardová. Dokument tiež opisuje a 

hodnotí 34 numerických indikátorov na sledovanie vývoja kapitálových 

trhov a hodnotí pokrok, ktorý sa dosiahol politikou EÚ v oblasti Únie 

kapitálových trhov. V ďalšej kapitole kriticky analyzuje najdôležitejšie ciele, 

ktoré si Komisia vytýčila pre tento plán - ako napríklad viac a rôznorodejšie 

financovanie pre malé a stredné podniky alebo preferenčná podpora 

environmentálnych a spoločensky udržateľných investícií (vrátane 

digitalizácie spoločnosti).  Na záver dokument prichádza s odporúčaniami na 

odstránenie nedostatkov plánu a navrhuje opatrenia na lepšie dosiahnutie 

niektorých jeho cieľov. 
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SUMMARY 
 

This document analyses the European Union’s plan for the Capital Markets 

Union. The first chapter introduces main reasons that European 

Commission took into account when it worked out and submitted the plan. 

The next one descibes main steps aimed in its fulfillment as well as appraises 

its progress since 2015. It critically and in detail describes the new action 

plan towards completing Capital Markets Union that was approved in 

autumn 2020. Similarly, the Green Capital Markets Union of the ECB 

President Christine Lagarde is reviewed. The document also details and 

assesses 34 numerical indicators designed to help track developments of 

capital markets and measure progress achieved by the EU's Capital Markets 

Union (CMU) policy. The next chapter concentrates on critical analysis the 

Commission’s main aims for the CMU - as for example - more finance from 

different sources for small and medium  sized enterprises or preferential 

support for environmental and socially sustainable investments (including 

society digitalisation). The document concludes with set of 

recommendations aimed to rectify several of CMU plan deficiences and 

suggests several measures to achieve some of CMU’s goals.  
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ÚVOD 
 

Voľný pohyb kapitálu predstavuje jeden zo základných prvkov európskej 

integrácie  od jeho samotného začiatku v roku 1957 (podpis Rímskej zmluvy). 

Odvtedy sa prijalo veľa iniciatív, ktoré rozvíjali integráciu ako napríklad 

zrušenie kapitálových kontrol, harmonizácia finančného sektoru a jeho 

regulácie a vytvorením Jednotného mechanizmu dohľadu v bankovom 

sektoru a Jednotného rezolučného mechanizmu. Napriek  úsiliu pri 

budovaní inštitúcií a harmonizácií pravidiel, integrácia kapitálových trhov v 

Európe zaostáva v porovnaní so Spojenými štátmi. 

 

Únia kapitálových trhov je plán EÚ na vytvorenie skutočne jednotného trhu 

pre kapitál v celej EÚ.  Považuje sa za kľúčový prostriedok diverzifikácie 

zdrojov financovania podnikov, ktorý by mohol priniesť primerané nové 

investičné príležitosti pre širšiu časť občanov vrátane retailových investorov 

- najmä ak sa berie do úvahy prostredie s nízkymi úrokovými sadzbami a 

potreby starnúceho obyvateľstva. Mohla by tiež prispieť k lepšiemu tlmeniu 

hospodárskych otrasov prostredníctvom súkromných kanálov, podpore 

medzinárodnej úlohy eura a prípadne aj uľahčiť smerovanie potrebných 

súkromných finančných prostriedkov na ekologickú transformáciu. Spolu s 

bankovou úniou by únia kapitálových trhov mohla, podľa očakávaní 

Európskej komisie (EK),  zvýšiť cezhraničné kapitálové toky, a tým posilniť 

hospodárstvo EÚ. EK tvrdí, že plne fungujúci a integrovaný trh pre kapitál 

umožní hospodárstvu EÚ udržateľne rásť a zvýšiť svoju 

konkurencieschopnosť.  

 

ÚKT by mala byť komplementárna s Bankovou úniou, ktorá má znížiť 

zraniteľnosť bankového sektora v EÚ po finančnej a ekonomickej kríze rokov 

2008-2009. Banková únia mala spočívať na troch pilieroch: 

• Jednotný mechanizmus dohľadu 

• Jednotný rezolučný mechanizmus a 

• Európsky fond ochrany vkladov. 

 

V súčasnosti fungujú prvé dva piliere Bankovej únie, Európsky fond ochrany 

vkladov sa doteraz nepodarilo vytvoriť. Pri ÚKT sa však postupuje inak, 
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preferujú sa parciálne, menšie kroky a zjednotenie dohľadu v ESMA1 sa zatiaľ 

neplánuje.  

 

Pôvodný plán ÚKT vznikol v roku 2015 a hlavným cieľom bolo zlepšiť 

financovanie malých a stredných podnikov (MSP): “v celej EÚ mala 

prevládnuť konvergencia nákladov na investovanie a prístupu k investičným 

produktom; získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom 

kapitálových trhov malo byť čoraz jednoduchšie a vyhľadávanie finančných 

prostriedkov v inom členskom štáte nemalo čeliť obmedzeniam kvôli 

zbytočným právnym prekážkam či prekážkam v oblasti dohľadu.”2 To je 

úplne odlišná motivácia ako pri Bankovej únii. 

 

Prijali sa takmer všetky stanovené legislatívne reformy. Tie podľa Komisie 

prispeli k zvýšeniu finančnej kapacity EÚ a jej finančnej stability. Ukázalo sa, 

že napriek tomu regulačné a iné prekážky však stále bránia plynulému 

pohybu kapitálu a prístupu k finančným produktom a službám vo finančnom 

sektore. MSP stále hľadajú financovanie ťažšie než veľké podniky. 

Fragmentácia a nerovnomernosť rozvinutia kapitálových trhov v 

jednotlivých členských štátov stále pretrváva3. Z tohto dôvodu koncom roku 

2019 Rada došla k záveru, že je nevyhnutné pokračovať v projekte Únie 

kapitálových trhov a ďalej ho prehlbovať. 

 

Nový plán pre ÚKT predstavila Komisia v septembri 20204, kde pridala 

potrebu financovať prostredníctvom kapitálových trhov obnovu po pandémii 

COVID-19, digitálnu a zelenú transformáciu (s dôrazom na MSP) ako aj 

vytvorenie inkluzívnejšieho a odolnejšieho hospodárstva a spoločnosti. Tiež 

očakáva, že Únia kapitálových trhov umožní menším kapitálových trhom 

dobehnúť tie väčšie a rozvinutejšie a miestnym spoločnostiam stať sa 

globálnymi aktérmi. 

 
1 ESMA - European Securities Market Authority 
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov, 
BRUSEL, 30.9.2015 
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14815-2019-INIT/sk/pdf 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0590&from=EN 



 

 6 

 

Ekonomická racionalita vytvárania ÚKT spočíva v riešení dvoch základných 

problémov: Európska ekonomika potrebuje aj inú formu financovania než 

úverové. Kombinácia nízkych úrokových sadzieb a veľmi prísných 

pokrízových pravidiel obozretného podnikania limitujú možnosti i apetít 

úverových inštitúcií poskytovať úvery. Na opačnej strane, demografický 

vývoj a zaopatrovateľský štát vytvárajú potrebu budovania alternatívnych 

penzijných systémov.   

 

Plán ÚKT je však prioritne politický projekt, ktorý má posilňovať 

federalizáciu EÚ. V dokumentoch Európskej komisie o potrebe vytvárania 

ÚKT totiž sa nachádza málo relevantných ekonomických dôvodov pre 

ÚKT5. Miesto nich sa tam nachádzajú deklarácie o financovaní 

politických cieľov6. 

 

V dokumente opíšeme, aké konkrétne opatrenia by malo budovanie ÚKT 

priniesť, čo je očakávaným cieľom, a najmä akým spôsobom sa plánuje a ako 

by sa mohla vyhodnocovať jej úspešnosť. Pokúsime sa porovnať stav v EÚ so 

situáciou na iných rozvinutých trhoch (USA, Japonsko, Čína). 

 

  

 
5 Ide o ekonomický nereálne ciele ako napríklad: Únia kapitálových trhov by mala EÚ posunúť bližšie k 

situácii, v ktorej budú napríklad MSP môcť získať financovanie rovnako ľahko ako veľké podniky, citát zo 
Zelenej knihy Vytváranie únie kapitálových trhov, Európska komisia 2015. 
6 Obnovu po CoVID-19 i digitálnu a zelenú transformáciu považujeme za politické, nie 

ekonomické projekty. 



 

 7 

PREČO EÚ CHCE ÚNIU KAPITÁLOVÝCH TRHOV 

 

Kapitálové trhy sú súčasťou finančných trhov a slúžia na získavanie 

dlhodobých finančných zdrojov od investorov, cestou napríklad 

predaja/kúpy akcií. Očakáva sa pritom, že akcie budú investori držať dlhšie 

než jeden rok. Na druhej strane peňažné trhy slúžia najmä na získavanie 

krátkodobých zdrojov.  

 

Keďže investícia môže priniesť dostatočný výnos po dlhšom čase, hlavnými 

investormi na kapitálových trhoch sú finančné inštitúcie, fondy (napríklad 

penzijné) a veľké spoločnosti.  

 

Financovanie prostredníctvom kapitálových trhov je priame financovanie, 

keďže dochádza k priamemu nákupu cenných papierov (akcie, dlhopisy) 

investormi od dlžníka. Úverové financovanie (bankové) je nepriame, pretože 

úverové inštitúcie zbierajú zdroje od sporiteľov a potom ich požičiavajú. V 

posledných 10 - 15 rokoch však s rozvojom sekuritizácie banky začínajú byť 

aktívne na oboch trhoch.  

 

Spolu s úverovým financovaním kapitálové trhy poskytujú finančné zdroje 

ekonomike a rozširujú investorskú bázu. Viac financovania prostredníctvom 

akcií dáva spoločnostiam flexibilitu a najmä viac zdrojov bez rastu 

zadlženosti.  

 

Existujú názory, že finančné trhy vďaka svojím prirodzeným sklonom 

preferovať inovácie a brať na seba riziko, sú ľahko zraniteľné a málo odolné 

voči krízam. Príkladom pre týchto kritikov je finančná a hospodárska kríza 

rokov 2008 a 2009.  

 

Kapitálové trhy slúžia na alokáciu kapitálu, tvorbu cien a tiež publicitu7. 

Schopnosť podnikov získavať zdroje na základe rastu ich návratnosti cestou 

využívania nových myšlienok a technológií, im umožňuje veľmi rýchlo rásť. 

Kapitálové trhy majú potenciál efektívne distribuovať riziká, nakoľko 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015SC0013 
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efektívne alokovanie kapitálu zahŕňa aj transfér rizika k tým, ktorí majú 

najlepšiu schopnosť ho niesť.  

 

Kapitálové trhy v EÚ nie sú dostatočne vyvinuté oproti iným rozvinutým 

ekonomikám (Príloha 1). Okrem toho podniky financujú svoj rozvoj až na 

80% prostredníctvom úverov8. Iné porovnanie hovorí, že na úverový dlh plus 

záväzky európskych kótovaných firiem predstavuje v priemere 141% ich 

kapitálu, pričom v Spojených štátoch je to 102%, v Japonsku 120%, v Číne 

109% a v Južnej Kórei 114%9. 

 

Ešte väčšie rozdiely sú pri financovaní nových podnikov, najmä takých, čo sa 

venujú technologickým inováciám, kde často aktíva firiem nie sú hmotnej 

povahy (unikátny softvér, patent, a pod.). Takéto spoločnosti vyhľadávajú 

venture kapitál, ktorý sa orientuje na projekty s vysokou mierou neistoty, 

nové nápady a pod. Aj v tejto oblasti EÚ zaostáva. V roku 2019 tvorili 

investície prostredníctvom venture kapitálu v EÚ len 0,044% HDP. V 

Spojených štátoch to bolo 14-krát viac, čiže 0,633% HDP. Ešte väčší rozdiel 

to bol v porovnaní s ázijskými krajinami: Singapur - 1,83% HDP, Čína - 

1,82% a India 1,5% HDP. Tento vývoj ide ruka v ruke s neblahým vývojom v 

školstve v Spojených štátoch10, ale v Európe, ktorých žiaci sa prepadajú v 

rebríčkoch v oblasti matematiky a prírodných vied. V Európe sa však aj 

takéto spoločnosti spoliehajú vo väčšej miere než inde vo svete na úverové 

financovanie. Nedostupnosť domáceho venture kapitálu (navyše časť z neho 

pochádza z verejných zdrojov) spôsobuje napríklad aj to, že európske 

technologické podniky sú vo väčšej miere akvirované americkými 

spoločnosťami. Napríklad podľa stránky Crunchbase11 v prvom štvrťroku 

2021 asi tretinu európskych startupov akvirovali spoločnosti zo Spojených 

 
8 Stanyo Dinov: European CMU - claims and criticism. Book, January 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-
_claims_and_criticisms 
9 https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2021/06/PC-CMU.pdf. Indikátor je definovaný ako 

(Celkové záväzky vrátane úverov)/Celkový kapitál - (Total liabilities and debt)/(Total 
shareholders’ equity). 
10 https://quillette.com/2021/08/19/as-us-schools-prioritize-diversity-over-merit-china-is-

becoming-the-worlds-stem-leader/ 
11 https://news.crunchbase.com/news/european-venture-reaches-all-time-high-in-the-first-quarter-of-2021/ 

https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-_claims_and_criticisms
https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-_claims_and_criticisms
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2021/06/PC-CMU.pdf
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štátov, pričom získali väčšinu ponúk presahajúcich 100 mil. USD. V roku 

2020 až 42% zdrojov vo venture fondoch pôsobiacich v EÚ prišlo z 

mimoeurópskych štátov, pričom 62% bolo zo Spojených štátov12.   

 

Retailoví investori a súkromné penzijné fondy v EÚ investujú do akcií 

omnoho menej než v iných častiach sveta. Investície sú najnižšie v štátoch s 

veľkým verejným priebežným dôchodkovým systémom, čo samozrejme 

predstavuje veľké riziko pri súčasnom demografickom vývoji13. Napríklad 

len 9% populácie v eurozóne vlastní akcie, oproti 52% v Spojených štátoch. 

Podiel akcií v súkromných penzijných fondoch je len 20% v EÚ (medián), 

kým 30% vo Švajčiarsku, 44% v Spojených štátoch a 51% v Austrálii14. 

 

EK ešte v roku 2015 identifikovala prekážky rozvoja kapitálových trhov15: 

• Slabo rozvinutý alebo fragmentovaný trh; 

• Bariéry na ponukovej strane trhu (prístup k financiám, najmä pre MSP) 

• Obmedzenia na strane ponuky (kto môže a ako investovať) 

• Zlyhania trhu a regulatívne prekážky 

 

 

  

Projekt ÚKT má za cieľ tieto prekážky postupne odstraňovať. 

 

 

  

 
12 https://www.investeurope.eu/research/activity-data/fundraising/ 
13 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf 
14 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b6d3dcfc-

en/1/2/9/4/index.html?itemId=/content/publication/b6d3dcfc-
en&_csp_=a8e95975da55b0299df9e90b37215621&itemIGO=oecd&itemContentType=book 
15 CELEX%3A52015SC0013%3AEN%3ATXT 
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AKO KOMISIA BUDUJE ÚKT 

 

Prvý akčný plán pre Úniu kapitálových trhov z roku 2015 

Komisia prijala opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré stoja medzi 

peniazmi investorov a investičnými príležitosťami, a na prekonanie 

prekážok, ktoré bránia podnikom v kontakte s investormi. Súčasne prijala 

kroky, aby systém usmernenia týchto finančných prostriedkov bol čo 

najefektívnejší na vnútroštátnej, ako aj na cezhraničnej úrovni. Prijali sa aj 

opatrenia na zvýšenie konvergencie dohľadu, aby regulačné orgány pre 

kapitálové trhy konali jednotne, a posilnila a vylepšila nástroje na obozretné 

riadenie systémových rizík. 

 

Tie opatrenia boli v oblasti získavania zdrojov pre podniky, a najmä MSP: 

• novelizácia smernice o prospekte, aby bolo pre podniky menej nákladné 

získavať finančné prostriedky verejne, preskúmanie regulačných prekážky 

brániace kótovaniu malých firiem na kapitálových a dlhopisových trhoch 

a verbálna podpora kótovania malých firiem; 

• opatrenia na podporu kapitálového financovania a financovania 

rizikovým kapitálom v EÚ vrátane urýchľovania súkromných investícií 

s využitím zdrojov EÚ prostredníctvom celoeurópskych fondov, 

regulačnej reformy a podpory najlepšej praxe v oblasti daňových 

stimulov; 

• podpora inovatívných foriem financovania podnikov, napr. crowdfunding 

(kolektívne financovanie), súkromné umiestňovanie a fondy 

poskytovania pôžičiek, so zabezpečenou, istou úrovňou ochrany 

investorov a finančnou stabilitou. 

 

Komisia tiež deklarovala, že chce zabezpečiť vhodné regulačné prostredie pre 

dlhodobé a udržateľné investície a financovanie infraštruktúry Európy tým, 

že vykoná revíziu kalibrácií smernice Solventnosť II, aby lepšie odrážali 

skutočné riziko infraštruktúrnych investícií, a tiež prehodnotí ustanovenia 

nariadenia o kapitálových požiadavkách, ktoré sa týka expozícií bánk pri 

infraštruktúrnych investíciách. Tieto opatrenia teda viedli k uvoľneniu 

pravidiel obozretného podnikania, čo však neriešilo hlavné problémy, 
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ktorými sú vysoká administratívna náročnosť a najmä zlé ohodnotenie rizika 

v prostredí dlhodobo nízkych úrokových sadzieb.   

 

Komisia tiež vkladala veľké nádeje do využitia úspor občanov, najmä úspor 

na dôchodky a poistenia, ktoré spravujú správcovia aktív, životné poisťovne 

a dôchodkové fondy. Tie mali byť kľúčom k uvoľneniu kapitálových trhov. 

Komisia predpokladala, že v prípade retailových investorov môže sporenie 

pre budúcnosť, väčšia dôvera investorov, transparentnosť, istota a výber 

pomôcť realizovať investície. Komisia videla možnosti zlepšenia v posilnení 

cezhraničnej hospodárskej súťaže a režimu povolení v zahraničí (tzv. 

passporting). 

 

Komisia v tejto oblasti chcela: 

• preskúmať možnosti ako zlepšiť výber a súťaž v oblasti cezhraničných 

retailových finančných služieb a poistenia;  

• posúdiť regulačný rámec pre retailové investície, s osobitným zameraním 

na zlepšenie transparentnosti, kvality a dostupnosti investičného 

poradenstva vzhľadom na zvýšené poskytovanie služieb online; 

• preskúmať možnosti rozšírenia výberu dôchodkového sporenia 

a vybudovania trhu EÚ pre osobné súkromné dôchodky, ktoré by si 

poskytovatelia dôchodkového zabezpečenia mohli zvoliť pri ponúkaní 

súkromných dôchodkov v celej EÚ, a 

• vytvoriť režim cezhraničného povolenia pre európske fondy, ktorým sa 

odstránia cezhraničné poplatky a prekážky, aby sa zlepšila hospodárska 

súťaž a výber, ktorý majú spotrebitelia k dispozícii. 

 

Komisia mala aj plány ako zvýšiť možnosti bánk poskytovať viac úverov 

cestou: 

• oživenia sekuritizácie, aby sa uvoľnila kapacita v súvahách bánk 

a dlhodobým investorom poskytol prístup k investičným príležitostiam; 

• preskúmania možností, ako využívať miestne úverové družstvá, ktoré 

pôsobia mimo rozsahu pôsobnosti pravidiel EÚ týkajúcich sa 

kapitálových požiadaviek pre banky; 
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• posúdenia ako vybudovať celoeurópsky rámec pre kryté dlhopisy na 

základe dobre fungujúcich vnútroštátnych režimov a preskúmať ako 

týmito nástrojmi zlepšiť financovanie pôžičiek MSP. 

 

Európska komisia si bola vedomá administratívnych prekážok rozvoja 

kapitálových trhov, a preto sa tiež zamerala na: 

• konzultácie o kľúčových prekážkach platobnej neschopnosti a chcela 

predložiť legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa platobnej neschopnosti 

podnikov, pričom sa zamerala na najvýznamnejšie prekážky voľného toku 

kapitálu s využitím tých režimov členských štátov, ktoré fungujú dobre; 

• riešenie neistoty v otázke vlastníctva cenných papierov a podpory 

zlepšovanie mechanizmov zúčtovania a vyrovnania cezhraničných 

transakcií s cennými papiermi; 

• podporu rozvoja kapitálových trhov vo všetkých členských štátoch s 

podporou posilnenia administratívnej kapacity; 

• vypracovanie a realizáciu stratégie na posilnenie konvergencie dohľadu 

a identifikovanie oblastí, v ktorých môže globálnejší prístup zlepšiť 

fungovanie jednotného kapitálového trhu. 

