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Abstrakt 
 
Hlavním cílem této práce je anlýza právní úpravy ratingových agentur v  Evropské unii 

a ve Spojených státech amerických. Tato analýza popisuje důležité i méně významné 

prvky regulace ratingových agentur v EU a USA.  Jedna z kapitol se zabývá reflexí 

evropských předpisů týkajících se ratingových agentur do českého práva. Práce je 

složena z pěti kapitol. První obsahuje základní pojmy, kontext a postavení ratingových 

agentur. Druhá kapitola je věnována evropským předpisům. Třetí kapitola popisuje 

stručně úpravu ratingových agentur v ČR. V kapitole čtvrté je zobrazena právní 

regulace ratingových agentur v USA. Největší pozornost je z evropských předpisů 

věnována dvěma nařízením o ratingových agenturách. Z amerických předpisů jsou to 

Zákon o reformě ratingových agentur, část Dodd – Frankova zákona a některá 

významnější pravidla Komise pro cenné papíry. Srovnání obou právních úprav je 

uvedeno v páté kapitole a doplněno komentářem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Abstract 
 

The aim of the thesisis an analysis of EU credit rating agencies legal regulation in 

comparison with regulation in the USA. This analysis outlines the crucial and less 

important aspects of  regulation in EU and USA. One of Chapters of this study is also 

describing the reflection of EU credit rating agencies regulation to Czech law. The 

thesis is composed of five chapters. First of them explains basic context and position of 

credit rating agencies. Chapter two is focused on EU legislation. Chapter Three briefly 

describes the position of credit rating agencies in the Czech Republic. Chapter Four 

illustrates the credit rating agencies legal regulation in USA. The text is mainly focused 

on Two of the EU regulations and, regarding the US legislation, on the Credit Rating 

Agency Reform Act, part of the Dodd – Frank Act and some of the more important 

rules conducted by Security Exchange Commission. The comparison of both legal 

systems is placed in Chapter Five and completed with commentary. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

� CDO – Collateralised debt obligation (zajist�ná dluhová obligace) 

� CESR – Committee of european securities regulators (Evropský výborregulátor� 

s cennými papíry) 

� �NB – �eská národní banka 

� ECB – Evropská centrální banka 

� ESMA – European securities and markets authority (Evropský orgán pro 

cennépapíry a trhy) 

� EU – Evropská unie 

� Kodex IOSCO – Kodex základního chování ratingových agenturMezinárodní 

organizace komisí pro cenné papíry 

� Na�ízení 1060/2009 – Na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 1060/2009 o 

ratingových agenturách 

� Na�ízení 513/2010 – Na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 513/2010, 

kterým se m�ní na�ízení �.1060/2009 o ratingových agenturách 

� NRSRO – Nationally recognized statistical rating organization(Národn� 

uznatelná ratingová agentura) 

� RMBS – Residential mortgage-backed security (hypoté�ní dluhové obligace) 

� SEC – Securities and Exchange Commission (Komise pro cenné papíry USA) 
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Úvod 
 
Hlavním cílem této práce je snaha o analýzu regulace a postavení subjektů sui generis, 

jakými jsou ratingové agentury, a to jak v  Evropské unii, tak ve Spojených státech 

amerických. Dále pak analýza reflexe evropských předpisů týkajících se ratingových 

agentur v českém právu. Motivací je snaha osvětlit základní i méně důležité prvky 

právní regulace ratingových agentur. 

S celosvětovou ekonomickou krizí přišlo i všeobecné uvědomění o reálném vlivu 

ratingových agentur na globální trhy a s tím i nová právní regulace s cílem zabránit 

opakování jejich selhaní při udílení ratingů. Práci zamýšlím rozdělit do pěti kapitol. 

Vysvětlení základních pojmů jako ratingová agentura, rating bude uvedeno v první 

kapitole. Úvodní kapitola dále bude obsahovat stručný popis vzniku ratingových 

agentur, jejich financování, konkurenční prostředí, ve kterém se pohybují a podkapitolu 

o autoregulaci ratingových agentur, jakož i nastínění různých přístupů k regulaci. Druhá 

kapitola bude věnována právní úpravě ratingových agentur v EU. Největší pozornost 

z evropských předpisů hodlám věnovat nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

1060/2009 o ratingových agenturách a nařízení č. 513/2010, kterým se mění nařízení 

1060/2009 o ratingových agenturách. Tato nařízení zavedla respektive přetvořila právní 

rámec pro oblast ratingových agentur. 

Kapitola třetí se bude zaobírat dopadem těchto nařízení na právní řád ČR. Čtvrtá 

kapitola pak bude obsahovat popis regulatorního rámce ratingových agentur ve 

Spojených státech amerických. V první řadě Zákona o reformě ratingových agentur 

z roku 2006 a také části Dodd-Frankova zákona(2010), jež obsahuje další regulativní 

ustanovení pro ratingové agentury. Dále jsou to některá významná opatření americké 

Komise pro cenné papíry. 

Ačkoli jsou pro mne materiály k americké právní úpravě poněkud méně dostupné než 

k té evropské, mám za to, že pokud může být srovnání regulace ratingových agentur EU 

přínosné, pak nejspíše v porovnání s USA, kolébkou ratingových agentur. Samotné 

srovnání obou právních úpráv je obsaženo v kapitole páté. Tu zamýšlím rozdělit do 

tabulek podle předmětu regulace a srovnání okomentovat. Vzhledem k tomu, že 
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nařízení je předpis EU, který je přímo použitelný, je evropská úprava platná pro ČR 

jakožto člena EU. 

Při zpracování této práce hodlám použít zejména metodu analýzy, abych získal potřebná 

data o situaci ratingových agentur, a základní informace o jednotlivých právních 

regulacích, následně bych rád provedl komparaci těchto právních úprav, z níž bych pak 

vyvodil závěry. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY, POSTAVENÍ RATINGOVÝCH AGENTUR 
 

Ratingové agentury jsou unikátní subjekty finančního trhu, které vydávají ratingy, čili 

stanoviska o důvěryhodnosti určitého emitenta nebo finančního nástroje. Jinak řečeno, 

tyto agentury posuzují pravděpodobnost, s jakou emitent nesplní své finanční závazky 

nebo nárok z pevně úročitelného cenného papíru. Investorovi by měl pomoci 

k odhadnutí rizika jeho investice. Čím výše je rating vydaný ratingovou agenturou 

zasazený do ratingové stupnice, tím menší je potenciální riziko nesplnění závazku 

emitenta nebo neplnění z finančního nástroje. Pro pochopení současné situace na trhu 

ratingových agentur je zapotřebí alespoň stručně osvětlit jejich genezi. Vznik první 

ratingové agentury se datuje do roku 1909. John Moody tehdy ocenil dluhopisy 

železničních drah USA a vytvořil tím první oficiální rating v historii. Postupem času se 

tvořila vzrůstající poptávka po oceňování instrumentů, což vyústilo k etablování tří 

velkých ratingových agentur se sídlem jejich centrál v USA. Byly a jsou to Moody´s 

Investor Service, Standard and Poor´s, posléze i Fitch Ratings. Nejstarší z nich je tedy 

Moody´s1z roku 1914. V současnosti je Moody´s jeden ze dvou největších 

poskytovatelů ratingu na trhu. Moody´s  udílí rating více než 110 státům (tzv. národní 

rating) a více než 100 000 nejrůznějším instrumentů.2 Moody´s pokrývá přibližně 40 % 

všech udílených ratingů na světovém trhu. Podíl na trhu agentury Standard and Poor´s 

je zhruba stejný jako Moody´s, tedy také okolo 40%. Třetí největší agentura s názvem 

Fitch, jejíž ratingy často slouží jako alternativa k dvěma prestižnějším domům, 

obhospodařuje 16% trhu. 

Ve světě nicméně rozvíjejí svou činnost i jiné ratingové agentury, třebaže nedosahují 

věhlasem, velikostí ani množstvím klientů zmíněné tři domy. Je to například kanadská 

Dominion Bond Rating Service, čínská ratingová agentura Dagong Global Credit 

Rating Co., japonská ratingová agentura Japan Bond Research Institute. Ratingové 

agentury sídlí i v zemích jakými jsou Malajsie, Rusko a další. Po celém světě rozvíjí 

svou činnost více než 100 ratingových agentur.U nás se ratingovou činností zabývala 
                                                 
1Moody's History, A Century of Market Leadership[online], 
2011,<http://www.moodys.com/Pages/atc001.aspx> 
 
2Moody's History,Moody’s Role in the Capital Markets [online], 2011, 
<http://www.moodys.com/Pages/atc002.aspx> 
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společnost CRA Rating Agency, která se později stala pobočkou agentury Moody’s ve 

střední Evropě. Svou činnost však agentura ukončila v září 2010, když se přesunula do 

Londýna. 

 

 

1.1 Rating a ratingový proces 

 
Slovo rating můžeme chápat v širším pojmu jako jakékoliv hodnocení, v užším smyslu 

pak jako produkt ratingových agentur, jenž má investorovi napovědět o bonitě emitenta, 

nebo jeho nástroje. Máme na mysli úvěrový rating. Tedy hodnocení, jak je hodnocený 

subjekt důvěryhodný z hlediska včasného a úplného splacení dluhu vyplývajícího z jeho 

závazků. Vedle úvěrového ratingu totiž teorie i praxe rozeznává jiné typy ratingu jako 

např. rating finanční síly nebo obchodní rating.3 

V publikaci Petra Vinše a Václava Lišky je pojem rating obecně popisován jako 

stanovení rizika nedodržení závazku vyplývajícího z emise dluhopisu, nebo jiných 

závazků,provedené nezávislou ratingovou agenturou, která emisi, respektive emitentovi 

udělí odpovídající ratingovou známku.4 Úvěrový rating není investiční 

doporučení.Ratingy jsou vyjadřovány známkou na ratingových stupnicích. Známka 

AAA označuje instrument, subjekt s nejnižším rizikem. Rating není a nemůže být nikdy 

stoprocentně spolehlivý. Často je založen na předchozích historických zkušenostech. 

Rating nemůže ani nemá zaručit ochranu investice. Má být pouhým, i když důležitým, 

vodítkem investora v jeho cestě finančním světem. V rámci ratingových stupnic 

rozeznáváme pásmo investiční s menším rizikem a pásmo spekulativní s vyšším 

rizikem. Je na investorově vůli, v jakém z těchto dvou pásem se bude 

pohybovat.Ratingy můžeme rozčlenit podle subjektu na rating emitenta, banky nebo 

pojišťovny, podílového nebo penzijního fondu, organizátora trhu s cennými 

                                                 
3 Obchodní rating poskytuje informaci, jak bezpečné je uzavřít v dané zemi s určitou firmou obchod. Jeho 
význam spočívá pouze v dodavatelsko–odběratelských vztazích. 
 
4 VINŠ, Petr., LIŠKA Václav., Rating, Praha, C. H. Beck, 2005 
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papíry.Podle typu dluhového instrumentu5 rozeznáváme rating cenných papírů 

s pevným výnosem (dluhopis), rating prioritních akcií, syndikovaného dluhu, 

strukturovaného financování, projektového financování. Ratingové agentury vydávají 

externí ratingy. Interní rating6 si subjekt může vytvořit sám. Při udělení ratingu dochází 

i k přidělení výhledu. Výhled může být negativní, stabilní, nebo pozitivní. V případě 

stabilního výhledu ratingová agentura nepředpokládá změnu ratingu.  Negativní nebo 

pozitivní výhled znamená, že agentura očekává zvýšení čí snížení ratingu v budoucnu. 

 

Proces vydání ratingu7 začíná podpisem smlouvy mezi klientem a ratingovou agenturou. 

Poté je ratingovou agenturou ustanoven analytický tým, který provádí hodnocení 

konkrétního klienta. Obvykle je tým,který připravuje rating, složen z vedoucího (senior 

analytika) a jeho spolupracovníků (junior analytiků).V ratingovém procesu jsou brány 

v úvahu nejen informace poskytnuté klientem, ale také informace od různých 

informačních a poradenských agentur. Jakmile analytický tým nabude dojmu, že 

informace pro udělení ratingu jsou dostatečné, předloží věc ratingovému výboru, který 

bývá složen ze členů analytického týmu a dalších vedoucích analytiků agentury. 

Ratingový výbor záležitost prodiskutuje za pomoci metody ďáblova advokáta. 

Konečnou ratingovou známku přidělí demokratickým hlasováním. Po přidělení 

ratingové známky se může klient rozhodnout, zda chce rating publikovat, či nikoliv. 

Teprve když klient souhlasí se zveřejněním, ratingová agentura zdarma zveřejní rating 

na svých internetových stránkách. Celá procedura od prvního kontaktu s klientem do 

finálního udělení ratingové známky netrvá déle než 3 měsíce. 

 

 
                                                 
5MUSÍLEK, Petr., Trhy cenných paírů, Praha, Ekopress, 2002 
 
6Interní rating patří do skupiny scoringových metod. Úkolem scoringových metod není poskytnout 
informace o tom, jak by si společnost mohla počínat v budoucnu, přesto se např. banky v rámci interního 
ratingu o tento pohled do určité míry snaží. Zásadním rozdílem mezi interním a externím ratingem je dále 
fakt, že interní rating se ve většině případů zaměřuje spíše na hodnocení finančních (kvantifikovatelných) 
údajů, nikoli finančních informací. Externí rating, který je časově daleko náročnější, představuje, ve 
srovnání s interním hodnocením, mnohem komplexnější a hlubší analýzu a poskytuje obraz nejen o 
minulosti, ale také o budoucím potenciálu hodnocené společnosti. 
 
