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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) Jasný právní základ pro vytvoření 

jednotného mechanismu řešení problémů 

a evropského systému pojištění vkladů 

znamená, že by měl být použit právní 

rámec Unie, aniž by bylo třeba využívat 

mezivládní dohody. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za účelem zajištění souběžnosti 

s jednotným mechanismem dohledu 

a jednotným mechanismem pro řešení krizí 

by se měl evropský systém pojištění vkladů 

uplatňovat na zúčastněné členské státy. Na 

banky usazené v členských státech 

neúčastnících se jednotného mechanismu 

dohledu by se evropský systém pojištění 

vkladů vztahovat neměl. Pokud dohled 

v členském státě zůstane mimo oblast 

působnosti jednotného mechanismu 

dohledu, měl by tento členský stát zůstat 

zodpovědný za zajištění ochrany 

vkladatelů vůči důsledkům platební 

neschopnosti úvěrové instituce. Pokud se 

členské státy připojí k jednotnému 

mechanismu dohledu, měl by se na ně 

automaticky vztahovat rovněž evropský 

systém pojištění vkladů. Evropský systém 

pojištění vkladů by se případně mohl 

(14) Za účelem zajištění souběžnosti 

s jednotným mechanismem dohledu 

a jednotným mechanismem pro řešení krizí 

by se měl evropský systém pojištění vkladů 

uplatňovat na zúčastněné členské státy. Na 

banky usazené v členských státech 

neúčastnících se jednotného mechanismu 

dohledu by se evropský systém pojištění 

vkladů vztahovat neměl. Pokud dohled 

v členském státě zůstane mimo oblast 

působnosti jednotného mechanismu 

dohledu, měl by tento členský stát zůstat 

zodpovědný za zajištění ochrany 

vkladatelů vůči důsledkům platební 

neschopnosti úvěrové instituce. Pokud se 

členské státy připojí k jednotnému 

mechanismu dohledu, automaticky se od 

nich vyžaduje, aby se připojily k třetímu 

pilíři bankovní unie. Aby se však zajistil 

hladký přechod a zamezilo se jakékoli 
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rozšířit na celý vnitřní trh. nepřiměřené zátěži pro mechanismy 

financování, na nichž se evropský systém 

pojištění vkladů zakládá, je vhodné 

stanovit přechodná opatření týkající se 

finanční účasti zemí, které k evropskému 

systému pojištění vkladů přistoupí poté, co 

toto nařízení vstoupí v platnost. Tato 

opatření je třeba navrhnout s ohledem na 

situaci v daném členském státě, a to 

s náležitým přihlédnutím 

k hospodářskému cyklu, k nedávným 

událostem zakládajícím výplatu či 

k opatřením k financování řešení krize, 

jakož i k fázi evropského systému pojištění 

vkladů, během níž daný stát k systému 

přistoupí.  Evropský systém pojištění 

vkladů by se případně mohl rozšířit na celý 

vnitřní trh. 

Odůvodnění 

Fázi, během níž země k systému přistupují, je třeba vzít v úvahu proto, aby bylo možné zvážit 

potřebná přechodná opatření týkající se jejich finanční účasti v systému EDIS, a to 

s náležitým ohledem na okolnosti, jakými jsou hospodářský cyklus, nedávné události 

zakládající výplatu či opatření k financování řešení krize. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) S cílem zajistit rovné podmínky 

v rámci vnitřního trhu jako celku je toto 

nařízení v souladu se směrnicí 

2014/49/EU. Doplňuje pravidla a zásady 

uvedené směrnice tak, aby se zajistilo 

řádné fungování evropského systému 

pojištění vkladů a aby bylo pro systém 

k dispozici odpovídající financování. 

Právní rámec pro pojištění vkladů, který 

bude uplatňován v evropském systému 

pojištění vkladů, proto bude v souladu 

s právním rámcem použitelným ze strany 

vnitrostátních systémů pojištění vkladů 

nebo určených orgánů nezúčastněných 

členských států, který je harmonizován 

(15) S cílem zajistit rovné podmínky 

v rámci vnitřního trhu jako celku je toto 

nařízení v souladu se směrnicí 

2014/49/EU. Doplňuje pravidla a zásady 

uvedené směrnice tak, aby se zajistilo 

řádné fungování evropského systému 

pojištění vkladů a aby bylo pro systém 

k dispozici odpovídající financování. 

