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Příloha k usnesení č. 54

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních
opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU

KOM(2014) 43 v konečném znění, kód Rady 6022/14
Interinstitucionální spis 2014/0020/COD

 Právní základ:
Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
18. 2. 2014

 Datum projednání ve VEZ:
27. 2. 2014 (1. kolo)

 Procedura:
Spolurozhodovací.

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 10. března 2014, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 13. 3.
2014 prostřednictvím systému ISAP.

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.

 Odůvodnění a předmět:

Návrh nařízení přináší strukturální reformu bankovního sektoru, jejíž potřeba byla na
úrovni EU vnímána již delší dobu. Návrh nařízení vychází ze závěrů obsažených ve
zprávě expertní skupiny Erkkiho Liikanena, předložené v říjnu 2012. Ve zprávě Liikanena
se mimo jiné objevuje názor, že řešení existující právní úpravy1 je nedostatečné zejména
vzhledem ke složitosti struktur bankovních institucí, k jejich častému vstupování do
rizikových transakcí a také k jejich provázání se zbytkem finančního sektoru ve formě
kapitálového propojení. Navrhované nařízení si tedy klade za cíl doplnění probíhající
reformy regulace bankovního sektoru na unijní úrovni. Návrhu nařízení předcházela také
zpráva Evropského parlamentu s názvem „Reforma struktury bankovního odvětví v EU“,
kterou Evropský parlament přijal z vlastní iniciativy a v níž jsou strukturální reformy
bankovního sektoru hodnoceny pozitivně. Návrh nařízení bere v úvahu nutnost zajistit
přeshraniční soudržnost strukturálních reforem bankovnictví k tomu, aby bylo zabráněno
v duplikaci opatření nebo přijímání takových opatření, jež jsou v rámci mezinárodního
společenství vzájemně neslučitelná. Předmětem úpravy návrhu nařízení je stanovení
podmínek a pravidel pro zákaz obchodování bankovních institucí na vlastní účet a pro

1 Např. nově přijatých nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky.
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oddělení určitých jejich obchodních činností. Hlavním účelem těchto opatření je řešení
problematiky bankovních institucí označovaných jako tzv. „too big to fail“ (TBTF, neboli
příliš velké, než aby mohly padnout), jejichž případný úpadek je vzhledem k jejich
trvalému významu na trhu třeba řešit podporou z veřejných rozpočtů, což je neúměrným
zatížením pro daňové poplatníky. Součástí balíčku týkajícího se strukturálních reforem
bankovního sektoru je spolu s tímto návrhem nařízení také návrh nařízení Evropského
parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících
financování.2

 Obsah a dopad:

Působnost návrhu nařízení

Do působnosti návrhu nařízení spadají pouze největší a nejkomplexnější bankovní
instituce, zařazené do tzv. kategorie „too big to fail“ (dále také jen „TBTF“). Zůstává
přitom na rozhodnutí členských států, zda opatření upravená návrhem nařízení zavedou
i pro ostatní bankovní instituce. Návrh nařízení se tedy vztahuje na kteroukoli úvěrovou
instituci3 nebo mateřský podnik v EU,4 včetně všech poboček a dceřiných podniků bez
ohledu na to, kde se nacházejí, jsou-li podle článku 131 směrnice 2013/36/EU určeny jako
globální systémově významné instituce.5 Dále se návrh nařízení vztahuje také na kterýkoli
z níže uvedených subjektů, který má po dobu tří po sobě následujících let celková aktiva
ve výši alespoň 30 miliard EUR a obchodní činnost ve výši alespoň 70 miliard EUR nebo
10 % svých celkových aktiv. Konkrétně se jedná o následující subjekty:

a) jakoukoli úvěrovou instituci usazenou v Unii, která není ani mateřským, ani dceřiným
podnikem, včetně všech jejích poboček bez ohledu na to, kde se nacházejí;
b) jakýkoli mateřský podnik v EU, včetně všech poboček a dceřiných podniků bez
ohledu na to, kde se nacházejí, pokud je jeden ze subjektů skupiny úvěrovou institucí
usazenou v Unii;
c) pobočky úvěrových institucí usazených ve třetích zemích, nacházející se v EU.