7Manažerská ekonomika, Ratingový proces v praxi [online], 
2011,<http://www2.ef.jcu.cz/~asmejkal/Manazerska%20ekonomika/Prezencni%20studium/MANEK-
RATING%202011.pdf> 
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1.2 Konkurence a financování ratingových agentur 

 

Složitá se jeví otázka konkurence v sektoru ratingových agentur. Všechny tři největší 

sídlí v USA. Jejich postavení na trhu se dá posoudit jako oligopol. Ve většině odvětví je 

oligopolní či monopolní konkurenční tržní prostředí nežádoucím stavem. Je však 

otázkou, co by znamenala větší segmentace trhu ratingových agentur a rozprostření 

klientů mezi mnoho jiných agentur. Řada odborníků zastává názor, že tlak na ratingové 

agentury by významně stoupl. Je možné, že v boji o klienty by větší konkurence mohla 

způsobit poškození nejen klientů ale systému vůbec. Agentury by jistě jen stěží 

odolávaly tomu, aby nenadhodnocovaly ratingy za účelem získání klienta s ohledem 

na dnešní přístup k financování, kdy za rating platí emitent. Logicky, když agentura 

hodnotí svého klienta, který jí za rating platí, je pochopitelná tendence agentur vydávat 

spíše pozitivní ratingy s vidinou spokojeného zákazníka, jenž přijde příště zas. Systém, 

ve kterém platí za rating investor, tu již v praxi existoval. Byl překlopen do současného 

stavu v roce 1970. Změna byla motivována několika důvody. Hlavním z nich byl ovšem 

prozaický fakt masivního rozvoje kopírovacích přístrojů a s tím související nebezpečí, 

že výsledky práce ratingových agentur by se stále častěji staly přístupnými i pro 

subjekty, které si za ně nezaplatily.8 Mezi menšími ratingovými agenturami však 

najdeme takové, které fungují i v dnešní době na modelu „investor platí“. 

 

Tlak na financování ratingu ze strany investorů však představuje obdobný střet zájmů. 

Ratingová agentura může v tomto případě uměle snižovat rating hodnocené emise, aby 

tak zvýšila zdánlivé riziko investice a tím zvýšila rovněž zisky svého klienta, tentokráte 

investora. Ideální stav zřejmě není možné docílit. Pro ratingové agentury je věcí 

zásadního významu udržení vysoké kvality svých ratingů a důvěry investorů. Krom 

ztráty dobrého jména teoreticky hrozí při stanovení nesprávného ratingu soudní 

vymáhání odškodného. Právní odpovědnost agentury za rating však zatím nebyla nikdy 

právně přiznána. 

 

                                                 
8SEITZINGER, Michael, V., SHORTER, Gary., Credit Rating Agency and their Regulation [online], 
3.9.2009,<http://garrett.house.gov/UploadedFiles/Credit_Rating_Agencies.pdf> 
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1.3 Od autoregulace k regulaci 

 
Jakýkoli přístup k regulaci se musí zabývat otázkou, co má být regulováno a jakými 

nástroji. Regulace bude úspěšná jen tehdy, vezme-li v úvahu to, co ratingy mohou a 

nemohou dosáhnout, soudí šéf německé bankovní asociace Siegfried Utzig.Rating 

finančního nástroje poskytuje informace o kvalitě dluhového nástroje, tj. o 

pravděpodobnosti nesplácení. Neříká nic o systémovém riziku, tj. nebezpečí řetězové 

reakce, přenášející se mezi finančními institucemi, které si navzájem půjčují peníze. 

Bylo by chybou věřit, že regulace ratingových agentur by dokázala zmírnit 

procykličnost. Proto by se regulátoři měli vyhnout nadměrným změnám regulace.Místo 

toho by měli zvážit doplnění současné regulace, která bude fungovat jak v období 

konjunktury, tak v období poklesu.9 

 

Na postoji Siegfrieda Utziga je vidět znatelná zdrženlivost k regulaci takových institucí 

jakými jsou ratingové agentury.Cílem regulace by podle něj mělo být pouze zvýšení 

spolehlivosti ratingů a zmírnění konfliktu zájmů.Prostředkem by nemělo být sledování 

metodologie, protože pak by mohl být stát částečně zodpovědný za kvalitu ratingu. 

 

Názory sahají od upřednostňování autoregulace až po požadavky, aby rating byl 

zajišťován státní ratingovou agenturou.Mezi tím stojí model státem regulovaných 

soukromých ratingových agentur. Třebaže v Evropě bylo ještě donedávna zřízení 

Evropské ratingové agentury na spadnutí, má státní model ratingové agentury svá velká 

úskalí. Největší problém státní ratingové agentury se skrývá v konfliktu zájmů. Státem 

řízená ratingová agentura by např. hodnotila státem emitované dluhopisy. Domnívám 

se, že vytvoření unijní ratingové agentury není správná cesta. Taková agentura by 

zřejmě nebyla objektivní a těžko by její hodnocení bral trh vážně. 

 
Režim autoregulace, tedy v mezích kodexu IOSCO, se kterým se podrobněji seznámíme 

v následující podkapitole, stojí a padá s otázkou, jak dodržování takového kodexu 

kontrolovat a nedodržení sankcionovat. Na druhou stranu, sankcí pro ratingovou 
                                                 
9UTZIG, Siegfried., Asian Development Bank Institute, The Financial Crisis and the Regulation of 
Credit Rating Agencies: A European Banking Perspective [online], leden 2010, 
<http://www.adbi.org/files/2010.01.26.wp188.credit.rating.agencies.european.banking.pdf > 
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agenturu může být už i ztráta pověsti, protože podnikání ratingových agentur závisí na 

schopnosti udržet si dobré jméno.Proto byla autoregulace dosud většinou účastníků trhu 

považována za dostatečnou. Zastánci státní regulace zase zdůrazňují selhání 

ratingových agentur v případech strukturovaných nástrojů během finanční krize. 

Autoregulaci představuje kodex Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry 

(IOSCO). 

 

1.4 Etický kodex IOSCO 

 

Kodex IOSCO pro ratingové agentury vznikl na půdě Mezinárodní organizace komisí 

pro cenné papíry10 a byl zveřejněn v roce 2004 jako reakce na problémy společností 

Enron11a WorldCom. Zaměřuje se na kvalitu a integritu ratingového procesu včetně 

monitorování ratingů, zaručení vhodných interních postupů a nezávislosti analytiků, 

předcházení konfliktům zájmů, zajištění transparentnosti ratingových metod a možnosti 

nakládání s důvěrnými informacemi. Tato pravidla byla obecná a nepředepisovala 

agenturám, jak tvořit modely nebo metodologie pro rating. Přesto, že většina 

ratingových agentur ustanovení kodexu přijala a implementovala do svých interních 

kodexů, neexistuje mechanismus jeho vymáhání. Kodex tudíž zůstává formálně právně 

nezávazný. 

 

S prohlubováním finanční krize se stále více objevovalo volání politických představitelů 

                                                 
10Kodex chování ratingových agentur (IOSCO) [online], 2008, 
<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD271.pdf>; Organizace IOSCO vznikla v roce 1974 
z popudu Světové banky a Organizace amerických států jako americká organizace s původním názvem 
Interamerican association of securities commissions and similar organizations. Účelem bylo pomoci v 
rozvoji trhů s cennými papíry v Latinské Americe. Postupně se začaly začleňovat státy z celého světa. 
11Společnost Enron se za patnáct let své existence vyšplhala nasedmou příčku největších společností 
USA, zaměstnávala 21 tisíc zaměstnanců ve 40 zemích.Vedení společnosti lhalo o ziscích, zakrývalo 
dluhy, takže se neobjevily v účtech společnosti. Jakmile podvod začal vycházet najevo, cena akcií (25. 
ledna 2001 byla 81,39 USD) klesla k prosinci 2001 na nulu.Zaměstnanci Enronu byli postiženi dvakrát. 
Jejich penzijní schémata byla ve velké míře zainvestována do vlastních akcií Enronu, takže přišli nejen o 
zaměstnání, ale i o dodatečné penze. Ratingové agentury byly v této souvislosti viněnny z pozdního 
snížení ratingu.; 
Enron, Arthur Pedersen, Parmalat [online], 30.1.2010,<http://podvody.fforum.biz/t19-enron-arthur-
pedersen-parmalat> 
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po zpřísnění regulace. V roce 2008 byl revidován kodex IOSCO tak, že se rozšířila 

povinnosti ohledně zveřejňování informací ratingových agentur pro investory i 

regulátory s cílem snížit závislost investorů na ratingových agenturách. Agentury musí 

vyhodnotit svoji schopnost a proveditelnost ratingu u nových produktů.Rovněž musí 

zajistit, aby byly věnovány dostatečné zdroje následování a aktualizaci ratingů. Pokud 

jde o střet zájmů, musí agentury zveřejňovat, zda konkrétní klient-emitent nepřekračuje 

10 % ročních příjmů ratingové agentury, musí zveřejnit všechny relevantní informace o 

hodnoceném produktu, vyhodnotit postupy odměňování, aby se zajistila objektivita 

ratingu apod. Pokud se jedná o informační odpovědnost, agentury musí zveřejňovat 

historické informace o kvalitě svých ratingů, oddělit ratingy strukturovaných produktů 

od ratingů běžných nástrojů, nejlépe odlišnými symboly, a poskytnout investorům 

dostatek informací o metodologii ratingu. 

 

Ratingové agentury přilily olej do ohně finanční krize především tím, že nadhodnotily 

strukturované finanční nástroje, ba co víc, nesnížily jejich rating v situaci, kdy se začaly 

podmínky na trhu zhoršovat. Samotné agentury uznaly část své odpovědnosti. Na 

začátku krize se postupovalo velmi zdrženlivě. Vlády měly za to,že postačí pouhá 

korekce v nedokonalých metodologiích pro vytváření ratingu a změny v oblasti řízení 

agentur. Postupem času, jak se krize prohlubovala, však přicházejí mnohem ráznější 

kroky směrem k regulaci ratingových agentur.  

 

Definitivní zpečetění potřeby regulace znamenal summit zemí G-20, který se konal ve 

Washingtonu v listopadu 2008. Další zprávy expertních skupin byly publikovány během 

následujících 12-ti měsíců. V říjnu 2009 expertní výbor, vedený bývalým výkonným 

ředitelem Mezinárodního měnového fondu Jaquesem de Larosierem12, zveřejnil svou 

zprávu a vyjádřil v ní několik nedostatků. Ratingové agentury především zastřely 

rizikové produkty nejlepším ratingem AAA, ačkoliv s nimi nebyly žádné předchozí 

historické zkušenosti. Dále de Larosierův výbor vytýká ratingovým agenturám vady 
                                                 
12V říjnu 2008 pověřil prezident Evropské komise José Manuel Barroso skupinu odborníků pod vedením 
Jacquese deLarosièra vypracováním analýzy na téma budoucí evropské finančníregulace a supervize. 
Jejich úkolem bylo identifikovat příčiny současné finanční a ekonomické krize a navrhnout řešení 
v rovině změny institucionálního rámce pro finanční sektor.; Larosierova Zpráva [online], 25. 2. 2009, 
<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf> 
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v metodologiích používaných při určování ratingu těmto rizikovým produktům. Zpráva 

výboru bývalého ekonoma Evropské centrální banky Otmara Issinga, který měl 

připravit doporučení pro summit G-20, kritizovala ratingové agentury za neřešené 

konflikty zájmů a nedostatečnou nezávislost analytiků. Britský regulátor trhu FSA 

(Financial Service Authority) v březnu 2009 zveřejnil své závěry. Podle FSA znamenala 

větší sekuritizace13 odkázání investorů na ratingy agentur. FSA14 agenturám rovněž 

vytýkal, že používaly nedostatečná data z minulosti, dále nezapočítání vzájemných 

závislostí jednotlivých subjektů, neřešení konfliktů zájmů a neadekvátní postupy 

zveřejňování modelů pro výpočet ratingů. 

                                                 
13Sekuritizace je proces, ve kterém je ze souboru objemově menších a zpravidla i méně likvidních aktiv 
produkujících známé nebo alespoň dostatečně přesně odhadnutelné cash flow (hypotéky, leasing, dluh na 
kreditních kartách, studentské půjčky, spotřebitelské půjčky, atp.) vytvořen obchodovatelný cenný papír. 
Proces sekuritizace spočívá ve shromáždění aktiv s podobnou charakteristikou a emisi dluhového 
cenného papíru emitovaného jen pro tento účel vytvořenou společností- tzv. SPV – (special purpose 
vehicle), jehož cash flow kopíruje cash flow podkladových aktiv a jehož výnos je zajištěn hodnotou či 
hotovostními toky podkladových aktiv.V podstatě se tedy jedná o souhrn budoucích očekávaných 
peněžních toků. Souhrn příjmů z těchto aktiv je pak možné rozdělit podle seniority na jednotlivé tranše 
tak, že nejspodnější tranše je nejrizikovejší, a to jednoduše proto, že v případě neplacení (defaultu) 
dlužníků podkladových pohledávek je nejdříve postihována tranše s nejnižší senioritou. 
SEDLÁČEK, Tomáš., Sekuritizace[online], 2008, <www.prf.cuni.cz/documents/docFile.php?id=583> 
 
14 Zpráva Financial Service Authority (FSA) [online], březen 2009, 
<http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/dp09_02.pdf> 
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2 REGULACE RATINGOVÝCH AGENTUR V EU 
 

 

V EU se regulace ratingových agentur posunula přes podporu autoregulace až po 

konkrétní legislativu. Kromě části směrnice o kapitálových požadavcích se ratingových 

agentur týká nařízení č. 1060 z roku 2009 o ratingových agenturách. Obsahuje některá 

ustanovení, která jsou i v kodexu IOSCO, ale tato jsou na rozdíl od kodexu právně 

závazná. Některé důležité body kodexu naopak v nařízení chybí. Nařízení č. 1060/2009 

následovalo další nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 513/2011, které zásadně 

přenastavilo kompetence dohledu nad ratingovými agenturami, když je přesunulo od 

národních regulátorů členských států směrem k unijnímu dohledovému Orgánu pro 

cenné papíry a trhy - ESMA. 

