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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, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů 

(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2015)0586), 

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

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0371/2015), 

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. 

března 20161, 

– s ohledem na rozhodnutí ze dne … 2016 o zahájení interinstitucionálních jednání 

o tomto návrhu a o mandátu k těmto jednáním2, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0000/2016), 

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. 

  

                                                 
1 Úř. věst. C 177, 18.5.2016, s. 21. 
2 Úř. věst. C .... 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) V červnu 2015 zpráva pěti předsedů 

na téma „Dokončení hospodářské 

a měnové unie“ poukázala na to, že 

jednotný bankovní systém může skutečně 

existovat, jen pokud bude všude panovat 

stejná důvěra v bezpečnost bankovních 

vkladů bez ohledu na to, v kterém 

členském státě banka působí. To vyžaduje 

jednotný bankovní dohled, jednotné řešení 

krizí bank a jednotné pojištění vkladů. 

Zpráva pěti předsedů proto navrhla 

dokončit bankovní unii zřízením 

evropského systému pojištění vkladů 

(EDIS), spolu s dohledem nad bankami 

a řešením krizí bank třetí pilíř 

plnohodnotné bankovní unie. Je třeba 

přednostně podniknout tímto směrem 

konkrétní kroky, přičemž systém zajištění 

na evropské úrovni pro vnitrostátní 

systémy pojištění vkladů by měl být 

prvním krokem k plně sdílenému přístupu. 

Oblast působnosti tohoto systému zajištění 

by se měla shodovat s oblastí působnosti 

jednotného mechanismu dohledu. 

(5) V červnu 2015 zpráva pěti předsedů 

na téma „Dokončení hospodářské 

a měnové unie“ poukázala na to, že 

jednotný bankovní systém může skutečně 

existovat, jen pokud bude všude panovat 

stejná důvěra v bezpečnost bankovních 

vkladů bez ohledu na to, v kterém 

členském státě banka působí. To vyžaduje 

jednotný bankovní dohled, jednotné řešení 

krizí bank a jednotné pojištění vkladů. 

Zpráva pěti předsedů proto navrhla 

dokončit bankovní unii zřízením 

evropského systému pojištění vkladů 

(EDIS), spolu s dohledem nad bankami 

a řešením krizí bank třetí pilíř 

plnohodnotné bankovní unie. Je třeba 

přednostně podniknout tímto směrem 

konkrétní kroky, přičemž systém zajištění 

na evropské úrovni pro vnitrostátní 

systémy pojištění vkladů by měl být 

prvním krokem. Oblast působnosti tohoto 

systému zajištění by se měla shodovat 

s oblastí působnosti jednotného 

mechanismu dohledu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Ačkoli směrnice 2014/49/EU 

kapacitu vnitrostátních systémů pro 

odškodňování vkladatelů významně 

zlepšuje, jsou zapotřebí účinnější režimy 

pojištění vkladů na úrovni bankovní unie, 

které by zajistily dostatečné finanční 

(8) Ačkoli směrnice 2014/49/EU 

kapacitu vnitrostátních systémů pro 

odškodňování vkladatelů významně 

zlepšuje, jsou zapotřebí účinnější režimy 

pojištění vkladů na úrovni bankovní unie, 

které by zajistily dostatečné finanční 
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prostředky s cílem podpořit důvěru všech 

vkladatelů a ochránit tak finanční stabilitu. 

Evropský systém pojištění vkladů by zvýšil 

odolnost bankovní unie vůči budoucím 

krizím tím, že by rozložil riziko do větší 

šíře a nabídl by rovnou ochranu 

pojištěných vkladatelů a podpořil tak řádné 

fungování vnitřního trhu. 

prostředky s cílem podpořit důvěru všech 

vkladatelů a ochránit tak finanční stabilitu. 

Evropský systém pojištění vkladů by zvýšil 

odolnost bankovní unie vůči budoucím 

krizím a nabídl by rovnou ochranu 

pojištěných vkladatelů a podpořil tak řádné 

fungování vnitřního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Evropský systém pojištění vkladů 

by se měl během několika let postupně 

vyvíjet ze systému zajištění až do podoby 

plně sdíleného systému soupojištění. 

V rámci snah o prohloubení hospodářské 

a měnové unie a práce na zřízení 

mechanismů překlenovacího financování 

určených Jednotnému fondu pro řešení 

krizí a práce na přípravě společné fiskální 

pojistky je tento krok nezbytný pro snížení 

vazeb bank a státu v jednotlivých 

členských státech prostřednictvím opatření 

směřujících ke sdílení rizik mezi všemi 

členskými státy v bankovní unii, a tím i pro 

posílení bankovní unie při plnění jejího 

klíčového cíle. Toto sdílení rizik 

vyplývající z opatření k posílení bankovní 

unie však musí probíhat souběžně 

s opatřeními ke snižování rizik určenými 

k přímějšímu narušení vazby bank a státu. 

(17) Evropský systém pojištění vkladů 

by se mohl během několika let vyvinout ze 

systému zajištění až do podoby systému 

pojištění, pokud a až budou splněny 

podmínky stanovené v tomto nařízení. 

V rámci snah o prohloubení hospodářské 

a měnové unie a práce na přípravě společné 

fiskální pojistky pro Jednotný fond pro 

řešení krizí by tento krok mohl přispět ke 

snížení vazeb bank a státu v jednotlivých 

členských státech prostřednictvím opatření 

směřujícího ke sdílení rizik mezi všemi 

členskými státy v bankovní unii, a tím i pro 

posílení bankovní unie při plnění jejího 

klíčového cíle. Toto sdílení rizik 

vyplývající z opatření k posílení bankovní 

unie však musí probíhat souběžně 

s opatřeními ke snižování rizik určenými 

k přímějšímu narušení vazby bank a státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Evropský systém pojištění vkladů 

by měl být budován ve třech po sobě 

jdoucích fázích, nejprve jako systém 

zajištění, který kryje část deficitu likvidity 

a nadměrných ztrát zúčastněných systémů 

pojištění vkladů, po němž bude následovat 

systém soupojištění, který kryje postupně 

narůstající část deficitu likvidity a ztrát 

zúčastněných systémů pojištění vkladů, 

a konečně systém plného pojištění, který 

kryje veškeré potřeby likvidity a ztrát 

zúčastněných systémů pojištění vkladů. 

(18) Evropský systém pojištění vkladů 

by měl být budován ve dvou fázích, 

nejprve jako systém zajištění, který kryje 

postupně narůstající část deficitu likvidity 

zúčastněných systémů pojištění vkladů, 

a systém pojištění, který kryje postupně 

narůstající část nadměrné ztráty 

zúčastněných systémů pojištění vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Vzhledem k tomu, že fond pro 

pojištění vkladů by ve fázi zajištění 

poskytoval jen doplňkový zdroj 

financování a pouze by oslaboval vazbu 

mezi bankami a jejich příslušným státem, 

aniž by však zajišťoval, aby všichni 

vkladatelé v bankovní unii požívali rovné 

úrovně ochrany, měla by fáze zajištění po 

třech letech postupně přerůst do systému 

soupojištění a nakonec do plně sdíleného 

systému pojištění vkladů. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Ačkoli by fáze zajištění 

a soupojištění sdílely mnoho společných 

prvků, které by zabezpečovaly 

bezproblémový postupný vývoj, výplaty ve 

fázi soupojištění by se dělily mezi 

vnitrostátní systém pojištění vkladů a fond 

pro pojištění vkladů od prvního eura 

ztráty. Poměrný příspěvek fondu pro 

pojištění vkladů by postupně narůstal až 

na 100 procent, což by po čtyřech letech 

vedlo k plnému sdílení rizika vkladatelů 

v celé bankovní unii. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Do evropského systému pojištění 

