
14. ledna 2014 15. dubna 2014 13. května 2014 12. června 2014 2. července 2014 

EP a Rada 

dosahují politické 

dohody

EP přijímá 

MIFID2/MIFIR

Rada přijímá 

MIFID2/MIFIR

MIFID2/MIFIR 

zveřejněny v OJ

MIFID2/MIFIR 

vstupují v platnost

Leden Duben Květen Červen Červenec Prosinec 

24. dubna 2014 22. května 2014 19. prosince 2014

EK žádá ESMA o 

poskytnutí 

technické rady 

pro vydávání tzv. 

delegovaných 

aktů

ESMA uveřejňuje:        

1) Konzultační 

materiál k 

poskytnutí 

technické rady EK 

pro vydání 

delegovaných aktů 

ESMA uveřejňuje: 1) 

Konečnou zprávu o 

technické radě k 

vydání 

delegovaných aktů                     

2) Diskusní materiál 

k vydání tzv. 

regulatornímch 

technických 

standardů (RTS) a 

implementačních 

technickcýh 

standardů (ITS)  

ESMA

2) Konzultační 

materiál obsahující 

návrhy technických 

standardů (RTS i 

ITS)

2014
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Únor Březen Duben Červen Září Listopad Prosinec

18. února 2015 24. března 2015 23. dubna 2015 29. června 2015 28. září 2015 listopad  2015 do konce 2015

ESMA uveřejňuje 

Dodatek ke 

Konzultačnímu 

materiálu (doplnění 

části věnující se 

otázkám transparence 

trhu)

ESMA uveřejňuje 

Konzultační materiál 

návrhu Pokynů o 

komplexních 

dluhových nástrojích a 

strukturovaných 

produktech 

ESMA uveřejňuje 

Konzultační 

materiál k návrhu 

Pokynů o 

hodnocení znalostí 

a dovedností

ESMA uveřejňuje 

Konečnou zprávu o 

návrhu technických 

standardů k 

režimům 

povolování, 

přeshrančnímu 

ESMA uveřejňuje 

Konečnou zprávu, 

Přílohu I (ITS/RTS) a 

Přílohu II k 

transparenci trhu, 

mikrostrukturálním 

otázkám, 

komoditním 

EK přijímá 

delegované akty

Předpokládá se, že 

ESMA vydá 

"chybějící" návrhy 

technických 

standardů

poskytování služeb 

a registraci 

subjektů z tzv. 

třetích zemí

derivátům, 

oznamovacím 

povinnostem a 

pravidlům provádění 

pokynů za 

nejlepších podmínek

2015

Časové schéma - MIFID2/MIFIR



3. července 2016 3. ledna 2017 

Povinnost 

členských stálů 

implementovat 

MIFID2 do 

národního práva

Právní předpisy k 

MIFID/MIFIR2 mají  

být plně 

aplikovatelné

2016 2017

Červenec Leden

3. července 2016 3. ledna 2017

Povinnost 

členských států 

přijmout návrhy 

právních předpisů 

zapracovávající 

delegované akty do 

národního práva

Delegované akty 

mají  být plně 

aplikovatelné

Časové schéma - MIFID2/MIFIR