 

Platná regulace je zaměřena především na některé existující a potenciální konflikty 

zájmů ratingových agentur a hodnocených subjektů, zavádí registrační proceduru, 

umožňuje monitoring agentur ze strany evropských dohlížitelů. Jsou uvedeny určité 

restrikce ohledně ratingu strukturovaných produktů. Zřizují se nezávislá oddělení pro 

dodržování regulací a kontrolování ratingové metodologie. Rovněž se rozšiřují 

informační povinnosti ratingových agentur. Obecně lze shrnout, že ratingové agentury 

musí být schopné prokázat, že svá hodnocení vydaly na základě spolehlivých zdrojů. 

 
 

 

2.1 Sdělení Komise o ratingových agenturách 2006/C 59/02 

 

Pod tíhou událostí jako byly skandály firem Enron, WorldCom a v Evropě Parmalat 

přijal Evropský parlament Usnesení o úloze a metodách ratingových agentur.15 

                                                 
15 Usnesení Evropského parlamentu o úloze a metodách ratingových agentur 2003/2081(INI), 29.1. 
2004, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2004-
0040&language=EN> 
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Ratingové agentury těmto společnostem udržovaly AAA rating do posledních okamžiků 

před krachem. V usnesení Evropský parlament proto vyzývá Komisi, aby zvážila 

nutnost regulativních opatření v této oblasti.V červenci 2004 Komise oslovila CESR – 

Výbor regulátorů trhu s cennými papíry16 a pověřila ho vypracováním stanoviska k této 

problematice. CESR v březnu roku 2005 poskytl požadované odborné vyjádření, jež se 

stalo podkladem pro Sdělení Komise.17 Účelem Sdělení bylo obeznámit Radu a 

Evropský parlament o uvažované koncepci regulace ratingových agentur.  Komise 

v textu svého sdělení shrnula právní rámec ratingových agentur. A došla k závěru, že 

v současné době není zapotřebí žádné další regulace. Dle jejího názoru je platná právní 

úprava dostačující a vyjádřila, že nesdílí obavy Evropského parlamentu a Rady v této 

oblasti. Komise pouze konstatovala, že situaci na finančních trzích bude bedlivě 

monitorovat a v případě změny podmínek nevyloučila regulativní opatření v budoucnu. 

Taktéž CESR ve svém vyjádření uvedl, že byla nalezena optimální rovnováha mezi 

právními předpisy a autoregulací, kterou představuje kodex IOSCO, a tudíž není třeba 

žádných dalších legislativních kroků tímto směrem. 

 

Bohužel, situace na trzích se strukturovanými finančními nástroji ukázala mimo jiné, že 

důslednost ratingových agentur neodpovídá jejich vlivu a že proces jejich regulace 

v některých oblastech jejich činností přijde. V USA byl reformní zákon pro ratingové 

agentury přijat již v roce 2006, přesto byly ratingové agentury označovány za jedny 

z viníků ekonomické krize. 

 

                                                 
16CESR - Evropský výbor regulátorů s cennými papíry. Hlavní činností tohoto výboru bylo 
fungovat jako poradní skupina včasné implementaci legislativy pro členské státy a spolupráce 
mezi národními regulátory cenných papírů. Výbor měl na starosti také vydávání směrnic, 
interpretací, doporučení, společných standardů, kontrolu a porovnání postupů regulace v různých 
zemích.CESR se tranformoval v orgán ESMA.; Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o 
zřízení Evropského výboru regulátorů trhu s cennými papíry (2009/77),<http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:025:0018:01:CS:HTML> 

 
17 Sdělení Komise o ratingových agenturách (2006/C 59/02)[online], 11.3.2006,<http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:059:0002:0006:CS:PDF> 
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2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 o 

ratingových agenturách 

 
Nařízení je rozčleněno do čtyř hlav a doplněno dvěma přílohami: 

Hlava I – Předmět, oblast působnosti a definice 

Hlava II – Vydávání ratingu 

Hlava III – Dohled nad ratingovými činnostmi 

Hlava IV – Sankce, postup projednávání ve výboru, předkládání zpráv 

a přechodná a závěrečná ustanovení 

Příloha I – Nezávislost a předcházení střetu zájmu 

Příloha II – Informace, které se uvádějí v žádosti o registraci. 

 
 

2.2.1 Důvodová část 
 
Důvodová zpráva uvádí jako hlavní příčinu přijetí tohoto nařízení fakt, že většina 

členských státu činnost ratingových agentur ani podmínky pro vydávání ratingu dosud 

nereguluje.Dále se píše, že je důležité stanovit pravidla, která zajistí, aby byly všechny 

ratingy, vydávané ratingovými agenturami registrovanými v EU, odpovídající kvality a 

podléhaly přísným požadavkům. Důvodová část se dále zabývá problematikou ratingů 

ratingových agentur mimo území EU, certifikací těchto agentur pro potřeby EU. 

Evropský parlament a Rada EU vyjadřuje jako hlavní cíl tohoto nařízení nutnost 

stanovení společného rámce pravidel pro zvýšení kvality ratingu sloužícího k ochraně 

stability finančních trhů a investorů. Text obsahuje i výzvu ratingovým agenturám k 

dobrovolnému uplatňování kodexu IOSCO. Pozornost je upřena i k metodikám ratingů, 

zveřejňování informací, personálnímu složení ratingových agentur, předcházení střetu 

zájmu, systému odměňování pracovníků a dohledu nad ratingovými agenturami.  
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2.2.2 Předmět, působnost, definice 
 
Předmět nařízení je stanoven v článku prvním: zavedení společného regulatorního 

přístupu pro ratingové činnosti, jenž přispívá ke kvalitě ratingu vydávaných v EU, a tím 

i k hladkému fungování vnitřního trhu při současném dosažení vysoké úrovně ochrany 

spotřebitelů a investoru a stanovení podmínek pro vydávání ratingu a pravidla 

organizace a jednání ratingových agentur s cílem podpořit jejich nezávislost a vyhnout 

se střetu zájmu. 

Působnost nařízení (článek 2) je vymezena jednak pozitivně - na ratingy vydávané 

ratingovými agenturami registrovanými v EU, které se uveřejňují nebo distribuují na 

základě předplatného, tak negativně – nařízení se nevztahuje na soukromé ratingy 

(ratingy, které jsou zpracovány na základě individuální objednávky a poskytnuty 

výhradně osobě, jež si jejich zpracování objednala, a které nejsou určeny ke uveřejnění 

nebo distribuci na základě předplatného), na úvěrová hodnocení (credit scores), systémy 

úvěrového ohodnocení (credit scoring) nebo podobné typy hodnocení spojené se 

závazky vyplývajícími ze spotřebitelských, obchodních nebo dodavatelsko 

odběratelských vztahů, a na ratingy vypracované centrálními bankami. Čtvrtý článek 

požaduje na evropských finančních institucích, aby v určitých situacích používaly pouze 

ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými v EU a registrovanými v souladu s 

nařízením. Jedná se o situace, kdy je použití ratingu upravené ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2004/39 ze dne 21. dubna 2004 pro výpočet kapitálové přiměřenosti. 

V dikci nařízení se jedná o využití ratingu pro „regulatorní účely“. V žádném případě se 

však nejedná o obecný požadavek využití pouze „evropských“ ratingů. 

 
 

2.2.3 Vydávání ratingu 
 
V hlavě II, článku 6, odst. 1 nařízení stanoví povinnost ratingové agentury přijmout 

veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, že vydávání ratingu není ovlivněno 

žádným stávajícím nebo potenciálním střetem zájmu nebo obchodním vztahem ratingové 

agentury, která rating vydává, jejích řídících pracovníků, ratingových analytiků, 

zaměstnanců, jiných fyzických osob, které poskytují služby pro ratingovou agenturu 
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nebo podle jejich příkazu, nebo jakékoli osoby s agenturou přímo či nepřímo spojené. 

Detailnější pokyny pro zajištění tohoto požadavku budou uvedeny v oddíle D přílohy I. 

 

2.2.4 Dohled nad ratingovými činnostmi 
 
V odstavci 43 důvodové části jsou registrace ratingových agentur působících v EU. V 

rámci řízení o registraci musí ratingová agentura předložit rozsáhlé organizační a 

personální modely, postupy a metodiky pro tvorbu ratingu a vytvořit systém kontroly 

pro prevenci střetu zájmu. Podle čl. 14 může požádat ratingová agentura o registraci, 

pokud se jedná o právnickou osobu usazenou v EU. Tato registrace je pak platná na 

celém území EU a registrovaná agentura musí trvale udržovat podmínky pro registraci. 

Až do 1.7.2011 platilo, že ratingy vydané ratingovou agenturou uznanou příslušným 

domovským orgánem kompetentním pro udělení registrace v jednom členském státě, je 

možné bez dalšího používat v ostatních členských státech. To se týkalo žádostí o 

registraci podle tohoto nařízení podaných do 1.7.2011. Od tohoto data se již žádost 

podává přímo evropskému dohledovému orgánu ESMA. Rozhodnutí Komise ze dne 23. 

ledna 2009 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhu s cennými papíry (2009/77) 

přiznávalo pravomoci v registračním procesu také orgánu CESR (nyní ESMA). CESR 

poskytoval doporučení, přijímal žádosti o registraci od ratingové agentury a ty následně 

distribuoval mezi příslušné orgány členských států a posuzoval úplnost žádosti. Členský 

stát musel určit orgán, který bude dohled vykonávat. Od tohoto orgánu je vyžadováno 

dostatečné personální vybavení,co do množství a odborných znalostí tak, aby byl 

schopen uplatňovat toto nařízení. V České republice se jím stala Česká národní banka.  

 

Koncepce dohledu podle tohoto nařízení byla založena na spolupráci jednotlivých 

domovských orgánů členských států prostřednictvím tzv. kolegií18 a v konečné formální 

 rozhodovací pravomoci orgánu domovského členského státu. Opatření, která mohly 

v případě porušení povinností ratingových agentur realizovat příslušné domovské 

                                                 
18Kolegium by mělo být účelnou platformou pro výměnu informací v oblasti dohledu  mezi příslušnými 
orgány, koordinaci jejich činností a opatření dohledu nezbytných pro účinný dohled nad ratingovými 
agenturami. Zejména by kolegium mělo usnadňovat sledování toho, zda jsou plněny podmínky pro přejímání 
ratingů vydaných ve třetích  zemích, certifikaci, ujednání o outsourcingu a výjimky stanovené v tomto nařízení. 
Činnosti kolegia by měly přispívat k harmonizovanému uplatňování pravidel stanovených v tomto nařízení a ke 
sbližování postupů v oblasti dohledu. 
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orgány, byla: zrušení registrace, dočasný zákaz vydávání ratingu, pozastavení používání 

ratingu, přijetí vhodných opatření, na základě kterých budou ratingové agentury nadále 

splňovat zákonné požadavky, vydání veřejného oznámení a předání záležitosti k 

trestnímu stíhání příslušným vnitrostátním orgánům. Vzhledem ke skutečnosti, že určité 

instituce mohou k regulatorním účelům používat pouze ratingy vydané ratingovými 

agenturami usazenými v EU a registrovanými v souladu s tímto nařízením, je nezbytné 

zmínit se i o ratinzích vydaných agenturami ze třetích zemí. Podmínky, jež musí být 

splněny ohledně ratingu vydaného mimo EU a za jakých předpokladů může být 

použitelný, stanoví článek 5. Jedná se o dva režimy podle článku 5. Režim tzv. 

endorsementu a režim tzv. ekvivalence s certifikací. 

 
Procedura endorsementu tkví v převzetí ratingu vydaného agenturou mimo území EU 

agenturou, jež je registrována v EU. Přejímající ratingová agentura musí ověřit, že 

ratingové činnosti vykonávala agentura ze třetí země způsobem, jenž splňuje požadavky 

tohoto nařízení. Druhá procedura ekvivalence a certifikace spočívá v kombinaci 

srovnatelnosti právního řádu třetí země v oblasti úpravy ratingových agentur s regulací 

v EU a procesu certifikace. Ratingy osob usazených nebo finančních nástrojů vydaných 

ve třetích zemích, které vydala ratingová agentura se sídlem ve třetí zemi, nemusí být 

přejímány podle čl. 4 odst. 3, má-li ratingová agentura v této zemi povolení nebo 

registraci a podléhá zde dohledu. Cílem obou režimů je zajistit dostatečnou kvalitu 

přejímaných ratingů do EU a umožnit, aby evropské finanční instituce mohly i nadále 

ratingy vydané ve třetích zemích používat. 

 
Článek sedmý obsahuje ustanovení, která se týkají zaměstnanců ratingových 

agentur.Detailněji jsou tato pravidla rozvedena v oddílu C přílohy I.Ratingová agentura 

zajistí, aby ratingoví analytici, její zaměstnanci a jiné fyzické osoby, které poskytují 

služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů, kteří se podílejí na výkonu 

ratingových činností, měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro jim přidělované úkoly. 
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2.2.5 Příloha I - Nezávislost a předcházení střetu zájmů 
 
 
 
Ratingová agentura musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro zajištění toho, že 

vydávání ratingů není ovlivněno žádným stávajícím nebo potenciálním střetem zájmů 

nebo obchodním vztahem ratingové agentury, která rating vydává, jejích řídících 

pracovníků, ratingových analytiků, zaměstnanců, jiných fyzických osob, které poskytují 

služby pro ratingovou agenturu nebo podle jejích příkazů, nebo jakékoli osoby s 

agenturou přímo či nepřímo spojené. Pro zajištění těchto ustanovení musí ratingová 

agentura splnit požadavky stanovené v následujících oddílech. 

