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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Díky tomuto návrhu směrnice se v EU zavedou jednotná pravidla pro ozdravné postupy 
a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků. Cílem navrhovaného 
mechanismu ozdravných postupů a řešení platební neschopnosti finančních institucí je udržet 
bankovní a finanční systém EU a minimalizovat účast daňových poplatníků na ztrátách. 
Návrh Komise je uvážlivý, jelikož obsahuje skupinu nástrojů k řešení platební neschopnosti, 
které by mohly působit proti systémové krizi v bankovním sektoru a prosazovat zájem trhu 
a společnosti na udržení základních bankovních služeb poskytovaných nerentabilními 
institucemi a minimalizovat předpokládané poskytnutí státní pomoci krachujícím institucím. 
Navrhované změny korigují některé nepřesnosti v návrhu směrnice, který předložila Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vybízí Hospodářský a měnový výbor, aby do své zprávy zahrnul 
tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Finanční trhy Unie jsou vysoce 
integrované a vzájemně provázané, 
přičemž mnohé úvěrové instituce realizují 
velkou část své činnosti za hranicemi. 
Selhání přeshraniční úvěrové instituce 
může ovlivnit stabilitu finančních trhů 
v jiných členských státech, v nichž tato 
úvěrová instituce provozuje činnost. 
Neschopnost členských států převzít 
kontrolu nad úvěrovou institucí, u níž hrozí 
úpadek, a účinně řešit její problémy tak, 
aby nedošlo k většímu narušení systému, 
může oslabit vzájemnou důvěru mezi 
členskými státy a důvěryhodnost vnitřního 
trhu v oblasti finančních služeb. Stabilita 
finančních trhů je proto nezbytnou
podmínkou pro zřízení a fungování 
vnitřního trhu.

(2) Finanční trhy Unie jsou vysoce 
integrované a vzájemně provázané, 
přičemž mnohé úvěrové instituce realizují 
velkou část své činnosti za hranicemi. 
Selhání přeshraniční úvěrové instituce 
může ovlivnit stabilitu finančních trhů 
v jiných členských státech, v nichž tato 
úvěrová instituce provozuje činnost. 
Neschopnost členských států převzít 
kontrolu nad úvěrovou institucí, u níž hrozí 
úpadek, a účinně řešit její problémy tak, 
aby nedošlo k většímu narušení systému, 
může oslabit vzájemnou důvěru mezi 
členskými státy a důvěru daňových 
poplatníků ve vnitřní trh v oblasti 
finančních služeb. Stabilita finančních trhů 
je proto nezbytnou podmínkou pro zřízení 
a fungování vnitřního trhu.

Or. bg
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Odůvodnění

Cílem takového rámce je poskytnout příslušným orgánům společné a efektivní nástroje 
a pravomoci k preventivnímu řešení bankovních krizí, ochraně finanční stability 
a minimalizaci účasti daňových poplatníků na ztrátách.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Než bude možné přijmout rozhodnutí 
zachovat instituci v platební neschopnosti 
jako trvající podnik, měla by být vždy 
zvážena její likvidace v běžném 
insolvenčním řízení. Pokud je to možné,
instituce v platební neschopnosti by měla 
být zachována jako trvající podnik 
v maximální možné míře za použití 
soukromých prostředků. Toho lze 
dosáhnout prostřednictvím prodeje či fúze 
s kupujícím ze soukromého sektoru nebo 
po odepsání závazků instituce nebo po 
kapitalizaci závazků s cílem provést 
rekapitalizaci.

(28) Než bude možné přijmout rozhodnutí 
zachovat instituci v platební neschopnosti 
jako trvající podnik, měla by být vždy 
zvážena její likvidace v běžném 
insolvenčním řízení. Instituce v platební 
neschopnosti by měla být zachována jako 
trvající podnik v maximální možné míře za 
použití soukromých prostředků. Toho lze 
dosáhnout prostřednictvím prodeje či fúze 
s kupujícím ze soukromého sektoru nebo 
po odepsání závazků instituce nebo po 
kapitalizaci závazků s cílem provést 
rekapitalizaci.

