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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních 

zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2014)0043), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 

souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0024/2014), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. 

dubna 20141, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 26. června 20142, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0000/2015), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Od okamžiku, kdy odborná skupina 

na vysoké úrovni vydala uvedené 

doporučení, přijala Unie velký počet 

právních předpisů (mimo jiné nařízení 

                                                 
1 Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 45. 
2 Úř. věst. C 271, 19.8.2014, s. 87. 
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o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), 

směrnici o finančních nástrojích 

(MiFID2), nařízení o kapitálových 

požadavcích (CRR), směrnici o 

kapitálových požadavcích (CRD4), 

směrnici o systémech pojištění vkladů 

(DGSD) a směrnici o ozdravných 

postupech a řešení krize bank (BRRD)), 

které se zabývají problémem systémového 

rizika, příliš nízkých kapitálových 

požadavků, potřeby ochránit vkladatele a 

obnovení platební schopnosti bez veřejné 

finanční podpory. V důsledku těchto 

nových pravidel a nových struktur pro 

dohled se prostředí změnilo a jednotný 

soubor pravidel pro bankovnictví položil 

nový základ pro finanční trhy v Unii a 

usnadnil fungování jednotného 

finančního trhu a unie kapitálových trhů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Díky probíhající reformě regulace 

bankovnictví se výrazně zvýší odolnost 

jednotlivých bank i bankovního sektoru 

jako celku. V případě malé 

podskupiny největších a nejsložitějších 

bankovních skupin Unie však nadále platí, 

že jejich velikost nedovoluje jejich selhání 

a záchranu a že jsou příliš složité na to, aby 

je bylo možné úspěšně řídit, kontrolovat a 

řešit jejich problémy. Strukturální reforma 

je proto důležitým doplňkem ostatních 

regulatorních iniciativ a opatření, jelikož 

nabízí přímější způsob řešení složitých 

struktur v rámci skupiny, dotací v rámci 

skupiny a pobídek k nadměrnému 

riskování. Některé členské státy přijaly 

nebo zvažují přijetí opatření s cílem 

(4) Díky probíhající reformě regulace 

bankovnictví se výrazně zvýší odolnost 

jednotlivých bank i bankovního sektoru 

jako celku. V případě malé 

podskupiny největších a nejsložitějších 

bankovních skupin Unie však nadále platí, 

že jejich velikost nedovoluje jejich selhání 

a záchranu a že jsou příliš složité na to, aby 

je bylo možné úspěšně řídit, kontrolovat a 

řešit jejich problémy. Strukturální reforma 

založená na systémových rizicích, která 

nepředpokládají nebo neřeší jiné právní 

předpisy, a na obnovení platební 

schopnosti instituce je proto důležitým 

doplňkem ostatních regulatorních iniciativ 

a opatření, jelikož nabízí přímější způsob 

řešení složitých struktur v rámci skupiny, 
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provést strukturální reformy svých 

bankovních systémů. 

dotací v rámci skupiny a pobídek k 

nadměrnému riskování. Některé členské 

státy přijaly nebo zvažují přijetí opatření 

s cílem provést strukturální reformy svých 

bankovních systémů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Harmonizace na úrovni Unie může 

zajistit, aby bankovní skupiny v Unii, z 

nichž mnohé fungují v několika členských 

státech, byly regulovány společným 

rámcem strukturálních požadavků, čímž se 

zamezí narušení hospodářské soutěže, sníží 

se složitost regulace, zamezí se 

neodůvodněným nákladům na dodržení 

požadavků na přeshraniční činnosti, 

podpoří se další integrace unijního trhu a 

omezí se příležitosti k regulatorní arbitráži. 

(9) Harmonizace na úrovni Unie může 

zajistit, aby bankovní skupiny v Unii, z 

nichž mnohé fungují v několika členských 

státech, byly regulovány společným 

rámcem strukturálních požadavků, čímž se 

zamezí narušení hospodářské soutěže, sníží 

se složitost regulace, zamezí se 

neodůvodněným nákladům na dodržení 

požadavků na přeshraniční činnosti, 

podpoří se další integrace unijního trhu a 

omezí se příležitosti k regulatorní arbitráži. 

Systémová rizika musí být tam, kde se 

objeví, řešena stejným způsobem a na 

základě stejných kritérií v celé Unii, 

s cílem zajistit, aby byla u každé instituce 

obnovena platební schopnost bez ohrožení 

stability finančních trhů v Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) V souladu s cíli podpory fungování 

vnitřního trhu by mělo být možné udělit 

(10) V souladu s cíli podpory fungování 

vnitřního trhu by mělo být možné, aby se 
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úvěrové instituci výjimku z ustanovení 

o oddělení některých obchodních činností, 

jestliže členský stát před 29. lednem 2014 

přijal zákonnou právní úpravu (včetně 

následně přijatých podzákonných 

právních předpisů), které úvěrovým 

institucím přijímajícím vklady od 

jednotlivců a malých a středních podniků 

zakazují obchodování s investicemi na 

vlastní účet a držení obchodních aktiv. 

Členský stát by tedy měl být oprávněn 

požádat Komisi o udělení výjimky 

z ustanovení o oddělení některých 

obchodních činností pro úvěrovou 

instituci, na niž se vztahují vnitrostátní 

právní předpisy slučitelné s uvedenými 

ustanoveními. To by členským státům, 
které již zavedly zákonnou úpravu, jejíž 

účinek je rovnocenný a konzistentní s tímto 

nařízením, umožnilo vyhnout se slaďování 

již existujících a účinných ustanovení. 

Aby bylo zajištěno, že dopad 

vnitrostátních právních předpisů ani 

následných prováděcích opatření neohrozí 

cíl fungování vnitřního trhu, musí být 

uvedené vnitrostátní právní předpisy 

a související dohledová a donucovací 

opatření schopna zajistit, aby úvěrové 

instituce přijímající od jednotlivců a 

malých a středních podniků způsobilé 

vklady splňovaly právně závazné 

požadavky, jež jsou rovnocenné 

a slučitelné s ustanoveními tohoto 

nařízení. Příslušný orgán vykonávající 

dohled nad úvěrovou institucí, na niž se 

vztahují dotčené vnitrostátní právní 

předpisy, by měl být odpovědný za vydání 

stanoviska, jež by mělo být k žádosti o 

výjimku připojeno. 

základní úvěrová instituce, která 

neobchoduje s investicemi na vlastní účet 

ani nedrží obchodní aktiva, a jakákoli 

základní úvěrová instituce v rámci 

skupiny společností, která je právně 

oddělena od subjektů skupiny, které 

vykonávají regulovanou činnost 
obchodování s investicemi na vlastní účet 

nebo drží obchodní aktiva, a která rovněž 

splňuje některé další podmínky, mohla 

vyhnout tomu, aby byla předmětem 

posouzení stanoveného v tomto nařízení. 

Vedle vytvoření „bezpečného přístavu“ 

pro instituce, které přijmou náležité kroky, 

aby splnily cíle tohoto nařízení, by to 

institucím v členských státech, které již 

zavedly zákonnou úpravu, jejíž účinek je 

rovnocenný a konzistentní s tímto 

nařízením, umožnilo vyhnout se tomu, aby 

byly předmětem dalšího posouzení, a 

dalším požadavkům na oddělení svých 

činností. To by umožnilo členskému státu, 

který se domnívá, že jeho bankovní sektor 

a úvěrové instituce na jeho území a 

v odpovědnosti jeho příslušných orgánů 

jsou v poměru k celému hospodářství 

tohoto členského státu tak velké, že by 

retailoví klienti a vkladatelé čelili 

z důvodu poměru obchodních činností a 

činností tvorby trhu vůči finančnímu 

sektoru jako celku značným rizikům, 

pokud nebude pro účely řešení problémů 

poskytnuta veřejná finanční podpora, aby 

přijal legislativní opatření na vnitrostátní 

úrovni, která oddělí tyto činnosti 

způsobem, jenž je v souladu s tímto 

nařízením. Příslušný orgán vykonávající 

dohled nad dotyčnou úvěrovou institucí by 

měl být odpovědný za ověření toho, že 

jsou podmínky k uplatnění této výjimky 

splněny. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Cílem tohoto nařízení je snížit 

přijímání nadměrného rizika a omezit 

rychlý růst rozvah, obtížné řešení problémů 

a obtížnou kontrolu, střety zájmů, narušení 

hospodářské soutěže a nesprávnou 

distribuci kapitálu. Jeho záměrem je rovněž 

ochrana institucí vykonávajících činnosti, 

které si zasluhují veřejnou záchrannou síť, 

před ztrátami vzniklými v důsledku jiných 

činností. Nezbytná pravidla by tedy měla 

přispět k tomu, aby se banky zaměřily 

na svou hlavní úlohu služby reálné 

ekonomice a aby se zabránilo nadměrné 

distribuci bankovního kapitálu na 

obchodování na úkor úvěrování nefinanční 

ekonomiky. 

(12) Cílem tohoto nařízení je snížit 

přijímání nadměrného rizika a omezit 

rychlý růst rozvah, obtížné řešení problémů 

a obtížnou kontrolu, střety zájmů, narušení 

hospodářské soutěže a nesprávnou 

distribuci kapitálu. Jeho záměrem je rovněž 

ochrana institucí vykonávajících činnosti, 

které si zasluhují veřejnou záchrannou síť, 

před ztrátami vzniklými v důsledku jiných 

činností. Nezbytná pravidla by tedy měla 

v případě potřeby přispět k tomu, aby se 

banky zaměřily na svou hlavní úlohu 

služby reálné ekonomice a aby se zabránilo 

nadměrné distribuci bankovního kapitálu 

na obchodování na úkor úvěrování 

nefinanční ekonomiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Aby bylo zajištěno, že subjekty 

podléhající zákazu obchodování na vlastní 

účet mohou nadále přispívat k financování 

ekonomiky, mělo by jim být umožněno 

investovat do uzavřené skupiny fondů. 

