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Pracovní dokument – Struktura finančního dohledu

 1. Souvislosti

Od zahájení akčního plánu pro finanční služby hrál Parlament ústřední úlohu při budování 
jednotného trhu finančních služeb, aktivně prosazoval harmonizaci, transparentnost 
a spravedlivou hospodářskou soutěž a současně zajišťoval ochranu investorů a spotřebitelů.

Již dlouhou dobu před finanční krizí Parlament pravidelně vyzýval k posílení skutečně 
rovných podmínek pro všechny zúčastněné subjekty na úrovni Evropské unie a současně 
poukazoval na závažná selhání dohledu EU nad stále rostoucí integrací finančních trhů (v této 
souvislosti viz zprávy, které vypracoval pan García-Margallo y Marfil ve věci sdělení Komise 
o provádění rámce pro finanční trhy: akčním plánu (2000)1, pan Van den Burg o pravidlech 
obezřetnostního dohledu v Evropské unii (2002)2, pan Van den Burg o politice finančních 
služeb (2005–2010) – bílé knize (2007)3 a pánové Van den Burg & Daianu o doporučeních 
Komisi ohledně opatření navazujících na Lamfalussyho proces: budoucí struktuře dohledu 
(2008)4). Kromě toho jsou v právních předpisech již stanoveny klíčové zásady či je naznačen 
obecný trend k podobě budoucí struktury dohledu v Evropské unii (viz zprávy, které 
vypracovali pan Skinner o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (přepracované znění)(2009)5

a pan Gauzès o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách 6).

Ve všech svých usneseních vyzýval Parlament Komisi, aby analyzovala, jak by bylo možné 
dosáhnout pokroku směřujícímu k integrovanější struktuře dohledu souběžně se snahou 
o integrovaný jednotný trh finančních služeb. Rovněž upozornil, že je zapotřebí účinného 
dohledu nad systémovými a obezřetnostními riziky hlavních subjektů na trhu. 
Makroobezřetnostní analýza a krizové řízení by měly být součástí mandátu k ochraně finanční 
stability.

Komise svolala skupinu odborníků na vysoké úrovni, která měla předložit návrhy na posílení 
evropského režimu dohledu. De Larosierova skupina předložila svou zprávu v únoru 2009 
a dne 23. září 2009 Komise předložila konkrétní legislativní návrhy na:

– zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS), který se skládá ze sítě 
vnitrostátních orgánů finančního dohledu pracujících ve spolupráci s novými evropskými 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//CS
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0476+0+DOC+XML+V0//CS
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//CS

6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//CS
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orgány dohledu (ESA), které vzniknou přeměnou stávajících evropských výborů v oblasti 
dohledu1 v Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA) a

– zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB), který bude sledovat a posuzovat 
potenciální hrozby pro finanční stabilitu, jež vznikají v důsledku makroekonomického 
vývoje a vývoje uvnitř finančního systému jako celku. Za tímto účelem by ESRB 
poskytoval včasná varování před systémovými riziky, která mohou narůstat, a v případě 
potřeby vydával doporučení k přijetí opatření na řešení těchto rizik.2

Soudní dvůr3 potvrdil, že článek 95 Smlouvy o ES týkající se přijímání opatření pro 
sbližování právních předpisů pro zavedení a fungování vnitřního trhu je vhodným právním 
základem pro zřízení „subjektu Společenství pověřeného přispívat k uskutečnění procesu 
harmonizace“, jestliže úkoly delegované na takový subjekt úzce souvisejí s předmětem aktů 
pro sblížení vnitrostátních právních předpisů.

Na tyto legislativní návrhy dne 26. října 2009 navázal první návrh souhrnné směrnice, který 
mění 11 směrnic tak, aby jasněji definovaly úkoly navrhované struktury dohledu. 
Během několika příštích měsíců bude následovat druhý návrh souhrnné směrnice, kterým 
bude tato práce dovršena.

Následující části pracovního dokumentu poskytují obecný přehled obsahu návrhů Komise 
a z nich vyplývajících otázek, přičemž se rozlišují orgány dohledu na makro- i mikroúrovni.