Klíčovým cílem evropského systému 

pojištění vkladů je posílit účinný systém 

zajištění vkladů s cílem chránit vkladatele 

před dopady situace, kdy se vklady stanou 

nedisponibilními. Měl by poskytovat 

stejnou úroveň ochrany všem vkladatelům 

úvěrových institucí přidružených 
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směrnicí 2014/49/EU. k zúčastněným systémům pojištění vkladů. 

Právní rámec pro pojištění vkladů, který 

bude uplatňován v evropském systému 

pojištění vkladů, proto bude v souladu 

s právním rámcem použitelným ze strany 

vnitrostátních systémů pojištění vkladů 

nebo určených orgánů nezúčastněných 

členských států, který je harmonizován 

směrnicí 2014/49/EU. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a.  Je-li úzká spolupráce mezi 

členským státem, jehož měnou není euro, 

a ECB uzavřena v souladu s článkem 7 

nařízení (EU) č. 1024/2013, výbor po 

dohodě s daným členským státem do tří 

měsíců ode dne přijetí rozhodnutí 

o uzavření úzké spolupráce rozhodne 

o podrobných opatřeních a případných 

dalších podmínkách pro převod příspěvků 

vložených do systémů pojištění vkladů, jež 

v daném členském státě úředně uznávají 

úvěrové instituce přidružené k těmto 

systémům pojištění vkladů, 

a nashromážděných těmito systémy 

pojištění vkladů ode dne, kdy toto nařízení 

vstoupilo v platnost, v souladu s postupem 

financování stanoveným v článku 41j, či 

předem vymezené části těchto příspěvků 

do fondu pro pojištění vkladů;  

 při stanovování podrobných opatření pro 

výpočet částek, které se mají převést, 

a harmonogramu jejich převodu se musí 

patřičně dbát na zajištění hladkého 

přechodu systémů pojištění vkladů 

uznaných v daném členském státě 

k evropskému systému pojištění vkladů, 

přičemž je třeba zohlednit také fázi 

evropského systému pojištění vkladů, 
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během které členský stát k systému 

přistupuje, a stejně tak i okolnosti, jakými 

jsou stávající hospodářský cyklus, 

nedávné události zakládající výplatu či 

opatření k financování řešení krize.  

Odůvodnění 

Jakmile se mezi ECB a členským státem uzavře úzká spolupráce, na členský stát se začnou 

vztahovat všechny pilíře bankovní unie, včetně evropského systému pojištění vkladů. Aby byl 

přechod systému pojištění vkladů k evropskému systému pojištění vkladů hladký, mělo by 

k němu dojít postupně a s přihlédnutím k ekonomickým rysům dané země, k jejím systémům 

pojištění vkladů a k fázi evropského systému pojištění vkladů, během níž se úzká spolupráce 

uzavírá. Ustanovení tohoto článku odrážejí ustanovení, která se týkají ukončení úzké 

spolupráce. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 34 – odst. 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 9a) V článku 34 se odstavec 5 

nahrazuje tímto: 

„5. Výbor, ECB, vnitrostátní příslušné 

orgány a vnitrostátní orgány příslušné 

k řešení krize mohou vypracovat 

memoranda o porozumění upravující 

postup při výměně informací. Výměna 

informací mezi výborem, ECB, 

vnitrostátními příslušnými orgány 

a vnitrostátními orgány příslušnými 

k řešení krize se nepovažuje za porušení 

požadavků profesního tajemství.“ 

„5. Výbor, ECB, vnitrostátní příslušné 

orgány, vnitrostátní orgány příslušné 

k řešení krize a vnitrostátní určené orgány 

podle směrnice 2014/59/EU mohou 

vypracovat memoranda o porozumění 

upravující postup při výměně informací. 

Výměna informací mezi výborem, ECB, 

vnitrostátními příslušnými orgány, 

vnitrostátními orgány příslušnými k řešení 

krize a vnitrostátními určenými orgány 

podle směrnice 2014/59/EU se nepovažuje 

za porušení požadavků profesního 

tajemství.“; 

Odůvodnění 

Cílem tohoto ustanovení je změnit článek 34 nařízení (EU) č. 806/2014 tak, aby mezi orgány 

oprávněné k vypracování memoranda o porozumění upravujícího výměnu informací zahrnul 

také vnitrostátní určené orgány podle směrnice 2014/59/EU, a tím každé výměně informací 

zajistil řádný právní základ, aby nebylo možné považovat ji za porušení požadavků profesního 
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tajemství. 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vyloučení z krytí evropským systémem 

pojištění vkladů 

Postup pro vyloučení z krytí evropským 

systémem pojištění vkladů 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Zúčastněný systém pojištění vkladů 

nebude kryt evropským systémem pojištění 

vkladů ve fázi zajištění, soupojištění nebo 

plného pojištění, jestliže Komise ze svého 

podnětu nebo na žádost výboru nebo 

zúčastněného členského státu rozhodne, že 

je splněna nejméně jedna z následujících 

vylučujících podmínek, a vyrozumí o tom 

výbor: 