Tento taxativní výčet by měl zahrnovat 

uzavřené alternativní investiční fondy 

nevyužívající pákový efekt, evropské 

fondy rizikového kapitálu, evropské fondy 

sociálního podnikání a evropské fondy 

dlouhodobých investic. Aby bylo zajištěno, 

že tyto fondy neohrozí životaschopnost 

a finanční zdraví úvěrových institucí, které 

(17) Aby bylo zajištěno, že subjekty 

podléhající zákazu obchodování na vlastní 

účet mohou nadále přispívat k financování 

ekonomiky, mělo by jim být umožněno 

investovat do některých fondů. Tyto fondy 

by měly zahrnovat subjekty kolektivního 

investování do převoditelných cenných 

papírů (SKIPCP), další fondy nabízené 

retailovým investorům, uzavřené 

alternativní investiční fondy nevyužívající 

pákový efekt, evropské fondy rizikového 

kapitálu, evropské fondy sociálního 

podnikání a evropské fondy dlouhodobých 
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do nich investují, je nezbytné, aby 

uzavřené alternativní investiční fondy 

nevyužívající pákový efekt, do nichž 

mohou úvěrové instituce stále investovat, 

spravovali správci alternativních 

investičních fondů, kteří podléhají povolení 

a dohledu v souladu s příslušnými 

ustanoveními směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/61/EU26, a aby 

tyto alternativní investiční fondy byly 

usazeny v Unii, nebo pokud nejsou 

usazeny v Unii, byly nabízeny na trhu v 

Unii podle pravidel uvedené směrnice. 

investic. Aby bylo zajištěno, že tyto fondy 

neohrozí životaschopnost a finanční zdraví 

úvěrových institucí, které do nich investují, 

je nezbytné, aby uzavřené alternativní 

investiční fondy nevyužívající pákový 

efekt, do nichž mohou úvěrové instituce 

stále investovat, spravovali správci 

alternativních investičních fondů, kteří 

podléhají povolení a dohledu v souladu s 

příslušnými ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2011/61/EU26.  

__________________ __________________ 

26 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o 

správcích alternativních investičních fondů 

a o změně směrnic 2003/41/ES a 

2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 

(EU) č. 1095/2010. 

26 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o 

správcích alternativních investičních fondů 

a o změně směrnic 2003/41/ES a 

2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a 

(EU) č. 1095/2010. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pokud při posuzování obchodních 

činností příslušný orgán dojde k závěru, že 

překračují určité parametry, pokud jde o 

relativní velikost, pákový efekt, složitost, 

ziskovost, související tržní riziko, jakož i 

propojení, měl by požadovat jejich 

oddělení od základní úvěrové instituce, 

pokud základní úvěrová instituce není 

schopna přesvědčivě prokázat příslušnému 

orgánu, že uvedené obchodní činnosti 

neohrožují její finanční stabilitu ani 

stabilitu finančního systému Unie jako 

celku, přičemž se zohlední cíle stanovené 

tímto nařízením. 

(23) Pokud při posuzování obchodních 

činností příslušný orgán dojde k závěru, že 

překračují určité parametry, pokud jde o 

relativní velikost, pákový efekt, složitost, 

ziskovost, související tržní riziko, jakož i 

propojení, a pokud se dále domnívá, 

s přihlédnutím k cílům tohoto nařízení, že 

je ohrožena finanční stabilita základní 

úvěrové instituce nebo celku či části 

finančního systému Unie, měl by 

požadovat jejich oddělení od základní 

úvěrové instituce, pokud základní úvěrová 

instituce není schopna přesvědčivě 

prokázat příslušnému orgánu, že uvedené 

obchodní činnosti neohrožují její finanční 
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stabilitu ani stabilitu finančního systému 

Unie jako celku, přičemž se zohlední cíle 

stanovené tímto nařízením. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24a) Na druhou stranu je tvorba trhu 

nezbytnou součástí dobře fungujícího 

trhu s korporátními dluhopisy a dalšími 

úvěrovými nástroji, neboť jednou 

z hlavních výhod pro investory do 

takových dluhopisů je, že mohou být 

obchodovány na trhu a jako takové jsou 

likvidními nástroji, vhodnými pro širokou 

škálu investorů. Tvorbu likvidity v Unii 

podporují činnosti bank týkající se tvorby 

trhu a v zájmu vytvoření účinné unie 

kapitálových trhů a vytvoření hlubokých a 

účinných trhů s dluhopisy je důležité 

dosáhnout rovnováhy mezi poskytováním 

likvidity ze strany bank jakožto tvůrců 

trhu a starostí o zajištění finanční stability 

v souvislosti s obchodní činností bank. 

Or. en 

Odůvodnění 

Některé prvky obchodních činností bank jsou zásadně důležité pro unii kapitálových trhů, kde 

část financování reálné ekonomiky probíhá prostřednictvím trhů s cennými papíry. To by měly 

diskuse o strukturální reformě bank reflektovat. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24b) Nařízení, jehož cílem je předcházet 

podstupování rizik spojenému 

s obchodními činnostmi, by se mělo 

zabývat skutečným rizikem 

podstupovaným bankami při obchodování 

a banky motivovat, aby v zájmu splnění 

příslušných právních předpisů omezily 

výši své expozice vystavené rizikům v 

souvislosti s obchodováním nebo aby 

navýšily použitelný kapitál. Měření 

velikosti obchodních činností bank se 

nejúčinněji provádí pomocí 

obezřetnostních měřítek rizikových 

expozic, jak je stanoví nařízení (EU) č. 

575/2013, protože tato měřítka zachycují 

skutečné riziko obchodních pozic lépe než 

jiná měřítka a protože jsou jasně 

definována a kontrolována 

prostřednictvím rámce dohledu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise počítá s měřením velikosti obchodních činností bank pomocí účetních měřítek. 

Jelikož se účetní normy a postupy v rámci Evropské unie liší a jelikož si banky mohou do 

velké míry vybrat, jak obchodní aktiva klasifikují, je vhodnější použít pro měření obchodních 

činností bank obezřetnostních měřítek. V takovém případě je skutečné riziko, které na sebe 

banky v rámci svých obchodních činností berou, změřeno přesněji a banky jsou tak 

motivovány k tomu, aby riziko přijímaly a řídily náležitým způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) V zájmu zajištění účinného oddělení z 

právního, ekonomického, správního 

a provozního hlediska by základní úvěrové 

instituce a obchodní subjekty měly 

splňovat pravidla týkající se kapitálu, 

(26) V zájmu zajištění účinného oddělení z 

právního, ekonomického, správního 

a provozního hlediska – pokud je takové 

oddělení zapotřebí a rozhodnou o něm 

příslušné orgány – by základní úvěrové 
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likvidity a velkých expozic na základě 

funkční podskupiny. Měly by mít 

silnou nezávislou správu a oddělené 

vedoucí orgány. 

instituce a obchodní subjekty měly 

splňovat pravidla týkající se kapitálu, 

likvidity a velkých expozic na základě 

funkční podskupiny. Měly by mít 

silnou nezávislou správu a oddělené 

vedoucí orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Skupiny, které se kvalifikují jako 

vzájemné pojišťovny, družstevní spořitelny 

nebo podobné instituce, mají specifickou 

vlastnickou a ekonomickou strukturu. 

Uplatnění některých pravidel týkajících se 

oddělení by mohlo vyžadovat dalekosáhlé 

změny organizačního uspořádání těchto 

subjektů, jejichž náklady by mohly být 

nepřiměřené vůči přínosům. Pokud 

uvedené skupiny spadají do oblasti 

působnosti nařízení, může příslušný orgán 

rozhodnout, že základním úvěrovým 

institucím, které splňují požadavky 

stanovené v čl. 49 odst. 3 písm. a) nebo b) 

nařízení (EU) č. 575/2013, povolí držení 

kapitálových nástrojů nebo hlasovacích 

práv v obchodním subjektu, pokud se 

příslušný orgán domnívá, že je držení 

těchto kapitálových nástrojů nebo 

hlasovacích práv nezbytné pro fungování 

skupiny a že základní úvěrová instituce 

přijala dostatečná opatření ke 

vhodnému zmírnění příslušných rizik. 

(27) Skupiny, které se kvalifikují jako 

vzájemné pojišťovny, družstevní spořitelny 

nebo podobné instituce, mají specifickou 

vlastnickou a ekonomickou strukturu. 

Uplatnění některých pravidel týkajících se 

oddělení by mohlo vyžadovat dalekosáhlé 

změny organizačního uspořádání těchto 

subjektů, jejichž náklady by mohly být 

nepřiměřené vůči přínosům. Pokud 

uvedené skupiny spadají do oblasti 

působnosti nařízení, může příslušný orgán 

rozhodnout, že základním úvěrovým 

institucím, které splňují požadavky 

stanovené v čl. 49 odst. 3 písm. a) nebo b) 

nařízení (EU) č. 575/2013, povolí držení 

kapitálových nástrojů nebo hlasovacích 

práv v obchodním subjektu, pokud se 

příslušný orgán domnívá, že je držení 

těchto kapitálových nástrojů nebo 

hlasovacích práv nezbytné pro fungování 

skupiny a že základní úvěrová instituce 

přijala dostatečná opatření ke 

vhodnému zmírnění příslušných rizik. Bez 

ohledu na rozhodnutí o oddělení by měl 

mít příslušný orgán pravomoc, kterou 

propůjčuje čl. 104 odst. 1 písm. a) 

směrnice 2013/36/EU, ukládat v případě, 

že objem rizik a obchodních činností 

přesáhne určitou úroveň, kapitálové 

požadavky, a to s cílem motivovat 
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instituci, aby nepřijímala zbytečná rizika, 

která ohrožují její vlastní finanční 

stabilitu nebo finanční stabilitu Unie, ať 

už celé nebo pouze její části. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Pro účely plnění svých výhradních 

