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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise přijala dne 12. září 2012 soubor návrhů týkající se zřízení jednotného mechanismu 
dohledu (SSM), který obsahuje:

 návrh nařízení Rady, které Evropské centrální bance ukládá zvláštní úkoly ve věci 
politik týkajících se úkolů obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi (návrh 
SSM); a

 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), pokud jde o jeho interakci s nařízením Rady (EU) č. ... / ... , které 
Evropské centrální bance ukládá zvláštní úkoly ve věci politik týkajících se úkolů 
obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi (návrh EBA).

Návrh EBA, jehož cílem je sladit stávající nařízení 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu 
pro bankovnictví (EBA) s pozměněným rámcem pro bankovní dohled, je předmětem tohoto 
stanoviska.

Nicméně počet a rozsah změn, jež by měly být v nařízení 1093/2010 provedeny, závisí na 
konkrétním návrhu jednotného mechanismu dohledu a na roli, kterou by měl v tomto návrhu 
orgán EBA hrát.

Proto by měly být tyto dva návrhy posuzovány souběžně a je důležité uvést všechny 
souvislosti týkající se tohoto souboru legislativních opatření pro bankovní dohled.

Jednotný mechanismus dohledu a role orgánu EBA

Současná finanční a hospodářská krize zdůraznila, že je zapotřebí, aby se Evropská unie 
vyvíjela směrem k hlubší hospodářské a politické integraci a aby se touto cestou také vydala.

V tomto procesu, který vede ke skutečné hospodářské a měnové unii, se považuje za nezbytné 
zřídit integrovaný finanční rámec – tzv. evropskou bankovní unii – s cílem zajistit stabilitu 
finančního systému, obnovit důvěryhodnost tohoto sektoru a podpořit spolehlivost úvěrových 
institucí.

Jedním z klíčových prvků bankovní unie je zřízení jednotného mechanismu dohledu (SSM), 
který by fungoval při Evropské centrální bance, přičemž by pokrýval eurozónu a byl by 
otevřen všem členským státům stojícím mimo eurozónu. Svěření úkolů v oblasti dohledu 
ECB bude vycházet z čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje 
Radě, aby na návrh Komise jednomyslně a po konzultaci s Evropským parlamentem a 
Evropskou centrální bankou „svěřila Evropské centrální bance zvláštní úkoly týkající se 
politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními 
institucemi, s výjimkou pojišťovacích podniků“.

Existuje několik důvodů proč uvažovat o tom, že by bankovním dohledem měla být pověřena 
ECB. Vždyť kromě toho, že čl. 127 odst. 6 SFEU stanoví, že úkoly v oblasti dohledu mohou 
být svěřeny ECB, jsme také přesvědčeni, že zapojení ECB – s přihlédnutím k jejím velkým 
zkušenostem v oblasti finanční stability – přispěje ke zlepšení důvěryhodnosti a efektivnosti 
integrovaného mechanismu dohledu. Na druhé straně je známo, že ve většině členských států 
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odpovídají centrální banky za bankovní dohled, a tudíž, jako součást dlouhodobé vize pro 
posílení hospodářské a měnové unie, je také důležité využít této příležitosti k posílení role 
ECB jako skutečné centrální banky. Navíc, ve srovnání s návrhy na budoucí vytvoření nového 
evropského orgánu, který bude odpovídat za dohled nad bankami, má předkládané řešení tu 
výhodu, že nezvýší složitost institucionální struktury EU.

Zřízení jednotného mechanismu dohledu pod záštitou Evropské centrální banky nicméně 
klade některé ústavní otázky, zejména pokud jde o situaci členských států, které nepřijaly 
euro, ale chtějí se podílet na bankovní unii. 

Zaprvé proto, že článek 139 SFEU vylučuje členské státy s výjimkou z uplatňování článku 
132 SFEU, takže by se mohlo zdát, že jakýkoli akt přijatý ECB, včetně doporučení a 
stanovisek, se může vztahovat pouze na členské státy eurozóny, a proto je diskutabilní, zda je 
účast členských států, které nejsou součástí eurozóny, zcela v souladu se Smlouvou. V tomto 
ohledu článek 6 návrhu na zřízení SSM stanoví, že členské státy, které nejsou součástí 
eurozóny, budou moci zahájit úzkou spolupráci s ECB v oblasti dohledu, jakmile splní určité 
podmínky. Mezi ně patří, že se tyto členské státy zavazují zajistit, aby se jejich příslušné 
vnitrostátní orgány řídily všemi opatřeními týkajícími se úvěrových institucí, které požaduje 
ECB, a aby byla tato opatření přijata, a dále že na sebe berou povinnost přijímat vnitrostátní 
právní akty s cílem zajistit, aby jejich příslušné vnitrostátní orgány byly povinny přijmout 
jakékoli opatření týkající se úvěrových institucí, které požaduje ECB. Tím je tedy na základě 
dobrovolnosti stanovena podřízenost aktům přijatým ECB, což je plně v souladu 
s ustanoveními Smlouvy.

Druhým problémem jsou členské státy, které nejsou součástí eurozóny a k jednotnému 
mechanismu dobrovolně přistoupí, a jejich zapojení do rozhodovacího procesu. 