vkladů by měla být zabudována ochranná 

opatření, která by omezila riziko morálního 

hazardu a zajistila, aby evropský systém 

pojištění vkladů poskytoval krytí jen tehdy, 

pokud budou vnitrostátní systémy pojištění 

vkladů jednat obezřetně. Za prvé by 

vnitrostátní systémy pojištění vkladů měly 

plnit své povinnosti podle tohoto nařízení, 

směrnice 2014/49/EU a ostatních 

příslušných právních předpisů EU, zejména 

svou povinnost vytvářet své vlastní 

finanční zdroje v souladu s článkem 10 

směrnice 2014/49/EU, jak dále upřesňuje 

toto nařízení. Aby mohly využít krytí 

z evropského systému pojištění vkladů, 

musí zúčastněné systémy pojištění vkladů 

získat příspěvky předem v souladu s přesně 

určeným postupem financování. To rovněž 

znamená, že možnost snížení cílové úrovně 

v souladu s čl. 10 odst. 6 směrnice 

2014/49/EU již není k dispozici, chtějí-li 

(22) Do evropského systému pojištění 

vkladů by měla být zabudována ochranná 

opatření, která by omezila riziko morálního 

hazardu a zajistila, aby evropský systém 

pojištění vkladů poskytoval krytí jen tehdy, 

pokud budou vnitrostátní systémy pojištění 

vkladů jednat obezřetně. Za prvé by 

vnitrostátní systémy pojištění vkladů měly 

plnit své povinnosti podle tohoto nařízení, 

směrnice 2014/49/EU a ostatních 

příslušných právních předpisů EU, zejména 

svou povinnost vytvářet své vlastní 

finanční zdroje v souladu s článkem 10 

směrnice 2014/49/EU, jak dále upřesňuje 

toto nařízení. Aby mohly využít krytí 

z evropského systému pojištění vkladů, 

musí zúčastněné systémy pojištění vkladů 

získat příspěvky předem v souladu s přesně 

určeným postupem financování. To rovněž 

znamená, že možnost snížení cílové úrovně 

v souladu s čl. 10 odst. 6 směrnice 

2014/49/EU již není k dispozici, chtějí-li 
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systémy pojištění vkladů využít 

evropského systému pojištění vkladů. Za 

druhé by vnitrostátní systém pojištění 

vkladů měl v případě výplaty nebo použití 

finančních prostředků na řešení krize sám 

nést spravedlivý podíl ztráty. Proto by měl 

být povinen vybírat od svých členů 

následné příspěvky na doplňování svého 

fondu a splátky evropskému systému 

pojištění vkladů v rozsahu, v jakém daný 

systém na počátku obdržel financování nad 

rámec podílu na ztrátě, který má evropský 

systém pojištění vkladů nést. Za třetí, po 

provedení výplaty by měl vnitrostátní 

systém pojištění vkladů maximalizovat 

příjmy z konkursní podstaty a provést 

splátku výboru a výbor by měl mít 

dostatečné pravomoci, aby chránil svá 

práva. Za čtvrté, výbor by měl mít 

pravomoci získat zpět veškeré finanční 

prostředky nebo jejich část v případě, že 

zúčastněný systém pojištění vkladů nesplní 

své hlavní povinnosti. 

systémy pojištění vkladů využít 

evropského systému pojištění vkladů. Za 

druhé by vnitrostátní systém pojištění 

vkladů měl v případě výplaty nebo použití 

finančních prostředků na řešení krize sám 

nést spravedlivý podíl ztráty. Proto by měl 

být povinen provádět splátky evropskému 

systému pojištění vkladů v rozsahu, 

v jakém daný systém na počátku obdržel 

financování nad rámec podílu na ztrátě, 

který má evropský systém pojištění vkladů 

nést. Za třetí, po provedení výplaty by měl 

vnitrostátní systém pojištění vkladů 

maximalizovat příjmy z konkursní podstaty 

a provést splátku výboru a výbor by měl 

mít dostatečné pravomoci, aby chránil svá 

práva. Za čtvrté, výbor by měl mít 

pravomoci získat zpět veškeré finanční 

prostředky nebo jejich část v případě, že 

zúčastněný systém pojištění vkladů nesplní 

své hlavní povinnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Fond pro pojištění vkladů je 

nezbytným prvkem, bez něhož nelze 

dosáhnout postupného budování 

evropského systému pojištění vkladů. 

Rozdílné vnitrostátní systémy financování 

by nezajistily homogenní pojištění vkladů 

v celé bankovní unii. Ve všech třech fázích 

by měl fond pro pojištění vkladů pomoci 

zajistit stabilizování úlohy systémů 

pojištění vkladů, jednotně vysokou úroveň 

ochrany pro všechny vkladatele 

v harmonizovaném rámci v celé Unii a měl 

by zamezit vzniku překážek pro výkon 

základních svobod nebo narušení 

(23) Fond pro pojištění vkladů je 

nezbytným prvkem, bez něhož nelze 

dosáhnout budování evropského systému 

pojištění vkladů. Rozdílné vnitrostátní 

systémy financování by samy nezajistily 

homogenní pojištění vkladů v celé 

bankovní unii. V obou dvou fázích by měl 

fond pro pojištění vkladů pomoci zajistit 

stabilizování úlohy zúčastněných systémů 

pojištění vkladů, jednotně vysokou úroveň 

ochrany pro všechny vkladatele 

v harmonizovaném rámci v celé Unii a měl 

by zamezit vzniku překážek pro výkon 

základních svobod nebo narušení 
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hospodářské soutěže na vnitřním trhu 

v důsledku rozdílné míry ochrany na 

vnitrostátní úrovni. 

hospodářské soutěže na vnitřním trhu 

v důsledku rozdílné míry ochrany na 

vnitrostátní úrovni. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Fond pro pojištění vkladů by měl 

být financován přímými příspěvky bank. 

Rozhodnutí přijatá v rámci evropského 

systému pojištění vkladů, která vyžadují 

použití fondu pro pojištění vkladů nebo 

vnitrostátního systému pojištění vkladů, by 

neměla představovat zásah do fiskálních 

pravomocí členských států. V tomto ohledu 

by měla být považována za zásah do 

rozpočtové svrchovanosti a fiskálních 

pravomocí členských států pouze 

mimořádná veřejná finanční podpora. 

(24) Fond pro pojištění vkladů by měl 

být financován příspěvky zúčastněných 

systémů pojištění vkladů. Rozhodnutí 

přijatá v rámci evropského systému 

pojištění vkladů, která vyžadují použití 

fondu pro pojištění vkladů nebo 

vnitrostátního systému pojištění vkladů, by 

neměla představovat zásah do fiskálních 

pravomocí členských států. V tomto ohledu 

by měla být považována za zásah do 

rozpočtové svrchovanosti a fiskálních 

pravomocí členských států pouze 

mimořádná veřejná finanční podpora. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Toto nařízení stanoví způsoby 

použití fondu pro pojištění vkladů a obecná 

kritéria určující stanovení a výpočet 

příspěvků předem a následných příspěvků 

a vymezuje pravomoci výboru při 

využívání a řízení fondu pro pojištění 

vkladů. 

(25) Toto nařízení stanoví způsoby 

použití fondu pro pojištění vkladů a obecná 

kritéria určující stanovení a výpočet 

příspěvků předem a vymezuje pravomoci 

výboru při využívání a řízení fondu pro 

pojištění vkladů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Příspěvky k financování fondu pro 

pojištění vkladů by byly vybírány přímo od 

bank. Výbor by vybíral příspěvky 

a zajišťoval správu fondu pro pojištění 

vkladů, zatímco vnitrostátní systémy 

pojištění vkladů by nadále vybíraly 

vnitrostátní příspěvky a zajišťovaly správu 

vnitrostátních fondů. Aby byly zajištěny 

spravedlivé a harmonizované příspěvky 

pro zúčastněné banky a pobídky k činnosti 

na základě modelu, který představuje nižší 

riziko, měly by být příspěvky do 

evropského systému pojištění vkladů i do 

vnitrostátních systémů pojištění vkladů 

vypočítávány na základě pojištěných 

vkladů a faktoru korekce o riziko každé 

banky. Během doby zajištění by měl faktor 

korekce o riziko zohledňovat stupeň rizika 

banky ve vztahu ke všem ostatním bankám 

přidruženým k témuž zúčastněnému 

systému pojištění vkladů. Jakmile bude 

dosaženo fáze soupojištění, měl by faktor 

korekce o riziko přihlížet ke stupni rizika 

banky ve vztahu ke všem ostatním 

bankám usazeným v zúčastněných 

členských státech. Tím by se zajistilo, aby 

evropský systém pojištění vkladů byl pro 

banky a vnitrostátní systémy pojištění 

vkladů nákladově neutrální, a předešlo by 

se přerozdělování příspěvků ve fázi 

budování fondu pro pojištění vkladů. 