Z působnosti návrhu nařízení existují výjimky. 6 Nařízení se nevztahuje na pobočky
úvěrových institucí usazených ve třetích zemích nacházející se v EU, pokud se na ně
vztahuje právní rámec požadovaný za rovnocenný v souladu s čl. 27 odst. 1, dále pobočky
mateřských podniků v EU usazené ve třetích zemích, pokud se na ně vztahuje právní
rámec považovaný za rovnocenný v souladu s čl. 27 odst. 1 a subjekty uvedené v čl. 2
odst. 5 bodech 2 až 23 směrnice 2013/36/EU. Vedle výjimek z působnosti stanovených
přímo v textu návrhu nařízení existuje v návrhu nařízení možnost pro příslušný orgán, aby
z požadavků kapitoly III návrhu nařízení vyjmul dceřiné podniky mateřských podniků
v EU usazené ve třetích zemích, v nichž neexistují pravidla považovaná za rovnocenná

2KOM(2014) 40 v konečném znění
3 Úvěrovou institucí se rozumí úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční
podniky.
4 Mateřským podnikem v EU se rozumí mateřský podnik v členském státě, který není dceřiným podnikem jiného
podniku v žádném členském státě.
5 Působnost návrhu nařízení je vymezena v jeho čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) návrhu nařízení.

6 Tyto výjimky jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) návrhu nařízení.
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článkům 10 až 16 a článku 20 návrhu nařízení, pokud je tento příslušný orgán přesvědčen,
že:

a) existuje strategie řešení problémů dohodnutá mezi orgánem příslušným k řešení na
úrovni skupiny v Unii a hostitelským orgánem třetí země;
b) strategie řešení problémů dceřiného podniku mateřského podniku v EU, usazeného ve
třetí zemi, nemá nepříznivý dopad na finanční stabilitu žádného členského státu, v němž je
usazen mateřský podnik v EU a ostatní subjekty skupiny.7

Zákaz obchodování na vlastní účet

Bankovním institucím uvedeným v čl. 3 návrhu nařízení se zakazuje8 tzv. obchodování na
vlastní účet.9 Definice obchodování na vlastní účet uvedená v čl. 5 odst. 4 návrhu nařízení
není v důvodové zprávě nijak blíže upřesněna. Z jejího znění však lze dovodit, že by měla
být vykládána restriktivně. Základem definice je totiž skutečnost, že účelem prováděné
obchodní činnosti musí být výlučně dosažení zisku na vlastní účet a tato činnost musí být
prováděna prostřednictvím sekcí, oddělení, divizí nebo specificky určených obchodníků či
prostřednictvím účelových internetových platforem. Pojem obchodování na vlastní účet
navíc dle čl. 6 odst. 2 návrhu nařízení nezahrnuje finanční nástroje emitované ústředními
vládami členských států nebo subjekty uvedenými v čl. 117 odst. 2 a v článku 118 nařízení
(EU) č. 575/201310 a dále se nevztahuje na používání vlastního kapitálu v rámci svých
procesů řízení peněžních prostředků a na výlučnou držbu, nákup, prodej nebo jiný způsob
nabývání či zcizování aktiv, jež jsou hotovostí nebo návrhem nařízení specifikovaným
peněžním ekvivalentem. Evropské komisi je pak za podmínek stanovených návrhem
nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené působnosti,11 jež z obchodování na
vlastní účet vyloučí některé další činnosti, které by jinak pod jeho definici spadaly. Jedná
se o v návrhu nařízení specifikované finanční nástroje emitované vládami třetích zemí, jež
uplatňují v oblasti dohledu a regulace opatření přinejmenším rovnocenná opatřením
uplatňovaným v Unii, a dále o finanční nástroje emitované regionálními vládami
členských států. Zákaz obchodování na vlastní účet se vztahuje také na investování
vlastního kapitálu nebo vypůjčených peněz na vlastní účet a výlučně v zájmu dosažení
zisku do podílových jednotek nebo akcií alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 4
odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, dále do derivátů, certifikátů, indexů nebo jiných
finančních nástrojů, jejichž výsledky jsou spojeny s akciemi nebo podílovými jednotkami
alternativních investičních fondů.12 Zákaz obchodování na vlastní účet zahrnuje i držbu
podílových jednotek nebo akcií subjektu, který provádí obchodování na vlastní účet nebo
nabývá podílové jednotky nebo akcie alternativních investičních fondů. To se však netýká
uzavřeného alternativního investičního fondu, který nevyužívá pákový efekt, pokud je