 

 

Hodnotenie pokroku pri napĺňaní zámerov ÚKT (2019) 

V roku 2019 Európska komisia hodnotila16 ako sa pokročilo v budovaní 

ÚKT17. Skonštatovala, že predložila všetky legislatívne návrhy uvedené v 

akčnom pláne i v jeho preskúmaní v roku 2017. Navyše, Komisia prijala aj 

ďalšie dodatkové návrhy, ktoré, podľa nej, sú relevantné pre ÚKT. Patria sem 

návrh o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (CCTB) a návrh 

o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB), ktoré plánovala implementovať prostredníctvom dvojfázového 

postupu. Tento vyslovene škodlivý proces však našťastie ďalej zatiaľ 

nepokročil, napriek snahe EK, niekoľko členských štátov harmonizáciu dane 

z príjmov právnických osôb odmieta. Harmonizácia daní právnických osôb 

(ktorá je však dosť ťažko uskutočniteľná), ako aj stanovenie nejakej 

 
16 Junckerova komisia hodnotila celkovo ako sa jej darilo plniť svoje predsavzatia. 
17 https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190315-cmu-communication_en.pdf 
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minimálnej sadzby dane považujeme za nebezpečný pokus, ktorý by veľmi 

oslabil zdravú daňovú konkurenciu medzi štátmi (a držal tak zdanenie na 

uzde) a celkovo ako aj slobodný trh a podnikanie v celosvetovom merítku.  

 

Komisia tiež prijala navyše návrh o rámci pre ozdravenie a riešenie 

krízových situácií centrálnych protistrán. Spolu s ďalšími 

zákonodarcami sa okrem toho vo februári 2019 dohodli na cielenej reforme 

nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), ktorej cieľom je 

stanoviť jednoduchšie a primeranejšie pravidlá pre mimoburzové (OTC) 

deriváty.  

 

Junckerovej komisii sa podarilo presadiť  novelu Nariadenia o 

európskych fondoch rizikového kapitálu18 a nariadenia o 

európskych fondoch sociálneho podnikania19. Tie majú za cieľ 

posilniť investície do rizikového kapitálu a sociálnych projektov. Umožňujú 

inštitucionálnym investorom jednoduchšie investovať do inovatívnych 

malých a stredne veľkých spoločností tým, že sa uvoľnila regulácia pre 

správcov fondov všetkých veľkostí, a tým, že rozšíril rozsah spoločností, do 

ktorých bude možné investovať.  

 

Podarilo sa tiež schváliť nariadenie20, ktorým sa harmonizuje právny 

rámec pre sekuritizácie a vytvárajú sa jednoduché, transparentné 

a štandardizované sekuritizácie. Ten by mal pomôcť budovať dôveru v 

trh so sekuritizáciami a najmä predísť tomu, aby sa opakovali chyby z 

minulosti, a tiež umožňuje ľahšie uvoľňovať bankové súvahy.  

 

Novelou Smernice o prospekte21 sa znižuje miera byrokracie pre 

spoločnosti, ktoré hľadajú príležitosti na financovanie, keďže zjednodušuje 

vypracovanie prospektu a sprehľadňuje jeho štruktúra pre investorov.  

 

 
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0345 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013R0346 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.347.01.0035.01.ENG 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0071 
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Už po voľbách do EP sa podarilo schváliť Nariadenie o celoeurópskom 

osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)22, ktoré sa týka 

presmerovania väčšieho objemu úspor Európanov z hotovostných a 

bankových vkladov do dlhodobých investičných produktov, ako sú 

dobrovoľné dôchodkové produkty dlhodobého dôchodkového charakteru. 

Vznikol tak celoeurópsky osobný dôchodkový produkt s dlhodobým 

dôchodkovým charakterom. ÚKT by mala mobilizovať kapitál v Európe a 

usmerniť ho do všetkých obchodných spoločností vrátane malých a 

stredných podnikov, infraštruktúry a dlhodobo udržateľných projektov, 

ktoré potrebujú zdroje na rozšírenie a vytvorenie pracovných miest. Jedným 

z jej hlavných cieľov je zvýšiť investície a rozšíriť možnosti pre retailových 

investorov zlepšením využitia európskych úspor. PEPP vďaka svojej podpore 

dlhodobého financovania reálnej ekonomiky má byť významným prvkom na  

posilnenia integrácie kapitálových trhov. 

 

Podarilo sa tiež dosiahnúť dohodu ohľadne Nariadenia o 

crowdfundingu23, ktorá vyňala crowdfunding spod legislatívneho rámca 

Smernice MiFID II a vytvorilo pre ňu nový, jednoduchší legislatívny rámec, 

čo značne administratívne zjednodušilo túto činnosť. Jednotný európsky 

rámec tiež uľahčí vykonávať crowdfundingové aktivity cezhranične (čo je 

veľmi časté) bez toho, aby sa museli dostať do súladu s rôznymi (často veľmi 

rozdielnými reguláciami) na úrovni členských štátov.  

 

Schválili sa aj  novelizácia prudenciálnych pravidiel24 25 pre 

investičné spoločnosti, kde sa uvoľnili pravidlá pre malé spoločnosti. 

Podľa EK by to malo prispieť k zlepšeniu investičných tokov v celej EÚ a, 

napodiv, väčšej ochrane investorov. Investičné spoločnosti sa rozdelia delia 

do troch kategórií: 

• veľké spoločnosti, pre ktoré budú i naďalej platiť existujúce prudenciálne 

pravidlá a na tie, systémovo najdôležitejšie, sa odteraz bude vzťahovať 

rovnaký režim dohľadu ako na významné úverové inštitúcie; 

 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1238&from=EN 
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503&rid=4 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L2034 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2033 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L2034
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• všetky ostatné spoločnosti budú v rámci prepracovaného súboru pravidiel 

zaradené do dvoch skupín, pričom sa zohľadnia špecifické riziká, ktoré sú 

s nimi spojené.  

• Pre najmenšie spoločnosti budú platiť jednoduchšie a menej rozsiahle 

požiadavky. 

Prijali sa aj zmeny, na základe ktorých budú môcť investičné spoločnosti so 

sídlom v krajinách mimo EÚ ponúkať svoje služby spoločnostiam 

a zákazníkom v EÚ. 

 

Prijala sa aj Smernica o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, 

o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti 

reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní, ktorá zaviedla 

inštitút preventívnej reštrukturalizácie26, no celkovo táto smernica nemala 

ambíciu zjednotiť a harmonizovať postupy reštrukturalizácie a konkurzov 

podnikov v EÚ. Tie ostali stále fragmentované a dĺžka, forma 

i náročnosť konkurzných konaní sa v členských štátoch výrazne 

odlišuje27.  

 

Únia tiež prijala Nariadenie o vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií28 (Taxonómia EÚ). Jeho cieľom je postupné 

prispôsobenie finančného systému, aby sa podporilo udržateľné fungovanie 

hospodárstva. Na tento účel je podľa Komisie potrebné uprednostňovať 

udržateľné financovanie a zohľadňovať vplyv finančných produktov a služieb 

z hľadiska udržateľnosti. Komisia tvrdí, že účinným spôsobom nasmerovania 

súkromných investícií do udržateľných činností je sprístupnenie finančných 

produktov, ktoré sledujú environmentálne udržateľné ciele. Cieľom 

požiadaviek na predaj finančných produktov a podnikových dlhopisov ako 

 
26 Preventívna reštrukturalizácia má umožniť inak zdravým podnikom pokračovať v činnosti; 

účelom je, aby sa poctivým platobne neschopným alebo predlženým podnikateľom umožnilo 
benefitovať po uplynutí primeranej lehoty z úplného oddlženia a tým dostať druhú šancu; rámce 
preventívnej reštrukturalizácie by mali predovšetkým umožniť, aby dlžníci účinne 
reštrukturalizovali v počiatočnom štádiu a zabránili úpadku, čím by zamedzili zbytočnému 
konkurzu životaschopných podnikov.  
27 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Legal/dttl-legal-deloitte-

europe-insolvency-proceedings-guide.pdf 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
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environmentálne udržateľných investícií je posilniť dôveru investorov a 

povedomie o environmentálnom vplyve uvedených finančných produktov 

alebo podnikových dlhopisov, zviditeľniť túto oblasť a riešiť obavy týkajúce 

sa environmentálne klamlivej reklamy. Účelom taxonómie však zatiaľ nie je 

nariaďovať, ale len poskytovanie a vyžadovanie informácií o enviromentálnej 

udržateľnosti hospodárskych aktivít a príslušných finančných produktov 

(dlhopisy, akcie a pod.)29 

 

Dosiahla sa dohoda o niektorých ďalších otázkach, no príslušné legislatívne 

procesy zatiaľ nepokročili. Okrem spomínaných daňových otázok, sa to týka 

nariadenia o krytých dlhopisoch, ktoré sú dôležitým nástrojom pri 

financovaní nehnuteľností a tiež verejného sektoru; ako aj problematiky 

cezhraničnej distribúcie fondov kolektívneho investovania.  

 

Ako podotkol Európsky dvor audítorov vo svojej správe roku 202030, v ktorej 

hodnotil pokrok pri vytváraní ÚKT, väčšina legislatívnych zmien uvedených 

v Akčnom pláne pre ÚKT z roku 2015 bola prijatá len veľmi nedávno, resp. 

boli v procese implementácie. Z tohto dôvodu ich praktický dopad sa nedá 

zatiaľ vyhodnotiť, pretože len teraz začínajú ovplyvňovať finančné aktivity 

jednotlivých zainteresovaných. Skutočný dopad prijatých legislatívnych 

krokov bude zreteľný po približne troch rokoch, keď sa ukážu vo štatistických 

hláseniach.  

 

Pokrok pri zlepšovaní prístupu MSP k rôznorodým zdrojom financovania bol 

po roku 2015 podľa akademickej literatúry slabý31. Štúdia (cit. 31) poukázala 

 
29 Dopady podľa Alexandra Vondru: …taxonomie zelených financí, podle níž se banky a 

pojišťovny budou rozhodovat, co financovat a co ne, zvýhodňuje větrníky a soláry, ale už ne 
jaderné elektrárny, přestože ani ty uhlík neemitují, a to jen kvůli ideologické zabedněnosti 
zelených a hysterii Němců. Revoluce v automobilismu zase zvýhodňuje elektromobilitu proti 
využití vodíku nebo syntetických paliv, protože si to prosadily největší automobilky. 
30 European Court of Auditors (2020), Capital Markets Union – Slow start towards an ambitious 

goal, Special Report, Luxembourg 2020. 
31 Capital Markets Union: An Action Plan of Unfinished Reforms 

with Tracy Lee Lyon, Alexandra Cohen, Margaret Poda and Matthew Salyer (Middlebury 
Institute of International Studies at Monterey (MIIS); GUE/NGL Group, European Parliament, 
Policy Analysis Paper, March 2019, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3357380 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3357380
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na to, že cieľ Akčného plánu z roku 2015 - vyššia kvalita i kvantita zdrojov 

pre MSP sa nepodarilo dosiahnuť. Autori tvrdia, že časom ÚKT sa premenila 

na politický nástroj, ktorý súčasne chce podporovať sektor MSP, a súčasne 

zvyšuje súkromné financovanie veľkých štátnych a európskych 

infraštruktúrnych projektov. Do úvahy sa berú viac politické než ekonomické 

potreby. To samozrejme podkopáva snahu o redukciu tvorby systémového 

rizika a jeho rozširovania vo finančnom sektore.  

 

Nový akčný plán pre ÚKT (2020) 

V septembri 2020 EK prijala nový akčný plán pre ÚKT, ktorý vznikol na 

základe odporúčaní skupiny 28 odborníkov (tzv. Fórum na vysokej úrovni 

pre kapitálové trhy)32. Odborníci však reprezentovali len finančný sektor, 

predovšetkým veľké spoločnosti, ale nie verejnosť, ani ostatných 

zainteresovaných, vrátane malých finančných spoločností. Zadávatelia túto 

problematiku, žiaľ, zúžili len na pohľad a záujmy veľkých finančných 

spoločností.  

 

Únia kapitálových trhov je podľa dokumentu EK “Únia kapitálových trhov 

pre ľudí a podniky – nový akčný plán”33 dôležitá pre plnenie všetkých 

kľúčových cieľov hospodárskej politiky EÚ, ku ktorým patria:  

• obnova po pandémii spôsobenej ochorením COVID 19;  

• inkluzívne a odolné hospodárstvo, ktoré pracuje pre všetkých; 

• prechod na digitálne a udržateľné hospodárstvo;  

• strategicky otvorená autonómia v čoraz komplexnejšom globálnom 

hospodárskom kontexte.  

 

Obnova po pandémii 

Čo sa týka obnovy po pandémii COVID-19, EK hovorí o nevídanej 

hospodárskej kríze, ktorú chce riešiť obrovskými verejnými investíciami, tzv. 

Plán obnovy, do ekonomík členských štátov. ÚKT je dôležitá pre plán obnovy 

 
32 Členmi tohto fóra boli väčšinou predstavitelia veľkých inštitúcií, štátov a akademickej sféry. 

Podobne sa v EÚ robia rozhodnutia, keď najväčší priestor dostávajú zástupcovia ekonomicky 
najsilnejších organizácií. Zoznam a afiliácie sú tu: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/do
cuments/191118-cmu-high-level-forum-members_en.pdf 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0590&from=EN 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/191118-cmu-high-level-forum-members_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/191118-cmu-high-level-forum-members_en.pdf
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EÚ. Na to, aby Komisia získala nevyhnutné financovanie pre EÚ, budú 

potrebné hlboké a likvidné kapitálové trhy. Takáto veľká emisia je zároveň 

príležitosťou pre finančný systém EÚ, či dokáže pre finančné nástroje 

denominované v eurách pritiahnuť viac investorov, čím podporí 

medzinárodnú úlohu eura. Problematickými sú tu dve veci, jednak či verejné 

investície nebudú vytláčať súkromné a tiež, či EK neplánuje vo veľkej miere 

napožičiavané zdroje prerozdeliť súkromnému sektoru, čo zvýši samozrejme 

morálny hazard. Otázkou je aj, či mohutná mobilizácia zdrojov pre verejný 

sektor, ktorá tak významne posilní jeho postavenie, bude tým správnym 

riešením v globalizovanom svete. Návratnosť týchto zdrojov, ktorá je často 

otázna, je však ďalšia dôležitá otázka. 

 

Starnutie populácie 

Inkluzívnym hospodárstvom sa rozumie zvládaniu výziev súvisiacich so 

starnúcim obyvateľstvom v Európe. Silné trhovo založené dôchodkové 

systémy majú potenciál na to, aby dopĺňali verejné dôchodky a lepšie 

pokrývali potreby starnúceho obyvateľstva, a to za predpokladu, že budú 

koncipované inkluzívnym spôsobom34 a tak, aby mali široký záber. Cieľom 

ÚKT podľa EK je zabezpečiť, aby kapitálové trhy slúžili ľuďom (čo je však len 

populistické politické heslo) a ponúkali im udržateľné investičné príležitosti 

a silnú ochranu investorov. Silná ochrana investorov však znamená obvykle 

aj nízke riziko a to zas znamená nízky výnos investícií.  

 

Digitalizácia a udržateľnosť 

Prechod na digitálne a udržateľné hospodárstvo (myslí sa tým najmä 

uhlíková neutralita do roku 2050) si vyžaduje obrovské investície, ktoré ÚKT 

by mohla pomôcť zmobilizovať a nasmerovať. Európska zelená dohoda je 

stratégiou EÚ pre rast a plánom, ako zabezpečiť udržateľnosť hospodárstva 

EÚ. EK odhaduje, že v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím bude 

každoročne potrebných dodatočných 350 miliárd EUR na investície 

súvisiace s energetikou, aby sa splnil cieľ, ktorým je znížiť do roku 2030 

emisie skleníkových plynov o 55 %. Cieľom investičného plánu Európskej 

zelenej dohody je podporovať udržateľné investície. Na pokrytie týchto 

 
34 Myslí sa tým najmä účasť na zamestnaneckých dôchodkových systémoch.  
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potrieb financovania však samozrejme nebudú postačovať verejné 

prostriedky. Je potrebný efektívny jednotný trh pre kapitál, ktorý 

zmobilizuje potrebné súkromné prostriedky a zabezpečí, že do rozhodnutí 

o financovaní sa dôsledne začlenia aspekty udržateľnosti (čiže pôjde o 

selektívne investície a politici budú mať čo povedať - cez Taxonómiu EÚ35 - 

do ktorých oblastí sa má investovať a do ktorých nie, pričom sporných oblastí 

je (možno až fatálne) veľa počínajúc jadrovou energetikou, cez zemný plyn, 

živočíšnu výrobu atď.).  

 

ÚKT je však podľa EK dôležitá najmä pre tzv. digitalizáciu, čiže všemožné 

aplikácie informačných technológií do všetkých oblastí ľudskej činnosti. 

Inovatívne podniky v tejto oblasti potrebujú financovanie, ktoré dokážu 

poskytnúť práve kapitálové trhy, pretože mnohým takýmto podnikom chýba 

fyzická zábezpeka potrebná na bankové úvery. To znásobuje nutnosť prehĺbiť 

úniu kapitálových trhov. V súvislosti s tým Komisia predložila stratégiu pre 

digitálne financie36, ktorej cieľom je využiť potenciál digitálnych financií 

z hľadiska inovácií a hospodárskej súťaže a zároveň zmierňovať riziká. Žiaľ, 

táto stratégia pod zámienkou zmierňovania rizík vytvára priveľa 

administratívnych bariér a zabráni tomu, aby sa EÚ mohla stať 

celosvetovým inovačným hubom pre digitálne financie. 

Kameňom úrazu je štvrtá priorita, ktorá prináša princíp „rovnaká 

činnosť, rovnaké riziko, rovnaké pravidlá“, so zámerom zaručiť 

rovnaké podmienky pre existujúce finančné inštitúcie a nových 

účastníkov trhu. Inými slovami, veľkí hráči si zabezpečili, že súčasný 

regulačný rámec ostane zachovaný a nové firmy sa mu musia prispôsobiť, čo 

je takmer nemožné vzhľadom na rozsiahlosť a komplikovanosť regulácie. 

Komisia explicitne uviedla, že digitálne financie môžu pre existujúce 

regulačné a dozorné rámce predstavovať väčší problém pri zabezpečovaní 

finančnej stability, ochrany spotrebiteľov, integrity trhu, spravodlivej 

hospodárskej súťaže a bezpečnosti. Je preto ilúziou sa domnievať, že súčasný 

regulačný rámec môže podnietiť rozvoj digitalizácie, bez ohľadu, či bude 

existovať ÚKT alebo nie.   

 
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852 - nariadenie plus 

množstvo delegovaných aktov a noviel 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0591&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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EK očakáva, že ÚKT tiež napomôže lepšie rozložiť riziká v rámci Únie 

prostredníctvom cezhraničného vlastníctva akcií podnikov (akciové trhy sú 

silným distribútorom rizika). Akciové trhy sú lepšie schopné absorbovať šoky 

než úverové financovanie, a preto sú celkovo stabilnejšie.  

 

Predstavitelia Únie tiež veria, že akciové trhy by mohli urýchliť transformáciu 

na nízkouhlíkovú ekonomiku. Existuje nerecenzovaná štúdia37, ktorá tvrdí, 

že uhlíková stopa ekonomiky sa znižuje, ak získava vyšší podiel financovania 

z akciového trhu než cestou úverov či dlhopisov. Jej autori tvrdia, že sa to 

deje prostredníctvom dvoch kanálov:  

• Akciové trhy realokujú zdroje smerom k menej znečisťujúcim sektorom;  

• Akciové trhy tlačia uhlíkovo náročné sektory, aby vyvíjali a využívali 

technológie, ktoré znižujú emisie CO2
38. 