(26) Příspěvky k financování fondu pro 

pojištění vkladů by byly vybírány od 

zúčastněných systémů pojištění vkladů. 

Výbor by vybíral příspěvky a zajišťoval 

správu fondu pro pojištění vkladů, zatímco 

vnitrostátní systémy pojištění vkladů by 

nadále vybíraly vnitrostátní příspěvky 

a zajišťovaly správu vnitrostátních fondů 

s použitím své vlastní metodiky. Aby byly 

zajištěny spravedlivé a harmonizované 

příspěvky pro zúčastněné systémy pojištění 

vkladů a pobídky k činnosti na základě 

modelu, který představuje nižší riziko, 

měly by být příspěvky do evropského 

systému pojištění vkladů i do vnitrostátních 

systémů pojištění vkladů vypočítávány na 

základě pojištěných vkladů a faktoru 

korekce o riziko každého zúčastněného 

systému pojištění vkladů. V obou fázích 

by měl faktor korekce o riziko zohledňovat 

stupeň rizika zúčastněného systému 

pojištění vkladů a k němu přidružených 

úvěrových institucí ve vztahu ke všem 

ostatním zúčastněným systémům pojištění 

vkladů a k nim přidruženým úvěrovým 

institucím usazeným v zúčastněných 

členských státech. Tím by se zajistilo, aby 

evropský systém pojištění vkladů byl pro 

banky a vnitrostátní systémy pojištění 

vkladů nákladově neutrální, a předešlo by 

se přerozdělování příspěvků ve fázi 

budování fondu pro pojištění vkladů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) V zásadě by měly být příspěvky 

získávány především z příslušného odvětví, 

a to nezávisle na jakékoli případné operaci 

řešení krize. Nepostačují-li předem získané 

příspěvky ke krytí ztrát či nákladů 

vzniklých využitím fondu pro pojištění 

vkladů, měly by se vybrat další příspěvky 

na úhradu dodatečných nákladů nebo 

ztrát. Fond pro pojištění vkladů by měl 

být dále schopen sjednávat půjčky nebo 

jiné formy podpory u úvěrových institucí, 

finančních institucí nebo jiných třetích 

stran v případě, že příspěvky předem 

a následné příspěvky nejsou okamžitě 

k dispozici nebo nestačí k pokrytí výdajů 

vzniklých při použití fondu pro pojištění 

vkladů v souvislosti s opatřeními pojištění 

vkladů. 

(27) V zásadě by měly být příspěvky 

získávány především z příslušného odvětví, 

a to nezávisle na jakékoli případné operaci 

řešení krize. Nepostačují-li předem získané 

příspěvky ke krytí ztrát či nákladů 

vzniklých využitím fondu pro pojištění 

vkladů, měl by být výbor schopen 

sjednávat půjčky nebo jiné formy podpory 

u úvěrových institucí, finančních institucí 

nebo jiných třetích stran v případě, že 

příspěvky předem a následné příspěvky 

nejsou okamžitě k dispozici nebo nestačí 

k pokrytí výdajů vzniklých při použití 

fondu pro pojištění vkladů v souvislosti 

s opatřeními pojištění vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Za účelem dosažení kritického 

množství a zamezení procyklickým 

efektům, k nimž by došlo, pokud by se 

fond pro pojištění vkladů musel v situaci 

systémové krize spoléhat výlučně na 

následné příspěvky, je nezbytné, aby 

finanční prostředky fondu pro pojištění 

vkladů dostupné předem dosahovaly 

přinejmenším určité minimální cílové 

úrovně. 

(28) Za účelem dosažení kritického 

množství a zamezení procyklickým 

efektům, k nimž by došlo, pokud by se 

fond pro pojištění vkladů musel v situaci 

systémové krize spoléhat na následné 

příspěvky, je nezbytné, aby finanční 

prostředky fondu pro pojištění vkladů 

dostupné předem dosahovaly přinejmenším 

určité minimální cílové úrovně. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Výchozí a cílová úroveň fondu pro 

pojištění vkladů by měla být stanovena 

jako procentní podíl celkových 

minimálních cílových hodnot zúčastněných 

systémů pojištění vkladů. Postupně by 

měla dosáhnout 20 % čtyř devítin součtu 

minimálních cílových úrovní do konce 

období zajištění a součtu všech 

minimálních cílových úrovní do konce 

období soupojištění. Možnost požádat 

o souhlas s povolením nižší cílové úrovně 

v souladu s čl. 10 odst. 6 směrnice 

2014/49/EU by neměla být zvažována při 

stanovování výchozí nebo konečné úrovně 

fondu pro pojištění vkladů. Měla by být 

stanovena přiměřená lhůta pro dosažení 

cílové úrovně fondu pro pojištění vkladů. 

(29) Cílová úroveň fondu pro pojištění 

vkladů by měla být stanovena jako 

procentní podíl celkových minimálních 

cílových hodnot zúčastněných systémů 

pojištění vkladů. Cílová úroveň fondu pro 

pojištění vkladů by měla dosáhnout 50 % 
součtu minimálních cílových úrovní, 

kterých mají zúčastněné systémy pojištění 

vkladů dosáhnout podle prvního 

pododstavce čl. 10 odst. 2 směrnice 

2014/49/EU. Možnost požádat o souhlas 

s povolením nižší cílové úrovně v souladu 

s čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/49/EU by 

neměla být zvažována při stanovování 

výchozí nebo konečné úrovně fondu pro 

pojištění vkladů. Měla by být stanovena 

přiměřená lhůta pro dosažení cílové úrovně 

fondu pro pojištění vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 46 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(46) Aby evropský systém pojištění 

vkladů účinně fungoval ke dni [….], měla 

by se ustanovení týkající se platby 

příspěvků do fondu pojištění vkladů, 

zřízení všech příslušných postupů 

a veškerých dalších provozních 

a institucionálních aspektů použít od XX. 

(46) Aby evropský systém pojištění 

vkladů účinně fungoval ke dni 1. ledna 

2019, měla by se ustanovení týkající se 

platby příspěvků do fondu pojištění vkladů, 

zřízení všech příslušných postupů 

a veškerých dalších provozních 

a institucionálních aspektů použít od 3. 

července 2017. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 1 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě toho toto nařízení zřizuje 

evropský systém pojištění vkladů (EDIS) 

ve třech po sobě jdoucích fázích: 

2. Kromě toho toto nařízení zřizuje 

evropský systém pojištění vkladů (EDIS) 

ve dvou fázích: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- systém zajištění, který v určitém 

rozsahu poskytuje financování a kryje 

část ztrát zúčastněných systémů pojištění 

vkladů v souladu s článkem 41a, 

- systém zajištění, který v postupně 

narůstající míře poskytuje podporu 

likvidity pro zúčastněné systémy pojištění 

vkladů v souladu s článkem 41c, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- systém soupojištění, který 

v narůstajícím rozsahu poskytuje 

financování a kryje ztráty zúčastněných 

systémů pojištění vkladů v souladu 

vypouští se 
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s článkem 41c, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 1 – odst. 2 – odrážka 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- systém plného pojištění, který 

poskytuje financování a kryje ztráty 

zúčastněných systémů pojištění vkladů 

v souladu s článkem 41e. 