7Možnost příslušného orgánu stanovit výjimku z působnosti nařízení je zakotvena v čl. 4 odst. 2 písm. a) a b)
návrhu nařízení.
8Tento zákaz je uveden v čl. 6 návrhu nařízení.
9Definice je uvedena v čl. 5 odst. 4 návrhu nařízení, podle kterého se obchodováním na vlastní účet rozumí
použití vlastního kapitálu nebo vypůjčených peněz k přijetí pozic v jakémkoli typu transakcí s cílem zakoupit,
prodat nebo jinak nabýt či zcizit jakýkoli finanční nástroj nebo komodity výlučně v zájmu dosažení zisku na
vlastní účet a bez jakékoli spojitosti se skutečnou či předvídanou klientskou činností nebo za účelem zajištění
rizika subjektu v důsledku skutečné nebo předvídané klientské činnosti, a to prostřednictvím sekcí, oddělení,
divizí nebo jednotlivých obchodníků specificky určených k tomuto přijímání pozic a dosahování zisku a rovněž
prostřednictvím účelových internetových platforem pro obchodování na vlastní účet.
10Mezinárodní rozvojové banky a mezinárodní organizace.
11Tato pravomoc je Evropské komisi svěřena v čl. 6 odst. 6 návrhu nařízení.
12Jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 písm. b) návrhu nařízení.
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uvedený alternativní investiční fond usazen nebo nabízen v EU, na kvalifikované fondy
rizikového kapitálu, na kvalifikované fondy sociálního podnikání a na alternativní
investiční fond povolený jako evropský fond dlouhodobých investic, dle definic těchto
fondů uvedených v relevantních právních předpisech EU. Návrh nařízení výslovně
definuje pojem „tvorba trhu“13, kterým se rozumí závazek finanční instituce zajišťovat
pravidelně a průběžně tržní likviditu zveřejňováním dvousměrných kotací k určitému
finančnímu nástroji nebo v rámci své běžné činnosti plněním pokynů klientů či v reakci na
žádosti klientů o obchodování, aniž by byla v těchto obou případech vystavena
významnému tržnímu riziku. Tvorba trhu má být odlišována od pojmu „obchodování na
vlastní účet.“ Definice pojmu „tvorba trhu“ byla do návrhu nařízení včleněna právě proto,
aby nebyla implicitně zahrnuta pod pojem „obchodování na vlastní účet,“ a tudíž zakázána.
Evropská komise uvádí, že na tyto činnosti by se vzhledem ke zvážení jejich
potencionálně užitečné povahy neměl vztahovat přímý zákaz jejich provádění. Namísto
toho by tyto činnosti měly být podřízeny dozoru ze strany příslušného orgánu, který může
případně nařídit jejich oddělení od zbývajících činností skupiny.

Oddělení obchodních činností

Pro účely posuzování nutnosti oddělení obchodních činností se pole působnosti návrhu
nařízení zužuje. Příslušný orgán zde posuzuje vykonávání obchodních činností. 14

Vykonávání obchodních činností je posuzováno u subjektů stanovených v čl. 9 odst. 1
návrhu nařízení, tedy u základních úvěrových institucí15 usazených v EU, které nejsou ani
mateřským, ani dceřiným podnikem, včetně všech jejich poboček bez ohledu na to, kde se
nacházejí, dále u mateřských podniků v EU, včetně všech poboček dceřiných podniků bez
ohledu na to, kde se nacházejí, pokud je jeden ze subjektů skupiny úvěrovou institucí
usazenou v EU a nakonec u poboček úvěrových institucí usazených ve třetích zemích,
nacházejících se v EU. Posuzování obchodních činností příslušným orgánem se má
zakládat na parametrech stanovených v čl. 9 odst. 2 návrhu nařízení, a sice na:

a) relativní velikosti obchodních aktiv měřené obchodními aktivy vydělenými celkovými
aktivy;
b) pákovém efektu obchodních aktiv měřeným obchodními aktivy vydělenými kapitálem
core Tier 1;
c) relativním významu úvěrového rizika protistrany měřeným reálnou hodnotou derivátů
vydělenou celkovými obchodními aktivy;
d) relativní složitosti obchodních derivátů měřené aktivy obchodních derivátů úrovně 2
a 3 vydělenými obchodními deriváty a obchodními aktivy;
e) relativní ziskovostí výnosů z obchodování měřenou výnosy z obchodování
vydělenými celkovým čistým výnosem;
f) relativním významem tržního rizika měřeným výpočtem absolutní hodnoty rozdílu
mezi aktivy a závazky z obchodování a jejím vydělením prostým průměrem aktiv
z obchodování a závazků z obchodování;