 

Vyrovnávanie rozdielov v rámci Únie 

Komisia sa domnieva, že ÚKT umožní menším kapitálových trhom dobehnúť 

tie väčšie a rozvinutejšie a miestnym spoločnostiam stať sa globálnymi 

aktérmi. Má tak podľa nej potenciál zvýšiť inovatívnosť 

a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva tak, aby dokázalo priamo 

čeliť globálnej konkurencii. Doterajší vývoj ÚKT však toto tvrdenie 

nepotvrdil, pretože fragmentácia kapitálových trhov pokračuje a v členských 

štátoch, kde kapitálový trh tvorí len veľmi malú časť HDP (napríklad do 1%) 

sa nič nemení a dominuje tam bankové financovanie podnikov, resp. 

inovatívne podniky (ak vôbec existujú) hľadajú financovanie mimo týchto 

štátov. Komisia tiež hovorí, že Brexit mal na ÚKT významný vplyv. Ešte viac 

posilnil potrebu EÚ mať dobre fungujúce a integrované kapitálové trhy. 

Kapitálové trhy EÚ sa skladajú z viacerých finančných centier rôznych 

veľkostí a špecializácií. Komisia verí, že lepší jednotný súbor pravidiel 

a účinný dohľad budú zásadne dôležité na to, aby sa zabránilo regulačnej 

arbitráži, taktizovaniu pri výbere súdu a „pretekom ku dnu“ v oblasti 

dohľadu. Inými slovami, chce tak zabrániť vzniku vnútornej konkurencie 

 
37 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2318~44719344e8.en.pdf 
38 Autori vyvinuli jednoduchý model, ktorý však nezahŕňa všetky javy v spoločnosti a 

ekonomike. Je otázne, či tu ide kauzalitu alebo len o koreláciu. Článok nebol recenzovaný. 
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v rámci EÚ, čo je veľmi sporný a škodlivý cieľ. Naopak, určitá možnosť 

arbitráže, existencia súťaže a konkurencie ako aj nutnosť hľadať optimálne 

podmienky investormi  zlepší prostredie pre investovanie ako také. 

 

Mobilizácia zdrojov 

Splnenie všetkých týchto ambicióznych cieľov si okrem toho bude vyžadovať 

značné investície, na ktoré ani zďaleka nebudú postačovať len verejné 

prostriedky a tradičné financovanie prostredníctvom bankových úverov. 

Komisia je presvedčená, že dobre fungujúce, hlboké a integrované kapitálové 

trhy dokážu poskytnúť taký rozsah finančnej podpory, aký je potrebný na 

prekonanie krízy a posilnenie transformácie. Ak majú podniky zostať 

solventné zo strednodobého a dlhodobejšieho hľadiska, potrebujú 

stabilnejšiu štruktúru financovania (teda nielen bankové úvery). Podniky 

potrebujú viac kapitálu na to, aby sa zotavili z hospodárskeho šoku a stal sa 

odolnejšími, čo platí najmä pre malé a stredné podniky. Únia kapitálových 

trhov teda nie je sama osebe cieľom, je však základnou politikou na 

dosiahnutie pokroku v oblasti kľúčových európskych priorít. Treba však 

povedať, že nie je ani všeliekom na problémy ekonomiky EÚ a náhradou 

reforiem. 

 

Postavenie eura 

Európska centrálna banka,  podľa vyjadrenia jej vedúcich predstaviteľov39, 

podporuje projekt ÚKT. Jedným z dôvodov je snaha o posilnenie 

medzinárodnej pozície eura. Hlboké a likvidné finančné trhy sú základom 

pre upevnenie medzinárodnej pozície spoločnej meny. Silnejšie postavenie 

eura zlepší transmisiu menovej politiky ECB a tým aj jej dosah. ÚKT tiež 

posilní Bankovú úniu vo viacerých smeroch - dá bankám nové príležitosti, 

vznikne viac produktov, ktoré banky budú môcť využívať a napríklad vznikne 

aj väčší priestor na riešenie zlých úverov. 

 

EK konštatovala, že pokrok od roku 2015 bol limitovaný a aj pomalý, ostávajú 

prekážky napríklad v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa dohľadu, daní 

a zjednotenia režimov riešenia platobnej neschopnosti. 

 
39 https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200902~c168038cbc.en.html 
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Komisia sa zaviazala prijať 16 opatrení s cieľom dosiahnuť tri kľúčové ciele: 

• podporovať zelenú, digitálnu, inkluzívnu a odolnú hospodársku obnovu 

lepším sprístupnením financovania európskym spoločnostiam; 

• dosiahnuť, aby bola EÚ pre ľudí ešte bezpečnejším miestom na dlhodobé 

sporenie a investovanie; 

• integrovať národné kapitálové trhy do skutočného jednotného trhu.  
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Tabuľka 1 Zoznam 16 opatrení a komentáre k nim 

# Opatrenie Komentár 

1 

Vytvorenie platformy pre celú EÚ 
(jednotný európsky prístupový bod), 
ktorá poskytne investorom 
bezproblémový prístup k informáciám 
o podnikoch v oblasti financií 
a udržateľnosti. 

Otázka je, prečo to chce robiť 
Komisia, a prečo majú investori byť 
informovaní o jej pohľade na 
ekologickú udržateľnosť projektov. 
Ide o škodlivé opatrenie. 

2 

S cieľom podporiť a diverzifikovať 
prístup malých a inovatívnych 
spoločnosti k financovaniu sa bude 
Komisia usilovať zjednodušiť pravidlá 
kótovania pre verejné trhy. 

Opatrenie má byť cielené a má sa 
týkať tzv. rastových trhov pre malé a 
stredné podniky. Podľa nášho 
názoru by sa zjednodušenie 
pravidiel malo týkať všetkých.  

3 

Preskúmať legislatívny rámec pre 
európske dlhodobé investičné fondy 
(ELTIF) s cieľom nasmerovať viac 
dlhodobého financovania do podnikov a 
projektov infraštruktúry, najmä takých, 
ktoré prispievajú k cieľu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu. 

ELTIF existujú od roku 2015, no 
nestreli sa s významným záujmom 
investorov. V súčasnosti existuje 27 
fondov, ktoré spravujú asi 2 mld. €. 
Problém je v obmedzenom rozsahu 
aktív (smú investovať do 
infraštruktúrnych projektov, 
nezalistovaných spoločností, MSP, 
duševného vlastníctva, plavidiel, 
lietadiel apod.) do ktorých investujú 
a v tom, že neexistujú nijaké daňové 
iniciatívy na podporu investovania 
do nich. Úspešnosť takýchto 
projektov sa niekedy ukáže po 
dlhšom čase a posúdiť ich riziko je 
veľmi náročné. Tieto otázky však 
navrhované zmeny neadresujú. 
Navyše je veľmi otázne, či investície 
do ESG projektov sa ukážu ako 
rentabilné z dlhodobého hľadiska. 
Keďže dlhodobé fondy slúžia najmä 
na účely financovania 
postproduktívneho veku, nemali by 
sa vystavovať nadmernému riziku. 
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4 

Odstrániť regulačné prekážky, aby mohli 
poisťovne dlhodobo investovať a aby sa 
zároveň nepoškodila finančná stabilita a 
ochrana poistencov. Takisto sa bude 
usilovať zabezpečiť náležitý 
prudenciálny prístup bánk k dlhodobým 
kapitálovým investíciám MSP. Okrem 
toho bude posudzovať možnosti 
podpory činností tvorby trhu zo strany 
bánk a iných finančných spoločností. 

Novelizácia smernice Solvency II a 
smernice o kapitálových 
požiadavkách bánk, ako aj 
nariadenia o kapitálových 
požiadavkách. Poisťovne majú dnes 
malý podiel na dlhodobých 
investíciách do ekonomiky, pretože 
dlhodobo investovať do akcií smú 
len od roku 2019. Vzniká aj snaha, 
aby banky investovali do dlhodobých 
projektov na vlastný účet. Obe tieto 
snahy sú výsledkom zbytočne silnej 
regulácie finančného sektoru v EÚ 
spojenej s veľmi uvoľnenou 
menovou politikou, ktorá dlhodobo 
komplikuje hľadanie príležitostí ako 
získať výnosov zo spravovaných 
aktív. Navyše súčasné obmedzenia 
investovania bánk a poisťovní do 
vysokorizikových aktív majú svoje 
dôvody z hľadiska riadenia rizík. 
Preto toto opatrenie považujeme za 
nebezpečné a potencionálne 
škodlivé. 

5 

Posúdiť výhody a uskutočniteľnosť 
zavedenia požiadavky, aby banky 
nasmerovali tie MSP, ktorých žiadosť o 
úver zamietli, na poskytovateľov 
alternatívneho financovania. 

Toto opatrenie je mikromanažment 
činnosti bánk. Navyše takéto 
postupovanie sa deje aj teraz bez 
existencie európskej legislatívy. 
Banky majú často uzavreté dohody 
napríklad s inštitúciami 
crowdfundingu, na ktoré odkazuje 
neúspešných žiadateľov o úver 
(retail i MSP). Opatrenie je úplne 
zbytočné. 
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6 

S cieľom rozšíriť sekuritizačný trh v EÚ 
sa preskúma súčasný regulačný rámec 
pre sekuritizáciu, aby sa posilnilo 
poskytovanie bankových úverov 
podnikom z EÚ, a to najmä malým a 
stredným podnikom 

Banky sa aj dnes môžu zbaviť 
niektorých svojich úverov 
poskytnutých inštitucionálnym 
investorom tak, že ich 
pretransformujú na obchodovateľné 
cenné papiere. Tento proces, ktorý 
sa nazýva sekuritizácia, umožňuje 
bankám preniesť úverové riziko a 
uvoľniť tak zdroje a kapitál na nové 
pôžičky podnikom. Toto opatrenie 
považujeme za rozumné, no 
existujúce obmedzenia pre MSP pri 
úverovaní majú svoje opodstatnenia, 
napríklad kvoli kratšej histórii, 
horšiemu úverovému ratingu a 
celkovo väčšej administratívnej 
náročnosti na poskytnutie 
jednotkového objemu úverov pre 
MSP. 
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7 

Posilniť postavenie občanov 
prostredníctvom finančnej gramotnosti. 
Posúdiť uskutočniteľnosť vytvorenia 
európskeho rámca finančných 
kompetencií. Posúdiť možnosť zaviesť 
požiadavku, aby členské štáty 
podporovali opatrenia v oblasti 
vzdelávania zamerané na finančnú 
gramotnosť, a to najmä pokiaľ ide 
o zodpovedné a dlhodobé investície. 

Vzdelávanie v oblasti financií je 
dôležité. V súčasnosti sa týka 
všetkých občanov, pretože si musia 
vytvárať rezervu na post-produktívny 
vek, keďže v dôsledku 
demografických zmien priebežné 
penzijné systémy budú schopné 
poskytovať dôchodky na úrovni 
životného minima. V článku 6 
Smernice EP a Rady 2014/17 o 
zmluvách o úvere pre spotrebiteľov 
týkajúcich sa nehnuteľností 
určených na bývanie sa členské 
štáty zaväzujú na presadzovanie 
opatrení na podporu vzdelávania 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o 
zodpovedné prijímanie úverov a 
riadenie dlhu, najmä v súvislosti s 
zmluvami o hypotekárnom úvere. 
Cieľom  je nadviazať na právny 
precedens stanovený v smernici 
o hypotekárnych úveroch, a to tak, 
že povinnosť členských štátov 
podporovať vzdelávacie opatrenia 
zamerané na finančné vzdelávanie 
spotrebiteľov v oblasti 
zodpovedného investovania sa 
stanoví v ďalších sektorových 
legislatívnych aktoch. Ukazuje sa 
však, že úroveň finančnej 
gramotnosti ostáva nízka a sú 
značné rozdiely medzi členskými 
štátmi - Príloha 4. Tiež je potrebné 
venovať pozornosť aj vzdelávaniu 
vlastníkov a orgánov MSP. 
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8 

Posúdiť platné pravidlá v oblasti odmien 
(pre sprostredkovateľov) a zverejňovania 
a v prípade potreby navrhne zmeniť 
existujúci právny rámec s cieľom 
zabezpečiť, aby bolo retailovým 
investorom poskytované nestranné a 
primerané poradenstvo, ako aj jasné a 
porovnateľné informácie o produktoch. 
Znížiť nadmerné informačné zaťaženie 
skúsených retailových investorov za 
predpokladu uplatnenia náležitých záruk. 
Zlepšiť úroveň odbornej kvalifikácie 
poradcov v EÚ a posúdiť 
uskutočniteľnosť vytvorenia značky pre 
finančných poradcov v celej EÚ. 

Pri rôznych diskusiách o právnej 
úprave MiFID II sa diskutovalo o 
nadmernom infomačnom zaťažení 
retailových investorov, ktoré im 
zväčša komplikovalo posudzovanie 
vhodnosti produktov pre vlastné 
potreby. Snaha o čo najväčšiu 
bezpečnosť retailových investorov 
vedie potom k situácii, že títo 
investori sa vyhýbajú investíciám na 
kapitálových trhoch. Domnievame 
sa, že v tomto prípade by bolo 
vhodnejšie zjednodušiť proces 
informovania týchto investorov a ja 
za cenu zníženia úrovne ich 
domnelej bezpečnosti. Požiadavky 
na odbornosť poradcov sú aj dnes 
vysoké a tí vždy majú istý konflikt 
záujmov (ako všetci predajcovia, 
napríklad predajcovia áut, 
elektroniky, farmaceuti apod.). Tento 
konflikt záujmov je inherentný a nie 
je možné ho administratívne 
odstrániť. Aj tu by bolo lepšie 
nevytvárať ďalšie administratívne 
prekážky a nechať trh, aby zlých 
finančných poradcov eliminoval 
sám. 
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9 

Vytvoriť prehľady o dôchodkových 
systémoch na uľahčenie monitorovania 
primeranosti dôchodkov (z verejných 
zdrojov) v členských štátoch. 
Vypracovať osvedčené postupy týkajúce 
sa zriadenia vnútroštátnych systémov 
sledovania vlastného budúceho 
dôchodku pre občanov. Uskutočniť 
štúdiu zameranú na analýzu postupov 
automatickej registrácie, pričom by sa 
mohli analyzovať aj ďalšie postupy na 
podnietenie účasti na zamestnaneckých 
dôchodkových systémoch s cieľom 
vypracovať osvedčené postupy pre 
takéto systémy v členských štátoch. 

EIOPA pripravuje návrh súboru 
indikátorov, ktoré by mali členské 
štáty o penziách zverejňovať. V 
súčasnosti existuje správa o 
adekvátnosti penzií v EÚ, ktorú 
vypracúva Výbor pre sociálnu 
ochranu DG EMPL Európskej 
komisie. EIOPA tiež pripravuje 
správu o najlepších praktikách 
ohľadne informovania občanov o ich 
celkovom budúcom dôchodku zo 
všetkých zdrojov, do ktorých 
prispievajú. Oba tieto návrhy na 
zlepšenie informovania o budúcich 
penziách považujeme za užitočné, 
hoci v niektorých členských štátoch 
sa takéto informácie už poskytujú 
alebo sa budú poskytovať. 
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10 

S cieľom znížiť náklady cezhraničných 
investorov a zabraňovať daňovým 
podvodom, Komisia navrhne spoločný a 
štandardizovaný systém pre úľavu na 
zrážkovej dani v mieste pôvodu v celej 
EÚ. 

Zdaňovanie predstavuje vážnu 
prekážku brániacu cezhraničnému 
investovaniu. Daňové zaťaženie pri 
cezhraničných investíciách ako také 
však nemusí byť tou kľúčovou 
prekážkou a ani nemusí nevyhnutne 
vyžadovať harmonizáciu daňových 
zákonníkov alebo sadzieb. 
Najväčšie bremeno je spôsobené 
odlišnými, zložitými, zdĺhavými a na 
podvody náchylnými postupmi 
vrátenia dane zadržanej pri 
cezhraničných investíciách. Tieto 
administratívne postupy vedú 
k značným nákladom, ktoré 
odrádzajú od cezhraničných 
investícií v prípadoch, keď sa musia 
dane z výnosov z investície zaplatiť 
tak v členskom štáte, v ktorom sa 
investícia vykonala, ako aj 
v členskom štáte investora, a vrátia 
sa až následne po zdĺhavom 
a nákladnom procese. Z tohto 
dôvodu najväčšiu pozornosť treba 
venovať maximálnemu zníženiu 
administratívneho zaťaženia pri 
zdaňovaní výnosov cezhraničných 
investícií. Samotné zníženie dane je 
potom druhotná záležitosť. 
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11 

S cieľom zvýšiť predvídateľnosť 
výsledkov insolvenčných konaní 
Komisia bude iniciovať minimálnu 
harmonizáciu alebo vyššiu konvergenciu 
v cielených oblastiach právnych 
predpisov o nebankovej platobnej 
neschopnosti. Okrem toho spoločne s 
Európskym orgánom pre bankovníctvo 
bude Komisia skúmať možnosti 
zlepšenia poskytovania údajov 
členskými štátmi s cieľom umožniť 
pravidelné posudzovanie účinnosti 
vnútroštátnych režimov vymáhania 
úverov. 

Režimy insolvenčných konaní sa v 
EÚ značne odlišujú (viď Príloha 2) a 
cezhraniční investori nevedia čo ich 
čaká ak sa ich investícia dostane do 
takého konania. Lepšie informácie a 
istá úroveň harmonizácie môžu 
podporiť cezhraničné investovanie. 
Rovnako výsledky insolvenčných 
konaní a podpora veriteľov sa v 
jednotlivých ČS veľmi líšia ako 
ukázala analýza z roku 2019 (Príloha 
3). Viac informácií a možnosť 
porovnať stav v členských štátoch je 
vhodným nástrojom na 
konvergenciu v tejto oblasti*. 
Zeefektívnenie insolvenčných 
konaní v celej EÚ je kľúčové. 

12 

S cieľom uľahčiť zapojenie investorov, a 
to najmä cez hranice sa posúdi jednak 
možnosť zaviesť harmonizovanú 
definíciu „akcionára“ pre celú EÚ a 
súčasne aj to, či a ako možno viac 
objasniť a harmonizovať pravidlá 
upravujúce interakciu medzi investormi, 
sprostredkovateľmi a emitentmi, pokiaľ 
ide o uplatňovanie hlasovacích práv a 
spracovávanie korporátnych udalostí. 
Komisia takisto preskúma možné 
vnútroštátne prekážky v používaní 
nových digitálnych technológií v tejto 
oblasti. 

Hľadajú sa spôsoby ako lepšie 
zapojiť všetkých akcionárov do 
riadenia spoločností bez ohľadu na 
na geografickú vzdialenosť cestou 
využitia IT technológií. Tie by sa mali 
využiť na všetky kroky vyžadujúce 
účasť akcionárov ako sú napríklad 
valné zhromaždenia, vyplácanie 
dividend, informovanie akcionárov. 
Jednotný celoeurópsky prístup 
zabráni rôznym výkladom 
európskych smerníc, ktoré by mohli 
vytvárať dodatočné administratívne 
bariéry pre výkon akcionárskych 
práv (tam sú obzvlášť zraniteľní 
retailoví akcionári).  
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13 

Vytvorenie služieb cezhraničného 
vyrovnania, tj. cezhraničné poskytovanie 
služieb centrálnymi depozitármi cenných 
papierov (CDCP) na základe CDCP pasu 
a súčasne možnosť udeliť CDCP 
povolenie, aby určili úverové inštitúcie 
alebo aby oni sami poskytovali vedľajšie 
služby bankového typu. 

Možnosť, aby CDCP pôsobili 
cezhranične a mohli poskytovať 
vedľajšie služby bankového typu 
(ako napr. poskytovanie peňažných 
účtov účastníkom systému 
vyrovnania transakcií s cennými 
papiermi a držiteľom účtov cenných 
papierov a prijímanie vkladov od 
týchto subjektov) považujeme za 
prínosný, pretože sa môže vytvoriť 
celoeurópska súťaž v poskytovaní 
služieb CDCP, čo povedie k 
zvýšeniu kvality a zníženiu cien 
týchto služieb**. 
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Zriadenie účinného a komplexného 
poobchodného konsolidovaného 
informačného systému (CT) pre akciové 
finančné nástroje a finančné nástroje 
podobné akciám. 