2. Dohled na makroúrovni

2.1. Návrhy Komise na zřízení ESRB a pověření ECB úkoly

Hlavní charakteristiky návrhů lze nastínit takto:

Cílem ESRB bude:
1. předcházet systémovým rizikům v rámci finančního systému nebo je zmírňovat, 

a vyvarovat se tak výskytů rozsáhlých finančních problémů;
2. přispívat k řádnému fungování vnitřního trhu; a
3. zajistit udržitelný příspěvek finančního odvětví k hospodářskému růstu.

Proto má ESRB nést odpovědnost za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem 
v rámci Společenství (který je definován jako veškeré finanční instituce, trhy a tržní 
infrastruktury).

ESRB má mít tyto úkoly:
1. určovat a/nebo podle potřeby shromažďovat a analyzovat veškeré informace;
                                               
1 V současné době se jedná o Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 

penzijním pojištěním (CEIOPS) a Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR).

2 Je třeba upozornit, že tento pracovní dokument se zaměřuje na návrhy na zřízení ESFS pomocí transformace stávajících evropských výborů pro dohled na 

orgány ESA. Návrh na zřízení ESRB bude předmětem samostatného memoranda.

3 Věc C-217/04, Spojené království v. Evropský parlament a Rada, rozsudek ze dne 2. května 2006.
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2. identifikovat taková rizika a řadit je podle důležitosti;
3. vydávat varování v případě, že se rizika považují za významná;
4. podle potřeby vydávat doporučení pro nápravná opatření;
5. sledovat reakce na varování a doporučení;
6. úzce spolupracovat s Evropským systémem orgánů finančního dohledu a podle potřeby 

poskytovat evropským orgánům dohledu informace o systémových rizicích požadované 
pro plnění jejich úkolů;

7. provádět koordinaci s mezinárodními institucemi, zejména s Mezinárodním měnovým 
fondem a Radou pro finanční stabilitu, jakož i s příslušnými orgány ve třetích zemích, 
pokud se jedná o záležitosti vztahující se k makroobezřetnostnímu dohledu;

8. vykonávat související úkoly, jak je uvedeno v právních předpisech Společenství.

ESRB má mít pravomoc:
1. vyžadovat od evropských orgánů dohledu informace o finančních institucích 

v individuální, souhrnné nebo obecné podobě; pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici včas, pak ESRB může požadovat tyto údaje 
od vnitrostátních orgánů dohledu, národních centrálních bank nebo jiných orgánů 
členských států;

2. vydávat varování a doporučení obecné nebo konkrétní povahy určená Společenství jako 
celku (Komisi) nebo jednomu či více členským státům, jednomu či více evropským 
orgánům dohledu nebo jednomu či více vnitrostátním orgánům dohledu.

ESRB má mít toto složení:
1. generální rada (61 členů, 33 členů s hlasovacím právem, z toho 29 představitelů 

centrálních bank): 2 z ECB, 27 z vnitrostátních centrálních bank, 1 evropský komisař, 
předsedové 3 ESA, 27 představitelů dohledu z příslušných vnitrostátních orgánů dohledu 
podle projednávaného tématu (bez hlasovacího práva), 1 předseda Hospodářského 
a finančního výboru Rady (bez hlasovacího práva); nejméně čtyři zasedání ročně;

2. řídící výbor (12 členů, z toho 7 představitelů centrálních bank): předseda + 
místopředseda, 5 pět dalších členů generální rady, kteří jsou rovněž členy Generální rady 
ECB, 1 evropský komisař, předsedové 3 ESA, 1 zástupce Rady (předseda Hospodářského 
a finančního výboru); zasedání nejméně jednou za čtvrtletí;

3. sekretariát: zajišťuje ECB, vedoucího jmenuje ECB;
4. poradní technický výbor (61 členů + vedoucí sekretariátu): 27 zástupců vnitrostátních 

centrálních bank, 1 zástupce ECB, 27 zástupců vnitrostátních orgánů dohledu, zástupci 3 
ESA, 2 zástupci Komise, 1 zástupce Rady (Hospodářského a finančního výboru); 
předsedu jmenuje generální rada, bez pevně stanoveného funkčního období;

5. předseda a místopředseda ESRB: představitelé centrálních bank volení na dobu 5 let 
členy a z řad členů generální rady, kteří jsou rovněž členy Generální rady ECB. Předseda 
řídí zasedání generální rady a řídícího výboru;

6. poradní technický výbor: jmenován generální radou na návrh předsedy ESRB, bez pevně 
stanoveného funkčního období;

Členové ESRB mají své úkoly vykonávat nestranně a nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny 
od členských států. Členské státy se nesmí snažit ovlivňovat členy ESRB při výkonu jejich 
úkolů v rámci ESRB. Veškerá jednání na zasedáních ESRB budou důvěrná.