- systém pojištění, který kryje deficit 

likvidity a kryje postupně narůstající výši 

nadměrné ztráty zúčastněných systémů 

pojištění vkladů v souladu s článkem 41h 

a článku 41ha. 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 57 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(57) „disponibilními finančními 

prostředky fondu pro pojištění vkladů“ 

hotovost, vklady a nízkoriziková aktiva, jež 

lze zlikvidnit ve lhůtě nepřesahující lhůtu 

stanovenou v čl. 8 odst. 1 směrnice 

2014/49/EU.“; 

(57) „disponibilními finančními 

prostředky fondu pro pojištění vkladů“ 

hotovost, vklady, neodvolatelné platební 

přísliby zúčastněných systémů pojištění 

vkladů a nízkoriziková aktiva, jež lze 

zlikvidnit ve lhůtě nepřesahující lhůtu 

stanovenou v čl. 8 odst. 1 směrnice 

2014/49/EU.“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 a – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Částečné financování a krytí nadměrné 

ztráty 

Podpora v oblasti likvidity 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Od data použitelnosti stanoveného 

v čl. 99 odst. 5a jsou zúčastněné systémy 

pojištění vkladů zajištěny evropským 

systémem pojištění vkladů v souladu 

s touto kapitolou na dobu tří let („období 

zajištění“). 

1. Zúčastněné systémy pojištění 

vkladů jsou zajištěny evropským systémem 

pojištění vkladů v souladu s touto 

kapitolou na dobu nejméně pěti let od 1. 

ledna 2019 až do začátku období pojištění 

uvedeného v kapitole 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě, že pro zúčastněný 

systém pojištění vkladů nastane událost 

zakládající výplatu nebo je systém využit 

při řešení krize v souladu s článkem 79 

tohoto nařízení, může žádat o financování 

2. Pokud pro zúčastněný systém 

pojištění vkladů nastane událost zakládající 

výplatu nebo je systém využit při řešení 

krize v souladu s článkem 79 tohoto 

nařízení, může žádat o financování z fondu 
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z fondu pro pojištění vkladů až do výše 20 

% svého deficitu likvidity ve smyslu 

článku 41b. 

pro pojištění vkladů pro svůj deficit 

likvidity ve smyslu článku 41b. Podíl na 

krytí deficitu likvidity, který může 

zúčastněný systém pojištění vkladů žádat 

z fondu pro pojištění vkladů, je uveden 

v odstavci 2a. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 a – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2 a. Podíl na krytí podle druhého 

odstavce se během období zajištění zvyšuje 

takto: 

 - v prvním roce období zajištění činí 

20 %, 

 - ve druhém roce období zajištění 

činí 40 %, 

 - ve třetím roce období zajištění činí 

60 %, 

 - ve čtvrtém roce období zajištění 

činí 80 %, 

 - v pátém roce a v následujících 

letech období zajištění činí 100 %. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 a – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Fond pro pojištění vkladů kryje 

rovněž 20 % nadměrné ztráty 

zúčastněného systému pojištění vkladů ve 

smyslu článku 41c. Zúčastněný systém 

pojištění vkladů splatí částku financování, 

kterou získal podle odstavce 2 tohoto 

článku, sníženou o částku krytí nadměrné 

ztráty postupem stanoveným v článku 41o. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Ani financování, ani krytí 

nadměrné ztráty nepřekročí 20 % prvotní 

cílové úrovně fondu pro pojištění vkladů 

ve smyslu čl. 74b odst. 1 tohoto nařízení, 

nebo desetinásobek cílové úrovně 

zúčastněného systému pojištění vkladů ve 

smyslu prvního pododstavce čl. 10 odst. 2 

směrnice 2014/49/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 b – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) částku mimořádných příspěvků ve 

smyslu čl. 10 odst. 8 směrnice 

vypouští se 
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2014/49/EU, které zúčastněný systém 

pojištění vkladů může získat do tří dnů od 

události zakládající výplatu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 41 c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 41c vypouští se 

Nadměrná ztráta  

1. V případě, že pro zúčastněný 

systém pojištění vkladů nastane událost 

zakládající výplatu, vypočítá se jeho 

nadměrná ztráta jako celková částka, 

kterou splatil věřitelům podle článku 8 

směrnice 2014/49/EU, snížená o 

 

a) částku, kterou zúčastněný systém 

pojištění vkladů získal zpět vstupem do 

práv vkladatelů v likvidačním nebo 

reorganizačním řízení podle první věty čl. 

9 odst. 2 směrnice 2014/49/EU; 

 

b) částku disponibilních finančních 

prostředků, které by zúčastněný systém 

pojištění vkladů měl v okamžiku události 

zakládající výplatu mít, pokud by získal 

příspěvky předem podle článku 41j; 

 

c) částku následných příspěvků, které 

může zúčastněný systém pojištění vkladů 

získat podle první věty prvního 

pododstavce čl. 10 odst. 8 směrnice 

2014/49/EU do jednoho kalendářního 

roku, která obsahuje částku získanou 

podle čl. 41b odst. 1 písm. b) tohoto 

nařízení. 

 

2. V případě, že jsou fondy 

zúčastněného systému pojištění vkladů 

využity při postupu řešení krize, je jeho 
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nadměrnou ztrátou částka, kterou určí 

orgán příslušný k řešení krize v souladu 

s článkem 79, snížená o 

a) částku případného rozdílu 

uhrazeného zúčastněnému systému 

pojištění vkladů v souladu s článkem 75 

směrnice 2014/59/EU; a 

 

b) částku disponibilních finančních 

prostředků, které by zúčastněný systém 

pojištění vkladů měl v okamžiku závěru 

o řešení krize mít, pokud by získal 

příspěvky předem podle článku 41j. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Kapitola 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kapitola 2 vypouští se 

Soupojištění  

[...]  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Kapitola 3 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Plné pojištění Pojištění 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 41 g a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 41ga 

 Vstup této kapitoly v platnost 

 1. Tato kapitola vstoupí v platnost 

nejdříve k nejpozdějšímu z těchto dat: 

a) datum použitelnosti, popřípadě 

skončení období provedení mezinárodního 

standardu pro celkovou kapacitu bank 

absorbovat ztráty (TLAC), pro globálně 

systémově důležité banky (G-SIBs) 

a revidovaných pravidel pro minimální 

požadavek na kapitál a způsobilé závazky 

(MREL) pro všechny úvěrové instituce 

přidružené k zúčastněným systémům 

pojištění vkladů; 

b) datum použitelnosti, popřípadě 

skončení období provedení insolvenčního 

rankingu úvěrových institucí, 

harmonizovaného na úrovni Unie, ve 

vztahu k podřízenému dluhu; 

c) datum použitelnosti, popřípadě 

skončení období provedení rámce pro 

úpadek podniků, harmonizovaného na 

úrovni Unie, v souvislosti s brzkou 

restrukturalizací společností s cílem 

zabránit problému úvěrů v selhání nebo 

tento naléhavý problém lépe zvládnout; 

d) datum použitelnosti, popřípadě 

skončení období provedení aktu, kterým 

se mění nařízení (EU) č. 575/2013 

a směrnice 2013/36/EU, jehož výsledkem 

je závazný požadavek týkající se míry 

zadlužení pro globální systémově důležité 

banky.  