  Or. bg

Odůvodnění

Hlavním cílem směrnice je zachovat důvěru veřejnosti v bankovní systém udržením stability 
finančních trhů a minimalizací nákladů pro daňové poplatníky. Směrnice dále uvádí, že by se 
krachujícím institucím neměla poskytovat veřejná pomoc. Proto není přijatelná ani minimální 
možnost udržovat krachující banku jako fungující podnik dotacemi z veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu ochrany práva akcionářů a (32) V zájmu ochrany práva akcionářů a 
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věřitelů na to, aby nezískali méně, než by 
získali v běžném úpadkovém řízení, by 
měly být stanoveny jasné povinnosti 
ohledně ocenění aktiv a závazků instituce a 
měl by být poskytnut dostatečný čas na 
řádný odhad zacházení, jehož by se jim 
dostalo, pokud by instituce byla 
likvidována v běžném úpadkovém řízení. 
Měla by existovat možnost zahájit takové 
ocenění již ve fázi rané intervence. Před 
přijetím jakýchkoli opatření k řešení 
problémů by měl být proveden odhad 
hodnoty aktiv a závazků instituce a 
zacházení, jehož by se akcionářům a 
věřitelům dostalo v běžném úpadkovém 
řízení. Takové ocenění by mělo podléhat 
soudnímu přezkumu pouze společně 
s rozhodnutím o řešení problémů. Dále by 
měla existovat povinnost provést po 
uplatnění nástrojů k řešení problémů 
srovnání ex post mezi zacházením, jehož se 
akcionářům a věřitelům skutečně dostalo, a 
zacházením, jehož by se jim dostalo 
v běžném úpadkovém řízení. Pokud je 
zjištěno, že úhrada pohledávek akcionářů a 
věřitelů byla nižší, než částka, kterou by 
získali v běžném úpadkovém řízení, měli 
by mít nárok na úhradu rozdílu. Na rozdíl 
od ocenění před přijetím opatření k řešení 
problémů by mělo být možné napadnout 
toto srovnání odděleně od rozhodnutí o 
řešení problémů. Členské státy by měly mít 
volnost rozhodnout o postupu pro 
kompenzaci jakéhokoli rozdílu v zacházení 
s akcionáři a věřiteli, jenž byl 
identifikován. Tento případný rozdíl by 
měl být uhrazen z mechanismů financování 
zřízených v souladu s touto směrnicí.

věřitelů na to, aby nezískali méně, než by 
získali v běžném úpadkovém řízení, by 
měly být stanoveny jasné povinnosti 
ohledně ocenění aktiv a závazků instituce a 
měl by být poskytnut dostatečný čas na 
řádný odhad zacházení, jehož by se jim 
dostalo, pokud by instituce byla 
likvidována v běžném úpadkovém řízení. 
Měla by existovat možnost zahájit takové 
ocenění již ve fázi rané intervence. Před 
přijetím jakýchkoli opatření k řešení 
problémů by měl být proveden odhad 
hodnoty aktiv a závazků instituce a 
zacházení, jehož by se akcionářům a 
věřitelům dostalo v běžném úpadkovém 
řízení. Takové ocenění by mělo podléhat 
soudnímu přezkumu pouze společně 
s rozhodnutím o řešení problémů. Dále by 
měla existovat možnost provést po 
uplatnění nástrojů k řešení problémů 
srovnání ex post mezi zacházením, jehož se 
akcionářům a věřitelům skutečně dostalo, a 
zacházením, jehož by se jim dostalo 
v běžném úpadkovém řízení, a to v 
případě, že akcionáři a věřitelé budou 
takové srovnání požadovat. Pokud je 
zjištěno, že úhrada pohledávek akcionářů a 
věřitelů byla nižší, než částka, kterou by 
získali v běžném úpadkovém řízení, měli 
by mít nárok na úhradu rozdílu. Na rozdíl 
od ocenění před přijetím opatření k řešení 
problémů by mělo být možné napadnout 
toto srovnání odděleně od rozhodnutí o 
řešení problémů. Členské státy by měly mít 
volnost rozhodnout o postupu pro 
kompenzaci jakéhokoli rozdílu v zacházení 
s akcionáři a věřiteli, jenž byl 
identifikován. Tento případný rozdíl by 
měl být uhrazen z mechanismů financování 
zřízených v souladu s touto směrnicí.