úkolů, k nimž patří povinnosti popsané 

v tomto nařízení, by měl mít příslušný 

orgán pravomoci ukládat sankce uvedené 

v článcích 64 až 72 směrnice 2013/36/EU 

a článku 18 nařízení (EU) č. 1024/2013. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem tohoto nařízení je prevence 

systémových rizik, finančních problémů 

nebo selhání velkých, složitých a vzájemně 

propojených subjektů finančního systému, 

zejména úvěrových institucí, a splnění 

těchto cílů: 

Cílem tohoto nařízení je prevence 

akumulace systémových rizik, finančních 

problémů nebo selhání velkých, složitých a 

vzájemně propojených subjektů finančního 

systému, zejména úvěrových institucí, a 

splnění těchto cílů: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) snížení přijímání nadměrného rizika v 

rámci úvěrové instituce; 

a) zajištění obnovení platební schopnosti 

úvěrové instituce a toho, aby v rámci 

úvěrové instituce nedocházelo k přijímání 

nadměrného rizika; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zamezení nedokonalé distribuci zdrojů 

a podpora úvěrování reálné ekonomiky; 

c) dosažení vyšší úrovně tvorby likvidity a 

investic v rámci posílené finanční stability 

a přijetí dalších kroků směřujících k unii 

kapitálových trhů spočívajících v 

dokončení jednotného souboru pravidel 

pro bankovnictví, s cílem usnadnit a 

podpořit úvěrování reálné ekonomiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zlepšení podmínek hospodářské soutěže 

pro všechny úvěrové instituce na vnitřním 

trhu; 

d) zlepšení podmínek hospodářské soutěže 

pro všechny úvěrové instituce na vnitřním 

trhu prostřednictvím toho, že se zajistí, aby 

ztráty v každé takové instituci hradili 

prostřednictvím rekapitalizace z vnitřních 

zdrojů akcionáři a investoři; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) omezení vzájemné propojenosti ve 

finančním sektoru, která vede k 

systémovému riziku; 

e) omezení vzájemné propojenosti ve 

finančním sektoru, která vede k 

systémovému riziku, pomocí ochrany 

vkladatelů, řešení rizik tam, kde se objeví, 

a zlepšení odolnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) usnadnění řádné obnovy a řešení 

problémů skupiny. 

g) snížení složitosti základních úvěrových 

institucí, odstranění překážek pro 

obnovení platební schopnosti, usnadnění 

účinného používání relevantních a 

dostatečných nástrojů pro řádnou obnovu 

a řešení problémů skupiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) oddělení určitých obchodních činností. b) opatření ke snížení přijímání 

nadměrného rizika v důsledku obchodních 
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činností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) řízení a strukturování určitých 

obchodních činností, pokud se má za to, 

že představují riziko pro instituci nebo pro 

ochranu vkladatelů, a tím akumulují 

systémové riziko. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) kterýkoli z těchto 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: 

b) kterýkoli z těchto subjektů, který má po 

dobu tří po sobě následujících let celková 

aktiva ve výši alespoň 30 miliard EUR a 

expozice vystavené riziku v souvislosti 

s obchodováním ve výši alespoň 

70 miliard EUR nebo 50 % svých 

celkových závazků způsobilých pro 

požadavky na rekapitalizaci z vnitřních 

zdrojů, jak jsou vymezeny v článku 46 

směrnice 59/2014/EU [o ozdravných 

postupech a řešení problémů bank]: 

Or. en 

Odůvodnění 

Důvod pro tento návrh je podán v bodě odůvodnění 24b. Pro definování toho, kdy má banka 
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příliš vysoké expozice vůči obchodním činnostem, je vhodnější stanovit limit pro rizika 

založený na obezřetnostních standardech. Přesná definice je navržena v článku 23. Je rovněž 

vhodnější vztahovat velikost obchodních činností k velikosti nesplaceného dluhu způsobilého 

pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů, neboť ten je skutečnou rezervou, která může být použita 

k absorbování ztrát před tím, než se ohrozí peníze daňových poplatníků. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. „obchodováním na vlastní účet“ se 

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; 

4. „obchodováním na vlastní účet“ se 

rozumí použití vlastního kapitálu nebo 

vypůjčených peněz k přijetí pozic v reakci 

na aktuální nebo očekávané pohyby 

tržního oceňování nebo ve snaze o využití 

takových pohybů 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; tato definice zahrnuje 

každou takovou transakci, jež byla 

provedena za účelem dosažení zisku, bez 

ohledu na to, zda by byl zisk realizován 

v krátkodobém nebo dlouhodobějším 

časovém horizontu nebo zda vůbec nějaký 

zisk realizován je; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. „tvorbou trhu“ 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; 

12. „tvorbou trhu“ 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 nebo na 

základě uvážlivého předjímání možné 

činnosti klientů a zajišťováním pozic 

vyplývajících z plnění těchto úkolů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22a. „koncentrací“ se rozumí spojení, jak 

je definováno v článku 3 nařízení Rady 

(ES) č. 139/2004; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – bod 22 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22b. „obchodními činnostmi“ se rozumí 

tvorba trhu, investice do sekuritizací a 

jejich sponzorování a obchodování 

s deriváty. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Zákaz uvedený v odst. 1 písm. b) 

neplatí, pokud objem těchto činností 

představuje méně než 2 % kapitálu 

základní úvěrové instituce vypočteného na 

konsolidovaném základě. Objem těchto 

činností přesahující 2 % kapitálu základní 

úvěrové instituce vypočteného na 

konsolidovaném základě bude postupně 

v období pěti let od vstupu tohoto nařízení 

v platnost odstraněn. 

Or. en 

Odůvodnění 

Úplný zákaz investování do alternativních investičních fondů není opodstatněný. Jsou situace, 

kdy může být expozice v alternativních investičních fondech součástí běžného komerčního 

bankovnictví, např. ve vztahu ke společnostem soukromého kapitálu nebo penzijním fondům. 

Malá expozice by proto měla být povolena. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Omezení stanovená v odst. 1 písm. b) se 

nevztahují na uzavřený alternativní 

investiční fond, který nevyužívá pákový 

efekt, ve smyslu směrnice 2011/61/EU, 

pokud je uvedený alternativní investiční 

fond usazen v Unii, nebo pokud není 

usazen v Unii, je nabízen v Unii v souladu 

s článkem 35 nebo 40 směrnice 

2011/61/EU, na kvalifikované fondy 

3. Omezení stanovená v odst. 1 písm. b) se 

nevztahují na subjekty kolektivního 

investování do převoditelných cenných 

papírů (SKIPCP) a další fondy nabízené 

retailovým investorům, na uzavřené 
alternativní investiční fondy nevyužívající 

pákový efekt ve smyslu směrnice 

2011/61/EU, na kvalifikované fondy 

rizikového kapitálu ve smyslu čl. 3 písm. 
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rizikového kapitálu ve smyslu čl. 3 písm. 

b) nařízení (EU) č. 345/2013, na 

kvalifikované fondy sociálního podnikání 

ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení (EU) 

č. 346/2013 a na alternativní investiční 

fond povolený jako evropský fond 

dlouhodobých investic v souladu s 

nařízením (EU) č. [XXX/XXXX]. 

b) nařízení (EU) č. 345/2013, na 

kvalifikované fondy sociálního podnikání 

ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 

346/2013 a na alternativní investiční fond 

povolený jako evropský fond 

dlouhodobých investic v souladu s 

nařízením (EU) č. [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Oddělení určitých obchodních činností Opatření týkající se určitých obchodních 

činností 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely této kapitoly zahrnují 

obchodní činnosti činnosti jiné než: 

1. Pro účely této kapitoly nezahrnují 

obchodní činnosti následující činnosti: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. i a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) činnosti v zájmu obezřetného řízení 

kapitálu, likvidity, finančních prostředků 

a rozvahy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. i b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib) prodej úrokových, měnových a 

úvěrových derivátů, derivátů emisních 

povolenek, komoditních derivátů 

způsobilých pro clearing centrální 

protistrany a emisních povolenek 

nefinančním klientům a finančním 

subjektům uvedeným v čl. 5 bodě 19 

druhé a třetí odrážce, pojišťovnám a 

institucím poskytujícím dávky 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, 

pokud je výlučným cílem prodeje zajištění 

proti úrokovému riziku, měnovému riziku, 

úvěrovému riziku, komoditnímu riziku 

nebo riziku emisních povolenek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) základní úvěrová instituce usazená v 

Unii, která není ani mateřským, ani 

dceřiným podnikem, včetně všech jejích 

poboček bez ohledu na to, kde se 

a) s výhradou odstavce 1a základní 

úvěrová instituce usazená v Unii, která 

není ani mateřským, ani dceřiným 

podnikem, včetně všech jejích poboček bez 
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nacházejí; ohledu na to, kde se nacházejí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) 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; 

b) s výhradou odstavce 1b 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; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) pobočky úvěrových institucí usazených 

ve třetích zemích, nacházející se v EU. 

c) pobočky úvěrových institucí usazených 

ve třetích zemích nacházející se v EU, 

pokud se na ně nevztahuje právní rámec 

považovaný za rovnocenný v souladu s čl. 

27 odst. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odst. 1 písm. a) se nevztahuje na 

základní úvěrovou instituci, která 

nevykonává regulovanou činnost 

obchodování s investicemi na vlastní účet 

a držení obchodních aktiv, s výjimkou 

činností zmírňování rizika v zájmu 

obezřetného řízení svého kapitálu, 

likvidity a finančních prostředků a 

poskytování omezených služeb řízení 

rizika klientům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Posuzování podle odst. 1 písm. b) se 

netýká žádné základní úvěrové instituce 

v rámci skupiny společností, která je 

právně oddělena od subjektů skupiny, 

které vykonávají regulovanou činnost 

obchodování s investicemi na vlastní účet 

nebo drží obchodní aktiva, a která:  

 – je schopna přijímat rozhodnutí nezávisle 

na ostatních subjektech skupiny;  

 – má vedoucí orgán, který je nezávislý na 

ostatních subjektech skupiny;  

 – podléhá sama za sebe požadavkům 

týkajícím se kapitálu a likvidity; a dále 

 – nesmí uzavírat smlouvy nebo transakce 

s ostatními subjekty skupiny za jiných 

podmínek, než které jsou obdobné 

podmínkám uvedeným v čl. 13 odst. 7. 