Vznik konsolidovaného 
informačného systému 
predpokladala už právna úprava 
MiFID 2, no systém zatiaľ neexistuje, 
hoci by bol užitočným nástrojom pri 
investovaní. V Spojených štátoch 
takéto integrované databázy existujú 
od 70. rokov. Hlavným problémom 
je, že dnes existuje mnoho menších 
vlastníkov údajov (obchodné miesta, 
systematickí internalizátori a 
schválené miesta zverejňovania 
(APA)), ktoré majú rôzne podmienky 
na získavanie údajov a riadia sa 
odlišnými pravidlami. Neberú sa do 
úvahy finančné dopady na týchto 
menších vlastníkov údajov (malé 
burzy napr.), čo je typický problém 
nedostatku proporcionality a 
podceňovania negatívnych 
dôsledkov opatrení. Protirečivosť 
týchto pravidiel bráni vzniku CT. 
Snaha, aby vznikol CT ako súčasť 
ESMA tieto problémy nevyrieši, 
navyše systém, ktorý by za iných 
legislatívnych okolností mohol 
existovať ako trhová entita (prípadne 
by ich mohlo vzniknúť viac), bude 
financovaný z verejných zdrojov. EK 
konečne prišla s konkrétnym 
návrhom ako vytvoriť jednotný 
konsolidovaný informačný systém 
pre akcie i dlhopisy poskytujúci údaje 
v takmer reálnom čase v novembri 
2021#. Návrh však vyvolal rôzne 
reakcie, ktoré odrážajú zložitú 
štruktúru európslych obchodovacích 
miest.  
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Posilnenie rámca ochrany a uľahčenia 
investícií v EÚ. Budú to tieto oblasti: 
• hmotnoprávne pravidlá na 

zabezpečenie dôslednej 
a predvídateľnej ochrany investícií 
v rámci EÚ; 

• zlepšením účinnosti mechanizmu 
riešenia sporov na vnútroštátnej 
úrovni a/alebo úrovni EÚ, pričom sa 
zaručí prístup k vnútroštátnym 
súdom; 

• opatrenia na uľahčenie investícií, 
napríklad konsolidácia informácií 
o právach a príležitostiach 
investorov v jednotnom prístupovom 
bode a podpora mechanizmov pre 
preventívne riešenie problémov 
zainteresovanými stranami, ako aj 
riešenie sporov v priateľskom duchu. 

Tieto návrhy sú zatiaľ veľmi 
všeobecné a Komisia zatiaľ 
nešpecifikovala ako konkrétne 
plánuje zmeniť pravidlá ochrany 
investícií, ani ako chce zlepšiť 
mechanizmus riešenia sporov na 
súdoch v členských štátoch (na ktoré 
nemá žiaden dosah). Tieto body 
neboli medzi odporúčaniami Fóra na 
vysokej úrovni (HLF), ktoré 
pripravovalo podklady pre tento 
akčný plán. HLF odporúčalo vznik 
Jednotného prístupového bodu na 
uľahčenie informovanosti investorov, 
čo je rozumné opatrenie, no otázkou 
je, či má byť Komisia (alebo jej 
súčasť) ten subjekt, ktorý zbiera 
informácie pri financovaní z 
verejných zdrojov. Otázkou je, či to 
nie je obchodná aktivita, ktorou by sa 
mali zaoberať trhové subjekty***.   
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Vytvorenie vylepšeného jednotného 
súboru pravidiel pre kapitálové trhy 
posúdením potreby ďalšej harmonizácie 
pravidiel EÚ a monitorovaním pokroku 
dosiahnutého pri konvergencii dohľadu. 
Na základe zhodnotenia toho, čo sa 
dosiahlo sa navrhnú opatrenia pre 
silnejšiu koordináciu dohľadu alebo 
priamy dohľad zo strany európskych 
orgánov dohľadu (ESA). 

Toto opatrenie je pravdepodobne 
najdôležitejšie zo všetkých 16 
opatrení pre budovanie jednotného 
kapitálového trhu v EÚ. 
Konvergencia výkonu dohľadu nad 
finančným trhom je totiž nutná v 
podmienkach jednotného trhu, no 
otázny je vznik nejakej európskej 
dohliadacej autority, podobne ako je 
to u dohľadu nad úverovými 
inštitúciami, kde veľkú časť 
právomocí prevzala ECB (napríklad 
povolenia novým bankám). Tu sa EK 
vyjadrila opatrne. Pre dohliadané 
subjekty je v súčasnosti často taká 
situácia, že sa stráca diskusia s 
orgánom dohľadu (európska autorita 
nie je súčasťou konania) a 
rozhodnutia orgánov dohľadu 
nemusia zohľadňovať rôzne 
individuálne aspekty. Takisto 
európska autorita ako orgán dohľadu 
nemusí niektoré svoje rozhodnutia 
vysvetľovať a stráca sa aspekt 
zodpovednosti za ne (niesť vlastnú 
kožu na trh). Otázke centralizácie 
dohľadu nad kapitálovým trhom sa 
venujeme v podkapitole nižšie. 

 
 
 
 * 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/docume

nts/191203-study-loan-enforcement-laws_en.pdf 

** Celý zoznam týchto služieb je uvedený v oddieli C prílohy Nariadenia EP a Rady (EÚ) 909/2014 o o 

zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných 

papierov. 

*** 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/docume

nts/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf 

# https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211125-proposal-consolidated-tape_en.pdf 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/191203-study-loan-enforcement-laws_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/191203-study-loan-enforcement-laws_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211125-proposal-consolidated-tape_en.pdf
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Indikátory na monitorovanie pokroku pri budovaní ÚKT 

Európska komisia navrhla sadu indikátorov, ktoré by mali sledovať, ako sa 

EÚ darí napĺňať tri ciele Únie kapitálových trhov: 

• zaistiť dostupnejšie financovanie pre podniky; 

• urobiť z Únie ešte bezpečnejšie miesto pre občanov na sporenie a 

dlhodobé investovanie a  

• Integrovať národné finančné trhy do skutočne jednotného trhu. 

 

Na základe štúdie40 Komisia navrhla súbor 34 indikátorov41, ktoré doplnia 

hodnotenie pokroku ako sa darí pri napĺňaní 16 opatrení opísaných vyššie. 

Indikátory majú nasledovné vlastnosti: 

• silný vzťah k napĺňaniu cieľov ÚKT; 

• sú dostupné pre všetky členské štáty najmenej od roku 2015. 

 

Pre prvý cieľ - zaistiť dostupnejšie financovanie pre podniky v EÚ Komisia 

navrhla 19 indikátorov (Príloha 5A), pre druhý cieľ - bezpečné miesto pre 

retailové sporenie a dlhodobé investovanie je navrhnutých 8 indikátorov 

(Príloha 5B) a tretí cieľ – integrácie finančných trhov bude sledovať 7 

indikátorov (Príloha 5C). Uvedená množina indikátorov nie je konečná 

a množina indikátorov by sa mala prehodnocovať každoročne. Indikátory by 

sa mali pridávať či meniť vtedy, ak budú k dispozícii použiteľné štatistické 

údaje alebo údaje z prieskumov. Komisia uvažuje o indikátoroch ako náklady 

na IPO, ceny trhových údajov, odpredaj zlyhaných úverov, úroveň finančnej 

gramotnosti, stav insolvenčného konania či údaje o finančných poradcoch a 

penziách. Komisia plánuje rozšíriť indikátory tiež o také, čo budú 

charakterizovať rozvoj financovania ESG projektov a digitalizácie, najmä  

vykazovanie údajov o udržateľnosti, ako vykazovanie podľa Taxonómie EÚ a 

podľa pripravovanej Smernice o vykazovaní udržateľnosti podnikov 

(Corporate Sustainability Reporting Directive). Sanozrejme, takýto prístup 

je do istej účelový, na druhej strane je jasné, aké ďalšie indikátory má 

Komisia v pláne pridávať. 

 
40 EV0120328ENN.en.pdf 
41 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu
ments/210609-capital-markets-union-indicators_en.pdf 
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Treba povedať, že súčasné tri hlavné ciele ÚKT sa pomerne líšia od 

pôvodného zámeru sformulovaného ešte v roku 2015. Tie obsahovali: 

• financovanie pre inovácie, startupy a nekótované spoločnosti; 

• uľahčiť podnikom vstúpiť na verejné trhy a tam získavať kapitál; 

• podpora dlhodobých investícií, udržateľných a infraštruktúrnych 

projektov; 

• podpora retailových a inštitucionálnych investícií; 

• zvýšenie kapacity bánk na financovanie širšej ekonomiky; a 

• uľahčenie cezhraničného investovania. 

 

Predchádzajúce ciele v oblasti financovania podnikov boli konkrétnejšie než 

súčasné. Novinkou je zdôraznenie otázky bezpečnosti pre investorov, čo 

môže byť kontraproduktívne, najmä v súčasnosti, keď investori musia na 

seba prevziať isté investičné riziko, pokiaľ majú získať výnosy prevyšujúce 

infláciu. Zámer vytvoriť jednotný trh ide ďalej než v roku 2015, pričom tento 

posun vyvolal Brexit, pretože EÚ takto stratila významný centralizujúci 

prvok, ktorým bol Londýn. Vznikla tak sieťová štruktúra s viacerými 

centrami, ktorá podľa EK potrebuje zvýšiť konektivitu medzi jednotlivými 

centrami.  

 

Indikátory na úrovni členských štátov 

Indikátory sú zostavené tak, že sa dajú spoľahlivo a s jednotnou metodikou 

získať pre všetky členské štáty. Tak bude možné merať pokrok jednotlivých 

členských štátov pri rozvoji lokálnych kapitálových trhov, a súčasne posúdiť 

aký majú dopad dodatočné opatrenia na úrovni členských štátov. 

 

Vplyvy iných faktorov než legislatívy na indikátory 

Indikátory sa budú vyhodnocovať na ročnej báze. Treba zdôrazniť, že na ich 

hodnoty budú okrem novej legislatívy pôsobiť aj iné faktory ako napríklad 

ekonomický cyklus, geopolitický vývoj či pohyb na finančných trhoch. Z toho 

dôvodu bude treba pristupovať k hodnoteniu medziročnej zmeny indikátorov 

opatrne. Na hodnoty indikátorov vplývajú tiež faktory, ktoré sú mimo dosahu 

verejných politík: štruktúra ekonomiky, rozsah informačnej asymetrie v 

danom členskom štáte a morálneho hazardu (voľba medzi investíciou do 
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akcií alebo dlhu), tradície, finančná gramotnosť občanov, veková štruktúra, 

stav verejných penzijných systémov, náklady (nielen finančné) na 

sprostredkovanie rôznych finančných produktov, home bias42 (informácie, 

jazyk, administratívne komplikované zdanenie výnosov).  

 

Poznámka k home bias 

Mieru home bias merajú indikátory 29 a 30. Home bias je v EÚ pomerne 

vysoký, ale rôzne štáty vykazujú odlišné hodnoty. V rámci eurozóny je okolo 

70% a je zhruba o 20 percentuálnych bodov nižší než v nových členských 

štátoch v strednej a východnej Európe (CEE, čo je samozrejme pochopiteľné 

vzhľadom na existujúce subjektívne bariéry). Trend je však pozitívny 

(napríklad v strednej a východnej Európe klesol od roku 2008 z 94% na 88%)  

a home bias postupne klesá v takmer celej EÚ43.  

 

Home bias úzko súvisí s odolnosťou jednotlivých členských štátov voči 

idiosynkratickým šokom. Cezhraničné vlastníctvo cenných papierov v čase 

krízy pomáha domácnostiam udržať spotrebu, a tak absorbovať šok.  Dôležité 

sú cezhraničné investície v iných štátoch, ale aj diverzifikované investície z 

rôznych štátov v danom štáte (rôznorodé portfólio investorov pridáva na 

odolnosti pri kríze v niektorom štáte, znižuje riziko stiahnutia investícií). 

Úroveň diverzifikácie dlhopisových a akciových investícií sa v EÚ značne 

odlišuje. Kým v CEE je okolo 45%, v ostatných členských štátoch sa blíži k 

60%. To znamená, že v pôvodných členských štátoch EÚ (pred 2004) asi 40% 

šoku na HDP sa rozšíri ďalej do spotreby. Na porovnanie, v Spojených 

štátoch to dosahuje až 80%. Hlavný kanál sú tu úverové trhy, na ne pripadá 

asi 75% podiel, na kapitálové trhy približne 25% podiel.  Úverovanie v 

zahraničí stabilizuje ekonomiku, pretože riziká sú rozdelené medzi domácu 

a zahraničnú ekonomiku.  

 

 
42 Home bias je tendencia investorov držat disporoporčne vyšší podiel domácich aktív vo 

svojom portfóliu. Zníženie home bias svedčí o raste cezhraničného zdieľania rizika. Príčinou 
tohto javu sú najmä nerovnomerné informácie, jazyková bariéra, komplikácie pri zdaňovaní 
výnosov z cezhraničných aktív.  
43 Michela Nardo, Nathalie Ndacyayisenga, Filippo Pericoli a Pilar Poncela: JRC.B1 contribution 

to the SWD on the Movement of Capital and the Freedom of Payments, JRC Technical reports, 
2018, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110773 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110773
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Dostupnosť a kvalita údajov 

Dostupnosť údajov o finančnej integrácii a rôznych štruktúrach vo 

finančnom sektore je obmedzená. Niektoré údaje sa musia získavať od 

súkromných inštitúcií a ich metodika, kvalita a porovnateľnosť nie je jasná. 

Rovnako existujú medzery pri údajoch z verejných zdrojov, ako napríklad 

keď ECB zbiera niektoré údaje len z eurozóny.  

 

Vzťah indikátorov a samotných cieľov ÚKT 

Ak máme indikátory, ktoré merajú priamo ako sa vyvíja financovanie cez 

kapitálový trh (ako napríklad č. 1 podiel financovania z finančného trhu, či č. 

2 a 3, podiel IPO na HDP, ide o indikátory, ktoré majú istý vzťah k cieľu ÚKT, 

ktorým je zlepšenie prístupu podnikov k financovaniu. Treba však upozorniť, 

že aj zlepšenie takýchto indikátorov nemusí vždy znamenať napĺňanie cieľa 

ÚKT. Je nutné mať na pamäti, že indikátory pokrývajú len časť trhu a ukazujú 

na tých, ktorí financovanie získali. Mieru úspešnosti merať presne nevieme, 

a ani odhadnúť stratené príležitosti.  

 

Jeden z príkladov limitovaného záberu indikátorov je evolúcia korporátneho 

financovania. V Prílohe 6A je uvedená štruktúra záväzkov európskych 

nefinančných korporácií. Z nej vidieť, že pri svojom financovaní sa podniky 

spoliehajú na bankové úvery, financovanie z verejných kapitálových trhov 

(kótované akcie, dlhopisy), no v značnej miere aj na súkromné financovanie 

(neobchodovateľné akcie) a nebankové úvery, napríklad v rámci 

holdingových štruktúr, lízingu, faktoringu a grantov. Podiel nebankového 

financovania zo zdrojov mimo finančného trhu pritom rastie. Tento vývoj 

však indikátory nebudú mapovať. 

 

V segmente retailových investorov (domácnosti) je situácia ešte 

komplikovanejšia. Jednak časť finančných aktív majú v nástrojoch, ktoré nie 

sú trhové nástroje (neobchodované akcie, úvery iným subjektom, benefity z 

neživotného poistenia), a súčasne bohatstvo tvoria aj nefinančné aktíva 

(nehnuteľnosti, umelecké diela a iné zberateľské predmety, šperky a pod.). 

Indikátory pritom sledujú len časť finančných aktív, a to trhové nástroje. 

Okrem toho aj porovnania s inými štátmi mimo EÚ je pomerne 
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komplikované pre nedostatok porovnateľných údajov. Je možné porovnať 

údaje OECD pre Spojené štáty, Nórsko a Spojené kráľovstvo.  

 

V Spojených štátoch prevažuje priame vlastníctvo dlhopisov a akcií, ktoré 

tvoria takmer 70% aktív domácností44. V EÚ je to asi 16,5%, v Spojenom 

kráľovstve 13% a v Nórsku 12%. Ak vezmeme do úvahy aj sprostredkované 

vlastníctvo dlhopisov a akcií cez investičné a penzijné fondy a poistky, tak v 

Spojených štátoch tvoria priamo a nepriamo držané akcie a dlhopisy až 85% 

celkových finančných aktív domácností45. V EÚ je to 60%, v Spojenom 

kráľovstve 72% a v Nórsku 30%. 

 

Časové oneskorenie 

Merať dopady legislatívnych aj nelegislatívnych krokov obsiahnutých v 

akčnom pláne bude tiež problematické, pretože prijatie a implementácia 

všetkých zmien si vyžaduje čas. Naviac, rôzne kroky si vyžadujú rôzne časy. 

Napríklad ustanovenia smerníc musia prejsť transpozíciou do legislatívy 

členských štátov, no ustanovenia direktív platia okamžite. Ďalší čas si 

vyžaduje implementácia opatrení u účastníkov trhu. Ďalšie oneskorenie - 

niekoľko mesiacov - vznikne pri vykazovaní údajov pre štatistiku a jej 

zverejnenie. 

 

Zotrvačnosť podnikov 

Určitá systémová inercia (napríklad existujúca prevaha bankového 

financovania a nechuť to zmeniť) spôsobí, že zmeny budú postupovať v 

pomalom tempe, a zmeny sa objavia najprv najmä u inovatívnych firiem. 

Všeobecne treba zdôrazniť, že sila tejto zotrvačnosti je veľká. Ako ukázal 

výskum Európskej investičnej banky (EIB) z roku 201846, spoločnosti (zväčša 

MSP) sú ochotné platiť za dlhové financovanie úrokovú mieru, ktorá je o 250 

bodov vyššia než cena akciového financovania. Táto výrazné preferencia dlhu 

 
44 V tomto prípade aktíva tvoria akcie, dlhopisy, vklady a hotovosť. 
45 V tomto prípade sa aktíva skladajú z hotovosti, vkladov, akcií, dlhopisov, akcie/podiely 

investičných fondov, pohľadávky voči poisťovniam a penzijným fondom. 
46 Philipp-Bastian Brutscher a Christopher Hols: The corporate equity puzzle, EIB Working 

Papers 2018 / 03, 
https://www.eib.org/attachments/efs/economics_working_paper_2018_03_en.pdf 
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sa dá čiastočne (publikácia uvádza 72%) vysvetliť výhodnejším zdanením 

dlhu a strachom o stratu kontroly nad podnikom. Zvyšok treba pripísať 

zotrvačnosti, nechuti voči možným novým akcionárom a faktu, že tým sa 

mení zásadne paradigma celého podniku. 

 

Dopady exogénnych a iných než štrukturálnych vplyvov 

Zmeny indikátorov budú ovplyvňovať aj udalosti a opatrenia, ktoré sa 

netýkajú ÚKT. Je veľmi náročné, často až nemožné, očistiť indikátory o tieto 

vplyvy. Pri posudzovaní opatrení vo finančnom sektore na rast ekonomiky sa 

obvykle používajú dlhé časové rady s päťročnými priemermi, najmä preto, 

aby sa odstránil vplyv ekonomického cyklu a krátkodobé vplyvy. Preto pri 

posudzovaní indikátorov bude nutné zobrať do úvahy jednak krátkodobé 

vplyvy a vplyv cyklu.  

 

Porovnávanie údajov medzi štátmi 

Porovnávanie štatistických údajov medzi EÚ a štátmi ako Spojené štáty, 

Japonsko, Čína a pod. je vždy problematické kvôli odlišnostiam v metodike, 

vykazovaní, rôznym režimom zdanenia a ďalším rozdielom. Je len niekoľko 

základných, porovnateľných údajov, ktoré poskytujú databázy OECD, 

Svetovej banky a MMF. Príkladom je problematická porovnateľnosť údajov 

o financovaní firiem venture kapitálom a private equity47. 

  

Zelená Únia kapitálových trhov 

Prezidentka ECB, Christine Lagardová, predniesla v máji 2021 reč na 

konferencii Európskej komisie na vysokej úrovni o návrhu Smernice o 

vykazovaní udržateľnosti pre spoločnosti48.  

 

Lagardová v tomto príspevku prirovnala súčasnú EÚ so Spojenými štátmi v 

období budovania železníc v druhej polovici 19. storočia. Posun k uhlíkovej 

neutralite spolu s adekvátnou digitálnou transformáciou vyžaduje, podobne 

ako v USA 19. storočia, zásadné investície do technológií, infraštruktúry a 

sietí. Fragmentácia, podľa Lagardovej, by mohla obmedziť schopnosť EÚ 

 
47 https://www.ecmi.eu/sites/default/files/rebranding_capital_markets_union_1.pdf, strana 14 
48 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210506~4ec98730ee.en.html 

https://www.ecmi.eu/sites/default/files/rebranding_capital_markets_union_1.pdf
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financovať budúce investície. Hovorí, že zelená transformácia ponúka 

jedinečnú príležitosť vybudovať skutočne európsky kapitálový trh, ktorý 

presiahne štátne hranice, a ten nazvala Zelená ÚKT. To rozšíri podstatne 

súčasnú menovú úniu. 