Or. bg

Odůvodnění

Jelikož se před rozhodnutím o řešení problémů provádí ocenění zacházení, jehož by se dostalo 
akcionářům a věřitelům při běžném úpadkovém řízení, odpadá nutnost povinného následného 
srovnání mezi zacházením, jehož se akcionářům a věřitelům skutečně dostalo, a zacházením, 
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jehož by se jim dostalo v běžném úpadkovém řízení, pokud akcionáři a věřitelé nepožadují, 
aby takové srovnání bylo provedeno.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. а

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

а) instituce porušuje kapitálové požadavky 
pro pokračující povolení způsobem, který 
by odůvodnil odebrání povolení 
příslušným orgánem, nebo existují 
objektivní skutečnosti podporující závěr, že 
instituce v blízké budoucnosti uvedené 
požadavky poruší, jelikož instituci vznikly 
nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které 
vyčerpají veškerý nebo téměř veškerý její 
kapitál;

а) instituce porušuje kapitálové požadavky 
pro pokračující povolení způsobem, který 
by odůvodnil odebrání povolení 
příslušným orgánem, nebo existují 
objektivní skutečnosti podporující závěr, že 
instituce v blízké budoucnosti uvedené 
požadavky poruší, jelikož instituci vznikly 
nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které 
vyčerpají její majetek rovnající se jejímu
veškerému nebo téměř veškerému
upsanému kapitálu;

Or. bg

Odůvodnění

Mělo by se provést terminologické upřesnění nahrazující výraz „kapitál” výrazem ”majetek”, 
jelikož kapitál je fixní hodnota. Je to číselný údaj, který věřitelům banky naznačuje velikost 
jejího majetku. Kapitál se může pouze zvyšovat nebo snižovat, zatímco majetek je aktivum, 
které lze vyčerpat. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 76 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaměstnanci a bývalí zaměstnanci 
orgánů uvedených pod písmenem a) a b);

d) zaměstnanci a bývalí zaměstnanci 
orgánů uvedených pod písmeny a), b) a c);

Or. bg

Odůvodnění

Požadavky profesního tajemství by měly být závazné nejen pro zaměstnance a bývalé 
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zaměstnance orgánů příslušných k řešení, jiných příslušných orgánů a Evropského orgánu 
pro bankovnictví, ale i pro příslušná ministerstva.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
 Čl. 103 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomocí platí na dobu 
neurčitou od data stanoveného
v článku 116.

2. Přenesení pravomocí platí po dobu 5 let
od data stanoveného v článku 116. Komise
připravuje zprávu o přenesení pravomocí 
nejpozději 6 měsíců před uplynutím 
pětiletého termínu jejich platnosti.

Or. bg

Odůvodnění

Návrh Komise týkající se pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci po dobu neurčitou
odporuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doba neurčitá sice je způsobem, 
jak konkretizovat délku platnosti této pravomoci, avšak tento přístup nebere v úvahu možnost 
modifikovat skutečné vztahy, které jsou jejím předmětem.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 103 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 a 98 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament i Rada Komisi 
uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článků 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 a 98 
vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě tří
měsíců od oznámení aktu Evropskému 
parlamentu a Radě námitky nebo pokud 
před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada Komisi uvědomí, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. bg
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Odůvodnění

Lhůtu pro vyslovení námitek proti navrženému aktu v přenesené pravomoci je nutno 
prodloužit, aby se s ním Evropský parlament a Rada mohly důkladně seznámit a posoudit, zda 
je souhlas s jeho přijetím účelný a správný.