 Pokud tyto podmínky splňují všechny 

základní úvěrové instituce v rámci 

skupiny, odst. 1 písm. b) se nepoužije. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. Odstavce 1a a 1b se nevztahují na 

instituce a skupiny, u nichž bylo na 

základě posouzení provedeného orgánem 

příslušným k řešení podle článků 15 a 16 

směrnice 59/2014/EU [o ozdravných 

postupech a řešení problémů bank] 

shledáno, že jejich platební schopnost 

nelze obnovit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1d. Pro účely odstavce 1 se instituce 

nepovažuje za základní úvěrovou instituci 

pouze na základě jejích vkladů, pokud 

každý vklad přesahuje 300 000 EUR a je 

držen nejméně po dobu 12 měsíců. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 e (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1e. Pokud je instituce oddělena podle 

odstavce 1a nebo 1b, provede se toto 

oddělení a jakákoli doprovodná omezení 

podle harmonogramu, který je 

srovnatelný, jako v případě oddělení na 

základě tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) relativní význam úvěrového rizika 

protistrany měřený reálnou hodnotou 

derivátů vydělenou celkovými obchodními 

aktivy; 

c) relativní význam úvěrového rizika 

protistrany měřený reálnou hodnotou 

derivátů vydělenou celkovými aktivy; 

Or. en 

Odůvodnění 

Ukazatel v odst. 2 písm. c) tohoto článku není vhodný, protože velikost rizika protistrany 

souvisí s velikostí obchodních aktiv. To znamená, že i když je riziko protistrany malé, ukazatel 

ukáže vysokou hodnotu, pokud jsou obchodní aktiva ještě menší. To vede k protiintuitivním 

výsledkům. Je přirozenější vztáhnout riziko protistrany k nějaké hodnotě týkající se celkové 

velikosti banky, např. k celkovým aktivům. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) relativní význam tržního rizika měřený 

výpočtem absolutní hodnoty rozdílu mezi 

aktivy a závazky z obchodování a jejím 

vydělením prostým průměrem aktiv 

f) relativní význam tržního rizika měřený 

objemem rizikové expozice vystavené 

tržnímu riziku vyděleným celkovým 
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z obchodování a závazků z obchodování; objemem rizikové expozice; 

Or. en 

Odůvodnění 

Ukazatel v odst. 2 písm. f) je těžko srozumitelný. Velikost rizikové expozice vystavené tržnímu 

riziku je mnohem lépe definovaným a jasnějším měřítkem tržního rizika. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) úvěrové a likviditní riziko vyplývající ze 

závazků a záruk poskytnutých základní 

úvěrovou institucí. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Ukazatel v odst. 2 písm. h) se vůbec nemusí týkat obchodních činností, neboť závazky a záruky 

jsou běžnou součástí poskytování tradičních komerčních úvěrů bankami, a jako měřítko 

významu obchodních činností není proto vhodný. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Příslušný orgán může požadovat 

jakékoli informace o kvantitě nebo 

kvalitě, které považuje za podstatné pro 

posouzení obchodních činností podle 

odstavce 1. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Dojde-li příslušný orgán k závěru, že po 

posouzení podle čl. 9 odst. 1 jsou splněna 

omezení a podmínky související s 

parametry uvedenými v čl. 9 odst. 2 

písm. a) až h) a specifikovanými v aktu v 

přenesené pravomoci uvedeném v odstavci 

5, a domnívá se proto, že je ohrožena 

finanční stabilita základní úvěrové 

instituce nebo finančního systému Unie 

jako celku s ohledem na cíle uvedené v 

článku 1, zahájí nejpozději do dvou měsíců 

po dokončení uvedeného posouzení postup 

vedoucí k rozhodnutí podle odst. 3 druhého 

pododstavce. 

1. Dojde-li příslušný orgán k závěru, že po 

posouzení podle čl. 9 odst. 1 jsou splněny 

podmínky související s parametry 

uvedenými v čl. 9 odst. 2 písm. a) až g) a 

specifikovanými v aktu v přenesené 

pravomoci uvedeném v odstavci 5, a 

domnívá se, že je ohrožena platební 

schopnost základní úvěrové instituce s 

ohledem na cíle uvedené v článku 1 a na 

velikost, složitost a míru rizika instituce, 

zahájí nejpozději do dvou měsíců po 

dokončení uvedeného posouzení postup 

vedoucí k rozhodnutí podle odst. 3 druhého 

pododstavce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ztráty plynoucí z obchodních činností banky by neměly ohrožovat zásadní funkce, které 

základní úvěrová instituce vykonává. Je třeba se zaměřit na to, zda je možné obnovit platební 

schopnost instituce, bereme-li v potaz obchodní činnosti. Klíčovou otázkou je, zda je možné 

obnovit platební schopnost instituce, když riziko nákazy plynoucí z obchodních činností řádně 

posoudíme, se současným přihlédnutím k možnosti použití opatření směrnice BRRD. Hlavním 

cílem je přitom ochrana základních funkcí bankovního systému. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud omezení a podmínky uvedené v 

odstavci 1 nejsou splněny, může příslušný 

orgán přesto zahájit postup vedoucí k 

rozhodnutí podle odst. 3 třetího 

pododstavce, dojde-li na základě posouzení 

podle čl. 9 odst. 1 k závěru, že veškerá 

obchodní činnost prováděná základní 

2. Pokud omezení a podmínky uvedené v 

odstavci 1 nejsou splněny, může příslušný 

orgán přesto zahájit postup vedoucí k 

rozhodnutí podle odst. 3 třetího 

pododstavce, dojde-li na základě posouzení 

podle čl. 9 odst. 1 k závěru, že veškerá 

obchodní činnost prováděná základní 
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úvěrovou institucí, s výjimkou 

obchodování s deriváty jinými než 

povolenými podle článků 11 a 12, 

představuje hrozbu pro finanční stabilitu 

základní úvěrové instituce nebo 
finančního systému Unie jako celku s 

ohledem na cíle uvedené v článku 1. 

úvěrovou institucí, s výjimkou 

obchodování s deriváty jinými než 

povolenými podle článků 11 a 12, 

představuje hrozbu pro finanční stabilitu 

celého finančního systému Unie nebo jeho 

části s ohledem na cíle uvedené v článku 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

I když příslušný orgán nepovažuje obchodní činnost instituce za nadměrně riskantní, instituci 

jako takovou za riskantní považovat může. Usuzuje-li, že byť jen část finančního systému Unie 

je v ohrožení, může přijmout dodatečná opatření, i když prahové hodnoty pro přijetí takových 

opatření jsou v tomto případě vyšší. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příslušný orgán oznámí své závěry 

uvedené v odstavcích 1 nebo 2 základní 

úvěrové instituci a umožní jí předložit 

písemné připomínky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne takového oznámení.  

3. Příslušný orgán oznámí své závěry 

uvedené v odstavcích 1 nebo 2 základní 

úvěrové instituci a umožní jí předložit 

písemné připomínky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne takového oznámení. Pokud 

základní úvěrová instituce patří ke 

skupině a bylo-li podle článku 116 

směrnice 2013/36/EU zřízeno kolegium 

dohledu, uvědomí příslušný orgán o svých 

závěrech všechny členy kolegia dohledu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud základní úvěrová instituce ve lhůtě Pokud základní úvěrová instituce ve lhůtě 
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uvedené v prvním pododstavci přesvědčivě 

neprokáže příslušnému orgánu, že důvody 

vedoucí k jeho závěrům nejsou oprávněné, 

přijme příslušný orgán rozhodnutí určené 

základní úvěrové instituci, v němž jí nařídí, 

aby nevykonávala obchodní činnosti 

specifikované v uvedených závěrech. 

Příslušný orgán své rozhodnutí odůvodní a 

zveřejní. 

uvedené v prvním pododstavci přesvědčivě 

neprokáže příslušnému orgánu, že důvody 

vedoucí k jeho závěrům nejsou oprávněné, 

přijme příslušný orgán rozhodnutí určené 

základní úvěrové instituci, v němž jí nařídí, 

aby snížila riziko, že se případné ztráty 

plynoucí z činností souvisejících s 

obchodováním přenesou na základní 

úvěrovou instituci, a to přijetím opatření 

pro obnovení platební schopnosti 

příslušné úvěrové instituce v souladu s 

článkem 17 směrnice 2014/59/EU [o 

ozdravných postupech a řešení problémů 

bank]. Opatření, která příslušný orgán 

může přijmout, zahrnují zvýšený dohled, 

vyšší kapitálové požadavky a oddělení 

příslušných obchodních činností od 

základní úvěrové instituce. Příslušný orgán 

své rozhodnutí odůvodní a zveřejní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Intervence příslušného orgánu by měla být zaměřena na obnovení platební schopnosti 

základní úvěrové instituce. Za tímto účelem lze přijmout různá opatření, včetně dohledu, 

zvýšených kapitálových požadavků a oddělení obchodní činnosti od úvěrové instituce. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příslušný orgán může zejména oprávnit 

základní úvěrovou instituci k tomu, aby 

prováděla ty činnosti tvorby trhu, které 

neohrožují její finanční stabilitu nebo 

stabilitu celého finančního systému Unie 

nebo jeho části. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Činnosti tvorby trhu, v jejichž provádění bude základní úvěrová instituce pokračovat, by měly 

být v souladu s cíli navrhovaného nařízení. Tyto činnosti by neměly vést k vytvoření banky, 

která je tak velká nebo tak integrovaná do finančního systému, že ji není možno nechat 

zkrachovat („too-big-to-fail“ a „too-interconnected-to-fail“), a neměly by zahrnovat ani 

obchodování na vlastní účet. Příslušný orgán může základní úvěrové instituci povolit, aby 

prováděla takové činnosti tvorby trhu, které neohrožují finanční stabilitu této instituce ani 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud příslušný orgán přijme 

rozhodnutí uvedené v tomto odstavci, 

zveřejní základní úvěrová instituce, které 

je toto rozhodnutí určeno, své obchodní 

činnosti v samostatné rozvaze, i když dané 

rozhodnutí nepožaduje, aby se tyto 

činnosti právně oddělily. Tato samostatně 

zveřejněná rozvaha zahrnuje údaje o 

velikosti, riziku, financování a obsahu 

příslušných obchodních činností. 
 