Komise nemohla posoudit finanční náklady ani počet pracovníků ECB, kteří budou pracovat 
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v souvislosti s výborem ESRB.

2.2. Otázky vyplývající z návrhů
Návrhy vyvolávají řadu otázek včetně těchto:
– definice finanční stability, přiměřenost rozsahu mandátu a pravomocí pro dosažení 

finanční stability,
– náležité zohlednění členských států eurozóny a členských států mimo eurozónu,
– chybějící právní subjektivita a odpovědnost ESRB,
– institucionální vyváženost mezi orgány Společenství,
– účast centrálních bank a relativní váha zúčastněných subjektů obecně,
– rovnováha mezi dohledem ESRB nad činnostmi bankovního odvětví a dohledem na 

makroúrovni nad odvětvími pojišťovnictví a cenných papírů,
– možný střet zájmů mezi primárním cílem ECB, kterým je udržování cenové stability, a cíli 

ESRB,
– odpovědnost versus nezávislost ECB,
– nezávazný účinek varování a doporučení,
– chybějící pravomoc ukládat sankce,
– míra zveřejňování varování a doporučení,
– postupy hlasování o zveřejňování varování a doporučení,
– mezinárodní rozměr (koordinace a zastupování),
– účast ESRB při rozhodování o mimořádné situaci,
– spolupráce mezi evropskými orgány dohledu (ESA) a ESRB, zvláště pokud jde 

o informační toky a zpracování údajů,
– financování činnosti ESRB, míra účasti členských států eurozóny a členských států mimo 

eurozónu a zemí EHP,
– přístup k dokumentům a důvěrnost jednání,
– stálé zastoupení Rady,
– chybějící zastoupení Parlamentu,
– doložka o budoucím vývoji a přezkumu,
– postup jmenování předsedy/místopředsedy.

3. Dohled na mikroúrovni

3.1. Návrhy Komise na zřízení orgánů EBA, ESMA a EIOPA
Podle Komise se hlavní rozdíly mezi třemi navrhovanými evropskými orgány dohledu týkají 
jejich cílů, působnosti a definic, které Komise upravila podle specifických požadavků 
konkrétního odvětví a stávajících právních předpisů Společenství. 

Kromě toho Komise navrhuje, aby byl orgán ESMA zodpovědný za registraci ratingových 
agentur i za pozastavení/odebírání takových registrací. Povinnosti a pravomoci ESMA 
související s ratingovými agenturami budou definovány v nařízení o ratingových agenturách.

Hlavní charakteristiky návrhů lze nastínit takto:
Evropské orgány dohledu mají být institucemi Společenství s právní subjektivitou a jejich 
sídla mají být v Londýně (EBA), Frankfurtu (EIOPA) a Paříži (ESMA).

Cílem evropských orgánů dohledu bude přispívat k:



PE430.734v03-00 6/9 DT\797720CS.doc

CS

1. lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně především vysoké, účinné a jednotné úrovně 
regulace a dohledu;

2. ochraně: vkladatelů a investorů (EBA), pojistníků a jiných oprávněných osob (EIOPA) 
a investorů (ESMA);

3. zajištění integrity, účinnosti a správného fungování finančních trhů;
4. zachování stability finančního systému; 
5. posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni.