V tomto ohledu je třeba poznamenat, že návrh na zřízení SSM předpokládá zapojení zástupců 
těchto členských států do činností dozorčí rady zřízené nařízením o plánování a provádění 
úkolů ECB v oblasti obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi. Podmínky, za 
kterých se výše uvedení zástupci účastní činnosti dozorčí rady jsou stanoveny v rozhodnutí, 
kterým se navazuje úzká spolupráce, a měly by „umožnit co největší zapojení těchto zástupců 
s přihlédnutím k omezením vyplývajícím ze statutu Evropského systému centrálních bank a 
Evropské centrální banky, zejména pokud jde o integritu jejich rozhodovacího procesu“ (bod 
odůvodnění 29).  

Nicméně podle stávajících Smluv může být dozorčí rada určena jako subjekt, jehož úkolem je 
rozhodnutí o bankovním dohledu pouze připravit, ale nikoli přijmout konečné rozhodnutí. 
Rada guvernérů ECB by měla být i nadále orgánem, který nese konečnou odpovědnost za svá 
rozhodnutí, a její složení nemůže být změněno prostřednictvím sekundárních právních 
předpisů, aby zahrnovala guvernéry centrálních bank členských států, které nejsou součástí 
eurozóny. 

V zájmu překonání těchto omezení bude nutné ve střednědobém horizontu pozměnit 
Smlouvu. Taková změna Smlouvy by mohla zahrnovat:

 nové ustanovení, které má být vloženo do statutu ESCB a ECB, jímž se stanoví, že 
dozorčí rada je rozhodovací orgán pro bankovní dohled; nebo

 změnu článku 283 SFEU a článku 10.1 statutu předpokládající zvláštní složení Rady 
guvernérů, v němž by byly zastoupeny členské státy, které nejsou součástí eurozóny, 
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jenž se použije při výkonu pravomocí svěřených podle čl. 127 odst. 6 SFEU, a to 
v souladu s tím, jak funguje ECOFIN a Euroskupina.

Mezitím – a jako dočasné řešení – bude členským státům, které nejsou součástí eurozóny, 
zajištěna plná a rovná účast v dozorčí radě, a to včetně toho, co se týče hlasovacích práv. 
Z tohoto hlediska je také důležité posílit v maximální možné míře roli dozorčí rady a např. 
stanovit Radě guvernérů povinnost odůvodňovat odchylky od námětů a návrhů rozhodnutí 
připravených dozorčí radou. 

Dále, a především v zájmu zachování integrity jednotného finančního trhu, si orgán EBA 
musí zachovat svou roli a ponechat si všechny své stávající pravomoci a úkoly: dále rozvíjet a 
zajišťovat provádění jednotného souboru pravidel platného pro všechny členské státy a 
rozšířit sbližování postupů v oblasti dohledu v celé Unii. Kromě toho by měl být orgán EBA 
nyní pověřen přípravou jednotné příručky pro dohled, která doplní jednotný soubor pravidel 
EU a zajistí v oblasti bankovního dohledu konzistentnost. Za tímto účelem je nezbytné 
zajistit, aby rozhodovací proces v orgánu EBA byl i nadále vyvážený a aby se ECB stala 
podle příslušných orgánů členských států, které nejsou součástí eurozóny, příslušným 
orgánem. Vezmeme-li totiž v úvahu, že není možné poskytnout stejná práva členským státům, 
které nejsou součástí eurozóny a které se k jednotnému mechanismu dohledu chtějí připojit, 
při rozhodování ECB o dohledu, mohlo by být zrušení ustanovení „dodržovat nebo vysvětlit“ 
považováno za střednědobé řešení do doby, než změna Smlouvy tento problém vyřeší, aby 
byl zajištěn vyváženější postoj k těmto zemím.

Z ústavního hlediska by měly být problémy související s jasným oddělením měnové politiky 
ECB a její funkce v oblasti dohledu a s demokratickou odpovědností nového jednotného 
orgánu dohledu rovněž náležitým způsobem vyřešeny.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Skutečnost, že jsou Evropské centrální 
bance ve vztahu k některým členským 
státům Unie svěřeny úkoly dohledu 
v bankovnictví, by neměla nijak narušit 
fungování vnitřního trhu v oblasti 
finančních služeb. Je proto nezbytné 
zajistit řádné fungování orgánu pro 
bankovnictví poté, co budou Evropské 
centrální bance tyto úkoly svěřeny.