2. Aniž je dotčen odstavec 1, je 

Komise zmocněna přijmout akt 
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v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 93 s cílem doplnit toto nařízení 

stanovením přesného data použitelnosti 

této kapitoly. Toto zmocnění je založeno 

na ověření – které bude provedeno v roce 

2023 – toho, že jsou splněny tyto 

podmínky: 

a) Komise do 31. prosince 2021 

dokončí přezkum architektury evropského 

dohledu nad úvěrovými institucemi, jehož 

důsledkem bude uplatňování právních 

zavádějících pro orgány dohledu a orgány 

pro řešení problémů bank pravomoci 

moratoria ve vztahu k úvěrovým 

institucím přidružených k zúčastněným 

systémům pojištění vkladů; 

b) v roce 2023 dodržují všechny 

úvěrové instituce minimální kapitálové 

požadavky v základním scénáři přezkumu 

kvality aktiv pro úvěrové instituce 

přidružené k zúčastněným systémům 

pojištění vkladů; 

c) do 31. prosince 2023 zveřejní 

Komise posouzení dopadu v souvislosti se 

vstupem této kapitoly v platnost;  

d)  do 31. prosince 2023 minimálně 

proběhnou důkladné úvahy 

o mezinárodních standardech pro 

obezřetnostní zacházení se státními 

dluhopisy drženými úvěrovými 

institucemi. 

Výše uvedený akt v přenesené pravomoci 

stanoví datum vstupu této kapitoly 

v platnost, které ovšem v žádném případě 

nebude dřívější než 1. leden 2024, a pokud 

bude toto datum překročeno, nesmí být 

datum vstupu v platnost pozdější než jeden 

rok poté, co budou splněny všechny 

podmínky tohoto článku. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Tento článek bude vložen na začátek kapitoly 3. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 h – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Financování a krytí ztráty Podpora v oblasti likvidity a krytí 

nadměrné ztráty 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41h – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Od konce období soupojištění je 

zúčastněný systém pojištění vkladů plně 

pojištěn evropským systémem pojištění 

vkladů v souladu s touto kapitolou. 

1. Od začátku období pojištění jsou 

zúčastněné systémy pojištění vkladů plně 

pojištěny evropským systémem pojištění 

vkladů v souladu s touto kapitolou. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 h – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě, že pro zúčastněný 

systém pojištění vkladů nastane událost 

zakládající výplatu nebo je systém využit 

při řešení krize v souladu s článkem 109 

směrnice 2014/59/EU nebo s článkem 79 

tohoto nařízení, může žádat o financování 

své potřeby likvidity z fondu pro pojištění 

vkladů ve smyslu článku 41f tohoto 

nařízení. 

2. V případě, že pro zúčastněný 

systém pojištění vkladů nastane událost 

zakládající výplatu nebo je systém využit 

při řešení krize v souladu s článkem 109 

směrnice 2014/59/EU nebo s článkem 79 

tohoto nařízení, může žádat o financování 

svého deficitu likvidity z fondu pro 

pojištění vkladů ve smyslu článku 41b 

tohoto nařízení. Podíl krytí deficitu 

likvidity, který může zúčastněný systém 

pojištění vkladů žádat z fondu pro 

pojištění vkladů, je 100 %. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 h – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Fond pro pojištění vkladů kryje 

rovněž ztrátu zúčastněného systému 

pojištění vkladů ve smyslu článku 41g. 

Zúčastněný systém pojištění vkladů splatí 

částku financování, kterou získal podle 

odstavce 2, sníženou o částku krytí ztráty 

postupem stanoveným v článku 41o. 

3. V případě, že pro zúčastněný 

systém pojištění vkladů nastane událost 

zakládající výplatu nebo je systém využit 

při řešení krize v souladu s článkem 109 

směrnice 2014/59/EU nebo s článkem 79 

tohoto nařízení, může žádat o financování 

určitého podílu nadměrné ztráty z fondu 

pro pojištění vkladů v souladu s článkem 

41ha. Podíl krytí nadměrné ztráty, který 

může zúčastněný systém pojištění vkladů 

žádat z fondu pro pojištění vkladů, je 

uveden v odstavci 3a tohoto článku. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 h – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Podíl na krytí podle odstavce 3 se 

během období pojištění zvyšuje takto: 

 - v prvním roce období pojištění činí 

20 %, 

 - ve druhém roce období pojištění 

činí 40%, 

 - ve třetím roce období pojištění činí 

60 %, 

 - ve čtvrtém roce období pojištění 

činí 80 %, 

 - v pátém roce a v následujících 

letech období pojištění činí 100%. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 41 h a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 41ha 

 Nadměrná ztráta 

 Pokud pro zúčastněný systém pojištění 

vkladů nastane událost zakládající 

výplatu, vypočítá se jeho nadměrná ztráta 

jako celková částka, kterou splatil 

věřitelům podle článku 8 směrnice 

2014/49/EU, snížená o 

 a) částku, kterou zúčastněný systém 
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pojištění vkladů získal zpět vstupem do 

práv vkladatelů v likvidačním nebo 

reorganizačním řízení podle první věty čl. 

9 odst. 2 směrnice 2014/49/EU; a 

 b) částku disponibilních finančních 

prostředků, které by zúčastněný systém 

pojištění vkladů měl v okamžiku události 

zakládající výplatu mít, pokud by získal 

příspěvky předem podle článku 41j. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 41 j – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zúčastněný systém pojištění vkladů 

bude během roku následujícího po níže 

uvedených datech zajištěn, spolupojištěn 

nebo plně pojištěn evropským systémem 

pojištění vkladů, jestliže do tohoto data 

jeho disponibilní finanční prostředky 

získané prostřednictvím příspěvků podle čl. 

10 odst. 1 směrnice 2014/49/EU dosáhnou 

nejméně následujících procentních podílů 

z celkové částky pojištěných vkladů všech 

úvěrových institucí přidružených 

k zúčastněnému systému pojištění vkladů: 

1. Zúčastněný systém pojištění vkladů 

bude během roku následujícího po níže 

uvedených datech zajištěn nebo pojištěn 

evropským systémem pojištění vkladů, 

jestliže do tohoto data jeho disponibilní 

finanční prostředky získané 

prostřednictvím příspěvků podle čl. 10 

odst. 1 směrnice 2014/49/EU dosáhnou 

nejméně následujících procentních podílů 

z celkové částky pojištěných vkladů všech 

úvěrových institucí přidružených 

k zúčastněnému systému pojištění vkladů: 

- do 3. července 2017: 0,14 %; - do 3. července 2017: 0,05 %; 

- do 3. července 2018: 0,21 %; - do 3. července 2018: 0,1 %; 

- do 3. července 2019: 0,28 %; - do 3. července 2019: 0,15 %; 

- do 3. července 2020: 0,28 %; - do 3. července 2020: 0,2 %; 

- do 3. července 2021: 0,26 %; - do 3. července 2021: 0,25 %; 

- do 3. července 2022: 0,20 %; - do 3. července 2022: 0,3 %; 

- do 3. července 2023: 0,11 %; - do 3. července 2023: 0,35 %; 

- do 3. července 2024: 0 %. - do 3. července 2024: 0,4 %. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 l – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v případě události zakládající 

výplatu o odhadu mimořádných 

příspěvků, které může systém shromáždit 

do tří dnů od dané události; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 m – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případě, že byl výbor před 

oznámením nebo souběžně s oznámením 

podle odstavce 1 informován v souladu 

s článkem 41k o jedné nebo více 

pravděpodobných událostech 

zakládajících výplatu nebo použitích při 

řešení krize, může prodloužit lhůtu 

uvedenou v odstavci 1 až na sedm dnů. 