Or. en 

Odůvodnění 

Obchodní činnosti by měly být transparentní, i když rozhodnutí o jejich oddělení nepadlo. 

Banky, kterých se toto nařízení týká, vykonávají velké množství obchodních činností. I když 

tyto činnosti nejsou od instituce odděleny, je pro investory i širokou veřejnost užitečné mít 

možnost posoudit jejich rozsah a rizikovost. Proto by měly být obchodní činnosti zveřejněny v 

samostatné rozvaze, která bude obsahovat i další informace, na jejichž základě se zvýší 

transparentnost obchodních činností dané instituce. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 – písm. b – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) specifikovat, který druh sekuritizace 

není považován za hrozbu pro finanční 

stabilitu základní úvěrové instituce nebo 

finančního systému Unie jako celku, a to 

v souvislosti s každým z těchto aspektů: 

b) specifikovat, který druh sekuritizace 

není považován za hrozbu pro platební 

schopnost základní úvěrové instituce nebo 

pro celý finanční systém Unie nebo jeho 

část, a to v souvislosti s každým z těchto 

aspektů: 

Or. en 

Odůvodnění 

Při posuzování hrozeb pro finanční stabilitu se věnuje pozornost nejen EU jako celku, ale i 

jejím částem. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Základní úvěrová instituce, jíž se týká 
rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3, může 

vykonávat obchodování pouze v rozsahu, 

jenž je omezen účely obezřetného řízení 

jejího kapitálu, likvidity a finančních 

prostředků. 

Aniž je dotčeno rozhodnutí příslušného 

orgánu podle čl. 10 odst. 3, může základní 

úvěrová instituce vykonávat obchodování 

pouze v rozsahu, jenž je omezen účely 

obezřetného řízení jejího kapitálu, likvidity 

a finančních prostředků. 

Or. en 

Odůvodnění 

Smyslem navrhované změny v první větě je objasnit, že v rozhodnutí o oddělení činností budou 

uvedeny veškeré činnosti, které základní úvěrová instituce může i nadále vykonávat. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rámci obezřetného řízení svého kapitálu, 

likvidity a finančních prostředků může 

základní úvěrová instituce pro zajištění 

celkového rizika své rozvahy používat 

pouze úrokové, měnové a úvěrové deriváty 

způsobilé pro clearing ústřední protistrany. 

Základní úvěrová instituce příslušnému 

orgánu dohledu prokáže, že zajišťovací 

činnost je koncipována pro snížení 

konkrétních a identifikovatelných rizik 

jednotlivých nebo agregovaných pozic 

základní úvěrové instituce a že tato rizika 

prokazatelně snižuje nebo výrazně 

zmírňuje. 

V rámci obezřetného řízení svého kapitálu, 

likvidity a finančních prostředků může 

základní úvěrová instituce pro zajištění 

celkového rizika své rozvahy používat 

pouze úrokové, měnové a úvěrové deriváty 

způsobilé pro clearing ústřední protistrany. 

Pokud se však může příslušné zajištění 

provést pouze prostřednictvím OTC 

derivátů, lze pro účely maximálního 

zajištění rizika rozvahy základní úvěrové 

instituce použít i tyto deriváty. Základní 

úvěrová instituce příslušnému orgánu 

dohledu prokáže, že zajišťovací činnost je 

koncipována pro snížení konkrétních a 

identifikovatelných rizik jednotlivých nebo 

agregovaných pozic základní úvěrové 

instituce a že tato rizika prokazatelně 

snižuje nebo výrazně zmírňuje. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vhodné zajištění nelze vždy provést prostřednictvím derivátů, jejichž clearing je vykonáván 

centrálně. Ty jsou totiž často do určité míry standardizovány a mohou poskytovat méně 

účinné zajištění než deriváty vytvořené pro konkrétní zajištění dané pozice. Pokud bude 

povoleno používat pouze deriváty způsobilé pro centrální clearing, bude řízení rizika základní 

úvěrové instituce méně účinné a míra rizika se může zvýšit. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Základní úvěrová instituce, které se týká 
rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3, smí 

prodávat úrokové, měnové a úvěrové 

deriváty, deriváty emisních povolenek, 

komoditní deriváty způsobilé pro clearing 

centrální protistrany a emisní povolenky 

svým nefinančním klientům, finančním 

Aniž by bylo dotčeno rozhodnutí 

příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 3, 

smí základní úvěrová instituce prodávat 

úrokové, měnové a úvěrové deriváty, 

deriváty emisních povolenek, komoditní 

deriváty způsobilé pro clearing centrální 

protistrany a emisní povolenky svým 
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subjektům uvedeným v čl. 5 bodě 19 druhé 

a třetí odrážce, pojišťovnám a institucím 

poskytujícím dávky zaměstnaneckého 

penzijního pojištění, jsou-li splněny tyto 

podmínky: 

nefinančním klientům, finančním 

subjektům uvedeným v čl. 5 bodě 19 druhé 

a třetí odrážce, pojišťovnám a institucím 

poskytujícím dávky zaměstnaneckého 

penzijního pojištění a smí provádět 

offsetové transakce za účelem odstranění 

rizika spojeného s těmito prodeji, a to 

jsou-li splněny tyto podmínky: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Většinu členů vedoucího orgánu 

základní úvěrové instituce a obchodního 

subjektu tvoří 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. 

8. Většinu členů vedoucího orgánu 

základní úvěrové instituce a obchodního 

subjektu tvoří 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 manažerů řízení 

rizik, interního auditu a kontroly 

dodržování předpisů mateřského podniku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Kontrola dodržování předpisů a interní audit jsou ve finančních skupinách často řízeny 

centrálně, a to ze stejného důvodu jako řízení rizik. Je rozumné, aby řídící pracovníci v těchto 

oblastech byli využíváni napříč organizací v témž rozsahu, jako je tomu v případě manažerů 

řízení rizik.  

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud byla uložena opatření v souladu s 

touto kapitolou, nesmí základní úvěrové 

instituci vzniknout uvnitř skupiny expozice 

překračující 25 % způsobilého kapitálu 

základní úvěrové instituce vůči subjektu, 

jenž nepatří do téže podskupiny jako 

základní úvěrová instituce. Limit expozice 

uvnitř skupiny se použije na 

subkonsolidovaném základě a po 

zohlednění účinku zmírnění úvěrového 

rizika a výjimek podle článků 399 až 403 

nařízení (EU) č. 575/2013 a článku 16 

tohoto nařízení. 

2. Pokud byla uložena opatření v souladu s 

touto kapitolou, nesmí základní úvěrové 

instituci vzniknout uvnitř skupiny expozice 

překračující 25 % způsobilého kapitálu 

základní úvěrové instituce vůči subjektu, 

jenž nepatří do téže podskupiny jako 

základní úvěrová instituce. Limit expozice 

uvnitř skupiny se použije na 

subkonsolidovaném základě a po 

zohlednění účinku zmírnění úvěrového 

rizika a výjimek podle článků 399 až 403 

nařízení (EU) č. 575/2013. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhuje se vypuštění článku 16 (viz níže). 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) velká expozice překračující 25 % 

způsobilého kapitálu základní úvěrové 

instituce vůči finančnímu subjektu. 

Uvedený limit expozice se použije na 

individuálním a na subkonsolidovaném 

základě a po zohlednění účinku zmírnění 

úvěrového rizika a výjimek podle článků 

399 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013 

a článku 16 tohoto nařízení; 

a) velká expozice překračující 25 % 

způsobilého kapitálu základní úvěrové 

instituce vůči finančnímu subjektu. 

Uvedený limit expozice se použije na 

individuálním a na subkonsolidovaném 

základě a po zohlednění účinku zmírnění 

úvěrového rizika a výjimek podle článků 

399 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) velké expozice, které celkem překračují 

200 % způsobilého kapitálu základní 

úvěrové instituce, vůči finančním 

subjektům. Uvedený limit expozice se 

použije na individuálním a na 

subkonsolidovaném základě a po 

zohlednění účinku zmírnění úvěrového 

rizika a výjimek podle článků 399 až 403 

nařízení (EU) č. 575/2013 a článku 16 

tohoto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Není důvod, proč by celkový povolený objem velkých expozic měl být nižší u základních 

úvěrových institucí, které byly odděleny, než u základních úvěrových institucí, které odděleny 

nebyly, a to proto, že obchodní činnosti jsou omezenější, zejména pokud jde o expozice mimo 

skupinu. Část článku, která toto navrhuje, se proto vypouští. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

35 s cílem upravit úroveň souhrnného 

limitu velké expozice mimo skupinu 

uvedenou v odst. 1 písm. b) podle toho, 

do jaké míry bylo uznáno zmírnění 

úvěrového rizika. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Akty v přenesené pravomoci nejsou v této situaci nutné. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Článek 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 16 vypouští se 

Techniky zmírňování úvěrového rizika  

Navíc k ustanovením článků 399 až 403 

nařízení (EU) č. 575/2013, pokud byla 

uložena opatření v souladu s touto 

kapitolou tohoto nařízení, použijí se pro 

účely dodržení limitů velkých expozic 

podle článků 14 a 15 tohoto nařízení na 

výpočet hodnot expozice omezení týkající 

se uznávání technik zmírňování 

úvěrového rizika. 