 
 

Oddíl A - Organizační požadavky  
 
Organizační požadavky stanoví nároky kladené na ratingové agentury registrované v 

EU. Taková agentura musí mít správní nebo dozorčí radu, jejíž vedoucí osoby zajistí 

nezávislost ratingových činností, řádné zjišťování a zveřejňování střetu zájmu a 

dodržování ostatních požadavků vyplývajících z tohoto nařízení. Dále je agenturám 

uloženo, aby určitá část členů správní nebo dozorčí rady byla tvořena nezávislými 

členy, kteří se nebudou účastnit ratingových činností, a jejich odměna nesmí být závislá 

na obchodních výsledcích ratingové agentury. Organizační požadavky kladou značný 

význam na dostatečnou odbornost v oblasti finančních služeb,a to i na nezávislé členy. 

Ratingová agentura je povinna používat řádné administrativní a účetní postupy, 

mechanismy vnitřní kontroly, účinné postupy hodnocení rizik a účinná kontrolní a 

ochranná opatření pro systémy zpracování informací. Ratingová agentura musí dále 

zřídit „útvar compliance“, který za stanovených podmínek průběžně kontroluje 

dodržování předpisů. Další útvar, který musí podle přílohy ratingová agentura sestavit, 

má být odpovědný za pravidelný přezkum metodik a modelů využívaných pro utváření 

ratingu.  
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Oddíl B - Provozní požadavky 
 
Provozní požadavky zakotvují hlavně ustanovení problematiky konfliktu zájmů.Podle 

čl. 1 ratingová agentura zjišťuje, odstraňuje nebo řídí a jasně a zřetelně uveřejňuje 

veškeré skutečné nebo potenciální střety zájmu, které by mohly ovlivnit analýzy a 

úsudky osob významných pro ratingové činnosti.V případech, kdy by rating mohl být 

ovlivněn střetem zájmu, ratingová agentura takové hodnocení nevydá, popřípadě bez 

prodlení poskytne oznámení,že rating by mohl být potenciálně ovlivněn. Čl. 4 odst. 2 

pak upravuje možnost agentur poskytovat i „doplňkové služby“, a to prognózy trhu, 

odhad hospodářského vývoje,cenové analýzy a další obecné analýzy. Ratingové 

agentuře je zakázáno poskytovat doplňkové služby hodnoceným subjektům.Třeba 

připomenout, že původní velmi restriktivní návrh nařízení vylučoval možnost 

doplňkových činností úplně. Ve finální verzi ale zůstala zachována možnost pro 

ratingové agentury poskytovat doplňkové služby. 

 
Oddíl C - Pravidla pro ratingové analytiky a další osoby přímo se 
podílející na výkonu ratingových činností 

 

Tento oddíl obsahuje zákaz pro analytiky a další osoby, které se podílejí na výkonu 

ratingových činností, jakkoli participovat na udělování ratingu hodnocené osoby, pokud 

vlastní její finanční nástroje nebo subjektu spřízněného s hodnocenou osobou či zákaz 

přijímaní peněz, darů a jiných výhod od osob, se kterými je ratingová agentura v 

obchodním vztahu. Článek osmý předepisuje rotaci osob zapojených do ratingových 

činností.19 

 
 

                                                 
19Pro účely čl. 7 odst. 4 ratingové agentury zajistí,aby vedoucí ratingoví analytici nebyli po dobu delší 
než čtyři roky zapojeni do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní 
spřízněných třetích osob; ratingoví analytici nebyli po dobu delší než pět let zapojeni do výkonu 
ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob; osoby 
schvalující ratingy nebyly po dobu delší než sedm let zapojeny do výkonu ratingových činností týkajících 
se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob. 
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Oddíl D - Pravidla pro prezentaci ratingu 
 
Ratingová agentura je v rámci pravidel pro prezentaci ratingu povinna u ratingu zajistit 

jasné a výrazné uvedení vedoucího ratingového analytika, všechny důležité zdroje 

použité při přípravě, hlavní metodiku, vysvětlení významu každé ratingové 

kategorie,datum, kdy byl rating poprvé uveřejněn a kdy byl naposledy aktualizován a 

rovněž informaci, zda se jedná o rating nově vydaného finančního nástroje a zda 

ratingová agentura hodnotí tento finanční nástroj poprvé. Čl. 4 odst. 2 zavazuje 

ratingové agentury od vydání ratingu upustit nebo již vydaný rating stáhnout, jestliže 

nedostatek spolehlivých dat, složitost struktury nového typu finančního nástroje nebo 

neuspokojivá kvalita dostupných informací vede k vážným pochybnostem, zda je 

ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating. 

Nevhodnou se jeví dvanáctihodinová prodleva mezi oznámením ratingu hodnocenému 

subjektu a zveřejněním ratingu. Ustanovení má ochránit hodnocený subjekt od 

případných nesrovnalostí a věcných chyb. Ratingová agentura je povinna jej informovat 

o hlavních skutečnostech, z nichž vycházela při vytváření ratingu. Bohužel tímto 

ustanovením je rovněž umožněno zneužití výsledku právě v době mezi oznámením 

hodnocenému subjektu a zveřejněním. Jen pro ukázku a pro srovnání s USA, kde jsou 

ratingové agentury povinny uveřejnit informace významné pro vývoj trhu ihned, 

jakmile je to možné. 

 

Oddíl E - Uveřejňování informací 
 
Oddíl uveřejňování informací obsahuje skutečnosti, které musí ratingová agentura 

zveřejňovat. Agentury musí zveřejňovat jakékoliv nastalé a potenciální střety zájmu, 

seznam poskytovaných doplňkových služeb, pravidla ratingové agentury pro 

uveřejňování ratingu, všeobecnou povahu systému odměňování, metodiky a popisy 

modelu a klíčových předpokladů pro vydávání ratingu a jejich zásadní změny, všechny 

zásadní změny svých systému, zdrojů nebo postupů a případně svůj kodex jednání. 

Dále, v určených časových intervalech, uveřejňuje ratingová agentura například seznam 

největších klientů, podrobné informace o majetkové a právní struktuře ratingové 

agentury, popis mechanismu vnitřní kontroly,statistiku přidělování zaměstnanců k 

jednotlivým ratingům a jejich pravidelné střídání. 
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2.2.6 Příloha II – Náležitosti registrace 
 
Příloha II předepisuje informace, jež musí ratingová agentura uvést v žádosti o 

registraci. Jsou jimi: úplný název ratingové agentury, adresa jejího sídla v EU, jméno a 

údaje kontaktní osoby a osoby pověřené výkonem compliance, právní forma, typy 

registrovaných ratingů, vlastnická struktura, organizační struktura, finanční zdroje pro 

výkon ratingové činnosti, složení a odbornost personálu, informace týkající se 

dceřiných společností, popis metodik, pravidla předcházení střetu zájmu, informace o 

ratingových analyticích, systém odměňování a ohodnocení, poskytované doplňkové 

činnosti, plán obchodní činnosti, informace k přejímání ratingu a outsourcingu. 

 
 
 
2.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 513/2011, kterým se 

mění nařízení č. 1060/2009 o ratingových agenturách 

 

Cílem změny nařízení o ratingových agenturách je podle jeho důvodové zprávy zajistit 

účinný dohled nad ratingovými agenturami v EU, zefektivnit architekturu dohledu pro 

odvětví ratingových agentur a zajistit právní jistotu pro ratingové agentury a účastníky 

trhu.Jelikož se však nařízení týká nejen dohledu nad ratingovými agenturami, který  má 

podle tohoto nařízení provádět orgán ESMA, ale také dohledu nad používáním ratingů 

jednotlivými subjekty, jež podléhají dohledu na vnitrostátní úrovni, zůstanou 

vnitrostátní orgány dohledu i nadále zodpovědné za dohled nad používáním ratingů 

těmito jednotlivými subjekty. Vnitrostátní orgány dohledu mají shromažďovat 

konkrétní informace o používání ratingů, rovněž mohou požádat orgán ESMA, aby 

přezkoumal zrušení registrace ratingové agentury nebo pozastavení používání ratingů. 

Příslušné vnitrostátní orgány však již nejsou oprávněny přijímat vůči ratingovým 

agenturám opatření v oblasti dohledu, pokud tyto agentury poruší nařízení. Kromě toho 

budou mít příslušné orgány povinnost spolupracovat s orgánem ESMA, když to bude 

orgán ESMA považovat za nezbytné. Členské státy proto budou muset udržovat 

v činnosti příslušné orgány, jež na základě nařízení o ratingových agenturách určily. 
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Předchozí model pro dohled nad ratingovými agenturami byl založen hlavně na výkonu 

dohledových a donucovacích pravomocí jednotlivými regulačními orgány v členských 

státech. Bylo možné, aby stanovisko příslušného orgánu domovského členského státu 

převážilo nad názory jeho partnerů, kteří byli členy kolegia. Také bylo možné, aby 

příslušný orgán hostitelského členského státu přijal samostatné opatření, které příslušné 

kolegium neschválí. To by mohlo vést k rozdílnému a nejednotnému uplatňování 

nařízení o ratingových agenturách v jednotlivých úkonech příslušných orgánů 

v členských státech. 

 

2.3.1 Změny hlavy III (Dohled nad ratingovými činnostmi) 
 

V důsledku zavedení nového, jediného orgánu dohledu pro dozor nad ratingovými 

agenturami byla zrušena ustanovení upravující způsob dohledu, jež obsahovala princip 

koordinace v kolegiu a konečnou formální rozhodovací pravomoc příslušného orgánu 

domovského členského státu. Kolegia orgánů dohledu, od nichž se očekávalo, že 

zefektivní spolupráci v oblasti dohledu, proto v souvislosti s navrhovaným 

centralizovaným dohledem na úrovni EU již nejsou nutná.20 Vytvoření orgánu ESMA 

se zjednodušší postup registrace21 v důsledku odstranění nadbytečných konzultačních 

kroků mezi orgány v kolegiu a s výborem CESR, takže je možné zkrátit lhůty 

v jednotlivých fázích postupu registrace. 

                                                 
20Článek 40a  
Přechodná opatření týkající se Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  

Všechny kompetence a povinnosti související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových 
agentur, které byly svěřeny příslušným orgánům, ať už působícím jako příslušné orgány domovského 
členského státu či nikoli, a kolegiím, pokud byla zřízena, budou ukončeny dne 1. července 2011. 
21Článek 15  
Žádost o registraci  

Ratingová agentura podá žádost o registraci Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Žádost obsahuje 
informace stanovené v příloze II. 

Článek 18  
Oznámení rozhodnutí o registraci, o zamítnutí žádosti o registraci nebo o zrušení registrace a zveřejnění 
seznamu registrovaných ratingových agentur  

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy oznámí do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 
16, 17 nebo 20 toto rozhodnutí dotyčné ratingové agentuře. Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a 
trhy odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat nebo zruší její registraci, své rozhodnutí řádně odůvodní. 
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2.3.2 Změny kapitoly III (Spolupráce mezi Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy a příslušnými orgány) hlavy III 
 

Příslušné domovské orgány si mají podle nové úpravy ponechat odpovědnost za dozor, 

pokud jde o používání ratingů subjekty podléhajícími dohledu (jako jsou úvěrové 

instituce nebo pojišťovny), které tyto ratingy používají pro regulatorní účely. Příslušný 

domovký orgán vede seznam ratingových agentur, které uznal pro tyto účely. Národní 

vnitrostátní orgány jsou podle i nadále nejlépe disponovány k tomu, aby zkoumaly, jak 

subjekty podléhající dohledu používají ratingy ve své každodenní činnosti, a v případě 

potřeby přijímaly vhodná opatření. Vnitrostátní orgány dohledu musí rovněž přispět 

k dohledové činnosti orgánu ESMA zajištěním veškeré nezbytné výměny informací 

a spolupráce, která může být při výkonu dohledových a donucovacích pravomocí 

orgánu ESMA nutná. Mohou orgán ESMA požádat, aby přezkoumal, zda jsou splněny 

podmínky pro zrušení registrace ratingové agentury, a zvážil pozastavení používání 

ratingů vydaných ratingovou agenturou, o níž se domnívají, že závažným způsobem 

a trvale porušuje nařízení o ratingových agenturách.22 Je-li to nezbytné nebo vhodné 

z důvodů účinnosti, musí mít orgán ESMA při své dohledové činnosti možnost požádat 

o pomoc příslušný orgán dohledu na vnitrostátní úrovni. Příslušné orgány by měly být 

nápomocny, když orgán ESMA provádí vyšetřování a kontroly na místě.23 ESMA také 

může přenést určité úkoly v oblasti dohledu na příslušné vnitrostátní orgány, např. když 

je nutno přijmout opatření v oblasti dohledu ve vzdálených prostorách ratingové 

                                                 
22Článek 31  
Oznámení a žádosti o pozastavení od příslušných orgánů  

Pokud je příslušný orgán určitého členského státu přesvědčen, že na území jeho členského státu nebo na 
území jiného členského státu dochází nebo došlo k jednání, které je v rozporu s tímto nařízením, oznámí 
tuto skutečnost co nejpřesněji Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Má-li příslušný orgán za to, že 
je to za účelem šetření vhodné, může rovněž Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy navrhnout, aby 
posoudil, zda je třeba vůči ratingové agentuře podílející se na tomto jednání využít pravomoce podle 
článků 23b a 23c. 
23Článek 30  

Je-li to nezbytné k řádnému splnění úkolu v oblasti dohledu, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
konkrétní úkoly v oblasti dohledu přenést na příslušný orgán členského státu v souladu s obecnými pokyny 
vydanými Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 21 odst. 2. Mezi tyto konkrétní úkoly v oblasti 
dohledu mohou  patřit zejména pravomoc žádat o informace podle článku 23b a provádět šetření a kontroly na 
místě podle čl. 23d odst. 6. 
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agentury nebo pokud by tato opatření vyžadovala znalosti a zkušenosti s ohledem na 

místní podmínky, včetně znalosti cizích jazyků. Přenášení úkolů by se mělo používat 

k zamezení vzniku nepřiměřených nákladů orgánu ESMA a ratingovým agenturám 

podléhajícím dohledu. Mezi úkoly, které lze podle nové úpravy přenést, patří provádění 

konkrétních vyšetřovacích úkolů a kontrol na místě, posuzování žádostí o registraci, ale 

také úkoly spojené s každodenním dohledem. Přenášení úkolů nemá vliv na 

odpovědnost orgánu ESMA, který může orgánu, na nějž úkol přenesl, udílet pokyny. 