Jestliže jsou v této prodloužené lhůtě 

oznámeny v souladu s článkem 41k další 

události zakládající výplatu nebo použití 

při řešení krize a celkové financování, 

které by bylo možné požadovat z fondu pro 

pojištění vkladů, by mohlo překročit 

disponibilní finanční prostředky fondu, 

bude se financování poskytnuté pro 

každou oznámenou událost zakládající 

výplatu nebo použití při řešení krize 

rovnat dostupným finančním prostředkům 

fondu pro pojištění vkladů vynásobeným 

vypouští se 
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podílem částek a) a b): 

a) částka financování, kterou by 

mohl každý příslušný zúčastněný systém 

pojištění vkladů požadovat z fondu pro 

pojištění vkladů pro událost zakládající 

výplatu nebo použití při řešení krize, 

pokud by neexistovala žádná oznámená 

událost zakládající výplatu nebo 

oznámené použití při řešení krize; 

 

b) součet všech částek financování, 

které by mohl příslušný zúčastněný systém 

pojištění vkladů požadovat z fondu pro 

pojištění vkladů pro každou událost 

zakládající výplatu nebo každé použití při 

řešení krize, pokud by neexistovala žádná 

oznámená událost zakládající výplatu 

nebo oznámené použití při řešení krize. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že po každé výplatě prostředků z fondu pro pojištění vkladů musí výbor 

získat alternativním způsobem (například na kapitálových trzích s použitím 

superpreferovaných vkladů jako kolaterálu) stejnou částku finančních prostředků, u níž 

zúčastněný systém pojištění vkladů nese náklady na sjednání úvěru, mělo by se ke každé 

výplatě jako takové přistupovat naprosto stejně a není třeba prodlužovat lhůtu podle odstavce 

1. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 m – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Výbor neprodleně informuje 

zúčastněný systém pojištění vkladů o svém 

rozhodnutí podle odstavců 1 a 2. 

Zúčastněný systém pojištění vkladů může 

do 24 hodin od okamžiku, kdy byl 

vyrozuměn, požádat o přezkum rozhodnutí 

výboru. Uvede důvody, proč považuje 

změnu rozhodnutí výboru za nezbytnou, 

zejména pokud jde o rozsah krytí 

3. Výbor neprodleně informuje 

zúčastněný systém pojištění vkladů o svém 

rozhodnutí podle odstavce 1. Zúčastněný 

systém pojištění vkladů může do 24 hodin 

od okamžiku, kdy byl vyrozuměn, požádat 

o přezkum rozhodnutí výboru. Uvede 

důvody, proč považuje změnu rozhodnutí 

výboru za nezbytnou, zejména pokud jde 

o rozsah krytí evropským systémem 
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evropským systémem pojištění vkladů. 

Výbor přijme rozhodnutí o žádosti během 

dalších 24 hodin. 

pojištění vkladů. Výbor přijme rozhodnutí 

o žádosti během dalších 24 hodin. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 n – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) finanční prostředky budou splatné 

okamžitě po rozhodnutí výboru podle 

článku 41m. 

b) finanční prostředky budou splatné 

do jednoho pracovního dne od rozhodnutí 

výboru podle článku 41m. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 4 1n – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) výbor do tří měsíců od rozhodnutí 

podle článku 41m zavede splátkový plán, 

kterým se zajistí, že zúčastněný systém 

pojištění vkladů uhradí financování, jež 

mu výbor poskytl podle článku 41n, v plné 

výši do šesti let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 
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 CS 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Splacení financování a určení nadměrné 

ztráty a ztráty 

Splacení financování a určení nadměrné 

ztráty 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zúčastněný systém pojištění vkladů 

splatí financování, které výbor poskytl 

podle článku 41n, snížené o částku 

případného krytí nadměrné ztráty v případě 

krytí podle článku 41a nebo případného 

krytí ztráty v případě krytí podle článku 

41d nebo článku 41h. 

1. Zúčastněný systém pojištění vkladů 

splatí financování, které výbor poskytl 

podle článku 41n, snížené o částku 

případného krytí nadměrné ztráty v případě 

krytí podle článku 41h a článku 41ha. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Splátkový plán, jejž výbor původně 

zavedl v souladu s článkem 41n, se v co 

největší míře zakládá na očekávaných 

zpětných úhradách z insolvenčního řízení 

či postupu řešení krize dotčené úvěrové 

instituce. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Pro splátkový plán platí 

následující podmínky: 

 a)  minimální roční splátka ze strany 

zúčastněného systému pojištění vkladů 

činí 10 % financování, které výbor poskytl 

podle článku 41n; a 

 b)  výbor každoročně přehodnotí výši 

očekávaných zpětných úhrad a v souladu 

s tímto přehodnocením upraví splátkový 

plán pro zbývající roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do ukončení úpadkového řízení 

nebo postupu řešení krize výbor 

každoročně určí částku, kterou již 

zúčastněný systém pojištění vkladů vymohl 

v úpadkovém řízení, nebo již uhradil 

v souladu s článkem 75 směrnice 

2014/59/EU. Zúčastněný systém pojištění 

vkladů poskytne výboru veškeré informace 

nezbytné k tomuto rozhodnutí. Zúčastněný 

systém pojištění vkladů zaplatí výboru 

podíl na této částce odpovídající podílu, 

který kryje evropský systém pojištění 

2. Do ukončení úpadkového řízení 

nebo postupu řešení krize výbor 

každoročně určí částku, kterou již 

zúčastněný systém pojištění vkladů vymohl 

v úpadkovém řízení, nebo již uhradil 

v souladu s článkem 75 směrnice 

2014/59/EU. Zúčastněný systém pojištění 

vkladů poskytne výboru veškeré informace 

nezbytné k tomuto rozhodnutí. 
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vkladů v souladu s články 41a, 41d nebo 

41h. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V případě krytí podle článku 41a 

zúčastněný systém pojištění vkladů uhradí 

výboru do konce prvního kalendářního 

roku po poskytnutí financování rovněž 

částku rovnou následným příspěvkům, 

které může zúčastněný systém pojištění 

vkladů získat během jednoho 

kalendářního roku podle čl. 10 odst. 8 

prvního pododstavce první věty směrnice 

2014/49/EU, sníženou o částku 

následných příspěvků získaných v souladu 

s čl. 41b odst. 1 písm. b) tohoto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V případě krytí v období zajištění 

výbor při svém každoročním hodnocení 

očekávaných zpětných úhrad od dotčené 

úvěrové instituce určí také míru 

očekávané nadměrné ztráty. Na základě 

tohoto hodnocení bude splátkový plán 

upraven tak, aby bylo možné plně splatit 
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všechny podfondy, jak je uvedeno v čl. 74a 

odst. 3a. 

 To se týká jakýchkoli splátek a nových 

příspěvků, jež mají zúčastněné systémy 

pojištění vkladů získat pro své vlastní 

podfondy, aby se v případě nadměrné 

ztráty zajistilo, že cílová úroveň 

financování z fondu pro pojištění vkladů 

bude zachována po stejné období šesti let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Splátkový plán rovněž stanoví 

postup splácení, na jehož základě se 

zúčastněný systém pojištění vkladů 

navrátí na svou cílovou úroveň, jak se 

uvádí v článku 41j. 

 Minimální roční zpětná úhrada 

zúčastněného systému pojištění vkladů 

pro návrat k cílové úrovni činí 0,05 % 

z pojištěných vkladů, nebo se rovná částce 

zbývající pro dosažení cílové úrovně. 

 V případě nedostatečných prostředků 

splátkový plán zajistí, aby uhrazení 

financí, které fond pro pojištění vkladů 

poskytl zúčastněnému systému pojištění 

vkladů, mělo přednost před splátkami 

zúčastněného systému vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 
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 CS 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 41 o – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Po skončení úpadkového řízení 

nebo postupu řešení krize dotčené úvěrové 

instituce výbor neprodleně určí nadměrnou 

ztrátu v souladu s článkem 41d nebo ztrátu 

v souladu s článkem 41h. Jestliže toto 

určení vede k povinnosti zúčastněného 

systému pojištění vkladů splatit částku, 

která se liší od částek splácených podle 

druhého a třetího odstavce, rozdíl bude 

mezi výborem a zúčastněným systémem 

pojištění vkladů neprodleně vypořádán. 