 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

35 s cílem specifikovat míru, v níž se 

uznávají techniky zmírňování úvěrového 

rizika včetně druhů způsobilé úvěrové 

ochrany a jejích limitů pro účely prvního 

pododstavce v zájmu zajištění toho, že 

nedojde k selhání technik zmírňování 

rizik, pokud se rizika projeví, aby tak 

mohlo dojít k efektivní obnově úvěrové 

ochrany. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o pravidla pro velké expozice, není důvod, proč by zmírňování úvěrového rizika 

mělo být uznáváno v menší míře u odděleného subjektu než u jiných institucí. Navrhuje se 

proto tento článek zrušit. 
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Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud příslušný orgán přijal v souladu 

s čl. 10 odst. 3 rozhodnutí o tom, že 

základní úvěrová instituce nesmí provádět 

určité činnosti obchodování, základní 

úvěrová instituce nebo případně její 

mateřský podnik v EU předloží 

příslušnému orgánu ve lhůtě 6 měsíců ode 

dne rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3 druhého 

pododstavce plán oddělení. 

Pokud příslušný orgán přijal v souladu 

s čl. 10 odst. 3 rozhodnutí o tom, že 

základní úvěrová instituce nesmí provádět 

určité činnosti obchodování, a základní 

úvěrové instituci bylo konkrétně nařízeno, 

aby tyto činnosti oddělila, základní 

úvěrová instituce nebo případně její 

mateřský podnik v EU předloží 

příslušnému orgánu ve lhůtě 6 měsíců ode 

dne rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3 druhého 

pododstavce plán oddělení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato změna je navrhována proto, aby bylo dosaženo souladu se změnami navrhovanými v 

článku 10. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud příslušný orgán provádí 

posouzení v souladu s článkem 9 a pokud v 

souladu s článkem 10 nařizuje, aby 

základní úvěrová instituce nevykonávala 

určité činnosti, zohlední veškerá 

probíhající nebo již existující posouzení 

možnosti obnovení platební schopnosti 

provedená kterýmkoli relevantním 

orgánem příslušným k řešení podle 

článků 13 a 13 písm. a) směrnice [o 

ozdravných postupech a řešení problémů 

bank]. 

2. Pokud příslušný orgán provádí 

posouzení v souladu s článkem 9 a pokud v 

souladu s článkem 10 nařizuje, aby 

základní úvěrová instituce nevykonávala 

určité činnosti, zohlední veškerá 

probíhající nebo již existující posouzení 

možnosti obnovení platební schopnosti 

provedená kterýmkoli relevantním 

orgánem příslušným k řešení podle 

článků 15 a 16 směrnice 2014/59/EU [o 

ozdravných postupech a řešení problémů 

bank]. 

 Nález relevantního orgánu příslušného k 
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řešení, že neexistují žádné zásadní 

překážky pro platební schopnost, není 

sám o sobě považován za dostatečný k 

prokázání toho, že závěry vyvozené podle 

článku 10 odst. 3 nejsou opodstatněné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příslušný orgán spolupracuje s 

relevantním orgánem příslušným k řešení a 

vyměňuje si s ním příslušné informace, 

které jsou považovány za nezbytné k 

plnění jeho povinností. 

3. Příslušný orgán spolupracuje s 

relevantním orgánem příslušným k řešení a 

vyměňuje si s ním příslušné informace, 

které jsou považovány za nezbytné k 

plnění jeho povinností, včetně seznamu 

institucí, které spadají do působnosti 

tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Příslušný orgán zajistí, aby opatření 

uložená podle této kapitoly byla v souladu 

s opatřeními přijatými podle čl. 13 písm. b) 

nařízení (EU) č. 1024/2013, čl. 8 odst. 9 

nařízení (EU) č. [o jednotném mechanismu 

řešení problémů], článku 13, čl. 13 písm. a) 

a článků 14 a 15 směrnice [o ozdravných 

postupech a řešení problémů bank] 

a článku 104 směrnice 2013/36/EU. 

4. Příslušný orgán zajistí, aby opatření 

uložená podle této kapitoly byla slučitelná 

s opatřeními přijatými podle čl. 13 písm. b) 

nařízení (EU) č. 1024/2013, čl. 8 odst. 9 

nařízení (EU) č. 806/2014 [o jednotném 

mechanismu řešení problémů], článku 13, 

čl. 13 písm. a) a článků 14 a 15 směrnice 

2014/59/EU [o ozdravných postupech a 

řešení problémů bank] a článku 104 

směrnice 2013/36/EU. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Článek 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 [...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely čl. 3 písm. b) bodu ii) vychází 

výpočet prahových hodnot z konsolidované 

účetní závěrky mateřského podniku EU. 

1. Pro účely čl. 3 písm. b) bodu ii) a 

článku 9 vychází výpočet prahových 

hodnot z konsolidované účetní závěrky 

mateřského podniku EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely čl. 3 písm. b) bodu iii) vychází 

výpočet prahových hodnot z činností 

prováděných v Unii. 

2. Pro účely čl. 3 písm. b) bodu iii) a 

článku 9 vychází výpočet prahových 

hodnot z činností prováděných v Unii. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pro účely článku 3 odst. 1 písm. b) se 

výpočet prahových hodnot u subjektů, 

které provedly koncentraci v předchozím 

roce, provádí pro dva roky předcházející 

koncentraci na základě spojených účtů 

sloučených subjektů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušný orgán do [OP insert the correct 

date by 12 months of publication of this 

Regulation] určí úvěrové instituce a 

skupiny, na něž se v souladu s článkem 3 

vztahuje toto nařízení, a ihned je oznámí 

Evropskému orgánu pro bankovnictví. 

Příslušný orgán určí každý rok úvěrové 

instituce a skupiny, na něž se v souladu s 

článkem 3 vztahuje toto nařízení, a ihned je 

oznámí Evropskému orgánu pro 

bankovnictví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výpočet objemu obchodních činností Výpočet expozic vystavených riziku v 

souvislosti s obchodováním a dluhu 

způsobilého k odepsání 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro účely článku 3 se objem obchodních 

činností vypočte v souladu s platným 

účetním režimem následujícím způsobem. 

Pro účely článku 3 se objem expozic 

vystavených riziku v souvislosti s 

obchodováním vypočte v souladu 

s platným regulačním režimem 

následujícím způsobem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhovaná opatření využívají řádně definovaných a známým regulačních definic a vycházejí 

z obezřetnostních opatření vypracovaných ve směrnici o kapitálových požadavcích.  Zaměřují 

se na to, do jaké míry tržní rizika a rizika spojená s rizikem selhání protistrany v souvislosti s 

deriváty vystavují rizikům banku, a srovnávají tuto míru s výší závazků, na něž se vztahují 

minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky (ačkoli rezervy použitelné pro 

rekapitalizaci instituce z vlastních zdrojů, a tedy pro absorpci ztrát jsou větší). 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodní činnosti = (TSA + TSL + DE + 

DL)/2, kde: 
Expozice vystavená riziku v souvislosti s 

obchodováním = (RM + RD + RCVA), 

kde: 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) aktiva obchodních cenných papírů 

(Trading Securities Assets – TSA) jsou 

aktiva, jež jsou součástí portfolia řízeného 

jako celek, u nichž existují důkazy 

uskutečnění nedávného skutečného 

krátkodobého zisku, s výjimkou 

derivátových aktiv; 

a) objem rizikové expozice vystavené 

tržnímu riziku (Market Risk – RM) je 

celkový objem rizikové expozice 

vypočítaný v souladu s čl. 92 odst. 3 písm. 

b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013, kdy se 

objem rizikové expozice určuje 

vynásobením požadované výše vlastního 

kapitálu činitelem 12,5; 

Or. en 

Odůvodnění 

První parametr se týká expozice vůči tržním rizikům při obchodní činnosti a zohledňuje 

všechna relevantní tržní rizika (rizika související s pohybem úrokových sazeb, měnových 

kurzů, hodnotou akcií a komodit) nejlepším způsobem, jaký odborníci na regulaci v této 

oblasti byli v Basilejském výboru schopni nalézt za dvacet let práce na předpisech o tržním 

riziku. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) závazky obchodních cenných papírů 

(Trading Securities Liabilities – TSL) jsou 

závazky přijaté s úmyslem je v 

krátkodobém horizontu znovu zakoupit, 

jež jsou součástí portfolia řízeného jako 

celek, u nichž existují důkazy uskutečnění 

nedávného skutečného krátkodobého 

zisku, s výjimkou derivátových závazků; 

b) objem rizikové expozice vystavené 

riziku selhání protistrany v souvislosti s 

deriváty (Risk in Derivatives – RD) je 

součet celkového objemu rizikových 

expozic vystavených riziku selhání 

protistrany v souvislosti s deriváty v 

investičním portfoliu, který se vypočte na 

základě ustanovení v hlavě II třetí části 

nařízení (EU) č. 575/2013, a celkového 

objemu rizikových expozic vystavených 

riziku selhání protistrany v obchodním 

portfoliu, který se vypočte v souladu s čl. 

92 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 

575/2013; 
 

Or. en 
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Odůvodnění 

Druhým parametrem se určuje úvěrové riziko vyplývající z expozice vůči protistranám v 

důsledku derivátových pozic měřených na základě obezřetnostních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) derivátová aktiva (Derivative Assets – 

DA) jsou deriváty s kladnou hodnotou 

náhrady, jež nejsou určeny jako 

zajišťovací nebo vložené deriváty; 

c) objem rizikové expozice vystavené 

úvěrovým úpravám v ocenění (Risk 

Exposure Amount for Credit Valuation 

Adjustments – RCVA) je celkový objem 

rizikové expozice vystavené úvěrovým 

úpravám v ocenění v souvislosti s deriváty 

vypočítávaný v souladu s čl. 92 odst. 3 

písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, kdy se 

objem rizikové expozice určuje 

vynásobením požadované výše vlastního 

kapitálu činitelem 12,5; 

Or. en 

Odůvodnění 

Třetím parametrem se určuje riziko spojené se zhoršením úvěrového rizika v souvislosti s 

deriváty, které nebylo v rámci kapitálových požadavků před touto finanční krizí vůbec 

měřeno, ale které bylo jako takové zjištěno a bylo nově zahrnuto mezi kapitálové požadavky 

ve směrnici o kapitálových požadavcích. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) derivátové závazky (Derivative 

Liabilities – DL) jsou deriváty se 

zápornou hodnotou náhrady, jež nejsou 

určeny jako zajišťovací deriváty. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aktiva a závazky pojišťoven 

a zajišťoven a jiných nefinančních podniků 

se do výpočtu obchodních činností 

nezahrnují. 