1.  Zúčastněný systém pojištění vkladů 

nebude kryt evropským systémem pojištění 

vkladů, jestliže Komise ze svého podnětu 

nebo na žádost výboru nebo zúčastněného 

členského státu zahájí a uzavře postup pro 

vyloučení. Takový postup může Komise 

zahájit, pokud se domnívá, že je splněna 

nejméně jedna z následujících podmínek: 

a)  zúčastněný systém pojištění vkladů 

nesplnil své povinnosti podle tohoto 

nařízení nebo podle článků 4, 6, 7 či 10 

směrnice 2014/49/EU; 

a)  zúčastněný systém pojištění 

vkladů nesplnil své povinnosti podle tohoto 

nařízení nebo podle článků 4, 6, 7 či 10 

směrnice 2014/49/EU; 

b)  zúčastněný systém pojištění 

vkladů, příslušný správní orgán ve smyslu 

b)  zúčastněný systém pojištění 

vkladů, příslušný správní orgán ve smyslu 
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článku 3 směrnice 2014/49/EU, nebo 

kterýkoli jiný příslušný orgán příslušného 

členského státu jednal ve vztahu ke 

konkrétní žádosti o krytí z evropského 

systému pojištění vkladů způsobem, který 

je v rozporu se zásadou loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii. 

článku 3 směrnice 2014/49/EU, nebo 

kterýkoli jiný příslušný orgán příslušného 

členského státu jednal ve vztahu ke 

konkrétní žádosti o krytí z evropského 

systému pojištění vkladů způsobem, který 

je v rozporu se zásadou loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii. 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Výbor průběžně sleduje, zda 

nastala jedna ze situací uvedených 

v písmeni a) nebo b) odstavce 1. Pokud 

zjistí, že taková situace skutečně nastala, 

informuje o tom bezodkladně Komisi. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Jestliže zúčastněný systém 

pojištění vkladů již získal financování a ve 

vztahu k události zakládající výplatu nebo 

využití při řešení krize je naplněna 

nejméně jedna z vylučujících podmínek 

2.  Pokud se Komise domnívá, že je 

splněna nejméně jedna z vylučujících 

podmínek, písemnou výzvou vyrozumí 

systém pojištění vkladů a určený orgán 

zúčastněného členského státu ve smyslu 
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uvedených v odstavci 1, může Komise 

nařídit vrácení financování do fondu pro 

pojištění vkladů v plné výši nebo zčásti. 

bodu 18 článku 2 směrnice 2014/49/EU 

a rovněž vnitrostátní příslušný orgán či 

orgány. Informuje také příslušný členský 

stát či členské státy. Výzva musí obsahovat 

důvody, na jejichž základě se Komise 

domnívá, že by se měl zahájit postup pro 

vyloučení uvedený v odstavci 1. Určený 

orgán v úzké spolupráci s dotčeným 

systémem pojištění vkladů a vnitrostátním 

příslušným orgánem předloží Komisi do 

dvou měsíců od obdržení této výzvy své 

připomínky. Urychleně přijme nápravná 

opatření k vyřešení označených 

nedostatků a zajistí, aby důvody pro 

zahájení postupu pro vyloučení podle 

odstavce 1 již neplatily. Ve své odpovědi 

podrobně popíše kroky, které hodlá učinit 

k dosažení tohoto cíle.  

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a.  Pokud se Komise po posouzení 

odpovědi a po konzultaci s výborem 

domnívá, že neobdržela dostatečné záruky 

k tomu, aby se výhrady uvedené v její 

výzvě vyřešily, může v souladu 

s odstavcem 7 uložit peněžní sankce. 

Systému pojištění vkladů, určenému 

orgánu zúčastněného členského státu 

a vnitrostátnímu příslušnému orgánu 

může rovněž zaslat odůvodněné 
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stanovisko s žádostí, aby v přiměřené 

lhůtě zajistily, aby důvody pro zahájení 

postupu pro vyloučení podle odstavce 1 již 

neplatily.  