 

Zelené kapitálové trhy podľa nej pomôžu riešiť dve výzvy: 

• Výzva urobiť menovú úniu odolnejšou voči cyklickým šokom. Znamená to 

redukovať riziká a zdieľať ich medzi členskými štátmi. 

• Druhá výzva je presmerovať aktivity smerom k zelenému a digitálnemu 

sektorom čím skôr, čo by malo pomôcť zvýšiť rastový potenciál EÚ49.  

 

Podotkla, že od roku 1999 len 20% šokov v EÚ sa podarilo utlmiť vďaka 

cezhraničnému vlastníctvu akcií a dlhopisov, kým v Spojených štátoch to 

bolo minimálne 60%. 

 

Najdôležitejšie však pre ňu je, že kapitálové trhy sú kľúčové pre financovanie 

transformácie ekonomiky. Do roku 2030 treba každoročne 330 mld. € na 

klimatické ciele plus 125 mld. € na digitálnu transformáciu (vyše 1000 € na 

obyvateľa ročne, 3,4% HDP), čo je obrovská suma, ktorú banky určite 

nemôžu zvládnuť. Spolieha sa preto na kapitálové trhy, ktoré môžu 

poskytnúť chýbajúce zdroje, použijúc svoje tradičné i inovatívne nástroje. 

Súčasne, Lagardová verí, že kapitálové trhy budú lepšie pri získavaní 

retailových investorov pre financovanie transformácie.  

 

Súčasné tempo jej však nestačí a chce ho urýchliť. Podľa nej tzv. zelené 

kapitálové trhy sú vhodné pre rýchlejšiu a hlbšiu integráciu. Už dnes sú dobre 

integrované a keď sa integrácia prehĺbi viac, zvýši sa odolnosť EÚ.50  

 

 
49 Tu sa Lagardová opiera o tvrdenie, že po piatich rokoch sú multiplikátory spojené s tzv. 

zelenými výdavkami dva až sedemkrát vyššie než tie spojené s projektami tzv. nie priateľskými 
k životnému prostrediu. Viď: See Batini, N., di Serio, M., Fragetta, M., Melina, G. and Waldron, 
A., (2021), “Building Back Better: How Big Are Green Spending Multipliers?”, Working Paper 
No. 2021/087, March 2021. Ide o nerecenzovanú publikáciu a zdrojové dáta si autori sčasti 
zostavili sami. Medzi zelené investície zaradili aj jadrovú energetiku. Pre zelené investície majú 
oveľa širšie intervaly spoľahlivosti. 
50 Z akého dôvodu nebolo objasnené. 
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Európa je dnes svetový líder v oblasti zelených a ESG financií, čo sa týka 

objemu i rýchlosti rastu nových emisií51 zelených cenných papierov. 

 

Zelený kapitálový trh sa má budovať, podľa Lagardovej, ako európsky a úplne 

od začiatku. Podľa nej môžu fungovať ako katalyzátor rýchlej  a homogénnej 

transformácie celej Európy. Pritom tu nejde len o dlhové nástroje, ale aj o 

akcie. Ekonómovia ECB tvrdia (v nerecenzovanej publikácii), že uhlíková 

stopa ekonomiky sa znižuje rýchlejšie vtedy, ak financovanie ide relatívne 

viac od akcionárov než od bánk52.  

 

EÚ plánuje vydať zelené dlhopisy v objeme 225 mld. € ako súčasť fondu EU 

Next Generation. Tieto dlhopisy budú označené ako také, čo podporujú 

udržateľnosť, a tak finančné inštitúcie budú mať záujem ich získať do svojho 

portfólia. Podobne by mohli, podľa prezidentky ECB, postupovať aj členské 

štáty na financovanie veľkých infraštruktúrnych projektov. To samozrejme 

na druhej strane zníži schopnosť bánk financovať súkromné, hoci aj ESG 

projekty (a nehovoriac o ostatných projektoch). 

 

Lagardová tvrdí, že treba posilniť agendu ÚKT o podporu rozvoja Zelenej 

ÚKT. Niektoré špecifické iniciatívy ÚKT by sa mali zaviesť urýchlene, hoci 

len pre udržateľné financie v tomto momente. Ide napríklad o zverejňovanie 

informácií spoločnosťami ohľadne ich udržateľnosti. Tie sa spoja s 

finančnými údajmi a investori dostanú celistvý pohľad na danú firmu.  

 

Požaduje aj ďalšie opatrenia: 

• Európsky dohľad pre zelené finančné produkty s EÚ pečiatkou (ako 

Európsky štandard pre zelené dlhopisy).   

• Harmonizáciu daní pre investície do udržateľných finančných produktov. 

 
51 To je úplne jasné prečo. Len v Európe existuje taxonómia ESG investícií a jedine EÚ venuje 

týmto otázkam zvýšenú pozornosť a snaží sa byť svetovým lídrom v tejto oblasti. Vedúci 
predstavitelia EÚ sa domnievajú, že EÚ získa technologický náskok. To je však otázne, pretože 
prísne štandardy jednak môžu podkopať konkurencieschopnosť EÚ a navyše aj politickú 
stabilitu. Žiadna analýza nepriniesla zoznam hrozieb vyplývajúcich z tejto urýchlenej 
transformácie a ani spôsoby ako ich tlmiť. 
52 https://www.ecb.europa.eu/pub/fie/html/ecb.fie202003~197074785e.en.html#toc8 Box 1 a 

Chart A. Otázka je, či tu ide naozaj o kauzalitu. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/fie/html/ecb.fie202003~197074785e.en.html%252523toc8
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• Konvergenciu režimov insolventnosti členských štátov (prípadne vyňať 

špeciálne procedúry pre zelené investície)53. 

 

V podobnom duchu sa vyjadril aj Luis de Guindos, viceprezident ECB54, ktorý 

aj dôvodil rizikami vyplývajúcimi z udalosťami vo vzťahu k zmenám klímy a 

poukázal na to, že 70% fyzických rizík je koncentrovaných v 25 bankách, 

medzi nimi sú najmä úverové inštitúcie v Taliansku a Španielsku. To 

znamená, že Únia a jej finančný sektor môže byť ohrozovaná asymetrickými 

šokmi. Podobne ako Lagardová, aj de Guindos vníma klimatickú zmenu a 

ESG investície ako príležitosť ako urýchliť integráciu finančných trhov. Na 

rozdiel od Lagardovej však spomenul aj zefektívnenie insolvenčných konaní, 

harmonizáciu zdanenie aktív kapitálového trhu a zaistenie porovnateľnej 

ochrany investorov v rámci EÚ. 

KRITICKÉ POZNÁMKY K PROJEKTU ÚKT 

 

Všeobecný rozvoj kapitálového trhu v podmienkach EÚ 

V kontinentálnej Európe bolo vždy financovanie podnikov prostredníctvom 

úverových inštitúcií dominantné. Len zhruba v tretine členských štátov majú 

váhu aj iné spôsoby financovania. Len asi pol promile európskych 

spoločností je kótovaných na burze a aj tie sú silno závislé na bankovom 

financovaní, čiže financovanie prostredníctvom kapitálového trhu je 

podružné.55 Tlak na iné formy financovania priniesli pravidlá obozretného 

podnikania pre úverové inštitúcie Bazilej III po kríze rokov 2008-9.  

 

Menová politika ECB a ďalších centrálnych bánk Eurosystému má veľmi 

priaznivý vplyv na cenu financovania prostredníctvom úverov či dlhových 

nástrojov, ktorá sa dostala v priemer pod 2%56, kým cena financovania 

 
53 Tu ide o opatrenia, ktoré EK chce presadiť pre všetky produkty a investície, no existujú 

pochybnosti v ČŠ a je odpor voči ním. Preto sa ich pokúša presadiť len na ihrisku udržateľných 
a zelených investícií. Tretí bod je najmenej kontroverzný a všeobecne užitočný. 
54 https://www.bis.org/review/r210528a.pdf, Graf 2 v publikácii 
55 Florin Teodor Boldeanu, Ileana Tache: The Financial System of the European Union and the 

Capital Markets Union, https://www.ersj.eu/repec/ers/papers/16_1_p5.pdf 
56 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-

bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201804_02.en.html#toc3. Pod dlhovým financovaním sa 
rozumejú krátkodobé a dlhodobé bankové úvery ako aj dlhové financovanie získané na 
kapitálovom trhu. 

https://www.bis.org/review/r210528a.pdf
https://www.ersj.eu/repec/ers/papers/16_1_p5.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201804_02.en.html%252523toc3
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201804_02.en.html%252523toc3
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prostredníctvom obchodovateľných akcií je približne 8%. Začiatkom roku 

2008 (čiže pred finančnou a ekonomickou krízou) bola priemerná cena 

dlhového financovania tesne pod 6% a akciového približne 7,5%. Treba však 

podotknúť, že v súčasnosti je obdobný rozdiel vidieť aj v Spojených štátoch, 

pričom tam dynamika rozvoja kapitálového trhu ostala podobná ako pred 

krízou rokov 2008-9. Postavenie bankového sektora EÚ je podstatne 

silnejšie než bankového sektora Spojených štátov. Tieto ceny sa týkajú však 

existujúcich podnikov, s istou úverovou históriou a schopnosťou ručiť 

aktívami za svoje záväzky; inými slovami projektov s nízkym, resp. stredným 

úverovým rizikom.  

 

Tabuľka 2 Postavenie bankového sektoru v EÚ v porovnaní s 

inými štátmi (2019). 

 

 Aktíva bankového sektoru (bil. 
US$) 

Podiel na HDP 

EÚ 46 293% 

Japonsko 18.5 370% 

Spojené štáty 18 86% 

Spojené kráľovstvo 10.8 399% 

 
 

Európska únia je však pomerne heterogénna, čo sa týka úrovne rozvoja 

finančného sektora i ekonomiky. V štátoch južnej, strednej a východnej 

Európy kapitálové trhy nehrajú podstatnú ekonomickú rolu. Iná situácia je 

vo Francúzsku, Írsku, štátoch Beneluxu a Švédsku, resp. i Nemecku. Preto 

benefity ÚKT nebudú výrazné pre prvú skupinu štátov, ktorá sa nachádza v 

postavení slabšieho. Pokiaľ sa súčasné nastavenie tohto projektu (opísané 

vyššie) nezmení, niektoré členské štáty nepocítia takmer vôbec spomínané 

benefity projektu, pretože finančné toky pôjdu smerom od nich57. K takému  

 
57 Stanyo Dinov: European Capital Markets Union - claims and criticisms, 

https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-
_claims_and_criticisms 

https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-_claims_and_criticisms
https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-_claims_and_criticisms
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záveru prišli aj autori publikácie58 na základe klastrovej analýzy. Tiež 

ukazujú, že podobne ako v EÚ a Eurozóne, aj v ÚKT majú vyššie spomenuté 

západoeurópske a severoeurópske štáty dominantné postavenie. Podobne 

zdôrazňujú, že pre úspech ÚKT je dôležité, aby aj členské štáty zo strednej, 

južnej a východnej Európy pocítili výhody integrácie kapitálových trhov v 

EÚ. Zainteresovaní v týchto častiach Európy sa na diskusiách o projekte 

zúčastnili len okrajovo. 

 

Ďalším aspektom rozvoja kapitálových trhov (a najmä akciového) je 

existencia veľkých penzijných fondov59, ktoré zo svojej podstaty katalyzujú 

ich rozvoj. Príkladmi sú Holandsko alebo Spojené štáty, kde penzijné fondy 

spravujú majetok v objemom 200% HDP resp. 160% HDP. Vo väčšine  

kontinentálnej Európy (a najmä v strednej a východnej Európe) sú z 

historických dôvodov (občania sa spoliehajú na penzie z verejných 

priebežných systémov) penzijné fondy podstatne menšie60. Navyše vo 

viacerých štátoch ich investovanie naráža na obmedzenia, čo negatívne 

ovplyvňuje ich výnosy, ktoré sú v reálnych číslach z dlhodobého pohľadu 

blízke nuly či v strate (ČR, Lotyšsko, Estónsko, SR)61.  

 

Globálne trendy na akciových trhoch sú odlišné v Európe a Spojených štátoch 

na jednej strane a Áziou na druhej strane. V Európe a Spojených štátoch 

došlo k významnému poklesu počtu kótovaných spoločností. V Spojených 

štátoch je dnes na burzách kótovaných spoločností len polovica počtu z roku 

1997, pričom sa znížil počet malých a mladých firiem. Na burze ostali staršie, 

stabilné spoločnosti s rastúcou trhovou kapitalizáciou62.  Prílev nových 

spoločností na burzy v Spojených štátoch sa však spomalil, a to najmä kvôli 

 
58 Jakub Danko a Erik Suchý: The Financial Integration in the European Capital Market Using a 

Clustering Approach on Financial Data, https://www.mdpi.com/2227-7099/9/2/89/htm 
59 https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2020/11/Oxera-study-Primary-and-Secondary-

Markets-in-the-EU-Final-Report-EN-1.pdf 
60 https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf 
61 Citácia 58, Tabuľka 1.1. a Obrázok 1.14 
62 

https://ecgi.global/sites/default/files/Eclipse%20of%20the%20Public%20Corporation%20or%20
Eclipse%20of%20the%20Public%20Markets%3F_0.pdf 

https://www.mdpi.com/2227-7099/9/2/89/htm
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pravidlám transparentnosti63. V Ázii, naopak, počty kótovaných spoločností 

rastú, čo je dané prudkým rozvojom tamojších ekonomík. 

 

V EÚ je v porovnaní s rokom 2010 menej kótovaných spoločností, ale pokles 

je len o 8%, pričom trhová kapitalizácia stúpla asi o 25%. Vývoj na 

jednotlivých burzách bol však rôznorodý, pričom bol výslednicou nových 

vstupov na burzu a odchodov z burzy.  

 

Podľa štúdie Oxera pokles počtu kótovaných spoločností v EÚ a v Spojených 

štátoch bol spôsobený tým, že počet spoločností opúšťajúcich burzy bol vyšší 

než počet spoločností vstupujúcich na burzu. V Európe dôvody na odchod 

podnikov z burzy sú najmä koncentrácia (spájanie a akvizície podnikov, či už 

kótovaných alebo nekótovaných), vynútené odchody (kvôli zlým finančným 

výsledkom) a dobrovoľné odchody. Nevynútené rozhodnutia o skončení 

obchodovania s akciami podnikov sú kvôli horším finančným výsledkom 

oproti konkurencii, nízkemu záujmu investorov či analytikov, slabému 

obchodovaniu s akciami a nízka likvidita akcií a kvôli veľkému bremenu 

zaisťovania súladu s pravidlami (v EÚ sa ukázalo, že počet odchodov z burzy 

je priamo úmerný úrovni ochrany minoritných akcionárov)64, nákladom na 

informačné povinnosti a vykazovanie.  

 

V Európe, podľa odhadu spoločnosti Oxera, existuje asi 8000 veľkých 

spoločností (v 14 členských štátoch), ktoré by mohli byť kótované na burzách, 

ale nemajú o to záujem. Dôvody sú nasledovné:  

• ľahko dostupné zdroje cestou private equity (asi 80 mld. € v roku 2018); 

• obavy o stratu kontroly nad spoločnosťou; 

• ľahko dostupné úvery; 

• krátkodobý pohľad investorov na verejných trhoch; 

• informačné a vykazovacie povinnosti. 

 
63 Tu ide najmä o podrobnosti o investíciach do výskumu a vývoja, ktoré sú v mnohých 

spoločnostiam významné. Ich odhalenie by mohlo napomôcť konkurenčným spoločnostiam. 
64 Steen Thomsen a Frederik Vinten: Delistings and the costs of governance: a study of 

European stock exchanges 1996–2004, Journal of Management & Governance, Springer; 
Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), vol. 18(3), pages 793-833, 2014, 
https://ideas.repec.org/a/kap/jmgtgv/v18y2014i3p793-833.html 

https://ideas.repec.org/a/kap/jmgtgv/v18y2014i3p793-833.html
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Niektoré z uvedených dôvodov súvisia s nastavením menovej politiky v EÚ, 

no niektoré by sa dali riešiť nastavením pravidiel.  

 

Public equity tvorí v jednotlivých členských štátoch EÚ menej než 23% 

zdrojov fiancovania podnikov, v Spojených štátoch okolo 40%. Private equity 

20-55%, kým v Spojených štátoch je to približne 10% zdrojov financovania. 

Zvyšok je financovanie na základe dlhu. Z uvedených čísel vidieť, že private 

equity je v EÚ podstatne významnejšou formou financovania podnikov než v 

Spojených štátoch, kde prevažuje financovanie cez verejne obchodovateľné 

akcie. 

 

Asi 60% veľkých spoločností nekótovaných na burzách vlastnia rodiny alebo 

úzky okruh vlastníkov. Vlastníctvo a rozhodovanie je koncentrované na 

niekoľko osôb. Riešením by mohli byť dva typy akcií vo vzťahu k riadeniu 

spoločnosti.  

 

Žiaľ, Európska komisia rámcovala diskusiu o ÚKT len dvoma pozitívnymi 

naratívmi65:  

• Zväčšiť európsky kapitálový trh a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť 

• Zvýšiť zdroje na financovanie reálnej ekonomiky, najmä MSP a 

infraštruktúrnych projektov 

Komisia používa tieto naratívy pre tvrdenie, že ide o projekt, ktorý bude 

prínosom pre všetkých, bez víťazov a porazených. Tento predpoklad je však 

skôr želaním ako skutočnosťou. 

 

Negatívne dopady ÚKT sa vôbec neskúmali a Komisia pravdepodobne nemá 

pripravené riešenia pre negatívne scenáre66. 

 

Rozvoj kapitálového trhu ako nástroj rastu ekonomiky 

ÚKT chápe Európska komisia prostriedok posilnenia ekonomiky EÚ a 

spôsob ako čeliť výzvam plynúcim z globalizácie trhov. V jej ponímaní však 

 
65 Lucia Quaglia a David Howarth: The policy narratives of European capital markets union, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2018.1433707 
66 Podobne ako nebola a nie je ani pripravená na negatívne scenáre a dopady pri projekte 

Green Deal.  Tu tiež chýbala diskusia o možných víťazoch a porazených. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2018.1433707
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ide najmä o rozvoj dlhového financovania67, a to cestou sekuritizácie úverov 

a rozvoja dlhopisového trhu. Takýto rozvoj však nesie so sebou riziká 

prepojenia účastníkov trhu a ich súvah sekuritizáciou, koncentrácie 

toxických aktív. Sekuritizácia úverov bola jednou z príčin krízy rokov 2008-

9. Tieto riziká treba mať stále na pamäti.  

 

 Ďalšou skutočnosťou, ktorú treba pri rozvoji kapitálových trhov 

zohľadňovať, je možný negatívny dopad rozvoja kapitálových trhov na rast 

produktivity reálnej ekonomiky68. Autori publikácie to ukazujú na príklade 

Írska v rokoch 2005 až 2009, keď by zamestnanosť vo finančnom sektore 

nerástla o 4,1% ročne, ale ostala konštantná, tak by pokles v produktivite 

nebol o 2,7% ročne ale len o 1,3%. Práca tiež poukázala na to, že veľký úverový 

a finančný rast (ktorý prináša nesprávnu alokáciu zdrojov - najmä do silno 

kolateralizovaných projektov ako napríklad nehnuteľnosti) môže 

poškodzovať sektory, kde sú dôležité inovácie a výskum.  

 

Podobne sa pozorovalo, že banky aktívne na kapitálových trhoch alebo 

investujúce mohutne do cenných papierov, sú menej náchylné priamo 

úverovať podniky v reálnej ekonomike69. 

 

 

Problematika financovania malých a stredných podnikov 

(opatrenia 4-6) 

Jedným z cieľov ÚKT je najmä zlepšiť prístup MSP k financovaniu. Európska 

komisia chce predovšetkým znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť 

zdaňovanie výnosov z niektorých typov investícií (opatrenia 10, 12).   

 

MSP však predstavujú rizikovejšie a menej stabilné investície. Napríklad, vo 

Francúzsku sa v rokoch 2005 až 2014 miera zlyhania (default rate) veľkých 

 
67 Vincenzo Bavoso: Market-Based Finance, Debt and Systemic Risk: A Critique of the EU 

Capital Markets Union., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3191033 
68 Stephen G Cecchetti and Enisse Kharroubi: BIS Working Papers No 490 Why does financial 

sector growth crowd out real economic growth? https://www.bis.org/publ/work490.pdf 
69 Vincenzo Bavoso, cit. 67 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3191033
https://www.bis.org/publ/work490.pdf
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podnikov pohybovala okolo 0,4%, u MSP to bolo okolo 1,5%70. Podobné čísla 

existujú aj pre iné členské štáty. MSP majú obvykle aj horšie finančné 

pomerové ukazovatele než veľké spoločnosti. To znamená, že prirodzene, 

vzhľadom na vyššie riziko, majú MSP obvykle vyššie rizikové marže pri 

úverovaní a celkovo nižšiu dostupnosť úverov než veľké podniky.  Okrem 

toho, pokiaľ nie sú MSP kótované na verejných trhoch, ich účtovné a 

vykazovacie praktiky obvykle závisia od členského štátu, v ktorom sídlia. 