(4) Skutečnost, že jsou Evropské centrální 
bance ve vztahu k některým členským 
státům Unie svěřeny úkoly dohledu 
v bankovnictví, by neměla nijak narušit 
fungování vnitřního trhu v oblasti 
finančních služeb. Orgán EBA by si měl 
proto zachovat svou roli a ponechat si 
všechny své stávající pravomoci a úkoly: 
měl by dále rozvíjet a zajišťovat provádění 
jednotného souboru pravidel platného pro 
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všechny členské státy a rozšířit sbližování 
postupů v oblasti dohledu v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) S cílem zajistit, aby postupy v oblasti 
dohledu byly konzistentní v celé Unii, by 
měl orgán EBA rovněž vypracovat 
jednotnou příručku pro dohled k doplnění 
jednotného souboru pravidel EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k úkolům v oblasti dohledu, 
které byly Evropské centrální bance 
svěřeny nařízením Rady (EU) č. …/… 
[nařízení podle čl. 127 odst. 6 SFEU], by 
měl být orgán pro bankovnictví schopen 
vykonávat své úkoly také ve vztahu 
k Evropské centrální bance. Měl by být 
stanoven zvláštní postup, aby byly 
stávající mechanismy pro urovnávání 
sporů a opatření v mimořádných situacích 
i nadále účinné. Zejména pokud Evropská 
centrální banka nevyhoví opatření orgánu 
pro bankovnictví, které má za cíl urovnání 
sporů nebo řešení mimořádné situace, 
měla by podat vysvětlení. V takovém 
případě by měl orgán pro bankovnictví 
přijmout individuální rozhodnutí určené 
dotčené finanční instituci, pokud má na 
základě požadavků stanovených v přímo 

(5) Vzhledem k úkolům v oblasti dohledu, 
které byly Evropské centrální bance 
svěřeny nařízením Rady (EU) č. …/… 
[nařízení podle čl. 127 odst. 6 SFEU], by 
měl být orgán pro bankovnictví schopen 
vykonávat své úkoly také ve vztahu 
k Evropské centrální bance stejným 
způsobem jako ve vztahu k jiným 
příslušným orgánům.
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použitelných právních předpisech Unie 
tuto možnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měl by být upraven způsob hlasování 
v radě orgánů dohledu – zejména pokud 
jde o rozhodnutí, která orgán pro 
bankovnictví přijímá prostou většinou 
členů –, aby byly odpovídajícím způsobem 
zohledněny zájmy všech členských států a 
aby mohl orgán pro bankovnictví řádně 
fungovat v zájmu zachování a 
prohlubování vnitřního trhu v oblasti 
finančních služeb.

(6) Aby byly odpovídajícím způsobem 
zohledněny zájmy všech členských států a 
aby mohl orgán pro bankovnictví řádně 
fungovat v zájmu zachování a 
prohlubování vnitřního trhu v oblasti 
finančních služeb, je nezbytné zajistit 
spravedlivé zastoupení všech členských 
států v rozhodovacím procesu tohoto 
orgánu. Měl by být upraven způsob 
hlasování v radě orgánů dohledu – zejména 
pokud jde o rozhodnutí, která orgán pro 
bankovnictví přijímá prostou většinou 
členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1093/2010
Čl. 8 – odst. 2 – písm. k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 8 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„k) vypracovává jednotnou příručku pro 
dohled.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1093/2010
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Jestliže Rada přijala rozhodnutí 
podle odstavce 2 a za výjimečných 
okolností v případě, že jsou nutná 
koordinovaná opatření ze strany 
příslušných orgánů v zájmu řešení 
nepříznivého vývoje, který by mohl 
v Unii vážně ohrozit řádné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému nebo jeho 
části, může orgán pro pojištění přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, 
s cílem reagovat na takovýto vývoj tím, 
že zajistí, aby finanční instituce 
a příslušné orgány plnily požadavky 
stanovené těmito právními předpisy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1093/2010
Čl. 18 – odst. 3a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec, 
který zní:

vypouští se

„3a. Jestliže orgán pro bankovnictví 
v souladu s odstavcem 3 požádá 
Evropskou centrální banku jako příslušný 
orgán, aby přijala nezbytné opatření, musí 
mu Evropská centrální banka vyhovět, 
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nebo musí orgánu pro bankovnictví do 48 
hodin náležitě zdůvodnit, proč rozhodnutí 
nevyhověla.“

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1093/2010
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Aniž jsou dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 17, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného
příslušného orgánu [...] v případech 
stanovených v aktech uvedených v čl. 1 
odst. 2, může orgán pro cenné papíry a 
trhy na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů 
pomoci orgánům dosáhnout dohody 
podle postupu stanoveného v odstavcích 
2 až 4 tohoto článku.
V případech stanovených v právních 
předpisech uvedených v čl. 1 odst. 2, a 
jestliže lze na základě objektivních 
kritérií konstatovat, že mezi různými
příslušnými orgány [...] dochází k 
neshodě, může orgán pro pojišťovnictví 
z vlastní iniciativy pomoci těmto 
orgánům dosáhnout dohody postupem 
podle odstavců 2 až 4.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
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Nařízení (EU) č. 1093/2010
Čl. 19 – odst. 3a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V článku 19 se za odstavec 3 vkládá 
nový odstavec, který zní:

vypouští se

„3a. Jestliže orgán pro bankovnictví 
v souladu s odstavcem 3 požádá 
Evropskou centrální banku jako příslušný 
orgán, aby přijala konkrétní opatření 
nebo aby se zdržela jednání, musí mu 
Evropská centrální banka vyhovět, nebo 
musí orgánu pro bankovnictví do deseti 
pracovních dnů od obdržení žádosti 
náležitě zdůvodnit, proč rozhodnutí 
nevyhověla.“

Or. en