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b.  Finanční sankce ve smyslu 

odstavce 2a se neuloží, pokud nesplnění 

povinností vyplývá výhradně z činnosti 

příslušného správního orgánu nebo 

jiného příslušného orgánu v dotčených 

členských státech v souladu s odst. 1 písm. 

b). 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c.  Pokud ve lhůtě stanovené 

v odůvodněném stanovisku systém 

pojištění vkladů nebo určený vnitrostátní 

orgán nerealizují uložené kroky, Komise 

může dokončit postup pro vyloučení tím, 

že přijme konečné rozhodnutí o vyloučení 

z krytí z evropského systému pojištění 

vkladů. Neprodleně o tomto rozhodnutí 

informuje Evropský parlament, dotčený 

členský stát (nebo státy) a výbor. 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2d.  Komise může v každé fázi 

formálně rozhodnout o ukončení postupu 

pro vyloučení, dospěje-li k názoru, že 

systém pojištění vkladů nebo určený 

vnitrostátní orgán uspokojivě napravily 

situaci neplnění povinností a nadále již 

nesplňují žádnou z podmínek pro 

vyloučení. O tomto rozhodnutí informuje 

Evropský parlament, dotčený členský stát 
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(nebo státy) a výbor. 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2e.  Jestliže zúčastněný systém 

pojištění vkladů již získal financování a ve 

vztahu k události zakládající výplatu nebo 

využití při řešení krize je naplněna 

nejméně jedna z vylučujících podmínek 

uvedených v odstavci 1, může Komise po 

dokončení postupu pro vyloučení nařídit 

vrácení financování do fondu pro 

pojištění vkladů v plné výši nebo zčásti. 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 i – odst. 2 f (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2f.  Po konzultaci s orgánem EBA 

přijme Komise v souladu s článkem 93 

akty v přenesené pravomoci, kterými se 

doplňuje toto nařízení stanovením 

podrobných pravidel pro metodiku, postup 

a podmínky ohledně: 

 a)  uložení finančních sankcí 

uvedených v odstavci 2a v souladu 

s příslušnými ustanoveními Smlouvy 

o fungování Evropské unie; a 

 b)  proplácení zdrojů vybraných od 

úvěrových institucí zúčastněných ve 

vyloučeném systému pojištění vkladů 

tomuto systému pojištění vkladů po 

dokončení postupu pro vyloučení. 

Odůvodnění 

Vzhledem k rozsahu dopadu vyloučení na bankovní sektor v členských státech je třeba 

podrobněji upravit postup pro vyloučení, aby byla zajištěna právní jistota. Tento postup 

zahrnuje vyhodnocení porušení ze strany Komise a možnost, že systém pojištění vkladů 

a vnitrostátní orgány přijmou nápravná opatření. Plné vyloučení by mělo být zvažováno 

pouze tehdy, je-li přiměřené porušení, a mělo by být uloženo poté, co nejsou v předem 

stanovených lhůtách dodržena přechodná donucovací opatření. U menších porušení může být 

uložen finanční postih. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 j – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Komise může po konzultaci 

s výborem schválit výjimky z požadavků 

stanovených v odstavci 1, a to z řádně 

odůvodněných příčin souvisejících 

s hospodářským cyklem v příslušném 

členském státě, s případným dopadem 

procyklických příspěvků nebo s událostí 

zakládající výplatu, která nastala na 

vnitrostátní úrovni. Tyto výjimky musí být 

2. Komise může po konzultaci 

s výborem schválit výjimky z požadavků 

stanovených v odstavci 1, a to z řádně 

odůvodněných příčin souvisejících 

s hospodářským cyklem v příslušném 

členském státě, s případným dopadem 

procyklických příspěvků nebo s událostí 

zakládající výplatu či s opatřením 

k financování řešení krize, které nastaly 
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dočasné a mohou podléhat splnění určitých 

podmínek. 

na vnitrostátní úrovni. Komise by o svém 

úmyslu udělit výjimku měla informovat 

Evropský parlament a ve vhodných 

případech mu také poskytnout stanovisko 

výboru. Tyto výjimky musí být dočasné 

a mohou podléhat splnění určitých 

podmínek. Měly by být koncipovány tak, 

aby zohledňovaly hospodářskou 

a finanční situaci daného členského státu, 

finanční sílu jeho systému systémů 

pojištění vkladů a fázi evropského systému 

pojištění vkladů, v níž k němu tento stát 

přistupuje.  