 

2.3.3 Změny hlavy IV (Sankce, postup projednávání ve výboru, 
předkládání zpráv a přechodná a závěrečná ustanovení) 
 

Nový článek 36 stanoví: pokud v souladu s čl. 23e odst. 5 rada orgánů dohledu 

Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zjistí, že se ratingová agentura úmyslně 

nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení povinnosti uvedených v příloze III, 

přijme rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce. Porušení povinnosti ratingovou 

agenturou se považuje za úmyslné, pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zjistí 

objektivní skutečnosti, které prokazují, že ratingová agentura či její užší vedení jednaly 

s cílem porušit povinnost.  

Podle Čl. 20 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zruší registraci ratingové agentury, 

jestliže ratingová agentura: se výslovně vzdá registrace nebo nevydala za předchozích 

šest měsíců žádný rating, získala registraci na základě nepravdivých informací nebo 

jakýchkoli jiných neregulérních prostředků, nebo již nesplňuje podmínky, za nichž byla 

zaregistrována.Kromě ukládání pokut a penále  je ESMA rovněž oprávněn přijímat další 

opatření v oblasti dohledu, pokud ratingová agentura poruší nařízení. Tato opatření 

zahrnují dočasný zákaz vydávání ratingů a pozastavení používání dotyčných ratingů, 

dokud nedojde k ukončení protiprávního jednání. Jako krajní opatření je orgán ESMA 

oprávněn zrušit registraci ratingové agentury podle čl.20. Kromě toho má orgán ESMA 

pravomoc vyžadovat, aby ratingové agentury ukončily protiprávní jednání a vydávaly 

veřejná oznámení. Tato opatření se uplatní v případech, které s přihlédnutím k zásadě 

proporcionality nejsou důvodem k přijetí sankcí nebo přísnějšího opatření v oblasti 

dohledu. Pokuty, penále a opatření v oblasti dohledu představují vzájemně se doplňující 



 24

součásti režimu účinného prosazování regulace. Článek 36e pak umožňuje přezkum 

sankčních opatření ESMA Evropským soudním dvorem. Článek 36e stanoví, že Soudní 

dvůr Evropské unie má neomezenou pravomoc přezkoumat rozhodnutí, jimiž Evropský 

orgán pro cenné papíry a trhy uložil pokutu nebo penále. Uloženou pokutu nebo penále 

může zrušit, snížit nebo zvýšit. 

Jakmile bude orgán ESMA zřízen a začne fungovat, budou muset příslušné orgány 

členských států ukončit své kompetence a povinnosti související s dohledovou 

a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, které jim byly svěřeny na základě 

nařízení o ratingových agenturách. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA RATINGOVÝCH AGENTUR V ČR 
 
 

Nařízení je normativní právní akt, přímo závazný pro všechny členské státy i 

jednotlivce. Členské státy jsou tak povinny přímo ze samé podstaty nařízení zajistit 

jejich aplikaci. V České republice byl přijat zákon č. 160/2010 Sb., kterým byly 

změněny některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení č 1060/2009 Evropského 

parlamentu a Rady o ratingových agenturách. Zákon, který má přizpůsobit právní řád 

ČR dikci nového nařízení č. 513/2010, prozatím nebyl přijat. K dispozici je pouze jeho 

sněmovní tisk, tak jak jej projednává  Poslanecká sněmovna ČR. 

 

Adaptační zákon č. 160/2010 Sb., neukládá subjektům nová práva nebo povinnosti, ty 

jsou stanoveny přímo v nařízeních samotných. Nařízení, pro výkon dohledu nad 

plněním povinností z něj vyplývajících, stanovilo povinnost jednotlivým členským 

státům určit do 6 měsíců od vstupu nařízení v platnost orgán odpovědný za dodržování 

povinností vyplývajících z tohoto nařízení. V ČR se tímto orgánem stala ČNB, jež měla 

věcné, organizační i personální předpoklady k zajišťování dohledu nad činnostmi 

ratingových agentur, a dodržováním nařízení, jakož i pro spolupráci s příslušnými 

orgány jiných členských států v tzv. kolegiích národních dohledových orgánů 

jednotlivých členských států. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že nařízení 1060/2009, 

bylo novelizováno. Od 1. 7. 2011 přešly prakticky veškeré dohledové, kontrolní i 

sankční kompetence na Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy - ESMA. 

Oblast, ve které byla dohledová pravomoc ČNB zachována je dohled nad institucemi 

v souvislosti s využíváním ratingu pro regulatorní účely tj.:pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti. Podle § 12b odst. 1 použije banka nebo pobočka banky z jiného než 

členského státu pro výpočet svých kapitálových požadavků pomocí úvěrového 

hodnocení (ratingu) dlužníka vydaného jinou osobou toto úvěrové hodnocení jen tehdy, 

pokud je vydáno ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle 

nařízení 1060/2009 , pokud je tato ratingová agentura zapsána do seznamu agentur pro 

úvěrové hodnocení, nebo jde-li o srovnatelné úvěrové hodnocení vydané jinou osobou, 

pokud nařízení 1060/2009 o ratingových agenturách použití takového srovnatelného 

úvěrového hodnocení připouští. 
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§ 12b odst. 3 stanoví, že Osoba poskytující úvěrová hodnocení může požádat Českou 

národní banku o zápis do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení, pokud doloží, že její 

úvěrová hodnocení hodlá používat pro výpočet kapitálových požadavků alespoň jedna 

banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, který není 

bankou.ČNB vydá rozhodnutí o zápisu této osoby do tohoto seznamu. Nejdříve ovšem 

prověří, jsou-li její metody hodnocení nestranné, nezávislé a průhledné a jsou-li 

průběžně aktualizovány. Pokud je osoba poskytující úvěrová hodnocení registrovanou 

nebo certifikovanou ratingovou agenturou podle nařízení o ratingových agenturách, má 

se za to, že její metody hodnocení splňují požadavky na nestrannost, nezávislost a 

průhlednost a jsou průběžně aktualizovány. 
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4 REGULACE RATINGOVÝCH AGENTUR V USA 

 

Průběh regulace ratingových agentur v USA probíhal poněkud odlišně od toho 

evropského. Již v lednu 2003 americká Komise pro cenné papíry SEC24 (Security and 

Exchange Cimission), podala zprávu O úloze a fungování ratingových agentur na trhu s 

cennými papíry.25 Důvodem byla zhroucení firem Enron s WorldCom.Ve zprávě SEC 

nastínila návrhy regulace, které se promítly do zákona o reformě ratingových agentur 

z roku 2006. Pojednává o úloze a významu ratingových agentur na kapitálových trzích, 

o opatřeních pro zlepšení informačních toků, o překážkách ke vstupu na trh pro nové 

ratingové agentury a konfliktech zájmů, před kterými stojí ratingové agentury. Zpráva 

rovněž obsahuje další ustanovení o nekalé soutěži, povinné péči v procesu hodnocení, o 

dohledu ratingových agentur ze strany SEC. 

Podle reformního zákona z roku 2006 jsou ratingové agentury oficiálně registrovány 

jako (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) „Národně uznatelné 

ratingové agentury“, tzv. NRSRO, za předpokladu, že splňují požadavky ze strany SEC. 

Požadavky zahrnují mnoho prvků kodexu IOSCO. Samotný systém NRSRO byl 

představen v roce 1975 a zásadně přepracován právě tímto reformním 

zákonem.Významná jsou i některá další regulativní pravidla přijatá SEC, jimiž provádí 

a konkretizuje ustanovení zákona, která zpřísnila a rozšířila požadavky kladené na 

ratingové agentury. Největší ratingové agentury koneckonců samy přiznaly pochybení 

ve své práci. Doznaly, že mezi lety 2005-2007 jejich ratingy ohledně strukturovaných 

finančních nástrojů nebyly v pořádku.Trio velkých agentur přišlo s  odpovědí na tato 

pochybení ve formě interních reforem. Tyto zahrnovaly zlepšení efektivity jejich 

ratingových metodologií, větší objasněnost modelů používaných pro metodologie a 

                                                 
24Kongres vytvořil SEC zákonem z roku 1934 Securities Exchange Act.Zákon zmocňuje Komisi pro 
cenné papíry s širokou pravomocí nad všemi aspekty odvětví cenných papírů. To je pravomoc k 
registraci, regulovat a dohlížet.Zákon rovněž vymezuje a zakazuje určité typy chování na trhu a poskytuje 
SEC disciplinární pravomoc nad regulovanými subjekty a osobami s nimi spojenými. 
25Zpráva o úloze a fungování ratingových agentur na trhu s cennými papíry [online], leden 2003, 
<http://www.sec.gov/news/studies/credratingreport0103.pdf> 
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větší kontrolu střetu zájmů. Dalším z opatření, které agentury přijaly do svých interních 

pravidel, byla pravidelná rotace analytiků a osob spoluodpovědných za utváření ratingu. 

 V roce 2008 SEC přijala pravidla, jež předepisují NRSRO několikero dalších 

povinností ohledně konfliktu zájmů a zveřejňování dat. Dále následovala opatření SEC 

ohledně strukturovaných finančních nástrojů. Posledním významným zásahem do 

regulatorního rámce ratingových agentur v USA bylo přijetí Dodd-Frankova zákona 

(Dodd-Frank Act). 

 

4.1 Zákon o reformě ratingových agentur - Credit Rating Agency 

Reform Act 2006 

 
Zákon o reformě ratingových agentur vkládá §15E do zákona Securities Exchange Act. 

Zákon rovněž předpokládá budoucí opatření SEC, která je zmocněna detailněji provádět 

ustanovení zákona a přináší několik významných definic. Jsou jimi kreditní rating, 

kreditní ratingová agentura, již zmíněný status NRSRO nebo osoba spřízněná 

s NRSRO.  

 

Termín “credit rating agency” znamená jakoukoliv osobu, která: 

• se zabývá činností vydávání ratingu na internetu nebo pomocí jiného snadno 

dostupného postředku, drama nebo za účelný poplatek. Ustanovení se 

nevztahuje na obchodní společnost, zabývající se poskytováním informací o 

úvěruschopnosti. 

• užívá buď kvalitativní nebo kvantitativní model (nebo oba) k určování ratingu a 

• dostává odměnu od editorů, investorů nebo dalších účastníků  či jejich 

kombinací na trhu 

 

Termín “nationally recognized statistical rating organization” (NRSRO) zákon definuje 

jako ratingovou společnost, která: 

• se zabývá činností stanovování ratingu po dobu nejméně 3 let po sobě 

bezprostředně předcházející datu , kdy podala žádost o registraci podle 

paragrafu 15E 
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• vydává ratingy certifikované kvalifikovaným institucionálním kupcem, ve shodě 

s paragrafem 15E(a)(1)(B)(ix), pro: 

 finanční instituce, brokery nebo dealery 

 pojišťovací společnosti 

 korporátní emitenty 

 emitenty cenných papírů krytých majetkem 

 

Termín “person associated with a nationally recognized statistical rating organization” 

se dá přeložit jako osoba spřízněná s NRSRO a zákon ji definuje jako jakéhokoliv 

partnera, úředníka, ředitele nebo branch managera této organizace (nebo jiná osoba 

zastávající podobnou pozici nebo plnící podobné funkce), jakoukoliv osobu řídící nebo 

řízenou (či pod společným řízením) NRSRO, nebo kterýkoliv zaměstnanec této 

společnosti. 

Pokud jde o registraci, ratingová agentura musí předložit v žádosti o registraci SEC 

detailní informace o metodikách, které hodlá používat pro vytváření ratingů, otázkách a 

postupech přijatých a prováděných žadatelem, aby se zabránilo střetu zájmů. Dále 

v žádosti uvede informace o organizační struktuře, a zda má účinný etický kodex, a 

pokud ne, proč ne. Zákon nabyl účinnosti v červnu 2007. V září 2007 byly Moody‘s, 

Standard & Poor‘s a Fitch formálně registrovány jako NRSRO v rámci nového režimu. 

V současné době existuje 10 NRSRO: dvě mají sídlo v Japonsku, jedna v Kanadě. 