Prejsť na medzinárodné účtovné štandardy (IFRS) znamená pre ne 

dodatočnú záťaž. To ďalší dôvod, prečo MSP predstavujú vyššie riziko a sú 

pre investorov menej transparentné než veľké spoločnosti.  

 

Istú rolu tu hrá aj skutočnosť, že MSP v EÚ majú koncentrovanejšie 

vlastníctvo (napríklad rodinné firmy v Nemecku či Rakúsku) než v Spojených 

štátoch. Vlastníci nemajú žiaden záujme predávať vlastnícke podiely, a tak 

strácať (deliť sa o) kontrolu nad firmou. Financovanie bankami je preto pre 

nich jedinou voľbou.  

 

Na druhej strane rastúce prudenciálne požiadavky (kapitálové vankúše) 

znižujú schopnosť úverových inštitúcií poskytovať úvery. Podobná logika 

platí aj pre investície poisťovní.  

 

Okrem toho, iniciatívy na redukciu expozície úverových inštitúcií voči 

rizikovejšiemu, ale aj výnosnejšiemu segmentu MSP, môže viesť napríklad k 

vyššiemu financovaniu bankami veľkých infraštruktúrnych projektov a 

samozrejme aj k ich rozsiahlejšiemu angažovaniu priamo voči štátom. To 

bude posilňovať nezdravé prepojenie bánk a štátov. V kríze rokov 2008-9 

toto previazanie bolo jednou z príčin radikálneho zvýšenia zadlženia štátov.  

 

Tým, že MSP sa budú musieť spoliehať najmä na financovanie z kapitálového 

trhu, zníži sa flexibilita finančného trhu, čo bude obzvlášť výrazné na malých 

a plytkých kapitálových trhoch strednej a východnej Európy. Niektorí 

 
70 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1359456/602d5c61-
b501-4df9-8c89-71e32ab1bf84/EBA-Op-2016-
04%20%20Report%20on%20SMEs%20and%20SME%20supporting%20factor.pdf?retry=1 



 

 50 

autori71 tvrdia, že projekt ÚKT je výhodný a predstavuje príležitosť najmä pre 

veľké nadnárodné finančné inštitúcie a veľké univerzálne banky, ktoré sú 

dnes najviac konkurencieschopné. Pre MSP a začínajúce spoločnosti sa 

opatreniami 1 - 16 až tak veľa nezmení, pretože v Európe sa spoliehajú najmä 

na súkromné financovanie. Jeden z mála benefitov, ktoré ÚKT môže reálne 

poskytnúť segmentu MSP je sekuritizácia úverov voči MSP, a to najmä tých 

čo pochádzajú z crowdfundingových platforiem.  

 

Jedným z dôvodom zaostávania európskych malých a stredných firiem, 

vrátane ich malého zastúpenia na kapitálových trhoch, je malý objem 

dostupných počiatočných investícií na vybudovanie podniku. Je jasné, že 

banky takýto typ úverovania/investovania do inovatívnych projektov 

nerobia. Jednou z ciest je financovanie prostredníctvom venture kapitálu, 

crowdfundingu, biznisových anjelov a private equity (VK a PE). V EÚ nie sú 

takéto typy financovania využívané v miere porovnateľnej so Spojenými 

štátmi: v rokoch 2015 až 2017 boli celkové72 priemerné ročné investície VK a 

PE 75 mld. €, v Spojených štátoch 587 mld. €. V roku 2017 až 37% týchto 

investícií pochádzalo zo štátov mimo EÚ a 89% investícií prišlo do ôsmich 

štátov (FR, UK, LU, DE, DK, NL, IT a SE).  

 

Nie je však isté, že MSP siahnu po financovaní z akciového a/alebo 

dlhopisového trhu. Existuje niekoľko dôvodov73:  

• Financovanie z kapitálového trhu je administratívne náročné a vyžaduje 

dodatočné zdroje, verejne obchodovateľné spoločnosti musia zverejňovať 

veľa informácií (okrem iného napríklad aj v súvislosti s nariadením o 

zneužívaní trhu (Market Abuse Regulation), navyše skoro k nim pribudnú 

aj požiadavka zverejňovať informácie o ESG profile spoločnosti; 

• Náklady na uvedenie akcií či dlhopisov na trh a priebežné poplatky 

• Strach z kolísania ceny akcií; 

• Nechuť zverejňovať citlivé informácie o firme; 

 
71 Lucia Quaglia, David Howarth a Moritz Liebe: The Political Economy of European Capital 

Markets Union, https://doi.org/10.1111/jcms.12429 
72 všetky typy investícií 
73 https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/opportunities-and-limitations-of-public-

equity-markets-for-smes_fmt-2015-5jrs051fvnjk#page15 

https://doi.org/10.1111/jcms.12429
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• Nechuť meniť akcionársku štruktúru a stratiť kontrolu nad spoločnosťou. 

 

Prieskumy o prístupe podnikov k financovaniu (SAFE)74, ktoré robí ECB, 

hovoria a dominancii úverového financovania podnikov, keď 80% MSP dáva 

prednosť úverovému financovaniu a len 6% preferuje investície do vlastného 

imania. Podniky sa v súčasnosti (počas pandémie) viac spoliehajú na pomoc 

od verejného sektoru než na hľadanie zdrojov na finančnom trhu (obrázok 

10 publikácie 64). 

 

Údaje o potrebách financovania MSP sú zhrnuté v naslevnej tabuľke75: 

 

Tabuľka 3 Potreby financovania MSP v roku 2020 

v € pod 25 tis.  25-100 tis. 100-250 tis. 250tis.-1 mil. nad 1 mil. nevie 

Podiel MSP 
(%) 12 24 17 18 15 14 

 
 

Veľká väčšina MSP potrebuje financovanie hlboko pod 1 mil. €, čo znamená, 

že ide o pomerne malé firmy s obmedzenými ľudskými a inými zdrojmi. 

 

Finančné náklady IPO sú pritom vysoké (priemer 2016 - 19, pre rôzne 

počiatočné trhové kapitalizácie, zdroj štúdia Oxera): 

 

Tabuľka 4 Finančné náklady IPO pri rôznych trhových 

kapitalizáciach 

 pod 100m € 100-200m € 200-500m € 500m-5mld. € nad 5mld. € 

Hrubý poplatok 
ako % 
získaných 
zdrojov v IPO 

3.7 3.8 3.3 2.5 1.9 

 

 
74 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106~3746205830.en.html#t
oc6 
75 Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE): Analytical Report 2020’, November 

2020, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43872 
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Príklad štruktúry takýchto výdavkov na Alternative Investment Market 

(AIM) na London Stock Exchange. Tento trh je špeciálne určený pre malé 

rastúce spoločnosti. Poplatky sú z roku 2020, v GBP: 

 

Tabuľka 5 Štruktúra nákladov na IPO na AIM LSE (2020) 

Položka GBP 

Účtovníci pre výkazy 100,000 - 120,000 

Právne služby pre spoločnosť uskutočňujúcej IPO 120,000 - 180,000 

Poradenské služby (NOMAD)1 40,000 - 60,000 

Právne služby NOMAD 100,000 - 250,000 

Tlač materiálov 10,000 

Registračné poplatky 4,000 - 5,000 

Vzťahy s verejnosťou 36,000 - 72,000 

Vstupný poplatok na AIM 11,250 - 126,000 

CELKOVO 421,250 - 823,000 

Plus brokerské poplatky 3 - 4% získaných zdrojov 

 
1 - NOMAD (nominovaný poradca) je firma, ktorá sa zaoberá finančnými službami a poradenstvom pri 

vstupe spoločností na alternatívny investičný trh.  

 

Na burzách v kontinentálnej Európe sú poplatky a štruktúra podobné. 

Euronext uvádza približne 650,000 € pre IPO spoločnosti s počiatočnou 

trhovou kapitalizáciou 5m € a 1m € pre spoločnosť, ktorá získala v IPO 70m 

€. Vidieť, že menšie podniky platia viac, pretože niektoré položky majú fixnú 

povahu a existuje istá minimálna suma. Berúc do úvahy zistené potreby 

financovania MSP (Tabuľka 3), takýto model je veľkú časť MSP (najmä mikro 

a malé podniky) nedostupný. Navyše, malé podniky môžu mať pri 

obchodovaní problémy s likviditou svojich akcií, pretože sú menej známe, 

investorská báza je úzka a ide o malý objem akcií. To všetko robí IPO pre 

MSP málo atraktívnym.  
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V tejto súvislosti treba podčiarknuť informačné asymetrie76, ktoré vznikajú  

na dopytovej i na ponukovej strane. Na ponukovej strane je často problém 

získať potrebné informácie na ohodnotenie úverovej bonity MSP, kde sú 

potrebné aj tzv. soft, nefinančné informácie. Aj finančné informácie nie je 

ľahko získať, pretože ide informácie, ktorými disponujú banky (platobné 

operácie, zostatky na účtoch, história účtov a pod.), ale nie sú dostupné iným 

investorom. Podobne aj na strane dopytu je v prípade MSP (a najmä malých) 

problém, pretože pre vlastníkov či manažérov je zložité orientovať sa v oblasti 

nebankového financovania. O tom svedčí aj prieskum SAFE (citácia 75, s. 

111), kde 64% MSP si dôveruje v rokovaní s bankami a len 22% si nedôveruje. 

Podiel kladných odpovedí rastie s počtom zamestnancov firmy. Oproti tomu 

pri rokovaniach s investormi do vlastného imania a predstaviteľmi venture 

kapitálu si verí len 20% MSP a neverí si až 37% MSP. S rastúcim počtom 

zamestnancov miera sebadôvery tiež rastie. Toto je tiež významná brzda pri 

získavaní iného než bankového financovania rozvoja MSP. V tejto súvislosti 

Schammo navrhuje vytvoriť istý režim zdieľania bankových informácií o 

klientoch uchádzajúcich sa financovanie z kapitálového trhu, aby sa 

čiastočne odstránila systémová výhoda bánk.  

 

Ak sa nejaký inovatívny projekt (nápad) nakoniec zhmotní do začínajúceho 

podniku, tak ak chce získavať ďalšie zdroje na rozvoj prostredníctvom 

akciového trhu (IPO) v celej EÚ, tak sa musí vysporiadať s povoľovacími 

autoritami v členských štátoch a napríklad vydať prospekt emitenta v 

viacerých jazykových mutáciách. To je aj prípad pôvodne švédskej firmy 

Spotify77, ktorá nakoniec uviedla svoje akcie na newyorskej burzu v 

Spojených štátoch. Trhové ohodnotenie bolo okolo 23,5 mld. €78 a bolo to 

najväčšie uvedenie akcií na burzu v roku 2018. Je však otázne, že či by 

spoločnosť Spotify rovnako úspešne uviedla svoje akcie na burzu v Európe 

 
76 Schammo P.: Market building and the Capital Markets Union : addressing information 

barriers in the SME funding market., European company and financial law review., 14 (2). str. 
271-313, https://dro.dur.ac.uk/21279/ 
77 Spotify je streamovacia online služba na svete. Pesničky, ktoré sa niekedy kupovali na CD sa 

teraz dajú prehrávať online na internete pomocou tejto aplikácie. Možno tam nájsť vlastne 
všetkých umelcov z celého sveta a to dokonca aj zadarmo. Spotify nepotreboval financovanie a 
rozhodnutie uviesť akcie na burzu bolo motivované snahou získať likviditu pre vlastníkov akcií. 
78 V súčasnosti je trhová kapitalizácia Spotify na úrovni 53 mld. USD. 
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(merané napríklad trhovou kapitalizáciou), pretože pravdepodobne dopyt v 

Spojených štátoch je podstatne vyšší než v Európe - viď Prílohu 6B Aktíva 

domácností v Európe a v Spojených štátoch. 

 

V počte IPO Európa výrazne zaostáva za Spojenými štátmi aj Čínou, ako 

ukazuje Príloha 7. Najvýznamnejšia európska burza pre IPO je severská 

burza NASDAQ NORDIC, ktorá je deviata najväčšia na svete. Z prehľadu 

búrz je jasne vidieť, že ťažisko inovácií a vzniku nových podnikov sa posunulo 

do Ázie79. 

 

V EÚ na základe právnej úpravy MiFID II vznikli špeciálne trhy pre MSP, tzv. 

Rastové trhy MSP, kde minimálne 50% emitentov musia byť MSP (podľa 

MiFID II s priemernou trhovou kapitalizáciou do 200 mil. €80). V súčasnosti 

je zaregistrovaných 14 rastových trhov pre MSP s 1140 kótovanými 

spoločnosťami a trhovou kapitalizáciou 57 mld. €81. Tento pokus však zatiaľ 

nebol úspešný, ako ukazujú výsledky prieskumov SAFE ako aj čísla 

spomenuté vyššie. Boli by potrebné podstatne významnejšie zjednodušenia 

a úpravy režimu, aby prilákali MSP vo väčšom množstve.  

 

Problematika udržateľných (ESG) investícií  

Ako sme uviedli vyššie, ESG investície sa majú podľa prezidentky ECB stať 

akýmsi motorom ÚKT. S týmto typom investícií sa spája jeden prísľub a to, 

že takéto investičné portfólio môže poskytnúť investorom lepší dlhodobý 

rizikovo-upravený výnos (než obyčajné portfólio)82. Takýto prísľub je do 

určitej miery zavádzajúci, hoci môže byť vo veľmi dlhom časovom horizonte 

správny.  

 

 
79 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/growth/ey-global-ipo-trends-2020-q4-

v2.pdf 
80 Priemer koncoročných trhových kapitalizácií za posledné tri roky. V legislatíve EÚ existuje 

niekoľko definícií MSP. Inde je hranica pre MSP trhová kapitalizácia pod 500 mil. € (Prospectus 
Regulation, ELTIF Regulation). Existujú aj iné definície viazané na počet zamestnancov, obrat, 
súvaha apod. Okrem toho, Fórum na vysokej úrovni pre ÚKT odporúčalo, aby hranica MSP pre 
trhovú kapitalizáciu v prípade verejne obchodovateľných spoločností bola menej než 1 mld. €. 
81 Rok 2019 
82 https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/blackrock-client-letter 
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Na konci roku 2019 bolo v približne 2 tisícoch ESG fondov investovaných 

približne 1700 mld. US$, čo je sú asi 3% investícií vo fondoch všetkých typov. 

Viac ako polovica dlhopisových zelených fondov sídli v EÚ a viac než polovica 

emitovaných zelených dlhopisov je denominovaných v EUR. Portfólio týchto 

fondov rýchlo rastie, napríklad v EÚ tempom 37% ročne. Európa chce byť 

lídrom v ESG investíciách, ako uviedla už citovaná Ch. Lagardová. 

 

Slávna práca Miltona Friedmana z roku 197083 hovorí, že jedinou 

spoločenskou zodpovednosťou podnikov je zvyšovať zisk. Dnešný svet sa síce 

často od tejto myšlienky dištancuje, ale ešte nikto nedefinoval, čo je v 

podnikaní spoločenské dobro. Takisto nikto neprišiel s myšlienkou akým 

spôsobom možno zmerať do akej miery daná firma pácha celospoločenské 

dobro a ako rozlíšiť jednotlivé spoločnosti v tomto kritériu.  V EÚ síce existuje 

Taxonómia EÚ, ale tá len vymenúva oblasti podnikania, ktoré sú priaznivé z 

hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľnosti, no nedáva možnosť 

porovnávať jednotlivé spoločnosti. Navyše zoznam taxonómie sa môže 

časom zmeniť (napríklad pod vplyvom nového poznania) a dlhodobá 

investícia, ktorá ešte vlani bola ESG, už takou nebude, resp. naopak.  Okrem 

toho, často ide o záležitosti, ktoré sú nemerateľné (napríklad záležitosti 

morálky). Samotné agentúry, ktoré vydávajú ESG ratingy dochádzajú často 

rozporuplným záverom84, pričom tieto rozporné závery85 by mali investori 

brať do úvahy, pretože rozporné hodnotenia v environmentálnom pilieri 

majú vplyv na ocenenie daného aktíva.  

 

Čiže finančné kritéria a ich udržateľnosť predstavuje istejší nástroj na 

posudzovanie vhodnosti finančnej investície. Samozrejme, že otázky ochrany 

životného prostredia a udržateľnosti presadzované legislatívou treba stále 

brať do úvahy.  

 

 
83 Friedman, M. (1970, September 13).  The social responsibility of business is to increase its  

profits.  New York Times Magazine, 122-124. 
84 Rajna Gibson, Philipp Krueger, and Peter S. Schmidt: ESG rating disagreement and stock 

returns, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3433728 
85 Treba spomenúť, že ide o veľké a známe firmy, kde sa hodnotenia jednotlivých agentúr 

značne líšia - napríklad u akcií Tesla. 
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Vynára sa tu aj otázka kauzality:  

Prosperuje daná firma  práve preto, že je spoločensky zodpovedná ? 

Alebo  

Keďže sa firme darí, je jej ľahšie byť spoločensky zodpovednou ? 

Pre investorov a ich motiváciu investovať spoločensky zodpovedne, je toto 

veľmi dôležitá otázka.  

 

V súčasnosti sa ESG (marketingovo) predstavujú ako výhodné pre všetkých 

(tzv. prísľub): 

• Firmy, ktoré sa správajú udržateľne a zodpovedne, by mali vytvárať vyššie 

zisky s nižším rizikom - aspoň v dlhodobom časovom horizonte; 

• Ich investori získajú vyššiu návratnosť svojich investícií; 

• Spoločnosť bude mať firmy, ktoré nielenže pomôžu riešiť problém 

klimatických zmien, ale aj nízkych platov, nerovností a zdravotníctva. 

 

V realite si treba položiť nasledovné otázky86, ktoré dajú lepší obraz o ESG 

investíciách: 

 

Ako kritéria ESG ovplyvnia fungovanie firmy a jej hodnotu ? Tu môžu zvýšiť 

hodnotu firmy tak, že zvýšia ziskovosť a/alebo znížia riziká, resp. znížia 

hodnotu firmy tak, že zvýšia náklady a/alebo zvýšia riziká87.  

 

Ako trh ocení dopady ESG ? Tu môže trh preceniť alebo podceniť hodnotu, 

resp. správne oceniť zmenu hodnoty firmy, ktorá sa riadi kritériami ESG.  

 

Získajú investori návratnosť navyše pri ESG investíciach ? Odpoveď môže 

byť áno - získajú, nie - budú mať nižšie návratnosti alebo investori dostanú 

to, čo im prináleží - “fair rate”. 

 

 
86 https://aswathdamodaran.blogspot.com/2020/09/sounding-good-or-doing-good-skeptical.html 
87 Zistí sa vzťah medzi ESG a rastom firmy, ziskom a rizikami. 
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Skúsenosti minulých rokov (meta štúdie)88 89 vravia, že že existuje mierne 

pozitívny vzťah medzi ESG a profitabilitou, ale je veľmi dôležité ako sa meria 

zisk a za aké obdobie. Rozhodne by investori nemali dúfať, že investíciou do 

ESG získajú návratnosti navyše. Najsilnejší vzťah k výnosnosti má 

environmentálny pilier ESG, spoločenská má najslabší.  

 

Čo sa týka akcií, ktoré nie sú ESG, a patria k oblastiam ako výroba alkoholu, 

tabaku, hazardu či fosílne palivá, zistilo sa, že musia čeliť vyšším cenám 

financovania, či už dlhu alebo akcií. Držba týchto akcií však prináša vyššie 

návratnosti než u inak porovnateľných cenných papierov90. Je však pravdou, 

že spoločnosti, ktoré porušujú pravidlá ESG, majú vyššiu pravdepodobnosť 

zlyhať či dostať sa do katastrofy, práve kvôli zanedbaniu niektorých inak 

užitočných pravidiel ESG.  

 

Dôležité je si uvedomiť, že predstava, že investície do ESG spoločností 

prinášajú vyšší zisk, je ilúziou91. 