13Definice je uvedena v čl. 5, bodu 12 návrhu nařízení.
14Obchodní činnosti jsou definovány v čl. 8 odst. 1 návrhu nařízení. Jedná se o jiné činnosti než je přijímání
vkladů, poskytování úvěrů, finanční leasing, platební služby ve smyslu čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/64/ES, vydávání a správa jiných prostředků k provádění plateb, peněžní makléřství,
uložení a správa cenných papírů, poskytování bankovních informací, úschova cenností a vydávání
elektronických peněz atd.
15 Základní úvěrovou institucí se podle čl. 5, bodu 16 návrhu nařízení rozumí úvěrová instituce, která
přinejmenším přijímá vklady způsobilé pro systém pojištění vkladů v souladu se směrnicí 94/19/ES.
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g) propojenosti měřené metodikou uvedenou v čl. 131 odst. 18 směrnice 2013/36/EU;
h) úvěrovém a likviditním riziku vyplývajícím ze závazků a záruk poskytnutých základní
úvěrovou institucí.

Zjistí-li příslušný orgán při posuzování obchodních činností na základě výše uvedených
parametrů, že jejich vykonávání ohrožuje finanční stabilitu základní úvěrové instituce
nebo finančního systému Unie jako celku, zahájí nejpozději do dvou měsíců po dokončení
posuzování postup, který povede k zákazu vykonávání obchodních činností uvedených
v závěrech příslušného orgánu. Příslušný orgán své závěry oznámí základní úvěrové
instituci, která do dvou měsíců ode dne tohoto oznámení může k závěrům předložit své
písemné připomínky. Nepodaří-li se základní úvěrové instituci ve lhůtě dvou měsíců ode
dne doručení oznámení prokázat, že závěry příslušného orgánu nejsou oprávněné, vydá
příslušný orgán rozhodnutí, v němž úvěrové instituci nařídí, aby obchodní činnosti
specifikované v závěrech nevykonávala. Pokud omezení a podmínky uvedené v čl. 10
odstavci 1 návrhu nařízení nejsou splněny, může příslušný orgán přesto zahájit postup
vedoucí k rozhodnutí o zákazu vykonávání některých obchodních činností, dojde-li na
základě posouzení podle čl. 9 odst. 1 k závěru, že veškerá obchodní činnost prováděná
základní úvěrovou institucí, s výjimkou obchodování s deriváty jinými než povolenými
podle článků 11 a 12 návrhu nařízení, představuje hrozbu pro finanční stabilitu základní
úvěrové instituce nebo finančního systému Unie jako celku s ohledem na cíle uvedené
v článku 1 návrhu nařízení.

Příslušný orgán může zahájit výše uvedený postup směřující k zákazu vykonávání
určitých obchodních činností i v případě, že příslušné hranice a podmínky pro takový
postup nejsou v souladu s parametry stanovenými pro posuzování těchto činností naplněny,
má-li tento orgán přesto za to, že daný způsob jejich vykonávání ohrožuje finanční
stabilitu základní úvěrové instituce nebo finančního systému Unie jako celku (s výjimkou
obchodování s deriváty jinými než povolenými podle článků 11 a 12). Jakékoli rozhodnutí
příslušného orgánu vedoucí k zákazu vykonávání některých obchodních činností musí být
co do svého odůvodnění a jeho možného dopadu na finanční stabilitu EU a fungování
vnitřního trhu EU nejdříve konzultováno s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).
Evropskému orgánu pro bankovnictví musí být rovněž oznámeno konečné rozhodnutí
příslušného orgánu.

Bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto o zákazu provádění určitých obchodních činností
základní úvěrovou institucí a základní úvěrová instituce je členem skupiny, smí tyto
obchodní činnosti provádět pouze subjekt skupiny, který je po právní, ekonomické
a provozní stránce od základní úvěrové instituce oddělen.16 Z toho vyplývá, že mateřský
podnik v EU musí zajistit, aby v rámci skupiny existovaly dvě podskupiny, z nichž pouze
jedna zahrnuje základní úvěrovou instituci. Základní úvěrová instituce tak nebude moci
vlastnit obchodní podíl nebo hlasovací práva na subjektu vykonávajícím obchodní
činnosti podléhající zákazu příslušného orgánu, nejsou-li pro to splněny zvláštní
podmínky.17 Příslušný orgán může umožnit některým skupinám, které se kvalifikují jako
vzájemné pojišťovny, družstevní spořitelny nebo podobné instituce, spadají do působnosti
nařízení a zároveň splňují požadavky stanovené v čl. 49 odst. 3 písm. a) nebo b) nařízení
(EU) č. 575/2013, držet kapitálové nástroje nebo hlasovací práva v obchodním subjektu,
pokud má příslušný orgán za to, že je to nezbytné pro fungování skupiny a že základní
úvěrová instituce přitom přijala dostatečná opatření ke zmírnění rizik.