Ostatní NRSRO mají sídlo v USA. Zákon dále zahrnuje ustanovení o ukončení 

registrace:26 

• Vzdání se registrace: NRSRO může, za podmínek, které SEC považuje za 

nezbytné ve veřejném zájmu pro ochranu investorů, stáhnout svou registraci 

písemnou zprávou adresovanou SEC 

•  Z vůle SEC: Pokud SEC zjistí, že NRSRO již neexistuje nebo ustala v činosti 

                                                 
26TERMINATION OF REGISTRATION 
VOLUNTARY WITHDRAWAL — A nationally recognized statistical rating organization may, upon such terms 
and conditions as the Commission may establish as necessary in the public interest or for the protection of 
investors, withdraw from registration by furnishing a written notice of withdrawalto the Commission. 
COMMISSION AUTHORITY—In addition to any other authority of the Commission under this title, if the 
Commission finds that a nationally recognized statistical rating organization is no longer in existence or 
has ceased to do business as a credit rating agency, the Commission, by order, shall cancel the registration 
under this section of such nationally recognized statistical rating organization. 
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jako ratingová agentura, zruší registraci takovéto organizace 
 
 
Zákon přiznává SEC i další dohledové pravomoce. SEC může uložit omezení aktivity, 

funkcí nebo činností nebo suspendovat na dobu nepřesahující 12 měsíců, nebo 

revokovat NRSRO, pokud zjistí, že omezení aktivity, suspendování nebo revokace je 

nutná pro ochranu investorů a ve veřejném zájmu a že tato NRSRO nebo některá osoba 

spojená s touto organizací před nebo následně po tomto spojení 

• porušila nebo opominula nějaký zákon,nebo je subjektem soudního příkazu, 

vyjmenovaného v pododstavci (A), (D), (E), (H) nebo (G) paragrafu 15(b)(4), 

byla obviněna z provinění specifikovaného v par. 15(b)(4)(B) nebo je jí soudně 

zakázána činnost, jednání, praxe podle paragrafu 15(b)(4)(C), během doby 10 let 

předcházejících datu počátku soudního procesu, nebo kdykoliv později 

• byla obviněna během doby 10 let předcházející datu podání žádosti o její 

registraci u SEC, nebo kdykoliv později z 

 nějakého zločinu, který se trestá vězením delším než 1 rok a není popsán 

v paragrafu 15(b)(4)(B), nebo 

 ekvivalentního zločinu u zahraničního soudu 

 

 

Každá NRSRO musí vytvořit, udržovat a prosazovat účelně navržené metody a postupy, 

kde bere v úvahu povahu své činnosti a přidružených osob a společností, aby zvládla 

řešení jakéhokoliv střetu zájmů, který by mohl vyplynout z této činnosti 

SEC je na tomto místě uloženo vydat finální pravidla, aby zabránila nebo vyžadovala 

řešení a zveřejnění jakéhokoliv střetu zájmů pokud jde o vydávání ratingů NRSRO 

vztahujících se k: 

• způsobu, kterým je NRSRO odměňována zadavatelem nebo subjektem k němu 

přidruženým za vydání ratingu nebo za poskytnutí k tomu se vztahujících služeb 

•  provizi pro NRSRO za konzultace, poradenskou činnost nebo další služby 

• obchodním vztahům, vlastnickým zájmům nebo jakýmkoliv jiným finančním 

nebo osobním zájmům mezi NRSRO nebo osobou s ní spojenou a žadatelem o 

rating či osobou s žadatelem spojenou.  
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• jakémukoliv svazku  NRSRO nebo osobou s ní spojenou a osobou, která 

disponuje s cennými papíry nebo instrumenty peněžního trhu ,které jsou 

předmětem ratingu 

• jakýkoliv jiný střet zájmů,  před nímž SEC považuje ve veřejném zájmu za 

nezbytné uchránit investory  

 
 

 

4.2 Pravidla Komise pro cenné papíry (SEC) pro NRSRO 

V roce 2006 Kongresem prošel zákon Credit Rating Agency Reform Act, který poskytl 

SEC oprávnění vytvořit registraci a dohlížet na program ratingových agentur. Tento 

zákon doplnil paragraf 15E do Zákona o cenných papírech. Na základě toho SEC vede 

přehled ratingových agentur, které se u SEC zaregistrují jako „Nationally Recognized 

Statistical Rating Organization“ (NRSRO). Uvedený zákon dále doplnil paragraf 17 

zákona Securities Exchange Act ooprávnění provádět prověrky registrovaných NRSRO 

a vést o nich záznamy a zprávy. Paragraf 15E(c)(2) výslovně zakazuje, aby SEC sama 

stanovila procedury a metodologii, pomocí nichž NRSRO určují ratingy.  

V prosinci 2008 SEC započala s vydáváním reformních pravidel pro NRSRO. Tato 

pravidla se týkala zvýšení transparentnosti ratingové metodologie, problematiky střetu 

zájmu, požadavkůna uchovávání záznamů NRSRO a dalších. 

Klíčové body těchto opatření jsou z mého pohledu následující: 

• Zákaz pro NRSRO vydávat nebo udržovat rating, pokud poskytla subjektu, který 

hodnotí, doporučení. 

• Zákaz účastnit se jednání o platbě za rating pro osoby, které se podílejí na 

vydávání ratingu, pro osoby, které jsou zodpovědné za schvalování ratingu, nebo 

osoby, které se podílí na utváření ratingové metodologie (Pravidlo 17g-5). 

• Zákaz pro analytiky NRSRO, účastnit se jakýchkoli vyjednávání o platbách za 

rating. Rovněž je analytikům zakázáno přijímat jakékoliv dary od plátce za 

rating, které převyšují hodnotu 25 US dolarů, pakliže se zúčastnili ratingového 

procesu k ohodnocení daného plátce (Pravidlo 17g-5) 
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• Povinnost pro NRSRO zveřejnit na svých webových stránkách náhodný vzorek 

10% ratingů z každé ratingové kategorie, pro kterou mají registraci, či o ni 

žádají, pokud těchto ratingů bylo vydáno více než 500. 

• Povinnost pro NRSRO zveřejnit 100% ratingů vydaných po 26.6 2007 

• Požadavek pro NRSRO poskytnout informace o veškerých změnách ratingu (jak 

zvýšení, tak snížení). 

• Požadavek pro NRSRO uchovávat záznamy všech jejich ratingových akcí od 

počátečního ratingu k současnému. Pokud kvantitativní model je podstatnou 

součástí ratingového procesu pro strukturovaný finanční produkt, pak v případě 

rozdílu mezi ratingem implikovaným modelem afinálnímvydaným ratingem 

musí ratingová agentura uchovávat písemný záznam zdůvodnění tohoto rozdílu. 

Agentura musí uchovávat všechny stížnosti týkající se výkonu analytika při 

určení, udržování, změnách nebo stažení ratingu (Pravidlo 17g-2) 

 

Další pravidlo SEC následovalo v únoru 2009 a tentokráte se netýkalo pouze ukládání 

povinností pro ratingové agentury. Podle nové úpravy jsou emitenti strukturovaných 

finančních nástrojů nebo spřízněné třetí osoby povinny zpřístupnit informace, jež 

poskytly ratingové agentuře, kterou si najaly pro účely ratingu strukturovaných 

finančních nástrojů, konkurenčním ratingovým agenturám, aby tyto mohly vydat další, 

tentokráte nevyžádaný rating. 

 

 
 

4.3 Dodd-Frank Act 

Plný název zákona zní: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act – 

(Zákon o reformě Wall Streetu a ochraně spotřebitele). Zákon má podpořit finanční 

stabilitu Spojených států tím, že zlepší odpovědnost a transparentnost finančního 

systému, ochrání amerického daňového poplatníka tím, že skončí finanční výpomoc 

/tzv.bailout - finanční výpomoc bankám/, ochrání spotřebitele před nezákonnými 

praktikami finančních služeb. Obecně lze tedy shrnout, že Dodd-Frankův 

zákon má předejít opakování událostí, jež následovaly po pádu Lehman 
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Brothers.Rozsáhlá norma zabírá přes 2300 stran textu a zaměřuje se na tři hlavní oblasti, 

které se navzájem prolínají: regulace, deriváty a banky příliš velké, aby padly (známé 

pod anglickou zkratkou TBTF – to big to fail, jejichž aktiva převýšují 50 miliard 

dolarů).Norma však významě postihuje také ratingové agentury. Dood-Frankův zákon 

pro ně zakotvuje mezi paragrafy 931 až 939 nová ustanovení.V první řadě se jedná o 

vytvoření speciálního oddělení - “Office of Credit Rating” [§932(p)(1)] - Oddělení pro 

správu pravidel SEC, jež je zřízeno pro ochranu uživatelů ratingů a ve veřejném zájmu 

• aby podporovala přesnost stanovování ratingů, které vydávají NRSRO a 

• aby bylo zajištěno, že tyto ratingy nejsou ovlivněny střetem zájmů. 

Toto oddělení je povinno nejméně jedenkráte za rok vypracovat zprávu o působení a 

stavu ratingové agentury. 

Navazující ustanovení o střetu zájmu se tentokráte týká osoby napostu compliance.Této 

osobě je nově zakázáno účastnit se aktivně ratingového procesu, nebo práce s 

ratingovými metodologiemi. Ohledně vedení agentury zákon vyžaduje, aby alespoň 

polovina z členů správní rady, byla nezávislá v tom smyslu, že nemají žádný finanční 

zájem na daném ratingu. 

Zákon zavádí i institut zpětného přezkumu tzv. „Look-back review“ [§932(a)(4)]: 

Každá NRSRO musí vytvořit, udržovat a používat účelně navržené metody a postupy, 

které zajistí, aby – jestliže se stal analytik zaměstnacem subjektu, kterému předtím jako 

analytik NRSRO vytvářel rating, musí být proveden zpětný přezkum ratingu tzv. 

“Look-back review”27 a to za předpokladu, že od udělení takového ratingu vznikem 

pracovního poměru bývalého analytika u hodnoceného subjektu neprošla doba delší než 

1 rok. 

                                                 
27LOOK-BACK REQUIREMENT— 
     REVIEW BY THE NATIONALLY RECOGNIZED STATISTICAL RATING ORGANIZATION—Each nationally 
recognized statistical rating organization shall establish, maintain, and enforce policies and procedures 
reasonably designed to ensure that, in any case in which an employee of a person subject to a credit rating 
of the nationally recognized statistical rating organization or the issuer, underwriter, or sponsor of a 
security or money market instrument subject to a credit rating of the nationally recognized statistical 
rating organization was employed by the nationally recognized statistical rating organization and 
participated in any capacity in determining credit ratings for the person or the securities or money market 
instruments during the 1-year period preceding the date an action was taken with respect to the credit 
rating, the nationally recognized statisticalrating organization shall — (i) conduct a review to determine 
whether any conflicts of interest of the employee influenced thecredit rating; and(ii) take action to revise 
the rating if appropriate, in accordance. 
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§15E(p)(3)(A) Security Exchange Act přidaný podle Dodd-Frankova zákona, vyžaduje, 

aby pracovníci SEC prováděli přezkum každé NRSRO nejméně jednou ročně. Podle § 

15E(p)(3)(B), každý přezkum musí zahrnovat následující: 

Zda NRSRO provádí činnost ve shodě se svými metodami, postupy a ratingovými 

metodologiemi, NRSRO-management a konflikt zájmů, dodržování etických 

pravidel,vnitřní dohled orgánů NRSRO, správa NRSRO, aktivity „compliance officer“ 

NRSRO, zpracování stížností, metody NRSRO zpracovávající aktivity dřívějších 

pracovníků NRSRO. Paragraf 15E(p)(3)(C) požaduje, aby SEC zpřístupnila /ve 

srozumitelné formě/  veřejnost výroční zprávu shrnující podstatná zjištění přezkumu a 

odpovědi NRSRO na nedostatky zjištěné pracovníky SEC v tomto přezkumu. 

Z mého pohledu je mezníkem paragraf 939(G), kterým zrušuje Pravidlo 436g SEC, jež 

na základě §11 Zákona o cenných papírech (Securities Act 1933) vyjímalo NRSRO 

z občanskoprávní odpovědnosti. Podle nové úpravy již jsou NRSRO považovány za 

experty finančního trhu, a tudížodpovědné za svá pochybení způsobená udělením 

vadného ratingu. 

V  historii proběhlo několik soudních sporů, kdy emitenti nebo investoři zažalovali 

ratingovou agenturu za vadný rating. Například v kauze Lehman Brothers v USA byli 

ratingové agentury rovněž zproštěny viny v souvislosti s udělovaním ratingů pro 

hypotéční ceritifikáty. Soud však v odůvodnění zprošťujícího rozsudku odkázal na §11 

Zákona o cenných papírech, který podle soudce bránil v přiznání odpovědnosti 

ratingové agentury za vadný rating. Pravděpodobně i tento rozsudek přispěl ke zrušení 

ustanovení, která zabraňovala úspěšně zažalovat ratingovou agenturu. 
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5 SROVNÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY EU A USA 
 

Komparace obou právních systémů je rozčleněna do tabulek podle předmětu regulace a 
doplněna komentářem na závěr kapitoly. 

 

5.1 Obecné principy regulace a požadavky na interní fungování 

 

 EU USA 

POŽADAVEK 
REGISTRACE 

ANO 
 

Do 1.7.2011udělovaly 
povolení registrace příslušné 
domovské orgány členských 
státůEU. V ČR to byla ČNB. 
Od 1.7.2011 se podává žádost 

o registraci evropskému 
dohledovému orgánu ESMA 

ANO 
 

SEC-Komise pro cenné 
papíry rozhoduje o přidělení 

statutu tzv.NRSRO za 
splnění podmínek 

ORGÁNY DOHLEDU NAD 
RATINGOVÝMI 
AGENTURAMI 

ESMA (bývalý CESR) SEC- Komise pro cenné 
papíry 

POŽADAVKY NA INTERNÍ 
FUNGOVÁNÍ 

RATINGOVÝCH 
AGENTUR 

Požadavek, aby ratingová 
agentura přezkoumávala své 

ratingové metodologie 
 

Rovněž požadavek na 
přezkum proveditelnosti 

ratingu  
 

Dále přezkoumávat 
metodologii modelů a jejich 

podstatných změn. 
 