2. Aktiva pojišťoven a zajišťoven a jiných 

nefinančních podniků se do výpočtu 

expozic vystavených riziku v souvislosti s 

obchodováním nezahrnují. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Evropský orgán pro bankovnictví přijme 

návrhy prováděcích technických norem, 

jimiž se stanoví metodika výpočtu objemu 

obchodních činností uvedených v odstavci 

1, přičemž se zohlední rozdíly 

v použitelných účetních režimech. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Jelikož jsou tyto postupy řádně definovány v obezřetnostních předpisech, není třeba, aby o 

nich byly přijímány akty v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Evropský orgán pro bankovnictví přijme Pro účely článku 3 se celková výše dluhu 
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návrhy prováděcích technických norem, 

jimiž se stanoví metodika výpočtu objemu 

obchodních činností uvedených v odstavci 

1, přičemž se zohlední rozdíly 

v použitelných účetních režimech. 

způsobilého k odepsání vypočítává jako 

součet vlastního kapitálu instituce podle 

nařízení (EU) č. 575/2013 a ostatních 

závazků, na něž se vztahuje minimální 

požadavek na způsobilé závazky, jak je 

definován v článku 45 směrnice 

2014/59/EU (o ozdravných postupech a 

řešení problémů bank). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Evropský orgán pro bankovnictví předloží 

tyto návrhy prováděcích technických 

norem Komisi do [OP please introduce 

exact date 1 month from the day of 

publication of the Regulation]. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

prováděcí technické normy uvedené v 

prvním pododstavci v souladu s článkem 

15 nařízení (EU) č. 1093/2010. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise je zmocněna měnit 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 35 složky 

obchodních činností uvedených 

v písmenech a) až d) odstavce 1 tohoto 

článku s cílem zohlednit změny platných 

účetních režimů. 

4. Komise je zmocněna měnit 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 35 složky 

expozic vystavených riziku v souvislosti s 

obchodováním a uvedených v písmenech 

a) až c) odstavce 1 tohoto článku s cílem 

zohlednit změny platných regulačních 

režimů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vydání zisku realizovaného nebo ztrát 

zamezených díky porušení, pokud je lze 

určit; 

b) vydání zisků, o nichž se příslušný orgán 

domnívá, že byly získány v důsledku 

porušení předpisů, nebo ztrát, o nichž se 

příslušný orgán domnívá, že jim bylo 

porušením předpisů zamezeno; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zrušení nebo pozastavení povolení; d) zrušení povolení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) maximální správní peněžitá sankce, 

jejíž výše činí nejméně trojnásobek zisku 

realizovaného nebo ztráty zamezené díky 

porušení, pokud je lze určit; 

g) správní peněžité sankce ve výši až 

dvojnásobku výše výhody získané 

z porušení, lze-li výši této výhody určit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) ve vztahu k fyzickým osobám 

maximální správní peněžitá sankce ve výše 

nejméně 5 000 000 EUR, nebo v členských 

státech, jejichž měnou není euro, 

odpovídající hodnota v národní měně ke 

dni vstupu tohoto nařízení v platnost; 

h) v případě fyzické osoby správní peněžité 

sankce ve výši až 5 000 000 EUR nebo, 

v členských státech, jejichž měnou není 

euro, odpovídající hodnota v národní měně 

ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) ve vztahu k právnickým osobám 

maximální správní peněžitá sankce ve výši 

nejméně 10 % celkového ročního obratu 

právnické osoby podle nejnovější 

dostupné účetní závěrky schválené 

vedoucím orgánem; je-li právnická osoba 

i) v případě právnické osoby správní 

peněžité sankce ve výši až 10 % celkového 

ročního čistého obratu daného podniku v 

předcházejícím hospodářském roce, 

včetně hrubého příjmu skládajícího se z 

úrokových pohledávek a podobných 
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mateřským podnikem nebo dceřiným 

podnikem mateřského podniku, který je 

povinen vypracovat konsolidovanou 

účetní závěrku podle směrnice 

2013/34/EU, je příslušným celkovým 

ročním obratem celkový roční obrat nebo 

odpovídající typ příjmu v souladu s 

příslušným účetním režimem podle 

nejnovější dostupné konsolidované účetní 

závěrky schválené vedoucím orgánem 

vrcholného mateřského podniku. 

příjmů, příjmů z akcií a dalších cenných 

papírů s variabilním nebo fixním výnosem 

a výnosů z poplatků nebo provizí v 

souladu s článkem 316 nařízení (EU) č. 

575/2013. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Článek 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 28a 

 Sankce ECB 

 V případě porušení předpisů uvedeného v 

odstavci 1, může ECB jakožto příslušný 

orgán uvalit správní sankce stanovené v 

článku 18 nařízení (EU) č. 1024/2013. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) výše zisku realizovaného osobou 

odpovědnou za porušení nebo ztráty, jíž 

zamezila, pokud je lze určit; 

d) výše zisků, o nichž se příslušný orgán 

domnívá, že byly získány osobou 

odpovědnou za porušení, nebo ztrát, o 

nichž se příslušný orgán domnívá, že jim 

bylo osobou odpovědnou za toto porušení 

zamezeno, pokud je lze určit; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise pravidelně sleduje dopad pravidel 

stanovených tímto nařízením na dosažení 

cílů uvedených v článku 1 a na stabilitu 

finančního systému Unie jako celku, 

přičemž zohledňuje vývoj struktury trhu, 

jakož i rozvoj a činnosti subjektů, na něž se 

vztahuje toto nařízení, a předkládá 

případné vhodné návrhy. Přezkum se 

zaměřuje zejména na uplatňování 

prahových hodnot uvedených v článku 3, 

na uplatňování a účinnost zákazu podle 

článku 6, na rozsah činností uvedených v 

článku 8 a na vhodnost parametrů 

uvedených v článku 9. Komise po 

zohlednění stanovisek příslušných orgánů 

do 1. ledna 2020 předloží a poté pravidelně 

předkládá Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu zabývající se mimo jiné výše 

uvedenými otázkami, k níž je případně 

připojen legislativní návrh. 

Komise pravidelně sleduje dopad pravidel 

stanovených tímto nařízením na dosažení 

cílů uvedených v článku 1 a na stabilitu 

finančního systému Unie jako celku, 

přičemž zohledňuje vývoj struktury trhu, 

jakož i rozvoj a činnosti subjektů, na něž se 

vztahuje toto nařízení, a předkládá 

případné vhodné návrhy. Přezkum se 

zaměřuje zejména na přiměřenost a 

uplatňování prahových hodnot uvedených 

v článku 3, na uplatňování a účinnost 

zákazu podle článku 6, včetně výjimek ze 

zákazu stanovených v tomto článku, na 

rozsah činností uvedených v článku 8 a na 

vhodnost parametrů uvedených v článku 9. 

Komise po zohlednění stanovisek 

příslušných orgánů do 1. ledna 2020 

předloží a poté pravidelně předkládá 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

zabývající se mimo jiné výše uvedenými 

otázkami, k níž je případně připojen 

legislativní návrh. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 6 odst. 6, čl. 8 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 

čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 

čl. 16 druhého pododstavce, čl. 23 odst. 4 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 6 odst. 6, čl. 8 odst. 3, čl. 10 odst. 5, 

čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 

čl. 16 druhého pododstavce, čl. 23 odst. 4 
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a čl. 27 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

a čl. 27 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce. 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Evropa trpí nedostatkem investic. Ve srovnání se stavem před krizí se odhaduje, že Evropě 

každoročně scházejí investice ve výši 400 až 700 miliard EUR. Tato situace je vážná 

a neohrožuje pouze pracovní místa a růst, ale i finanční stabilitu.  

Úbytek modernizace a konkurenceschopnosti a snižování zaměstnanosti ohrožují stabilitu 

veřejných financí a podkopávají hodnotu aktiv. Kombinace těchto faktorů by mohla velmi 

snadno vést k nové finanční krizi, ovšem tentokrát by byla výchozí pozice mnohem slabší, 

neboť značná část našeho hospodářství se dosud nezotavila z poslední finanční krize.  

Bez soukromých investic budou hodnoty aktiv klesat a podkopou schopnost jinak finančně 

zdravých bank, které musí čelit novým a výrazně vyšším kapitálovým požadavkům. Pro 

všechny moderní finanční krize je více méně příznačný pokles hodnot aktiv, nejčastěji 

v oblasti retailového financování či nemovitostí, a oslabení hospodářského růstu. Slabý růst je 

úzce spjat s klesající konkurenceschopností, která zase pochází z toho, že nejsou vynakládány 

dostatečné finanční prostředky na nové komerční investice a rozšiřování výrobních kapacit.  

Pokud tedy banky nedokáží financovat komerční investice, stane se z retailového úvěrování 

nemovitostí systémové riziko. Aby mohla Evropa znovu růst, je tomu nutné zabránit. 

Evropským bankám musí být umožněno poskytovat likviditu po celé Unii. Dobře fungující 

unie kapitálových trhů vyžaduje, aby byly kanály financování růstu a nových pracovních míst 

otevřené a aby se mohlo investovat do nových průmyslových odvětví a nových podniků v celé 

Unii bez ohledu na problémy veřejných financí členských států. Produktivní nápady a rozvoj 

podniků musí být schopny přilákat komerční investice, tj. financování.  

Zpravodaj má za to, že tato situace představuje pro evropské finanční odvětví nejvýznamnější 

problém a že hlavním úkolem dalších právních předpisů týkajících se jednotného finančního 

trhu musí být snažit se tento problém řešit.  