16 Stanoví čl. 13 odst. 1 návrhu nařízení.
17 Stanoví čl. 13 odst. 3 a 5 návrhu nařízení.
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Návrh nařízení stanoví opatření k zajištění účinného oddělení dvou podskupin, z nichž
pouze jedna může zahrnovat základní úvěrové instituce. Jedná se zejména o tato
opatření:18

a) základní úvěrová instituce a obchodní subjekt emitují vlastní dluhopisy na
individuálním nebo subkonsolidovaném základě, pokud to není v rozporu s plánem řešení
problémů schváleným relevantními orgány příslušnými k řešení v souladu s příslušnými
právními předpisy;

b) veškeré smlouvy a jiné transakce mezi základní úvěrovou institucí a obchodním
subjektem musí být pro základní úvěrovou instituci stejně příznivé, jako jsou srovnatelné
smlouvy a transakce se subjekty nebo zahrnující subjekty, jež nepatří do téže podskupiny;

c) většinu členů vedoucího orgánu základní úvěrové instituce a obchodního subjektu
musí tvořit osoby, jež nejsou členem vedoucího orgánu druhého z těchto subjektů. Žádný člen
vedoucího orgánu kteréhokoli z těchto subjektů nesmí zastávat výkonnou funkci v obou
subjektech, s výjimkou manažera řízení rizik mateřského podniku;
d) vedoucí orgány základní úvěrové instituce, obchodního subjektu a jejich mateřských
podniků mají povinnost dodržovat cíle oddělení;
e) v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy musí být název nebo
označení obchodního subjektu a základní úvěrové instituce takové, aby mohla veřejnost
snadno rozpoznat, který subjekt je obchodním subjektem a který základní úvěrovou institucí;
f) některé povinnosti jsou pro strukturálně oddělené subjekty stanovené odchylně od
ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013, případně jsou tyto povinnosti návrhem nařízení
doplňovány.

Evropská komise může udělit výjimku z aplikace kapitoly III. návrhu nařízení (oddělení
určitých obchodních činností) na úvěrovou instituci přijímající vklady od fyzických osob
a malých a středních podniků, na které se vztahuje vnitrostátní zákonná úprava přijatá
před 29. lednem 2014, kterou členský stát přijal k zajištění vlastní strukturální reformy
bankovního sektoru. Vnitrostátní právní úprava musí za tímto účelem splňovat přísná
kritéria stanovená v čl. 21 návrhu nařízení. Nicméně i na úvěrové instituce, pro které byla
udělena výjimka v souladu s čl. 21 návrhu nařízení se nadále budou vztahovat ustanovení
kapitoly II. týkající se zákazu některých obchodních činností za podmínek stanovených
nařízením.

 Stanovisko vlády ČR:

Vláda ČR souhlasí s Evropskou komisí, že přijímání vkladů a poskytování úvěrů bankami
od veřejnosti má zásadní význam pro reálnou ekonomiku. Domnívá se však, že návrh není
přiměřený a neslouží cíli, který si stanovil. Dle názoru vlády by Evropská komise měla
lépe zhodnotit soulad svého návrhu s principem subsidiarity a proporcionality a zejména
ČNB se domnívá, že realizace strukturálních reforem bankovnictví by měla nadále zůstat
v kompetenci členských států. Vláda má za to, že na evropské úrovni již existují právní
předpisy regulující předmět úpravy návrhu nařízení. Současná právní úprava je přitom
dostačující i pokud se jedná o tzv. „too big to fail“ (TBTF) banky. Zároveň se připravují
další legislativní akty, které tuto problematiku mají upravovat. Vláda z tohoto důvodu
uzavřela, že navrhovaný právní předpis přináší jen nepatrnou přidanou hodnotu. Vláda se
např. domnívá, že koncept tzv. „čínských zdí“, tedy vnitřního oddělení činností instituce,