Evropské orgány dohledu mají mít tyto úkoly:
1. přispívat k vytváření kvalitních společných norem a výkonu regulace a dohledu, zejména 

předkládáním stanovisek (vyžádaných i nevyžádaných) orgánům Společenství 
a přípravou pokynů, doporučení a návrhů technických norem;

2. přispívat k jednotnému uplatňování právních předpisů Společenství, zejména tak, že 
budou přispívat ke společné kultuře dohledu, zajišťovat jednotné, účinné a efektivní 
uplatňování právních předpisů, zabraňovat regulační arbitráži, zprostředkovávat 
a urovnávat spory mezi příslušnými orgány, podporovat jednotné působení kolegií orgánů 
dohledu a přijímat opatření v mimořádných situacích;

3. podporovat delegování úkolů a povinností mezi příslušnými orgány;
4. úzce spolupracovat s ESRB, zejména tak, že budou ESRB poskytovat informace 

nezbytné pro plnění jeho úkolů a budou zajišťovat řádný následný postup v souladu 
s varováními a doporučeními ESRB;

5. provádět srovnávací hodnocení činnosti příslušných orgánů pro posílení jednotnosti 
výsledků dohledu;

6. sledovat a posuzovat tržní vývoj v oblasti své působnosti;
7. plnit všechny ostatní konkrétní úkoly stanovené v nařízeních či v právních předpisech 

Společenství.

Evropské orgány dohledu mají mít pravomoc:
1. připravovat návrhy technických norem a předkládat je Komisi ke schválení pouze 

částečně či s pozměňovacími návrhy (Komise navrhla postup projednávání ve výborech, 
jehož se v rozporu s obvyklou praxí nebude Parlament účastnit);

2. vydávat pokyny a doporučení určená příslušným orgánům či finančním institucím;
3. vydávat doporučení určená příslušným orgánům, ve kterých stanoví opatření nezbytná 

pro zajištění souladu s právem Společenství;
4. přijímat individuální rozhodnutí určená příslušným orgánům: 

a. aby tyto orgány přijaly nezbytná opatření s cílem vyřešit veškerá rizika, která 
mohou ohrozit správné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému či jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční instituce 
a příslušné orgány plnily požadavky stanovené danými právními předpisy, 
jestliže Komise přijala rozhodnutí určené jednomu z evropských orgánů 
dohledu, v němž rozhodla o existenci mimořádné situace;

b. v nichž bude od příslušného orgánu požadovat přijetí konkrétních opatření nebo 
zdržení se určitého jednání s cílem urovnat nesouhlas s postupem nebo obsahem 
opatření či nečinností jiného příslušného orgánu;

5. přijímat individuální rozhodnutí určená finančním institucím, jestliže příslušný 
vnitrostátní orgán neplní:

a. rozhodnutí Komise pro dosažení souladu s právem Společenství;
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b. rozhodnutí některého evropského orgánu dohledu v mimořádné situaci, jestliže 
Komise přijala rozhodnutí, v němž rozhodla o existenci mimořádné situace;

c. rozhodnutí některého evropského orgánu dohledu o urovnání sporu;
6. vydávat stanoviska pro Evropský parlament, Radu či Komisi.

Ochranná opatření
Evropské orgány dohledu musí zajistit, aby žádné rozhodnutí přijaté ohledně mimořádné 
situace nebo urovnání sporu nijak neovlivnilo fiskální povinnosti členských států. Jestliže se 
členský stát domnívá, že rozhodnutí má na jeho fiskální povinnosti vliv, a jestliže je 
rozhodnutí potvrzeno, může členský stát požádat Radu, aby kvalifikovanou většinou 
hlasovala a rozhodla, zda se má rozhodnutí potvrdit či zrušit.

Složení
Evropské orgány dohledu mají mít toto složení:
1. rada orgánů dohledu (32 členů): předseda, 27 zástupců vnitrostátních orgánů dohledu, 1 

zástupce Komise, 1 zástupce ESRB, 1 zástupce každého orgánu ESA; rozhodují 
hlasováním kvalifikovanou nebo prostou většinou;

2. řídící rada (6 členů): předseda, 1 zástupce Komise, 4 zástupci rady orgánů dohledu; 
3. předseda, nezávislý odborník, kterého na dobu 5 let jmenuje rada orgánů dohledu 

a kterého musí potvrdit Parlament;
4. výkonný ředitel, nezávislý odborník, kterého na dobu 5 let jmenuje rada orgánů dohledu;
5. odvolací senát (6 členů): společný orgán všech tří evropských orgánů dohledu (ESA);
6. skupina zúčastněných stran (30 členů).
Evropské orgány dohledu mají být součástí Evropského systému orgánů finančního dohledu 
a spolupracovat s ESRB.

