
Dotazy řečníkům a hodnocení v konferenční aplikaci

Regulatorní změny I: Investice a penze
• Nahrávání telefonických hovorů
• Limity nabízení (korporátních) dluhopisů
• Koncepce rozvoje kapitálového trhu
• Penzijní zprostředkovatel



Pro připomenutí…
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Nahrávání telefonických hovorů

▪ Poprvé formulován požadavek nahrávání de facto veškerých telefonických 
hovorů se zákazníky ČNB při vyhodnocení (některých) kontrol ve 2016-2017.

▪ MF zakomponovalo povinné nahrávání hovorů do novely ZPKT, kterou od 
2/2019 projednává poslanecká sněmovna. Účinnost: 3-4Q/2019.

▪ Dosud požadavek na nahrávání hovorů, kdy proběhl obchod (přijímání a 
předávání pokynu), nově veškeré investiční služby a to v podstatě vždy (nelze-li 
vyloučit, že v budoucnu dojde k poskytnutí investiční služby zákazníkovi).

▪ Nárůst nákladů na poskytování služeb & narušení soukromí klientů x 
„usnadnění výkonu dohledu“ & argumentace tradingem akcií (IZ již nemohou 
dělat!).

▪ Zásadní téma, ve sněmovně lze očekávat velký střet.



Korporátní dluhopisy
▪ Tikající bomba s množstvím upsaných vysoce rizikových junk bondů, které 
budou padat. Zpočátku za velmi malého zájmu relevantních státních orgánů.

▪ Neveřejná nabídka > veřejná nabídka s prospektem.

▪ Postupné snahy o regulaci:
▪ Zpřísnění parametrů opakovaných neveřejných nabídek (ČNB)

▪ Novela ZPKT – IZ pouze dluhopisy s prospektem (MF)

▪ Zpřísnění definice pojmu veřejnost (ČNB)

▪ Omezení přímé i nepřímé nabídky tzv. komplexních dluhových nástrojů (ČNB)

▪ Scorecard korporátních dluhopisů? (MF)

▪ Podpora obchodování s korporátními dluhopisy? (MF)



Koncepce rozvoje kapitálového trhu
▪ Koncepce navazuje na inspekční cestu Světové banky a její analýzu 
(ne)rozvinutosti KT v ČR.

▪ Cíle koncepce:
▪ zlepšení kvality a odolnosti úspor českých domácností (včetně prostředků spoření na 

stáří) 

▪ nabídnutí alternativ malým a středním podnikům k bankovnímu financování a k 
dotacím z Evropské unie

▪ zvýšení počtu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou (posílení 
koupěschopnosti českých občanů)

▪ vyšší podpora inovací (více investic do inovativní ekonomiky).



Koncepce rozvoje kapitálového trhu

▪ Celkem 27 opatření zacílených na jednotlivé subjekty (domácnosti, emitenty, 
profesionální účastníky, stát), implementační horizont 2019 – 2023.
▪ Dost často značně diskutabilní efekt – viz: vytvoření webového centra (rozcestníku) 

informací o cenných papírech, vzdělávání fin. ředitelů SME o možnostech financování 
skrze kapitálový trh apod.

▪ Vybrané zajímavosti:
▪ Zavedení účtu dlouhodobých investic

▪ Větší zapojení penzijních fondů do fungování kapitálového trhu v ČR



Penzijní zprostředkovatel

▪ Podřazení penzijních produktů IZ – nechtěné dítě důchodové reformy, se 
kterým jsme se ale naučili žít.

▪ MF v rámci aktuální novely ZPKT navrhuje zřízení samostatného PZ:
▪ Rozsah povinností obdobný jako u penzijního IZ, nicméně bez investičních specialit (řízení 

rizik, investiční zkouška atd.)

▪ Nové oprávnění, povinné pojištění

▪ Automatický přechod stávajících distributorů penzijních produktů

▪ Otázka smysluplnosti při zdvojení některých povinností (povinné pojištění) x paralelní 
návrh na ponížení obnovovacích poplatků (SZ = 2 500 Kč, VZ = 500 Kč).

▪ Účinnost: 3-4Q/2019.



Další oblasti, kde se (možná) schyluje k akci?

▪ Svěřenské fondy x pokoutné kolektivní investování

▪ Fintechy

▪ Fondy nakupující fixní (nelikvidní) aktiva – zejména FKvI

▪ Pobídky (průběžné)

▪ Provize u DPS

▪ AML zákon



Děkuji za pozornost.

info@casfpz.cz
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