18 Tato opatření jsou stanovena v čl. 13 odst. 6 až 13.
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vede dostatečně k zajištění cílů sledovaných návrhem nařízení. Vláda návrhu vyčítá také
skutečnost, že návrh zakotvuje pouhou formální kontrolu předložených dokumentů
a neřeší nedostatek kontroly ze strany příslušných orgánů, přičemž účinný kontrolní
mechanismus by byl dle názoru vlády vhodnějším nástrojem k dosažení cílů stanovených
v návrhu nařízení. Cíle návrhu by podle stanoviska vlády bylo mnohem lépe dosaženo
důsledným a průběžným dohledem příslušných dozorových orgánů. Vláda se navíc obává
skutečnosti, že návrh nařízení způsobí riziko vytvoření nerovných podmínek zejména ve
vztahu k neunijním subjektům. Jde ale i o nebezpečí zhoršení postavení bank z členských
států, které získají výjimku z působnosti nařízení. Negativně vláda hodnotí mimo jiné
i nedostatek právní úpravy vlastního procesu oddělení určitých obchodních činností
v rámci skupiny. S restrukturalizací skupiny na dvě samostatné dceřiné společnosti
s odlišným zaměřením podnikání navíc nemusí projevit souhlas jejich dosavadní akcionáři,
což by dle stanoviska vlády mohlo být kvalifikováno jako omezení svobody podnikání.
Vláda ve svém stanovisku nepominula ani negativní následky přijetí návrhu nařízení ve
formě vzniku okamžitých a vysokých nákladů bankovních institucí v souvislosti s
oddělením některých obchodních činností, jež jsou navíc umocněny dalšími náklady
vzniklými již v předcházejícím období v důsledku nedávno přijaté nové unijní legislativy.
Další nedostatek návrhu nařízení souvisí s tím, že v něm nejsou zohledněny rozdíly ve
struktuře bankovních sektorů jednotlivých členských států. V neposlední řadě jsou
znepokojující i rozsáhlá zmocnění pro Evropskou komisi k vydávání delegovaných aktů,
které jsou tak zásadní, že se přímo dotýkají působnosti nařízení a měly by tak být
začleněny přímo do jeho textu. Vláda ČR tedy hodlá usilovat o začlenění těchto detailů
přímo do těla návrhu nařízení a v případě, že to nebude možné, alespoň do regulačních
technických norem.

Dopad na právní řád ČR

Tento právní předpis má formu nařízení, jež bude na území EU přímo použitelné.
Předpokládá se dílčí adaptace zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vláda ČR se při přijetí nařízení
obává možného rozporu s mezinárodními smlouvami vzhledem k jeho přeshraničnímu
dosahu.19

Dopad na státní rozpočet

Návrh nařízení nebude mít přímý dopad na veřejné rozpočty. Budou-li posíleny
pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), může to mít vliv na navýšení
příspěvku ČNB do jeho rozpočtu. Předpokládány jsou také zvýšené náklady Generálního
ředitelství pro vnitřní trh a služby (DG MARKT) Evropské komise.

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:

Návrh byl postoupen současně Evropskému parlamentu a Radě dne 30. ledna 2014. Návrh
byl dne 25. února 2014 postoupen výboru Evropského parlamentu pro ekonomické
a finanční záležitosti. Další harmonogram projednávání návrhu nebyl doposud stanoven.

 Závěr:

19 Návrh nařízení se vztahuje i na pobočky úvěrových institucí nebo mateřských podniků v EU včetně všech
poboček a dceřiných podniků bez ohledu na to, kde se nacházejí.
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Výbor pro evropské záležitosti

1. z a s t á v á  n á z o r, že návrh nařízení je nadbytečný, neboť účelu, který sleduje, lze
dosáhnout i za pomoci stávající právní úpravy dané problematiky na úrovni EU;

2. s c h v a l u j e rámcovou pozici vlády k nařízení Evropského parlamentu a Rady
o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU;

3. p o d p o r u j e  v l á d u zejména v prosazování omezení příliš rozsáhlých zmocnění
pro Evropskou komisi a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) v oblasti vydávání
delegovaných aktů a v zahrnutí specifikačních ustanovení přímo do textu nařízení;

4. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby o tomto usnesení informoval Evropskou komisi;

5. ž á d á  v l á d u  Č R , aby informovala výbor pro evropské záležitosti o dalším
projednávání tohoto návrhu v orgánech Rady EU;

6. ž á d á  v l á d u  Č R , aby připravila ve spolupráci s ČNB komplexní dopadovou
analýzu této strukturální iniciativy na český bankovní sektor a zprostředkovaně na českou
ekonomiku.

Jan Zahradník v. r. Kristýna Zelienková v. r. Ondřej Benešík v. r.
ověřovatel výboru zpravodajka výboru předseda výboru