4. Po skončení úpadkového řízení 

nebo postupu řešení krize dotčené úvěrové 

instituce výbor neprodleně určí nadměrnou 

ztrátu v souladu s článkem 41h a článkem 

41ha. Jestliže toto určení vede k povinnosti 

zúčastněného systému pojištění vkladů, 

která se liší od částek splácených podle 

tohoto článku, rozdíl bude mezi výborem 

a zúčastněným systémem pojištění vkladů 

neprodleně vypořádán. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 50 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) rozhoduje o tom, zda je třeba získat 

mimořádné následné příspěvky v souladu 

s článkem 71, o dobrovolných půjčkách 

mezi mechanismy financování v souladu 

s článkem 72, o alternativních finančních 

prostředcích v souladu s články 73 a 74 a 

o vzájemném využívání vnitrostátních 

mechanismů financování podle článku 78, 

které zahrnuje podporu z fondu 

překračující limit uvedený v písmeni c) 

tohoto odstavce; 

c) rozhoduje o dobrovolných půjčkách 

mezi mechanismy financování v souladu 

s článkem 72, o alternativních finančních 

prostředcích v souladu s články 73 a 74 a 

o vzájemném využívání vnitrostátních 

mechanismů financování podle článku 78, 

které zahrnuje podporu z fondu 

překračující limit uvedený v písmeni c) 

tohoto odstavce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 52 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto 

článku se rozhodnutí podle čl. 50 odst. 1 

nebo čl. 50a odst. 1, která zahrnují získání 

následných příspěvků v souladu 

s článkem 71 nebo článkem 74d, 

rozhodnutí o dobrovolných půjčkách mezi 

mechanismy financování v souladu 

s článkem 72 nebo článkem 74f, 

o alternativních finančních prostředcích 

v souladu s články 73 a 74 nebo s článkem 

74g a o vzájemném využívání 

vnitrostátních mechanismů financování 

podle článku 78, která překračují finanční 

prostředky, které jsou k dispozici 

v Jednotném fondu pro řešení krizí nebo 

fondu pro pojištění vkladů, přijímají 

dvoutřetinovou většinou hlasů členů 

výboru představujících nejméně 50 % 

příspěvků během přechodného období do 

doby, než bude Jednotný fond pro řešení 

krizí plně sdílen, resp. než fond pro 

pojištění vkladů dosáhne své konečné 

cílové úrovně, a dvoutřetinovou většinou 

hlasů členů výboru představujících 

nejméně 30 % příspěvků poté. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto 

článku se rozhodnutí podle čl. 50 odst. 1 

nebo čl. 50a odst. 1 o dobrovolných 

půjčkách mezi mechanismy financování 

v souladu s článkem 72 nebo článkem 74f, 

o alternativních finančních prostředcích 

v souladu s články 73 a 74 nebo s článkem 

74g a o vzájemném využívání 

vnitrostátních mechanismů financování 

podle článku 78, která překračují finanční 

prostředky, které jsou k dispozici 

v Jednotném fondu pro řešení krizí nebo 

fondu pro pojištění vkladů, přijímají 

dvoutřetinovou většinou hlasů členů 

výboru představujících nejméně 50 % 

příspěvků během přechodného období do 

doby, než bude Jednotný fond pro řešení 

krizí plně sdílen, resp. než fond pro 

pojištění vkladů dosáhne své konečné 

cílové úrovně, a dvoutřetinovou většinou 

hlasů členů výboru představujících 

nejméně 30 % příspěvků poté. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 a – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se fond pro pojištění 

vkladů. Tento fond je naplňován příspěvky, 

které výboru dluží úvěrové instituce 

přidružené k zúčastněným systémům 
pojištění vkladů. Příspěvky vypočítávají 

a fakturují zúčastněné systémy pojištění 

vkladů v zastoupení výboru. 

1. Zřizuje se fond pro pojištění 

vkladů. Tento fond je naplňován příspěvky 

zohledňujícími riziko, které výboru dluží 

zúčastněné systémy pojištění vkladů. 

Příspěvky na základě rizika vypočítává 

a fakturuje výbor. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 a – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Příspěvky zohledňující riziko, jež 

mají úvěrové instituce zaplatit 

zúčastněným systémům pojištění vkladů, 

vypočítávají a fakturují zúčastněné 

systémy pojištění vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 a – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Fond pro pojištění vkladů se 

skládá z: 

 a)  individuálních podfondů 

zohledňujících riziko, které naplňuje 

každý zúčastněný systém pojištění vkladů; 
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 b)  společného podfondu 

zohledňujícího riziko, který naplňují 

všechny zúčastněné systémy pojištění 

vkladů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 a – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Pokud je deficit likvidity uvedený 

v článku 41b či nadměrná ztráta uvedená 

v článcích 41h a 41ha k dispozici pro 

systém pojištění vkladů, financuje se z: 

 a) v prvé řadě z individuálního 

podfondu zohledňujícího riziko 

přidruženého k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů, který dostává podporu; 

 b) v druhé řadě a poté, co je 

individuální podfond zohledňující riziko 

vyčerpán, ze společného podfondu 

zohledňujícího riziko; 

 c) v třetí řadě a poté, co je společný 

podfond zohledňující riziko vyčerpán, 

z individuálních podfondů zohledňujících 

riziko všech ostatních zúčastněných 

systémů pojištění vkladů, v poměrné výši 

pojištěného vkladu zúčastněných systémů 

pojištění vkladů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba poznamenat, že využíváním těchto podfondů se nijak neomezuje poskytování 

finančních prostředků z fondu pro pojištění vkladů v případě nedisponibilních vkladů. 
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Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do konce období zajištění 

disponibilní finanční prostředky fondu pro 

pojištění vkladů dosáhnou prvotní cílové 

úrovně ve výši 20 % čtyř devítin součtu 

minimálních cílových úrovní, kterých 

zúčastněné systémy pojištění vkladů 

dosáhnou podle prvního pododstavce čl. 10 

odst. 2 směrnice 2014/49/EU. 

1. Do 3. července 2024 disponibilní 

finanční prostředky fondu pro pojištění 

vkladů dosáhnou cílové úrovně ve výši 

50 % souhrnné minimální cílové úrovně, 

které zúčastněné systémy pojištění vkladů 

dosáhnou podle prvního pododstavce čl. 10 

odst. 2 směrnice 2014/49/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílová úroveň pro fond pro pojištění vkladů se rovná součtu cílové úrovně dvou částí 

uvedených v čl. 74a odst. 3a. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Cílová úroveň pro každý 

individuální podfond zohledňující riziko 

se rovná 25 % minimální cílové úrovně, 

které zúčastněné systémy pojištění vkladů 

dosahují podle prvního pododstavce čl. 10 

odst. 2 směrnice 2014/49/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílová úroveň pro každý individuální podfond zohledňující riziko se zakládá na výši 

pojištěných vkladů za zúčastněný systém pojištění vkladů. Sdružené se tyto cílové úrovně 

z principu rovnají stejné cílové úrovni, zvážíme-li pojištěné vklady všech zúčastněných 
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systémů pojištění vkladů. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Cílová úroveň pro společný 

podfond zohledňující riziko se rovná 25 % 

minimální souhrnné cílové úrovně, které 

zúčastněné systémy pojištění vkladů 

dosahují podle prvního pododstavce čl. 10 

odst. 2 směrnice 2014/49/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. Individuální podfondy 

zohledňující riziko a společný podfond 

zohledňující riziko dodržují následující 

postup financování coby procento 

z pojištěných vkladů: 

 - do 3. července 2017: 0,025 %; 

 - do 3. července 2018: 0,05 %; 

 - do 3. července 2019: 0,075 %; 

 - do 3. července 2020: 0,1 %; 

 - do 3. července 2021: 0,125 %; 

 - do 3. července 2022: 0,150 %; 

 - do 3. července 2023: 0,175 %; 

 - do 3. července 2024: 0,2 %. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do konce období soupojištění 

disponibilní finanční prostředky fondu 

pro pojištění vkladů dosáhnou součtu 

minimálních cílových úrovní, kterých 

zúčastněné systémy pojištění vkladů 

dosáhnou podle prvního pododstavce čl. 