Při provádění svých úkolů musí předseda, výkonný ředitel, členové rady orgánů dohledu 
s hlasovacím právem a členové řídící rady vystupovat nezávisle a objektivně v zájmu 
Společenství a nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od 
vlády členského státu ani od jiného veřejného či soukromého subjektu.

Příjmy
Příjmy evropských orgánů dohledu mají tvořit především:
1. povinné příspěvky vnitrostátních orgánů veřejné správy pověřených provádět dohled nad 

finančními institucemi;
2. dotace Společenství ze souhrnného rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise);
3. poplatky placené orgánu ESMA v případech stanovených příslušnými nástroji práva 

Společenství.

Počet pracovníků na rok
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89

Poměr provozních zaměstnanců a vedoucích pracovníků podporujících zaměstnance má 
v roce 2014 činit 5:1.
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3.2. Otázky vyplývající z návrhů
Návrhy vyvolávají řadu otázek včetně těchto:
– počet orgánů a rozdělení úkolů a odpovědnosti,
– odpovědnost každého orgánu,
– střednědobé až dlouhodobé financování,
– mezinárodní rozměr (koordinace a zastupování),
– rozhodovací postupy v mimořádné situaci; rozhodovací proces obecně (prostá většina 

versus kvalifikovaná většina),
– pravomoci pro shromažďování informací,
– pravomoci vzhledem k budoucím odvětvovým právním předpisům,
– využití postupu projednávání ve výborech u rozhodnutí Komise; úloha Parlamentu,
– spolupráce a koordinace všech tří orgánů,
– spolupráce mezi orgány a ESRB,
– spolupráce mezi orgány a vnitrostátními orgány dohledu,
– postup srovnávacího hodnocení a návazná opatření,
– definice přeshraničního rizika,
– ochranná opatření,
– rozhodovací pravomoc vůči finančním institucím; absence pravomoci ukládat sankce,
– úloha ve vztahu s kolegii orgánů dohledu; význam pro velké finanční instituce 

s přeshraniční činností,
– úloha, účast a složení skupiny zúčastněných stran,
– doložka o budoucím vývoji a přezkumu,

4. Souhrnné směrnice I a II
4.1. Souhrnná směrnice 1

Souběžně s nařízeními o zřízení orgánů EBA, EIOPA, ESMA a výboru ESRB a v zájmu 
efektivní činnosti navrhovaného rámce dohledu předložila Komise návrh souhrnné směrnice 
(souhrnná směrnice I), kterou se mění stávající právní předpisy.

Cílem těchto změn je:
– definovat přiměřenou oblast působnosti technických norem jako dodatečného nástroje pro 

sbližování dohledu,
– integrovat úlohu orgánů spočívající ve zprostředkování a urovnávání sporů,
– zjednodušit a začlenit různé legislativní texty do nové struktury dohledu.

Legislativní texty, které souhrnná směrnice I mění, se zabývají hlavně cennými papíry 
a bankovnictvím (směrnice o kapitálových požadavcích 2006/48/ES a 2006/49/ES, směrnice 
o finančních konglomerátech 2002/87/ES, směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního 
pojištění 2003/41/ES, směrnice o zneužívání trhu 2003/6/ES, směrnice o trzích finančních 
nástrojů 2004/39/ES, směrnice o prospektu 2003/71/ES,
směrnice o neodvolatelnosti zúčtování 1998/26/ES, směrnice o průhlednosti 2004/109/ES, 
směrnice proti praní špinavých peněz 2005/60/ES a směrnice o SKIPCP 2009/65/ES).

4.2. Souhrnná směrnice II
V případě potřeby Komise navrhne další změny stávajících právních předpisů v další 
souhrnné směrnici (souhrnná směrnice II). Souhrnná směrnice II, jejíž přijetí se očekává 
počátkem příštího roku, se pravděpodobně zaměří zejména na právní předpisy upravující 
pojištění, jako je směrnice Solventnost II a směrnice o zprostředkování pojištění.
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4.3. Otázky vyplývající z návrhů
– povaha a oblast působnosti navrhovaného sladění,
– souvislost s revizemi směrnic o prospektu, o zneužívání trhu, o trzích finančních nástrojů 

a kapitálových požadavcích,
– nekonsolidovanost textů použitých k vypracování změn.