Je žřízen post compliance 
v každé registrované 
ratingové agentuře 

 
Další útvar, který musí 

ratingová agentura sestavit, 
má být odpovědný za 

pravidelný přezkum metodik 
a modelů využívaných pro 

Obecný požadavek na 
přezkum modelů a 

metodologií 
 

Požadavek na přezkum 
metodologie používané pro 

udělení ratingu RMBS a 
CDO k zajištění plné shody s 
pravidly SEC. NRSRO mají 
zkoumat, zda metody řídící 
timing zveřejnění změny 

v procesu nebo metodologie 
jsou účelně navrženy, aby 

byly v souladu s požadavky 
SEC  

 
Zaručit, že metody a 

procedury použité pro určení 
ratingu pro RMBS a CDO 
jsou plně dokumentovány 
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utváření ratingu 
 

Zajistit přezkum aktuálních 
metod a postupů pro 

dokumentaci ratingového 
procesu a identifikaci RMBS 

a CDO analytiků a členů 
ratingového výboru 

 
Zajistit, aby byly věnovány 
adekvátní zdroje k dohledu 

nad dodržováním povinností 
v souvislosti s RMBS a CDO 

ratingy 
 

Je zřízen post compliance 
v každé NRSRO 

INTERNÍ ZÁZNAMY Interní záznamy musí být 
uchovávány nejméně 5 let, 

včetně záznamů dialogů 
analytiků s hodnoceným 

subjektem 

Nejméně 3 roky veškeré 
signifikantní dokumenty 

 
 

 

 

5.2 Střet zájmů 

 

 EU USA 
OBECNĚ Ratingové agentury musí 

zajistit, že existující nebo 
potencialní střet zájmů 

neovlivní rating. Obecně 
musí ratingové agentury 

zveřejnit jakýkoli střet zájmů 

NRSRO jsou povinny 
provádět přezkum svých 

postupů a procedur tak, aby 
bylo eliminováno riziko 

střetu zájmů 
 
 

  Emitenti strukturovaných 
finančních nástrojů nebo 
spřízněné třetí osoby jsou 

povinny zpřístupnit 
informace, jež poskytly 

ratingové agentuře, kterou si 
najaly pro účely ratingu 

strukturovaných finančních 
nástrojů, konkurenčním 

ratingovým agenturám, aby 
tyto mohly vydat další rating. 

 
ZÁKAZ POSKYTOVÁNÍ 

(POKRAČOVÁNÍ 
POSKYTOVÁNÍ) 

Pokud tvoří zisk od jednoho 
subjektu vice než 5% z 

celkových příjmů ratingové 

Pokud tvoří zisk od jednoho 
subjektu více než 10% z 

celkových příjmů ratingové 
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RATINGU agentury, je agentury povinna 
takovou okolnost zveřejnit 

 
Zákaz vydání nebo 

pokračování poskytování 
ratingu, za předpokladu, že 

chybí podstatná data, jejichž 
absence vzbuzuje pochybnost 
o schopnosti udělit správný 

rating 
 

agentury, je agentura povinna 
takovou okolnost zveřejnit 

 
Zákaz vydání nebo 

pokračování poskytování 
ratingu, za předpokladu, že 

chybí podstatná data, jejichž 
absence vzbuzuje pochybnost 
o schopnosti udělit správný 

rating 
 

ZÁKAZ POSKYTOVÁNÍ 
(POKRAČOVÁNÍ 
POSKYTOVÁNÍ) 

RATINGU 

Ratingové agentuře je 
zakázáno poskytnout 
respektive pokračovat 
v poskytování ratingu 

subjektu, ve kterém má 
analytik ratingové agentury 
nebo osoba zodpovědná za 
schvalování ratingu přímou 

majetkovou účast 

Pokud NRSRO nebo osoba 
spřízněná vydá doporučení 

jak strukturovat tentýž 
produkt, pro který má 

poskytnout rating, je povinna 
neposkytnout respektive 

ukončit poskytování ratingu 

PRAVIDLA PRO 
ANALYTIKY A OSOBY 

PODÍLEJÍCÍ SE NA 
VYTVÁŘENÍ RATINGU 

Zákaz analytiků a jiných 
osob, které se podílejí na 

utváření ratingu nebo jsou 
zodpovědné za schvalování 

ratingu, účastnit se jakýchkoli 
jednání o platbě za rating  

 
Zákaz přjímání jakýchkoli 

darů od hodnoceného 
subjektu 

 
Zákaz účastnit se transakcí 

s instrumenty, které se 
vztahují k hodocenému 

subjektu 
 

Zákaz nakládat s jakoukoli 
důvěrnou informací včetně 

nezveřejněného ratingu 
 

Je vyžadována určitá erudice 
jak ratingových analytiků, tak 

osob odpovědných za 
schvalování ratingu 

 
 

Zákaz analytiků a jiných 
osob,které se podílejí na 

utváření ratingu nebo jsou 
zodpovědné za schvalování 

ratingu, účastnit se jakýchkoli 
jednání o platbě za rating  

 
Zákaz přjímání darů 
převyšující 25 US od 

hodnoceného subjektu 
 

Uplatňování tzv. zpětné 
revize ratingů, poté co 

analytik odešel pracovat pro 
subjekt, jenž hodnotil jako 

analytik NRSRO 
 

Musí být zveřejněn počet 
analytiků a osob 

zodpovědných za schvalování 
ratingu 

 
Je vyžadována určitá erudice 
jak ratingových analytiků, tak 

osob odpovědných za 
schvalování ratingu 
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5.3 Kvalita a prezentace ratingu 

 

 EU USA 

OBECNÉ Ratingová agentura zajistí, 
aby v ratingu bylo jasně a 
výrazně uvedeno jméno a 

pracovní zařazení vedoucího 
ratingového analytika v rámci 

dané ratingové činnosti a 
jméno a postavení osoby, 

která byla primárně 
odpovědná za schválení 

ratingu 
 

Ratingová agentury má 
používat metody, které jsou 

rigorozní, systematické a 
založené na historických 

zkušenostech 
 

Dále zajistit, že jsou důsledně 
používány, aktualitzovány a 

podlehají  přezkumu 
 
 
 
 
 
 

Ratingová agentura zajistí, 
aby v ratingu bylo jasně a 
výrazně uvedeno jméno a 

pracovní zařazení vedoucího 
ratingového analytika v rámci 

dané ratingové činnosti a 
jméno a postavení osoby, 

která byla primárně 
odpovědná za schválení 

ratingu 
 
 

POVINNOST 
PŘEHODNOTIT RATING 

Povinnost přehodnotit rating 
po změnách v metodologiích 

a modelech 

Povinnost zveřejnění 
retroaktivních změn 

v metodologiích, z nichž 
vyšly již existující ratingy 

MONITOROVÁCÍ 
POVINNOSTI 

Povinnost monitorovat a 
aktualizovat ratingové 

metodologie 
 

Každá ratingová agentura 
oznámí svou monitorovací 

frekvenci 

Povinnost monitorovat a 
aktualizovat ratingové 

metodologie 
 

Každá NRSRO oznámí svou 
monitorovací frekvenci 

STRUKTUROVANÉ 
FINANČNÍ NÁSTROJE 

Povinnost používání 
rozdílných symbolů nebo 

přiložení zprávy o rozdílech 
mezi „strukturovaným“ a 

tradičním ratingem 

NRSRO musí rozlišovat 
rating pro CDO a RMBS od 

ratingů korporátních a 
obecných cenných papírů, 

nebo publikovat míru 
potencialní volatility spojené 

s ratingem 
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5.4 Zveřejňování dat a transparentnost 

 

 EU USA 
POVINNOST UVEŘEJNIT Ratingová agentura 

neselektivně a včas uveřejní 
každý rating i každé 

rozhodnutí o ukončení 
vydávání ratingu 

 
Metodologie, modely musí 

být trvale zveřejněny 
 

Rovněž musí být zveřejněny 
potecialní a existující 

konflikty zájmů 
 

Definice doplňkových služeb 
 

Informace o počtu a alokaci 
zaměstnanců na jednotlivé 

firemní posty 
 

Dále musí být zveřejněny i 
jiné interní metody 

signifikantní pro uživatele 
ratingu, např.: způsob 

distribuce ratingu 

Tzv. Pravidlo 10% - 
ratingové agentury (NRSRO) 

jsou povinny zveřejnit na 
svých webových stránách 

náhodný 10%vzorek ratingů 
pro každou ratingovou 
kategorii,pro kterou má 

registraci, a to za 
předpokladu, že takových 

ratingů vydala více než 500 
 

Tzv. Pravidlo 100% - po datu 
26.6. 2007 jsou ratingové 

agentury (NRSRO) povinny 
zveřejnit všechny jimi vydané 

ratingy 
 

Metodologie, modely musí 
být trvale zveřejněny 

 
Informace o počtu a alokaci 
zaměstnanců na jednotlivé 

firemní posty 
 

  Rovněž musí být zveřejněny 
metodologie pro 

strukturované finanční 
nástroje jako CDO a RMBS 
včetně modelů a klíčových 
předpokladů pro modely 

 
Dále musí býti zveřejněna 

frekvence ratingových 
přezkumů a implikace změn 
ratingových metodologií a 

modelů 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA Každá registrovaná ratingová 
agentura podává výroční 

zprávu, jež musí být 
zveřejněna 

 
OBSAH: 

 
Právní struktura a vlastnická 

Každá NRSRO podává 
výroční zprávu, jež musí být 

zveřejněna 
 
 

OBSAH: 
 

Příjem z jednotlivých typů 
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struktura včetně významných 
přímých a nepřímých 

akcionářů 
 

Informaci o počtu pracovníků 
a jejich určení pro různé 

funkce 
 

Popis metod  vedení záznamu 
 

Finanční informace o 
ratingových příjmech a 

„neratingových“ příjmech 
 

Popis rotace zaměstnanců 
 

ratingových kategorií 
 

Přijem z předplatitele 
 

Přijem z udělení licencí nebo 
práv k publikování ratingu 

 
Příjem ze všech jiných služeb 

a produktů nabízených 
ratingovou agenturou 

 

 

 

5.5 Pravomoci dohledových orgánů a odpovědnost ratingových 

agentur 

 

 EU USA 
DOMOVSKÉ ORGÁNY 

JEDNOTLIVÝCH 
ČLENSKÝCH STÁTŮ 

Příslušné domovské orgány 
členských zemí mohou a 

v některých případech i musí 
upozornit orgán ESMA o 

případné hrozbě porušení,či 
porušení povinností 

výplývající z obou nařízení o 
ratingových agenturách 

 

SANKČNÍ PRAVOMOC Pokud ESMA zjistí, že se 
ratingová agentura dopustila 

některého z porušení 
povinností uvedených v 

příloze III, (obsahuje popis 
více jak osmdesáti správních 
deliktů), přijme jedno nebo 
více z těchto rozhodnutí: 

zrušit registraci této ratingové 
agentury; 

dočasně zakázat této 
ratingové agentuře vydávání 

ratingů s účinkem v celé 

SEC uloží omezení aktivity, 
funkcí nebo činností nebo 

suspenduje na dobu 
nepřesahující 12 měsíců, 
nebo revokuje NRSRO, 
pokud zjistí, že omezení 

aktivity, suspendování nebo 
revokace je nutná pro 
ochranu investorů a ve 

veřejném zájmu za zákonem 
stanovených podmínek 

 
možnost uložit pokutu 
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Unii, dokud není porušování 
povinnosti ukončeno; 

pozastavit používání ratingů 
vydaných touto ratingovou 
agenturou pro regulatorní 

účely s účinkem v celé Unii, 
dokud není porušování 
povinnosti ukončeno; 

požadovat, aby ratingová 
agentura porušování 
povinnosti ukončila; 

vydat veřejná oznámení. 
 

možnost uložit pokutu a 
penále 

KONTROLNÍ PRAVOMOC Tzv. kontroly na místě: 
Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy může za účelem 
plnění svých povinností podle 

tohoto nařízení provádět 
veškeré nezbytné kontroly na 

místě v provozních 
prostorách ratingových 

agentur 
 

Vyžaduje-li to řádné 
provedení a účinnost 

kontroly, může ESMA 
provést kontrolu na místě bez 

předchozího ohlášení 

Je zřízeno speciální oddělení 
v rámci SEC za účelem trvalé 

kontroly a monitorování 
NRSRO 

 
Každá NRSRO je minimálně 

jednou za rok podrobena 
prověrce ze strany SEC 

 
 

WHISTLEBLOWING 
(mechanismus umožňující 

anonymní ohlášení porušení 
povinností ratingové agentury 

zaměstnancem) 

ANO NE 

OBČANSKOPRÁVNÍ 
ODPOVĚDNOST 

NE Investoři, emitenti mají 
možnost zažalovat ratingovou 

agenturu v případě vydání 
vadného ratingu. 
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Od roku 2007 v USA prudce vzrostly případy prodlení při splácení a nucených exekucí 

z důvodu nesplácení rizikových (tzv. sub-prime) hypoték, což způsobilo vážné 

problémy na trzích dluhových cenných papírů krytých platbami z hypotečních úvěrů na 

rezidenční nemovitosti (residential mortgage-backed securities, RMBS) a zajištěných 

dluhových obligací (collateralised debt obligations, CDO), jež s těmito cennými papíry 

souvisejí. Výkonnost ratingových agentur při hodnocení těchto strukturovaných 

finančních produktů vedla celkově k pochybnostem o přesnosti jejich ratingů. Jejich 

mnohdy AAA ratingy zcela zastřely rizikovost těchto produktů. Zřejmě z těchto důvodů 

je regulace v USA s prvkem strukturovaných finančních nástrojů úzce spojena. Celkově 

jim americká právní úprava věnuje větší pozornost. Markantní je v této souvislosti 

rozdíl v obou úpravách týkající se ustanovení o tom, že emitenti strukturovaných 

finančních nástrojů nebo spřízněné třetí osoby jsou povinny zpřístupnit informace, jež 

poskytly ratingové agentuře, kterou si najaly pro účely ratingu strukturovaných 

finančních nástrojů, konkurenčním ratingovým agenturám, aby tyto mohly vydat další 

rating jako jakýsi druhý nezávislý názor. Toto ustanovení je platné v USA. Evropská 

úprava ho neobsahuje, i když v návrhu nařízení bylo, přesto do finální verze neprošlo. 