 

Zverejňovanie informácií o ESG súlade firiem je a aj zrejme ostane pomerne 

náročnou a drahou záležitosťou, pričom je veľmi problematické ju 

štandardizovať a vytvárať pre ňu vhodné metodiky a metriky. Preto by orgány 

EÚ nemali požadovať ich povinné zverejňovanie spoločnosťami. 

 

Otázky spojené s centralizáciou dohľadu nad finančnými trhmi 

(opatrenie 16) 

Ako sme už spomenuli, jednotný finančný trh vyžaduje jednotné pravidlá a 

ich výklad ako aj jednotný dohľad. V podmienkach Európskej únie, 

 
88 Margolis Joshua D., Elfenbein Hillary Anger a Walsh James P.: Does it Pay to Be Good...And 

Does it Matter? A Meta-Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial 
Performance. https://ssrn.com/abstract=1866371 
89 Friede Gunnar, Busch Timo a Bassen Alexander: ESG and Financial Performance: 

Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies. Journal of Sustainable Finance & 
Investment, Volume 5, Issue 4, p. 210-233, 2015. https://ssrn.com/abstract=2699610 
90 Harrison Hong a Marcin Kacperczyk: The Price of Sin: The Effects of Social Norms on 

Markets, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=766465 
91 https://www.ft.com/content/9e3e1d8b-bf9f-4d8c-baee-0b25c3113319 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=766465
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vzhľadom na jej konštrukciu sériou medzištátnych zmlúv, je to dvojitý 

problém: právny i fiškálny92. 

 

V súčasnosti existujú v EÚ dva rôzne typy usporiadania dohľadu nad 

finančným trhom. Prvý je decentralizovaný a sektorovo orientovaný 

Európsky systém finančného dohľadu (EFSF) navrhnutý ešte de 

Larosierovou skupinou. Ten pozostáva z orgánov dohľadu v členských 

štátoch, Európskej rady pre systémové riziká (ESRB), troch európskych 

autorít pre dohľad (ESA)93 a ich spoločný výbor. Napriek tomu, že ESMA je 

celoeurópsky dohliadač pre úložiská údajov pre OTC derivátové obchody a 

ratingové agentúry, systém je založený na dominancii orgánov dohľadu 

členských štátov. Takýto systém mal napomôcť inovácii dohľadu a bol 

založený na znalostiach lokálnych podmienok a skúsenostiach dohľadu v 

jednotlivých členských štátoch.  

 

ESMA dnes má právomoci najmä pri zabezpečovaní regulatívnej 

konvergencie a spolupráce medzi dohľadmi členských štátov. 

 

Druhý typ usporiadania existuje v dohľade nad úverovými inštitúciami 

štátov Eurozóny, kde dohľad nad obozretným podnikaním bánk je 

sústredený v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) v ECB. Dohľad 

nad obchodným správaním bánk (ako napr. ochrana klientov) ostal v 

kompetencii členských štátov.  

 

Dôvod pre túto asymetriu spočíva v konštrukcii Ekonomickej a menovej únie 

Maastrichtskou zmluvou. Menová únia má za sebou ECB a mala by 

zabezpečovať všetky náležitosti ako zabránenie fiškálnych transferov medzi 

štátmi (do istej miery sa to darí) , menovému financovaniu (neúspešne) a 

záchrane jednotlivých štátov (otázne). Druhá časť únie - ekonomická - však 

 
92 Canini, R. Central Counterparties are Too Big for the European Securities and Markets 

Authority (Alone): Constructive Critique of the 2019 CCP Supervision Regulation. Eur Bus Org 
Law Rev (2021). https://doi.org/10.1007/s40804-021-00215-1 
93 ESA sú EBA (Európska banková autorita), EIOPA (Európska autorita pre poisťovníctva a 

dôchodkové poistenie) a ESMA (Európska agentúra pre kapitálový trh). 
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nemá k dispozícii žiadne nástroje na riešenie asymetrických šokov či 

nekonzistentných ekonomických politík členských štátov.  

 

Niektorí odborníci94 navrhujú, aby sa ECB pretransformovala na skutočnú 

banku poslednej záchrany pre ozajstné celoeurópske banky (teda také, čo 

fungujú v celej EÚ, veľkosťou porovnateľné s americkými bankami), ktoré 

nie sú obmedzované hranicami členských štátov. Aj títo autori tvrdia, že 

nedokončený tretí pilier EMÚ, ktorý ponechal fragmentovaný finančný trh a 

dohľad nad ním na úrovni členských štátov, spôsobuje, že EÚ, resp. eurozóna 

nie je schopná odolávať asymetrickým šokom.  

 

Počas krízy v rokoch 2008-9 EMÚ nemala nástroje ako čeliť zhoršovaniu 

kvality aktív v súvahách bánk, či prílišnému prepojeniu medzi bankami a 

členskými štátmi. ECB nemala nástroje ako zabezpečiť transmisiu svojej 

menovej politiky smerom k členským štátom, preto prišla s netradičnými 

nástrojmi ako je kvantitatívne uvoľňovanie, a tak sa stala de facto veriteľom 

poslednej inštancie v eurozóne.  Dôsledkom potom bol vznik Jednotného 

mechanizmu dohľadu a centralizácia dohľadu nad úverovými inštitúciami v 

ECB, čo bola podmienka vzniku Európskeho mechanizmu stability (ESM). 

 

Podobná centralizácia sa však ďalších segmentoch finančného trhu 

neuskutočnila. Dôvodom boli najmä právne obmedzenia zakotvené v 

zmluvách o vzniku EÚ (úverové inštitúcie majú v zmluvách osobitné 

postavenie). Pre finančné trhy bolo možné vytvoriť autoritu ESMA, ktorej 

úlohou je len a najmä prehlbovať integráciu jednotného trhu EÚ. Takéto 

autority však narážajú na obmedzenia tzv. prípadu Meroni z roku 1958. Tie 

nedovoľujú orgánom vytvorených zmluvami delegovať svoje diskrečné 

právomoci, ktoré umožňujú výkon aktuálnej ekonomickej politiky95.  

 

Preto právomoci ESMA môžu byť detailne preskúmavané z pohľadu doktríny 

Meroni. Z tohto dôvodu ESMA má obmedzené možnosti konať. Navyše 

 
94 Gary A. Dymski and Annina Kaltenbrunner: Financial oversight, the third flawed pillar of the 

European Union: the missing piece in the Arestis-Sawyer critique of EMU macropolicy design, 
https://doi.org/10.1080/02692171.2021.1894657 
95 Case 9-56 Meroni v. High Authority, ECLI:EU:C:1958:7 

https://doi.org/10.1080/02692171.2021.1894657
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doktrína Meroni sa stala len zámienkou na to, aby sa ESMA nestala jediným 

orgánom dohľadu pre kapitálové trhy. Hlavným dôvodom sú obavy 

členských štátov je rozdelenie medzi kompetencie dohľadu a fiškálnu 

zodpovednosť. Zdieľanie strát odmietalo veľa členských štátov - Nemecko, 

Francúzsko, Írsko a ďalšie. Čiže právomoci ESMA v oblasti dohľadu sú 

limitované fiškálnymi záujmami členských štátov96. Právomoci ESMA 

zahŕňajú len oblasti s nízkym fiškálnym rizikom. Doterajšie odmietanie 

zdieľania strát sú hlavným dôvodom, že v EÚ zatiaľ neexistuje jednotný 

celoeurópsky dohľad nad finančným trhom. 

 

Problematika centrálnych protistrán - nutnosť centralizovaného 

európskeho dohľadu 

 

Centrálne protistrany ako zúčtovacie strediská uskutočňujú dve základné 

funkcie v obchodoch s derivátmi: zúčtovanie a konečné vyrovnanie transakcii 

(clearing and settlement). Centrálne protistrany preto vystupujú v úlohe 

protistrany aj pre predávajúcich i kupujúcich, ktorá inkasuje peniaze od 

oboch strán, čo jej umožňuje byť garantom dodržania podmienok obchodu s 

finančnými derivátmi.  

 

Podľa Smernice EMIR97 centrálne protistrany dohliadajú orgány dohľadu 

členských štátov, ESMA povoľuje činnosť centrálnych protistrán z tretích 

štátov.  

 

Centrálne protistrany sú veľmi významným prvkom infraštruktúry obchodov 

na finančných trhoch, pretože sú schopné tým, že vedia vykonávať 

mnohonásobné zúčtovania medzi svojimi protistranami a majú 

prepracované mechanizmy riadenia zlyhaní, absorbovať rôzne šoky 

spôsobené zlyhaniami členov či protistrán. Okrem toho, musia mať 

 
96 Podobne sa dodnes nepodarilo nájsť dohodu pre celoeurópsky fond ochrany vkladov, no tu 

ECB je aspoň veriteľ poslednej inštancie. 
97 Nariadenie č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch 

obchodných údajov, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN
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dostatočnú kapitálovú primeranosť, aby boli schopné z vlastných zdrojov 

kryť isté straty.  

 

Problémom je, že v EÚ je len niekoľko systémovo významných centrálnych 

protistrán, ktoré sú prepojené a v ktorých sa koncentruje systémové úverové 

riziko. Finančný alebo likviditný šok jedného z nich sa môže preniesť na 

ďalšie, čo môže mať negatívne dopady na finančný systém celej EÚ. Fiškálna 

zodpovednosť za záchranu centrálnych protistrán však spočíva na členských 

štátoch.  
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ODPORÚČANIA PRE ZLEPŠENIE PROJEKTU ÚKT 

 

1. V projekte ÚKT nie je jasné, či ide projekt, ktorý má zlepšiť fungovanie 

ekonomiky tým, že sa výrazne zlepšia možnosti pre podniky na získavanie 

prostriedkov na kapitálovom trhu (vrátane presunu časti úspor 

domácnosti z bánk na kapitálový trh) alebo či ide o financovanie 

politického projektu transformácie európskej ekonomiky (ktorý nemožno 

financovať len z verejných zdrojov a zdrojov úverových inštitúcií). Pri prvej 

možnosti fragmentácia trhov a súťaž rôznych národných pravidiel môže 

prispieť k zlepšovaniu prostredia. V tomto prípade sa však home bias v 

mysliach investorov a zakorenená kultúra sporenia v bankách budú 

prekonávať pomaly a evolučnou cestou. V druhom prípade - mobilizácie 

zdrojov  pre transformáciu ekonomiky motivovanú politicky - sa požaduje 

revolučná zmena na kapitálových trhoch, vrátane vzniku centralizovaného 

európskeho kapitálového trhu a burzy cenných papierov. Takáto zmena 

nesie so sebou riziká, ktoré treba brať do úvahy. 

 

2. Európska komisia by mala predložiť argumenty, prečo rozvoj kapitálových 

trhov a ÚKT povedie k vyššiemu ekonomickému rastu. Ide o to, že niektoré 

výskumné správy spomenuté vyššie dospeli k odlišným záverom. 

 

3. Je potrebné preskúmať možnosti negatívneho dopadu opatrení pre ÚKT 

na jednotlivé trhy v členských štátoch a navrhnúť opatrenia na ich 

elimináciu či redukciu. Zvážiť proporcionalitu legislatívy a jednotlivých 

opatrení pre malé trhy (ako napríklad vznik CT). V dokumentoch sa hovorí 

o zbližovaní jednotlivých trhov, no prijaté opatrenia zatiaľ viedli k 

prehĺbeniu rozdielov.  

 

4. Opatrenia pre MSP len slabo odrážajú fakt, že medzi MSP sú veľmi malé a 

malé podniky s 1 - 5 zamestnancami a potrebami financovania do 1 mil. €. 

Vstup na burzu je pre tieto podniky nad ich možnosti a nad ich potreby. 

Pre ich financovanie je vhodnejší crowdfunding alebo biznis anjeli, no to 

sú zatiaľ okrajové možnosti. Preto navrhujeme zvýšiť pozornosť tomuto 

segmentu podnikov a preskúmať možnosti ako rozšíriť možnosti ich 

financovania. Tiež odporúčame aktivity na finančné vzdelávanie 
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vlastníkov a členov orgánov týchto firiem. Pridávanie informačných 

povinností pre verejne obchodované spoločnosti (ako napríklad ESG) 

bude ďalším faktorom, ktorý môže odrádzať MSP od vstupu na burzu, 

resp. v horšom prípade budú ako “hnedé” spoločnosti vytlačené na okraj 

veľkými zelenými spoločnosťami. Inými slovami, ESG môže byť faktorom, 

ktorý bude pôsobiť protichodne s deklarovanými cieľmi ÚKT.  

 

5. Ak je záujem o vyššiu participáciu retailových investorov na kapitálovom 

trhu a o zmeny v štruktúre aktív domácnosti, tak je nutné sa zaoberať 

otázkou prečo sa niektoré verejne obchodované spoločnosti (resp. ich 

väčšinoví akcionári) rozhodli vytlačiť retailových investorov (squeez-out) 

a ukončiť verejné obchodovanie akcií. V nových členských štátoch došlo k 

desiatkam takých prípadov, čo naštrbilo dôveru občanov v investovanie na 

kapitálovom trhu. Samozrejme, týmto bývalým akcionárom bola takto 

upretá možnosť podieľať sa na úspechu firmy, do ktorej pôvodne 

investovali.  

 

6. Na druhej strane v Európe existuje pomerne dosť veľa štátmi, resp. 

verejným sektorom vlastnených alebo spoluvlastnených spoločností, 

ktorých akcie by mohli posilniť kapitálový trh98. Ide o spoločnosti 

pôsobiace najmä v energetike a doprave. V členských štátoch strednej a 

východnej Európy je ich podiel na HDP pomerne vysoký (napríklad v 

Slovinsku ich trhová hodnota je okolo 35%, v baltických štátoch a v ČR 

okolo 20% HDP). Podľa publikácie MMF v 11 členských štátoch strednej a 

východnej Európy je zhruba 6000 spoločností s viac než 50% podielom 

vlastníctva verejného sektoru99. Pokiaľ by sa podarilo akciové podiely 

(napríklad 10-15%)  aspoň časti z nich dostať na lokálne burzy, pomohlo 

by to významne rozvoju týchto trhov. Ďalším prvkom rozvoja by mohlo byť 

posilnenie práv menšinových akcionárov, vyžiadať zalistovanie 

spoločností na regulovanom trhu aj bez súhlasu väčšinového vlastníka. 

V súčasnosti je menšinový vlastník ponechaný rozhodnutiu a vôli väčšiny. 

 

 
98 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/ip031_en_2.pdf 
99 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/10/30/State-Owned-Enterprises-in-

Emerging-Europe-The-Good-the-Bad-and-the-Ugly-45181 
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7.  Podnetom na rozvoj kapitálového trhu budú reformy penzijných 

systémov - najmä tam, kde existuje silný verejný pilier a občania nemali 

tak motiváciu sporiť si na penziu. Na druhej strane kapitálový trh je (nielen 

v EÚ) silný tam, kde existuje významná motivácia sporiť si na penziu a 

veľké penzijné fondy. V rámci EÚ by preto mal existovať tlak na to, aby 

členské štáty postupne znižovali podiel verejných zdrojov na financovaní 

penzijného i zdravotného systému (aj tak to bude z demografického 

hľadiska neudržateľné) a dávali čoraz väčší priestor individuálnym 

úsporám.  

 

8. Považujeme však za nebezpečné, aby inštitúcie, ktoré ponúkajú investície 

retailovým investorom, nekriticky uprednostňovali ESG investície. Je 

jasné, že ESG investícia nemusí byť automaticky pre retailového investora 

výhodnejšia než obyčajná investícia prípadne aj investícia do podniku s 

väčšou uhlíkovou stopou alebo bez rodovo vyváženej personálnej politiky. 

Podobne neodporúčame, aby Komisia vytvárala tlak na úverové inštitúcie, 

fondy kolektívneho investovania, penzijné fondy a iné inštitúcie, aby vo 

svojich portfóliách uprednostňovali ESG investície. Rovnako máme 

pochybnosti o povinnosti verejne obchodovaných spoločnosti zverejňovať 

pravidelne informácie o svojom ESG profile100. Navyše o týchto otázkach 

sa doteraz v Európe neviedla žiadna rozsiahla verejná diskusia a nekriticky 

sa jprijímajú radikálne a marginálne názory prezentované hlučnými 

aktivistami. Doteraz nie je jasné, kto a ako by mal posudzovať súlad 

spoločností s pravidlami ESG a najmä aký to bude mať dopad (finančný, 

personálny a pod.) na rôzne typy firiem. V súčasnosti sa zdá, že pravidlá 

sú nastavené v prospech veľkých spoločností, ktoré majú dostatočné 

kapacity na to, aby audit ESG zvládli.  

 

9.  Otázka centralizácie dohľadu jednak naráža na zakladateľské zmluvy a 

tiež skúsenosť hovorí, že centralizácia bude v prospech veľkých a silných 

inštitúcií, ktoré majú dostatok prostriedkov na to, aby legálnym 

lobbingom dosiahli prijatie pravidiel výhodné pre seba. Navyše, 

 
100 Napríklad spoločnosti by namli byť tlačené k rodovo a inak vyváženým orgánom. Mali by byť 

tlačené jedine k tomu, aby pozície obsadzovali najkvalitnejšími kandidátmi bez ohľadu na rod, 
náboženstvo, farbu pleti a pod. 
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konkurencia v oblasti dohľadu (pri takmer jednotných pravidlách) môže 

napomôcť zlepšovaniu fungovania licencovania i dohľadu. Lokálne 

znalosti orgánov dohľadu v jednotlivých členských štátoch môžu byť v 

prospech menších spoločností, ktorým úradníci v centrálnej inštitúcii 

nemusia dôverovať101, a tak zdĺhavým rozhodovaním, resp. obmedzením 

licencie či odmietnutím ju vydať102 predčasne pochovajú nádejný projekt. 

Situáciu v takom prípade možno prirovnať k situácii Jozefa K., hlavného 

hrdinu najslávnejšeho románu Franza Kafku Proces103. Ak by sa mal 

centralizovať dohľad aj v iných oblastiach finančného trhu, tak by sa mal 

týkať malého počtu celoeurópskych inštitúcií104, no v tom prípade by 

fiškálnu zodpovednosť za záchranu týchto inštitúcií mali prebrať európske 

orgány. 

 

10.  Rovnaký princíp by mal existovať pri infraštruktúrnych inštitúciách 

celoeurópskeho významu ako sú centrálne protistrany, pričom aj tu 

fiškálnu zodpovednosť za prípadnú záchranu mali prebrať európske 

inštitúcie. 

 

11.  Nie je doteraz vyjasnené financovanie administratívnych a 

regulačných nákladov pribúdajúcej regulácie, ktorá z dôvodu vyšších 

fixných nákladov neproporcionálne zasahuje najmä činnosť menších 

spoločností a organizátorov regulovaného trhu. Okrem nejasnosti 

financovania zvýšených nákladov, ÚKT neponúka pohľad, ako sa vyrieši 

priamy dopad na zníženie pravidelných príjmov menších búrz (napr. 

z dopadov CT regulácie). Pri tvorbe výstupov ÚKT by sa mali zohľadniť 

špecifiká menších lokálnych trhov (proporcionalita), aby nedošlo 

k oligopolizácii sektora. 

 

 
101 osobná skúsenosť autora 
102 osobná skúsenosť - pravidlá sú natoľko pružné, že rozhodnutia nie sú predvídateľné a nie 

sú nárokovateľné. 
103 https://www.martinus.sk/?uItem=16625 
104 Zdá sa chybnou politika v oblasti úverových inštitúcií, keď napríklad o úplne každej novej 

licencii rozhoduje ECB. 
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12.  Indikátory, ktoré charakterizujú pokrok pri budovaní ÚKT (Príloha 5B 

a Príloha 8), by sa mohli rozšíriť o indikátor podiel objemu verejne 

obchodovaných akcií (alebo celkovo akcií, resp. celkoco cenných papierov) 

vo vlastníctve domácností k HDP v jednotlivých členských štátoch, pričom 

dôležitá bude dynamika vývoja tohto indikátora. Poznámka: Príloha 8 sa 

týka všetkých cenných papierov, nielen akcií. 