Odůvodnění 

Fázi, během níž země k systému přistupují, je třeba vzít v úvahu proto, aby bylo možné zvážit 

potřebná přechodná opatření týkající se jejich finanční účasti v systému EDIS, a to 

s náležitým ohledem na okolnosti, jakými jsou hospodářský cyklus, nedávné události 

zakládající výplatu či opatření k financování řešení krize. Má-li být takový výjimka udělena, 

EP by měl být informován a mělo by mu být zpřístupněno stanovisko výboru, pokud výbor 

takovéto stanovisko vypracoval. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 51 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každoročně se konají minimálně 

dvě řádná společná plenární zasedání 

výboru. Kromě toho se výbor schází 

z podnětu předsedy nebo na žádost 

nejméně jedné třetiny svých členů. 

Zástupce Komise může požádat předsedu, 

aby svolal společné plenární zasedání 

výboru nebo plenární zasedání pro 

jednotný mechanismus pro řešení krizí, 

resp. evropský systém pojištění vkladů. 

Pokud předseda zasedání v patřičné době 

nesvolá, podá písemné odůvodnění.  

2. Každoročně se konají minimálně 

dvě řádná společná plenární zasedání 

výboru. Kromě toho se výbor schází 

z podnětu předsedy nebo na žádost 

nejméně jedné třetiny svých členů. 

Zástupce Komise nebo zástupce ECB 

může požádat předsedu, aby svolal 

společné plenární zasedání výboru nebo 

plenární zasedání pro jednotný 

mechanismus pro řešení krizí, resp. 

evropský systém pojištění vkladů. Pokud 

předseda zasedání v patřičné době nesvolá, 

podá písemné odůvodnění.  

Odůvodnění 

Vzhledem k odbornému zázemí ECB a k účasti zástupce ECB v roli trvalého pozorovatele na 
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výkonných a plenárních zasedáních výboru společně se zástupcem Komise a se stejnými právy 

podílet se na rozpravách a mít přístup k dokumentům jako tento zástupce, se zdá být 

vhodným, aby měl zástupce ECB právo vyžádat si uspořádání výjimečné schůze výboru, které 

by odpovídalo témuž právu zástupce Komise. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 67 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 33a) V článku 67 se doplňuje nový 

odstavec 4a, který zní: 

 „4a. Všechna ustanovení dohody, která 

jsou nezbytná pro řádné fungování 

jednotného mechanismu pro řešení krizí, 

musí být začleněna do tohoto nařízení do 

dvou let po jeho vstupu v platnost.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 39 – písm. a 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 93 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 8, čl. 65 

odst. 5, čl. 69 odst. 5, čl. 71 odst. 3, čl. 74b 

odst. 5, čl. 74c odst. 5, čl. 74d odst. 4 a čl. 

75 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od příslušných dat uvedených 

v článku 99; 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 8, čl. 41i 

odst. 2f, čl. 65 odst. 5, čl. 69 odst. 5, čl. 71 

odst. 3, čl. 74b odst. 5, čl. 74c odst. 5, čl. 

74d odst. 4 a čl. 75 odst. 4 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od příslušných 

dat uvedených v článku 99; 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh spojený s ustanoveními PN 15. 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 39 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 93 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4.  Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

19 odst. 8, čl. 65 odst. 5, čl. 69 odst. 5, čl. 

71 odst. 3, čl. 74b odst. 5, čl. 74c odst. 5, 

čl. 74d odst. 4 a čl. 75 odst. 4 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení pravomoci 

se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 

pravomoci nabývá účinku prvním dnem po 

zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci; 

4.  Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

19 odst. 8, čl. 41i odst. 2f, čl. 65 odst. 5, čl. 

69 odst. 5, čl. 71 odst. 3, čl. 74b odst. 5, čl. 

74c odst. 5, čl. 74d odst. 4 a čl. 75 odst. 4 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 

pravomoci se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 

o zrušení pravomoci nabývá účinku prvním 

dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci; 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh spojený s ustanoveními PN 15. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 39 – písm. c 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 93 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 19 odst. 8, čl. 65 odst. 5, čl. 69 

odst. 5, čl. 71 odst. 3, čl. 74b odst. 5, čl. 

74c odst. 5, čl. 74d odst. 4 a čl. 75 odst. 4 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 

jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 

Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 19 odst. 8, čl. 41i odst. 2f, čl. 65 

odst. 5, čl. 69 odst. 5, čl. 71 odst. 3, čl. 74b 

odst. 5, čl. 74c odst. 5, čl. 74d odst. 4 a čl. 

75 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud 

proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode 

dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 

pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi 
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námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o tři měsíce; 

o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o tři měsíce; 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh spojený s ustanoveními PN 15. 
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