Obě právní regulace požadují po ratingových agenturách zřízení postu compliance. 

Unijní úprava jde ještě dále v tom, že zavádí povinnost pro ratingové agentury vytvořit 

interní útvar, který musí ratingová agentura sestavit, a jenž má být odpovědný za 

pravidelný přezkum metodik a modelů využívaných pro utváření ratingu. Americká 

úprava toto postrádá.  

Pokud jde o povinnost o uchování interních záznamů je Evropská unie v regulaci opět 

přísnější. Interní záznamy musí být uchovávány nejméně 5 let (v USA 3 léta). Rozdíl 

dvou let by teoreticky mohl hrát roli v řízení před soudem, kde by mohly být záznamy 

použity jako důkaz. To by ovšem musela být zavedena civilní odpovědnost ratingových 

agentur, a ta v EU zatím chybí. Nikoliv však v USA, kde civilní odpovědnost NRSRO 

přinesl Dodd – Frankův zákon. Americká úprava je dále pokrokovější ve smyslu 

ustavení specialního oddělení v rámci SEC, za účelem koncentrace dohledu a trvalého 

monitorování všech NRSRO. V oblasti střetu zájmů je důslednější EU, když její normy 

stanoví, že pokud tvoří zisk od jednoho subjektu více než 5% z celkových příjmů 

ratingové agentury, je agentura povinna takovou okolnost zveřejnit. V USA platí tato 

povinnost od hranice 10%. Významný rozdíl pak shledávám v možnosti zpětné revize 
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ratingů (Dodd - Frankův zákon), poté co ratingový analytik odešel pracovat pro subjekt, 

na jehož ratingu se předtím podílel a to do lhůty jednoho léta. Ani jedno z evropských 

nařízení takovéto ustanovení neobsahuje.  

Další zajímavý požadavek,kterým se americká úprava liší od té evropské, spočívá 

v povinnosti NRSRO zveřejnit retroaktivně některá historická data o jimi vydaných 

ratinzích. Pravomoci dohledových orgánů jsou podobné, ne však totožné. Jak ESMA, 

tak SEC posuzují žádost o registraci ratingové agentury a mají možnost ji z jistých 

důvodů odmítnout. Liší se pouze lhůty v registračních procesech, což nepokládám za 

podstatné. Mezi společné pravomoci SEC a ESMA patří možnost obou orgánů zrušit 

registraci ratingové agentuře respektive NRSRO v USA, a dočasně pozastavit účinnost 

registrace. ESMA i SEC jsou oprávněny uložit pokuty při porušování povinností. 
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza právní regulace ratingových agentur v EU a USA a 

srovnání těchto právních úprav. V jedné z kapitol je také stručně zachycen dopad 

unijních přepisů týkajících se ratingových agentur do českého práva. Ve své práci jsem 

se snažil zachytit hlavní i méně důležité prvky regulace ratingových agentur, ale 

přiblížit i prostředí, ve kterém se pohybují. Zachytit proto, poněvadž již nyní se 

připravuje v EU další nařízení s dopadem pro ratingové agentury.  

Ačkoliv podstatná část klíčových ustanovení pro ratingové agentury byla v USA přijata 

předtím, než se rozběhl legislativní proces v Evropském parlamentu, který vyústil 

v první nařízení o ratingových agenturách a evropská politická reprezentace tudíž měla 

možnost do jisté míry „okopírovat“ americkou právní regulaci za účelem globální 

harmonizace právních řádů v této oblasti, obě právní úpravy nejsou zcela totožné. 

Mnohdy jsou ustanovení EU přísnější, než ta americká a naopak.  

Klíčové body regulace USA a EU jsou zaměřeny na střet zájmu, transparentnost 

ratingových agentur, princip zveřejňování maxima dat, princip registrace, kvalitu a 

prezentaci ratingu, strukturované finanční nástroje. Z těchto oblastí pak pokládám za 

nejpřínosnější ustanovení o střetech zájmů. Platí obecná teze, že ratingové agentury jak 

v EU, tak v USA musí zajistit, aby existující nebo potencialní střet zájmů neovlivnil rating, a že 

jakýkoliv takový střet zájmů bude zveřejněn. Zákaz vydání nebo pokračování poskytování 

ratingu, za předpokladu, že chybí podstatná data, jejichž absence vzbuzuje pochybnost o 

schopnosti udělit správný rating, je taktéž pravidlo platné pro oba právní řády v této 

oblasti. Právní úprava USA narozdíl od té evropské stanoví,že pokud NRSRO nebo 

osoba spřízněná vydá doporučení jak strukturovat tentýž produkt, pro který má 

poskytnout rating, je povinna neposkytnout respektive ukončit poskytování ratingu. 

Pokud jde o kvalitu ratingu, pokládám za vhodné, že jak právo EU, tak USA obsahuje 

ustanovení o povinnost ratingových agentur monitorovat a aktualizovat ratingové 

metodologie. Stejně tak povinnost používání rozdílných symbolů nebo přiložení zprávy 

o rozdílech mezi „strukturovaným“ a tradičním ratingem se jeví jako pozitivní pro 

investora. Ratingové agentury jsou dále povinny uveřejnit některá data: informace o 
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počtu a alokaci zaměstnanců na jednotlivé firemní posty, metodologie a modely a 

každoročně zprávu o stavu a působení ratingové agentury. 

O regulaci ratingových agentur v ČR lze hovořit do data 1. 7. 2011. Do této doby 

příslušel ČNB plnohodnotný dohled nad ratingovými agenturami se sídlem v ČR. ČNB 

disponovala registrační, sankční pravomocí nad těmito subjekty. Po tomto datu byly 

dohledové pravomoci přeneseny na unijní orgán ESMA – Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy, což považuji v rámci oné globální harmonizace regulace ratingových 

agentur za krok správným směrem.  

Centralizací pod orgán ESMA EU nastavila stejný rámec jediného dohledového orgánu 

nad ratingovými agenturami jako v USA, kde podobné kompetence vykonává Komise 

pro cenné papíry – SEC. Orgány dohledu nad ratingovými agenturami jsou oprávněny 

k autoritativním opatřením, jako je udělení registrace, uložení pokuty, nebo v krajním 

případě zrušení registrace. Evropská právní úprava do značné míry převzala většinu 

klíčových prvků regulace ratingových agentur v USA. EU chybí uzákonění právní 

odpovědnosti ratingových agentur v souvislosti s vadně uděleným ratingem. Americká 

úprava navíc založila speciální oddělení pro monitorování NRSRO v rámci SEC a 

vyjádřila tím, jakou míru pozornosti hodlá ratingovým agenturám věnovat. V rámci 

ESMA podobné oddělení zřízeno není. EU si ponechala možnost přejímání ratingů od 

zámořských ratingových agentur. 

V souvislosti se zhoršující se situací v oblasti státního dluhu vyvstala řada nových 

otázek o úloze ratingových agentur.Rating může mít velký vliv na rozhodování 

investorů. Důsledkem snížení ratingu státu mohou být vyšší úroky. Dané zemi se tak 

zdraží půjčování si peněz.Je možné, že tato další fáze vyústí v EU v přijetí třetího 

nařízení, které je prozatím rozpracované Evropskou komisí. Názvy kapitol dosavadního 

rozpracovaného návrhu Evropské komise naznačují, jakými otázkami se zabývá: 

spoléhání se na rating u regulatorního kapitálu, hodnocení státního dluhu, posílení 

soutěže v oblasti ratingu, občanskoprávní odpovědnost ratingových agentur a 

potenciální střet zájmů. Ratingové agentury byly osočovány i z necitlivého přístupu 

ohledně snižování národních tzv. suverénních ratingů jako v případě Řecka. Proto by 

součástí nařízení mělo být i ustanovení o tom, že ESMA by měla být oprávněna na 
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určitou přechodnou dobu zmrazit rating členského státu EU. Návrh tohoto ustanovení je 

podle mého názoru nešťastný, protože se domnívám, že zmrazení ratingu nebude budit 

u investorů důvěru větší než jeho snížení. Podle prozatímního návrhu Evropské komise 

by se snížila přílišná důvěra v ratingy. Finanční instituce by při výběru investic 

nespoléhaly slepě na ratingy. Musely by provádět svá vlastní hodnocení. Agentury by 

zase musely o svém ratingu poskytnout více podrobností. Ratingy státních dluhů by se 

hodnotily častěji. Agentury by musely rating zemí EU aktualizovat dvakrát ročně (ne 

jen jednou za rok). Aby nedošlo k narušení trhu, ratingy zemí by se měly zveřejňovat až 

po ukončení obchodování a nejméně jednu hodinu před otevřením obchodních míst 

v EU.Dále by se podle návrhu zajistila větší nezávislost tím,že emitenti dluhů by museli 

nejméně každé 3 roky měnit agenturu, která je hodnotí. U rozsáhlejších dluhových 

investic by navíc byla potřebná účast dvou různých ratingových agentur. Subjekt s 

velkým podílem akcií ratingové agentury by nemohl zároveň mít velký podíl akcií u 

konkurence a nakonec návrh obsahuje i právní odpovědnost agentur. Investoři by mohli 

agenturu v případě, že vydá vadný rating a způsobí tím škodu, zažalovat. Stejnou 

možnost investorům přinesl v USA Dodd – Frankův zákon. Nařízení, pokud bude 

schváleno, nevstoupí v platnost dříve, než na konci roku 2012. 

Zda je regulace krokem vpřed či vzad, o tom se vedou diskuze. Obecně větší dohled 

nadtak specifickými subjekty, jakými ratingové agentury jsou, zřejmě není naškodu. 

Tyto agentury mají nemalou moc a v minulosti ji evidentně zneužívaly.Období 

posledních dvou dekád můžeme s trochou nadsázky nazvat jako ratingový boom. Rating 

se stal až příliš důležitým nástrojem, ale v žádném případě ne neomylným. Ratingové 

agentury samy doznaly svá historická pochybení hlavně v souvislosti se 

strukturovanými finančními nástroji. V tomto ohledu je podle mého mínění regulace a 

větší dohled přínosem, neboť produkty typu RMBS podloženy např. CDO jsou 

evidentně mnohem náročnější „na rating“, než běžné investiční nástroje. Jsou zde však i 

jiné problémy.  

Hovořilo se o tom, že míra provázanosti světa investičního bankovnictví a ratingových 

agentur byla - diplomaticky řečeno - více než nezdravá. Kolik subjektů padlo díky 

finančním spekulacím „na rating“, se již nedozvíme. Warren Buffet, jeden 

z nejbohatších mužů světa a bývalý čtvrtinový vlastník ratingové agentury Moody´s 
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v jedné osobě, velmi často ve svých prohlášeních obhajoval investiční banky typu 

Goldmann Sachs, pro které (pro jejich klienty) jsou spekulativní obchody typické a 

informace o změnách ratingu životně důležité. Také v tomto kontextu shledávám 

ustanovení o střetech zájmů a transparentnosti jako vhodná. Podobným směrem 

regulace, jakým se vydaly EU a USA, se ubírá i Japonsko a také Austrálie, kde byly 

ratingové agentury zregulovány dokonce již v roce 2001. 
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Příloha I – Objemy NRSRO vydaných ratingů: 

 

  

Financial 
Institutions  

Insurance 
Companies 

Corporate 
Issuers  

Asset-
Backed 

Securities  

Government 
Securities  

Total  

A.M. Best  N/R  5,062  2,043  54 N/R  7,159  
DBRS  14,941  156 3,863  10,091  13,533  42,584  

Egan-Jones  89 47 877 13 19 1,045  
Fitch  61,550  1,657  13,385  64,535  363,897  505,024  
JCR  159 30 495 N/R**  52 736 
Kroll  16,515  48 1,002  0***  59 17,624 

Moody's  61,581  4,540  30,285  101,546  841,235  1,039,187 
Morningstar  N/R  N/R  N/R  8,322  N/R  8,322  

R&I  503 48 2,836  N/R  1,031  4,418  
S&P  54,000  8,200  44,500  117,900  965,900  1,190,500 
Total  209,338  19,788  99,286  302,461  2,185,726  2,816,599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha II – Registrované ratingové agentury u Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha III - Registrované NRSRO u Komise pro cenné papíry (SEC): 

 
A.M. Best Company, Inc. (“A.M. Best”)  
DBRS Inc. (“DBRS”)  
Egan-Jones Rating Company (“Egan-Jones”)  
Fitch, Inc. (“Fitch”) September 24, 2007  
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (“JCR”)  
Kroll Bond Rating Agency (“Kroll”)  
Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”)  
Morningstar Credit Ratings, LLC (“Morningstar”)  
Rating and Investment Information, Inc. (“R&I”)  
Standard & Poor's Ratings Services (“S&P”)  
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