Banky musí být schopny plnit nové požadavky týkající se kapitálu a platební schopnosti, ale 

současně musí dostat příležitost, aby mohly poskytovat kapitál a finanční prostředky na trzích 

s cennými papíry, např. sekuritizací, a přesunout rizika z tradičních bankovních úvěrů na tržní 

financování. To znamená, že by bankám mělo být povoleno, aby zvýšily likviditu na 

jednotném trhu s úvěry a financováním investic tím, že budou poskytovat služby tvorby trhu 

na trzích s cennými papíry. 

Univerzální banky jsou systémově důležité, neboť působí přeshraničně, jsou dostatečně velké 

pro přilákání mezinárodního kapitálu a mobilizaci finančních zdrojů v celé Evropě. Kapitál 

přeměňují v likviditu bez ohledu na to, v které části Unie vyvíjejí činnost, s cílem financovat 

investice, jež pro ně současně rozkládají riziko.  

Specializované banky budou hrát při realizaci tohoto scénáře důležitou úlohu, avšak samy 

o sobě nepostačují. Vyšší závislost na těchto bankách neposílí stabilitu finančního sektoru 

a spoléhání se pouze na ně by ohrozilo důležitou tvorbu likvidity.  

Za prvé, specializované banky jsou více vystaveny systémovým šokům a prudce klesajícím 
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hodnotám aktiv než diverzifikované banky. Jak říká ECB ve své zprávě o bankovních 

strukturách (září 2010) bezprostředně po krizi: „Ačkoli snížení čistého příjmu, či dokonce 

ztráty, odpisy a rekapitalizace zaznamenaly během krize jak diverzifikované, tak 

specializované banky (zejména čistě investiční banky), diverzifikované instituce se ukázaly 

jako odolnější, neboť ztráty v některých segmentech byly kompenzovány alternativními zdroji 

příjmů.“ 

Nedávné finanční krize i krize, která stále trvá, byly způsobeny řadou faktorů, např. 

retailovým bankovnictvím v souvislosti s nemovitostmi, nedostatkem diverzifikace, závislostí 

na krátkodobém financování a expozicí vůči komerčním nemovitostem v době klesajících 

cen. Diverzifikované banky mohly ve srovnání se specializovanými bankami lépe rozptýlit 

riziko. Protože stojí na více nohou, ukázalo se, že jsou odolnější vůči krizím.  

Za druhé, evropský bankovní model se vyvíjel stovky let. Je součástí rámce evropských 

finančních trhů, podnikové struktury Evropy, která zahrnuje velkou míru zastoupení malých 

a středních podniků, veřejných důchodových systémů a systému regulace bank a dohledu nad 

nimi, který zajišťuje věřitelům a vkladatelům bezpečnost. Systém v USA má za sebou rovněž 

více než stoletý vývoj a je uzpůsoben odlišným podmínkám hospodářství USA. Omezení 

úlohy univerzálních bank nepřinese rychlý vznik nových kanálů financování, ale zpomalí 

rozvoj nových institucí a poskytování úvěrů, a v důsledku snížení investic.  

Za třetí, nová finanční legislativa změnila v EU prostředí. Od vypuknutí krize jsme zavedli 

nová pravidla a regulaci, v jejichž důsledku se finanční trhy v roce 2014 velmi liší od 

finančních trhů, které tu byly v roce 2009. EMIR, MiFID2, CRD4, DGS, BRRD, SSM, SRM 

a EBA. Tato dlouhá řada zkratek symbolizuje zásadně odlišnou architekturu finančních trhů. 

Pravidla, dohled a reálnou odpovědnost trhu.  

Poskytování úvěrů a financování vyžaduje více základního kapitálu, více prostředků na 

rekapitalizaci z vlastních zdrojů, přísnější kritéria týkající se přijímání rizika a účinnější 

dohled a obezřetnější kontrolu bank ze strany investorů. Ať už je to vnímáno jako negativní 

nebo pozitivní skutečnost, lze říci, že vypůjčit si peníze je dnes těžší, protože je těžší i peníze 

půjčovat. Větší bezpečnost a stabilita poskytuje dlouhodobé příležitosti, ovšem méně 

prostředků na financování v krátkodobém horizontu. Nové regulační kroky musí vyřešit jak 

tento problém, tak výzvu, kterou představují nová systémová rizika plynoucí z nedostatku 

investic.  

Větší stabilita musí zajistit lepší financování evropské ekonomiky v rámci nových pravidel 

a dohledu, které jsme si stanovili. Pokud by k finančnímu zprostředkování docházelo ve vyšší 

míře bez nových pravidel o kapitálu, platební schopnosti a dohledu, jednoznačně by to zvýšilo 

systémové riziko v institucích, které jsou pro systém stejně důležité jako banky.  

Systémová rizika jsou dána propojeností a expozicí rizikům, a nikoli deverzifikací modelů 

bank nebo zvláštní velikostí institucí. Poukázaly na to nedávné zátěžové testy i naše 

zkušenosti s krizí. Její příčina totiž netkví především v obchodování.  

Návrh Komise má za cíl dokončit jednotný soubor pravidel, která budou řešit systémová 

rizika, jimž čelíme, i navzdory nové legislativě. Zpravodaj tento přístup vítá, ale zastává 

názor, že musí být založen na rizicích a že nesmí vést ke zvýšení objemu transakcí a 

financování vně regulovaných a kontrolovaných částí finančního sektoru. Uvedená pravidla je 

nutno uplatňovat způsobem, který bude využívat nedávno přijaté právní předpisy a který 
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nastolí novou situaci, využije stability, již jsme získali, pro umožnění potřebné tvorby 

likvidity a potřebných kapitálových trhů, a bude v souladu s uplatňovanou legislativou.  

Systémová rizika, jimž jsme vystaveni v případě univerzálních bank, je nutno řešit přístupem 

založeným na rizicích, a nikoliv tím, že určitou sktrukturu podnikání budeme považovat za 

rizikovou pro systém, když to tak není, či tím, že budeme obchodování považovat za 

systémově rizikovější činnost než úvěrování, což také není pravda. Zároveň musíme zajistit, 

abychom nebyli ještě více vystaveni systémovým rizikům souvisejícím s propojeností 

specializovaných bank, které jsou rovněž klíčovými součástmi bankovního systému.  

V souvislosti s univerzálními bankami existují systémová rizika, která neřeší směrnice 

o kapitálových požadavcích (CRD4) a směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank 

(BRRD), protože plynou z asymetrického vztahu mezi obchodní a retailovou činností, což 

vytváří pro vkladatele riziko kvůli nadměrně rozsáhlé a příliš riskantní obchodní činnosti. 

Tato rizika je třeba řešit ne proto, že se jedná o obchodování, ale kvůli rizikům samotným 

a s cílem řešit nízkou platební schopnost.   Především bychom měli zajistit, aby na tyto 

nedostatky nedopláceli daňoví poplatníci.  

Je přirozené, že nová pravidla by se měla napojit na směrnici BRRD tak, aby se zajistila 

konsistentnost s předchozí legislativou a předešlo se překrývání předpisů a komplikacím.  

To, že jsou příslušné orgány podle směrnice BRRD odpovědné za posouzení a rozhodnutí ve 

věci platební schopnosti, je logicky spojeno s rozhodnutím o oddělení obchodních činností, 

které ohrožují kapitál vkladatelů. Toto oddělení může být jedním nástrojem, zvýšení kapitálu 

nebo snížení rizikových činností pak dalšími, jak stanovuje směrnice BRRD.  

Pokud se spojují kritéria rizikovosti s platební schopností banky, je přirozené, že se riziko 

analyzuje ve vztahu k rekapitalizaci z vlastních zdrojů, kdy se pozornost zaměřuje na rizika 

této rekapitalizace a dodržování základního pravidla směrnice BRRD, že vlády a daňoví 

poplatníci by neměli zachraňovat akcionáře a investory. Výše prostředků na rekapitalizaci 

z vlastních zdrojů je klíčovým parametrem pro posuzování rizikovosti obchodování.  Platební 

schopnost musí být základním principem pro evropské banky a jednotný soubor pravidel 

a musí mít klíčový význam při posuzování nutnosti oddělení obchodních činností, navýšení 

kapitálu či snížení rizikové expozice.  

Zpravodaj by rád zdůraznil, že univerzální banka musí nabízet vysoce důvěryhodné 

perspektivy, aby se zajistil respekt vůči směrnici BRRD a její důvěryhodnost, stejně jako 

dodržování požadavku, že žádný akcionář ani investor nesmí doufat ani předpokládat, že 

banku zachrání někdo jiný. Banky spoléhající pouze na kapitál svých vkladatelů musí 

přistoupit k vnitřní rekapitalizaci z těchto zdrojů mnohem dříve než univerzální banky, což 

může vést k systémovému riziku nebo k politickým problémům, které záchraně bank 

z vlastních zdrojů zabrání.  

Je třeba poznamenat, že nic nepoukazuje na to, že obchodování je rizikovější než úvěrování. 

Spíše opak je pravdou. Obchodování je způsobem, jak udržovat likviditu svých aktiv, 

transformovat kapitál na úvěry a riziko úvěrování rozprostřít. Obchodování s krytými 

dluhopisy a opcemi na transparentních trzích je často mnohem bezpečnější než poskytování 

úvěrů nákupním galeriím nebo kancelářským centrům. Obchodování může představovat 

nutný způsob rozprostření a zmírnění rizik, což znamená, že se sníží rizika pro vklady 

a finanční stabilitu.  

Pokud budeme problémy řešit z hlediska rizik a zaměříme-li se na systémová rizika spíše než 

na struktury nebo činnosti, ať už jde o úvěrování či obchodování, můžeme vybudovat 
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mnohem stabilnější finanční systém a položit základy dynamické unii kapitálových trhů, která 

Evropě zajistí likviditu nutnou pro investování a růst, který je dalším předpokladem finanční 

stability. Zajištění této stability je jednou z nejdůležitějších výzev, s níž je třeba se vypořádat, 

má-li se Evropská unie dostat zpět na pozici rostoucího a konkurenceschopného světového 

regionu s vysokou mírou zaměstnanosti a prosperity.  

 

 