  



 

 67 

PRÍLOHA 1 

 

Základné charakteristiky kapitálových trhov vo svete a v EÚ 

 

Trhová kapitalizácia (akcie) ako podiel HDP v rôznych štátoch sveta (2019, 

2020) 

Štát Trhová kapitalizácia (% HDP) Trend v poslednom 
vykazovanom období (2015-19) 

Hong Kong 1763 Rast 

Taiwan 227 Rast 

Singapur 192 Rast 

Spojené štáty 158 Rast 

Japonsko 129 Rast 

Južná Kórea 122 Rast 

Thajsko 103 Rast 

Spojené kráľovstvo 102 Pokles 

Čína 83 Rast 

Izrael 65 Rast 

Európska únia 55 Pokles 
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Štruktúra najvýznamnejších kapitálových trhov (v % HDP, ECMI105, 2020) 

 

 
Obchodova
né akcie 

Verejný 
sektor, 
dlhové CP 

Finančné 
inštitúcie, 
dlhové CP 

Podnikové 
dlhopisy 

SPOLU 

EÚ 66 65.7 67 11 209.7 

Spojené štáty 156 91.7 68.4 30.5 346.2 

Spojené kráľovstvo 162 107 104 19.8 392.8 

Japonsko 105 201.5 54.3 16.4 377.2 

Čína 83 39.1 37.9 25 185 

 
 

Orientačná štruktúra zdrojov financovania nefinančných spoločností (v % 

HDP, MMF106, 2017) 

 

 
Nebankov
é úvery 

Úvery od 
bánk 

Neobchodov
ané akcie 

Obchodova
né akcie 

Obchodo
vaný dlh 

Obchodo
vané 
zdroje/Cel
kové 
zdroje 

EÚ 42 33 95 55 12 28% 

Spojené štáty 33 12 25 125 30 69% 

Spojené kráľovstvo 39 21 55 90 20 47% 

Japonsko 15 52 63 110 15 48% 

 
 
 
  

 
105 https://www.ecmi.eu/statistical-packages; štatistiky nezahŕňajú neobchodované akcie a 

privátny dlh, ktoré v EÚ hrajú významnú úlohu 
106 https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/09/06/A-Capital-

Market-Union-For-Europe-46856 

https://www.ecmi.eu/statistical-packages
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Trhová kapitalizácia (v % HDP) pre jednotlivé členské štáty EÚ (2020). 
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PRÍLOHA 2 

 

Počet režimov predkonkurzného a konkuzného konania v 

jednotlivých štátoch107  

Štát Predkonkurzné konania Konkurzné konania 

Belgicko 6 1 

Bulharsko - 1 

ČR 1 3 

Fínsko 1 2 

Francúzsko 5 3 

Nemecko - 3 

Maďarsko  - 2 

Taliansko 6 2 

Luxembursko 3 2 

Holandsko 1 3 

Nórsko 2 1 

Poľsko 4 1 

Portugalsko 1 2 

Rumunsko 2 2 

Španielsko 2 2 

Švédsko 1 2 

Švajčiarsko 2 3 

Spojené kráľovstvo 2 6 

 
 
 
 

 
107 Podľa citácie 19. Predkonkurzné konanie je druh kolektívneho konania, na ktoré dohliada 

súd alebo iný orgán. Dáva možnosť dlžníkovi vo finančných problémoch reštrukturalizovať svoju 
súvahu takým spôsobom, aby zabránil začatiu reálneho konkurzného konania 
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 PRÍLOHA 3 

 

Stav vymáhateľnosti zlyhaných úverov v EÚ 

Štúdia z roku 2019108, ktorá je anonymizovaná (teda neuvádza názvy 

členských štátov, len označenie ČŠ 1 - ČŠ 28), uvádza, že celková 

vymahateľnosť v Únii je dobrej úrovni pri úrovni odpovedí 0,64 (0 znamená 

žiadnu vymáhateľnosť, 1 - dokonalú vymáhateľnosť). Rozdiely medzi 

členskými štátmi sú veľké, pretože individuálne hodnoty sú medzi 0,40 až 

0,85. Prostredie na vymáhanie je v členských štátoch s nižším skóre horšie 

než v členských štátoch s vyšším skóre. 

 

Ukazuje sa, že podľa typu dlžníkov, možno identifikovať dve skupiny štátov. 

Jedna skupina má rovnaký prístup k firemným i retailovým dlžníkom a 

vymáhateľnosť u oboch typov dlžníkov je podobná. U druhej skupiny štátov 

vidieť veľké rozdiely vo vymáhateľnosti medzi oboma typmi dlžníkov, pričom 

spravidla u retailových dlžníkov je vymáhanie menej podporené. V 

niektorých štátoch index vymáhateľnosti u týchto úverov dosiahol hodnoty 

len 0,09 - 0,25, čo znamená veľmi nízku podporu prostredia pre vymáhanie 

takýchto pohľadávok.  

 

Veľké rozdiely sa vyskytujú pri vymáhaní pohľadávok zo zabezpečených 

úverov (Hodnoty indexu pre podnikové úvery sa pohybujú od 0,33 do 1,00), 

pričom ešte väčšie rozdiely sú pri zabezpečených úverov pre retailových 

klientov (0,10 - 0,83).  

 

Prístup k nezabezpečným úverom nevykazuje rozdiely v tak veľkom rozsahu 

(0,44 - 0,93 pre podniky), hoci pri retailových úveroch sa hodnoty indexu 

vymáhania pohybujú od 0 po 1. 

 

 
108 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/do
cuments/191203-study-loan-enforcement-laws_en.pdf 
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Hodnoty indexu pre insolvenčné konania sa pohybuje od 0,38 po 0,88. 

Inštitucionálna a legislatívna podpora týchto konaní v jednotlivých 

členských štátoch sa tiež veľmi odlišuje. 

 

Európska banková autorita uskutočnila v roku 2019 rozsiahlu štúdiu109 o 

vymáhateľnosti pohľadávok zo zlyhaných úverov, pričom do štúdie zahrnula 

úverové inštitúcie vo všetkých členských štátoch. Štúdia bola podkladom pre 

ďalší postup prác na bankovej únii ako aj na únii kapitálových trhov.  

 

Štúdia sa zaoberala vymáhateľnosťou niekoľkých tried aktív - zabezpečených 

i nezabezpečených, s dlžníkmi: veľké podniky, malé a stredné podniky 

(MSP), retailoví klienti. Rozdiely medzi členskými štátmi boli významné: 

 

Typ úveru 
Čistá 
vymožiteľn
osť - 
vážený 
priemer EÚ 

Čistá 
vymožiteľn
osť MIN (%) 

Čistá 
vymožiteľn
osť MAX (%) 

Potrebný 
čas - vážený 
priemer EÚ 
(roky) 

Potrebný 
čas MIN 
(roky) 

Potrebný 
čas MAX 
(roky) 

Veľké podniky 
23.7 0.4 100 3.9 1 10 

MSP 33.3 4.1 78.9 3.5 0.2 6.6 

Retailové 
úvery na 
bývanie 

42.6 0.4 82.5 2.7 0.8 5.1 

Komerčné 
nehnuteľnosti 37.6 12.7 82.3 3.6 0.5 5.3 

Kreditné karty 
12.9 2.8 99.3 2.3 0.5 6.8 

 
 
 
 

 

 
109 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Mission
s%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2020/Report%20on%20the%20benchmarking%20of
%20national%20loan%20enforcement%20frameworks/962022/Report%20on%20the%20bench
marking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks.pdf 
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Celkovo možno skonštatovať, že uvedené významné rozdiely medzi 

členskými štátmi v prípade odlišnej vymáhateľnosti a doby vymáhania 

pohľadávok z bankových úverov nie sú prínosom a skôr znamenajú, že 

ochrana vlastníckych práv a veriteľov v niektorých členských štátoch EÚ je 

na neželateľne nízkej úrovni.  
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PRÍLOHA 4 

 

Úroveň finančnej gramotnosti v EÚ 

V súčasnej dobe je základná finančná gramotnosť nevyhnutá pre dobré 

finančné zabezpečenie občana. Je dôležitá pre najmä na vytvorenie 

správnych návykov, napríklad pri zdravom plánovaní finančného 

zabezpečenia v post-produktívnom veku, financovaní bývania, tvorbe 

rozpočte a pre sporenie110.  

 

Úroveň finančného vzdelania občanov v EÚ podľa prieskumu OECD z roku 

2020 je v porovnaní s ostatným svetom priemerná, no medzi členskými 

štátmi sú veľké rozdiely111. Viacero členských štátov EÚ pritom nemá 

vytvorený žiadny systém, ktorý by stanovoval, aké základné znalosti by 

občania mali mať, a ani nemajú spôsob ako ich úroveň merať.  

 

Štát Celkové skóre (% 
bodov) 

Vedomosti (% 
bodov) 

Správanie (% 
bodov) 

Prístup (% bodov) 

Bulharsko 58.5 56.9 59.3 57.6 

ČR 62.0 64.9 59.1 62.9 

Estónsko 63.5 70.7 58.8 62.1 

Francúzsko  68.0   

Chorvátsko 58.6 63.4 55.5 55.6 

Maďarsko 58.8 65.6 49.9 65.1 

Nemecko 66.1 73.7 62.9 61.2 

Poľsko 62.1 71.1 60.6 52.4 

Portugalsko 62.3 71.1 60.6 61.4 

Rakúsko 68.5 76.0 66.3 61.9 

 
110 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docu
ments/210408-report-financial-competence-framework_en.pdf 
111 https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-

financial-literacy.pdf 
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Rumunsko 53.4 48.3 55.7 54.7 

Slovinsko 70.0 68.7 69.6 72.5 

Taliansko 53.0 56.1 46.3 61.0 

Hong Kong 71.1 88.2 64.8 58.3 

 

Vedomosti sa testovali na siedmich otázkach týkajúcich sa časovej hodnoty 

peňazí, výpočtu úrokov, rizík a návratnosti investície, inflácie a diverzifikácie 

rizík. 

 

Správanie sa týkalo životných situácií, sporenia a dlhodobého plánovania, 

uskutočňovania väčších nákupov a sledovania vlastného cash-flow. 

 

Prístup sa skúmal na troch jednoduchých otázkach zameraných na finančné 

plánovanie a dlhodobú perspektívu. 
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PRÍLOHA 5A 

 

Indikátory pre oblasť financovania podnikov 

 

# 
Indikátor Výpočet Hodnota 

(EU27) 

1 
Podiel financovania z trhu (Suma objemu podnikových dlhopisov a 

obchodovaných akcií)/(Suma objemu podnikových 
dlhopisov a obchodovaných akcií + bankové úvery) 

42.8% 

2 
Veľkosť primárneho verejne 
obchodovaného akciového 
trhu 

Podiel objemu IPO za daný rok na nominálnom HDP 
1.3% 

3 
Veľkosť primárneho verejne 
obchodovaného akciového 
trhu v MSP 

Podiel objemu IPO v segmente MSP za daný rok na 
HDP 0.12% 

4 
Veľkosť trhu s podnikovými 
dlhopismi 

Celková emisia podnikových dlhopisov za daný 
rok/počet veľkých podnikov (nad 249 zamestnancov) 2.7 

5 
Šírka trhu s obchodovanými 
akciovými nástrojmi 

Počet obchodovaných akciových nástrojov/Počet 
veľkých podnikov 2.6 

6 
Šírka trhu s obchodovanými 
akciovými nástrojmi pre MSP 

IPO v segmente MSP za daný rok na 1000 veľkých 
podnikov 0.40 

7 
Šírka dlhopisového trhu Počet existujúcich dlhopisových nástrojov na trhu na 1 

mld. HDP 1.7 

8 
Medián rozdielu cien 
kúpa/predaj pre akcie 
(likvidita trhu) 

Rozdiel cien medzi nákupom a predajom/priemer 
nákupnej a predajnej ceny 1.2% 

9 
Medián rozdielu cien 
kúpa/predaj pre akcie MSP 
(likvidita trhu) 

Rozdiel cien medzi nákupom a predajom/priemer 
nákupnej a predajnej ceny 2.3% 

10 
Medián rozdielu cien 
kúpa/predaj pre dlhopisy 
(likvidita trhu) 

iBoxx EUR corporate bond index  
N.A. 

11 
Ročné súkromné investície 
do akcií 

Objem súkromných investícií do akcií v danom 
roku/HDP 0.5% 

12 
Podiel akcií v portfóliu 
poisťovní 

(Objem investícií do akcií, akciových fondov a fondov 
private equity)/(celkové aktíva poisťovní) 20.7% 

13 
MSP emitujúce akcie Podiel MSP, ktoré emitujú akcie (verejne 

obchodovateľné i súkromné) - SAFE prieskum* 10% 
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14 
Medzera v akciovom 
financovaní MSP 

Podiel MSP, ktoré potrebujú akciové financovanie - 
podiel MSP, ktoré indikujú, že majú dostupné akciové 
financovanie (SAFE) 

7.2% 

15 

Podiel verejne 
obchodovaných MSP, ktoré 
sú pokryté analytickými 
výstupmi 

Akcie pokryté aspoň jedným analytickým výstupom na 
strane predaja/celkový počet obchodovaných akcií SME 

17.1% 

16 
Podiel investícií venture 
kapitálu na HDP 

(investície venture kapitálu v danom roku - ako 
podmnožina súkromných investícií do akcií)/HDP 0.06 

17 
Šírka investorskej základne 
venture kapitálu 

Herfindahlov index (miera koncentrácie) trhových 
podielov jednotlivých investorských skupín venture 
kapitálu (čím vyšší, tým vyššia koncentrácia) 

29.6 

18 
Miera sekuritizácie Objem existujúcich sekuritizačných nástrojov/celkový 

objem bankových úverov nefinančným spoločnostiam 7.2% 

19 
Podiel krytých dlhopisov na 
úveroch nefinančným 
spoločnostiam 

Objem existujúcich krytých dlhopisov/objem existujúcich 
úverov nefinančným spoločnostiam 18.4% 

 
 * SAFE je prieskum ECB o prístupe podnikov k financovaniu - Survey on Access to Finance of Enterprises 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106~3746205830.en.html#toc11 
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PRÍLOHA 5B 

 

Indikátory pre oblasť retailových investícií 

 

# Indikátor Výpočet Hodnota (EU27) 

20 

Priame investície 
domácností 

(Objem dlhopisov a akcií vo vlastníctve 
domácností)/(Objem dlhopisov a akcií vo 
vlastníctve domácností + objem hotovosti + objem 
vkladov v bankách) 

16.3% 

21 

Sprostredkované investície 
domácností 

(Objem investičných fondov, pohľadávok voči 
poisťovniam a penzijným fondom)/(Objem 
investičných fondov, pohľadávok voči 
poisťovniam a penzijným fondom + hotovosť + 
objem vkladov) 

56.1% 

22 
Priame a sprostredkované 
investície domácností 

Obdobne ako 21 a 22 
59.6% 

23 
Podiel domácností, ktoré 
priamo vlastnia dlhopisy 
alebo akcie 

Počet domácností, ktoré vlastnia priamo dlhopisy 
alebo akcie / Celkový počet domácností 5.9% 

24 

Podiel domácností, ktoré 
vlastnia pohľadávku voči 
investičnému fondu, 
poisťovni alebo penzijnému 
fondu 

Počel domácností, ktoré vlastnia pohľadávku voči 
investičnému fondu, poisťovni alebo penzijnému 
fondu / Celkový počet domácností 19.3% 

25 

Celkové náklady akciových 
UCITS fondov 

Celkové náklady na investíciu vrátane vstupných 
a výstupných poplatkov spriemernené pre 1, 3 a 
7-ročný investičný horizont/objem investície 
(ESMA) 

1.7% 

26 

Podiel emitovaných tzv. 
zelených dlhopisov na 
celkovom objeme 
emitovaných dlhopisov (ide 
o dlhopisy, ktorých celý 
výnos ide na projekty na 
spomalenie klimatických 
zmien, príspôsobenie sa 
klimatickej zmene alebo iné 
enviromentálne udržateľné 
projekty (podľa Bloomberg) 

A: Emisie emitentov zo súkromného sektoru 
B: Emisie emitentov verejného sektoru 
 
(Objem tzv. zelených dlhopisov)/(celkový objem 
emitovaných dlhopisov v danom sektore) 

A: 4.1% 
B: 1.3% 

27 
Crowdfunding (Objem úverov a akcií emitovaných cez 

crowdfundingové platformy) / HDP  0.11% 
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PRÍLOHA 5C 

 

Indikátory pre oblasť integrácie trhov  

 

# 
Indikátor Výpočet Hodnota 

(EU27) 

28 

Preferencia domácich titulov v 
akciách (Home bias) 

Rozdiel medzi aktuálnym a optimálnym 
podielom zahraničných akcií v portfóliach 
domácich investorov (ideálne 0, 100% znamená 
čisto domáce portfólio) 

86.2% 

29 

Preferencia domácich titulov v 
dlhopisoch (Home bias) 

Rozdiel medzi aktuálnym a optimálnym 
podielom zahraničných dlhopisov v portfóliach 
domácich investorov (ideálne 0, 100% znamená 
čisto domáce portfólio) 

68.8% 

30 
Cezhraničné UCITS Počet európskych UCITS dostupných retailovým 

investorom aspoň v dvoch členských štátoch 9434 

31 
Rozdiely pri riešení insolvencie 
podnikov 

Index Svetovej banky - Doing business (rozdiel 
od najlepšieho - predstavuje 100%, a to v každej 
podpoložke). 

70.2 

32 
Rozdiely v ochrane menšinových 
akcionárov 

Index Svetovej banky - Doing business (rozdiel 
od najlepšieho - predstavuje 100%, a to v každej 
podpoložke). 

66.5 

33 
Rozdiely pri vymáhaní kontraktov Index Svetovej banky - Doing business (rozdiel 

od najlepšieho - predstavuje 100%, a to v každej 
podpoložke). 

66.4 

34 

Rozdiely v účtovných a 
vykazovacích pravidlách  

Index Svetového ekonomického fóra, založený 
na ankete medzi výkonnými riaditeľmi, pričom 
hodnotenie je od 1 do 7, pričom 7 je najlepšie. 5.1 
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PRÍLOHA 6A 

 

Finančné pasíva nefinančných korporácií (NFC) v EÚ (v % 

celkových, 2019) 

 

 Celkovo 
Voči iným 
sektorom 

Voči iným NFC 

Hotovosť a vklady 0.1 0.1 0.0 

Krátkodobé dlhové CP 0.2 0.2 0.0 

Dlhopisy 3.4 3.4 0.0 

Úvery 26.5 19.8 6.7 

Kótované akcie 16.6 14.2 2.4 

Nekótované akcie 28.2 16.4 11.8 

Iné nástroje na báze akcií 11.7 9.4 2.3 

Poistné, penziné a štandardizované 
garancie 

0.9 0.9 0.0 

Finančné deriváty a opcie na 
zamestnanecké akcie 

0.3 0.3 0.0 

Obchodné úvery a preddavky 8.5 2.6 5.9 

Iné 3.5 2.7 0.8 

SPOLU 100.0 70.0 30.0 
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PRÍLOHA 6B 

 

Finančné aktíva domácností  

 

Zloženie finančných aktív v EÚ (v % HDP, 2019) 

 

  

Hotovosť 5.5 

Vklady v bankách 61.3 

Dlhopisy 4.0 

Obchodované akcie 9.1 

Akcie/podiely investičných fondov 18.0 

Životné poistky a anuity 37.4 

Penzijné nároky, pohľadávky voči penzijným fondom a nároky na 
mimopenzijné benefity 

30.3 

Úvery 0.7 

Neobchodované akcie 17.4 

Iné aktíva na báze akcií 17.4 

Iné 15.6 
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Porovnanie finančných aktív domácností v EÚ-28 a v Spojených 

štátoch (Podiely na celkových finančných aktívach112,  2017) 

 

 EÚ-28 Spojené štáty 

Hotovosť a vklady 30 12.3 

Poistenie a dôchodkové poistenie 38 32.5 

Akcie 19 35.6 

Podielové fondy 8 12 

Dlhové CP 2 5.1 

Iné 3 2.5 

 
 
 
 

 

 

  

 
112 https://www.ecmi.eu/sites/default/files/rebranding_capital_markets_union_1.pdf 
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PRÍLOHA 7 

 

Prehľad IPOs v roku 2020113 

 

 Počet Objem (mld USD) 

Spojené štáty 224 86 

Čína plus Hong Kong 536 119 

EÚ 185 27.4 

Spojené kráľovstvo 30 11.7 

SVET 1363 268 

 
 

Najväčšie burzy podľa IPO 

 

 Počet 

Šanghaj 223 

US NASDAQ 181 

Šenzen 159 

Hong Kong 144 

Tokio 93 

Austrália 75 

Indonézia 50 

NASDAQ OMX a First North (škandinávske štáty, 
rozvojový trh) 

44 

India National a Bombay 43 

NYSE 43 

Oslo Bors a Axess 40 

Londýn 30 

 
113 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/growth/ey-global-ipo-trends-

2020-q4-v2.pdf 



 

 84 

 
PRÍLOHA 8 

 
Investície domácnosti na kapitálových trhoch 
 

 