10 odst. 2 směrnice 2014/49/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Během období zajištění 

a soupojištění se příspěvky do fondu pro 

pojištění vkladů podle článku 74c rozdělí 

v čase co nejrovnoměrněji, dokud není 

dosaženo cílové úrovně. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Klesnou-li dostupné finanční 

prostředky na méně než dvě třetiny cílové 

úrovně stanovené v odstavci poté, co jí 

bylo poprvé dosaženo, stanoví se výše 

příspěvků vypočtených podle článku 74c 

tak, aby se cílové úrovně dosáhlo do šesti 

let. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Postup v situacích, kdy finanční prostředky klesly, se projednává jinde. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 b – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise je v souladu s článkem 93 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci s cílem upřesnit: 

vypouští se 

a) kritéria pro časové rozložení 

příspěvků do fondu pro pojištění vkladů 

vypočtených podle odstavce 2; 

 

b) kritéria ke stanovení ročních 

příspěvků podle odstavce 4. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý rok během období zajištění 

a soupojištění výbor po konzultaci s ECB 

a vnitrostátním příslušným orgánem a 

v úzké spolupráci se zúčastněnými systémy 

pojištění vkladů a určenými orgány stanoví 

pro každý zúčastněný systém pojištění 

vkladů celkovou částku příspěvků předem, 

které může požadovat od úvěrových 

institucí přidružených k příslušnému 

zúčastněnému systému pojištění vkladů, 

aby dosáhl cílových úrovní stanovených 

v článku 74b. Celková výše příspěvků 

nepřekročí cílové úrovně stanovené v čl. 

74b odst. 1 a 2. 

1. Každý rok výbor po konzultaci 

s ECB a vnitrostátním příslušným orgánem 

a v úzké spolupráci se zúčastněnými 

systémy pojištění vkladů a určenými 

orgány stanoví pro každý zúčastněný 

systém pojištění vkladů celkovou částku 

příspěvků předem, které může požadovat 

od příslušného zúčastněného systému 

pojištění vkladů, aby dosáhl cílových 

úrovní stanovených v článku 74b či je 

udržel. Celková výše příspěvků nepřekročí 

cílové úrovně stanovené v čl. 74b. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74c – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Během období zajištění každý 

zúčastněný systém pojištění vkladů 

vypočítá na základě celkové částky určené 

výborem podle odstavce 1 příspěvek každé 

úvěrové instituce přidružené k danému 

systému. Použije metodu zohledňující 

riziko, kterou stanoví akt v přenesené 

pravomoci podle odstavce 5 druhého 

pododstavce. 

2. V obou fázích evropského systému 

pojištění vkladů výbor fakturuje a vybírá 

požadované příspěvky od zúčastněných 

systémů pojištění vkladů. Co se týče 

zúčastněných systémů pojištění vkladů, ty 

fakturují a vybírají příspěvky od každé 

přidružené úvěrové instituce. Jak výbor, 

tak i zúčastněný systém pojištění vkladů 

takto postupují každý rok. Příspěvky jsou 

splatné 31. května každého roku. 

Po období zajištění výbor sám vypočítá 

příspěvek každé úvěrové instituce 

přidružené k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů. Výbor použije metodu 

zohledňující riziko, kterou stanoví akt 

v přenesené pravomoci podle odst. 5 

třetího pododstavce. 

Pokud jde o individuální podfond 

zohledňující riziko, zúčastněné systémy 
pojištění vkladů mohou vybrat 

požadovanou částku příspěvků 

zohledňujících riziko od přidružených 

úvěrových institucí na základě své vlastní 

metody. 
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Ve všech fázích evropského systému 

pojištění vkladů zúčastněný systém 

pojištění vkladů každoročně vyfakturuje 

příspěvek každé úvěrové instituce 

v zastoupení výboru. Úvěrové instituce 

uhradí fakturovanou částku přímo 

výboru. Příspěvky jsou splatné 31. května 

každého roku. 

Pokud jde o společný podfond 

zohledňující riziko, výbor určí 

požadovanou celkovou částku příspěvků 

zohledňujících riziko, již mají získat 

zúčastněné systémy pojištění vkladů, 

přičemž použije doplňkovou metodu 

zohledňující riziko, aby určil podíl, který 

má každý zúčastněný systém pojištění 

vkladů zaplatit v souladu s odstavcem 5. 

 Až 30 % z příspěvků od zúčastněných 

systémů pojištění vkladů do fondu pro 

pojištění vkladů mohou činit 

neodvolatelné platební přísliby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Příspěvky, které úvěrové instituce 

přidružené k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů hradí do fondu pro 

pojištění vkladů v souladu s tímto 

článkem, se započítávají do minimální 

cílové úrovně, které zúčastněné systémy 

pojištění vkladů dosahují v souladu s čl. 

10 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 

2014/49/EU. Jestliže zúčastněné systémy 

pojištění vkladů do 3. července 2024 nebo 

k pozdějšímu datu dodrží postup 

financování stanovený v článku 41j 

a úvěrové instituce přidružené k tomuto 

systému uhradí ve prospěch fondu pro 

pojištění vkladů všechny příspěvky 

předem, které měly být do fondu pro 

pojištění vkladů uhrazeny do 3. července 

2024, představují tyto příspěvky celou 

částku příspěvku dlužnou za účelem 

dosažení cílové úrovně v souladu s čl. 10 

odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 

vypouští se 
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2014/49/EU. 

Členské státy mohou stanovit, že 

zúčastněný systém pojištění vkladů může 

k příspěvkům, které do fondu pro pojištění 

vkladů uhradily úvěrové instituce 

přidružené k tomuto systému, přihlížet při 

stanovování úrovně jejich příspěvků 

předem, nebo může těmto úvěrovým 

institucím vracet částky ze svých 

disponibilních finančních prostředků, a to 

v rozsahu, v jakém tyto prostředky 

k příslušnému datu překročí částky 

stanovené v článku 41j. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 93 s cílem určit metodu výpočtu 

příspěvků zohledňující riziko v souladu 

s odstavcem 2 tohoto článku. 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 93 s cílem doplnit toto nařízení 

tím, že v souladu s tímto odstavcem určí 
metodu zohledňující riziko pro výpočet 

příspěvků zohledňujících riziko 

zúčastněných systémů pojištění vkladů do 

společného podfondu zohledňujícího 
riziko, jak se uvádí v odstavci 2 tohoto 

článku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme jeden akt v přenesené 

pravomoci, který stanoví metodu výpočtu 

příspěvků splatných ve prospěch 

zúčastněných systémů pojištění vkladů 

a pouze pro období zajištění ve prospěch 

fondu pro pojištění vkladů. V tomto aktu 

v přenesené pravomoci bude výpočet 

vycházet z částky pojištěných vkladů a ze 

stupně rizika každé úvěrové instituce 

v poměru ke všem ostatním úvěrovým 

institucím přidruženým k témuž 

zúčastněnému systému pojištění vkladů. 

Komise přijme tento akt v přenesené 

pravomoci, který stanoví metodu výpočtu 

příspěvků zohledňujících riziko splatných 

ze strany zúčastněných systémů pojištění 

vkladů do společného podfondu 

zohledňujícího riziko. V tomto aktu 

v přenesené pravomoci bude výpočet 

těchto příspěvků vycházet z částky 

pojištěných vkladů a ze stupně rizika 

každého zúčastněného systému pojištění 

vkladů v poměru ke všem ostatním 

zúčastněným systémům pojištění vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Příspěvky zohledňující riziko, které 

zúčastněné systémy pojištění vkladů 

zaplatí do společného podfondu 

zohledňujícího riziko, se pohybují od 50 % 

do 200 % souhrnné rizikové váhy 

pojištěných vkladů. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s pokyny EBA o metodě výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů 

(EBA/GL/2015/10). 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 
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Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výbor na základě takového aktu 

v přenesené pravomoci a v souladu 

s kritérii stanovenými v pododstavci 4 

rozdělí zúčastněné systémy pojištění 

vkladů do jedné z následujících sedmi 

různých kategorií podle souhrnné rizikové 

váhy: 

 a) 50 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

 b) 75 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

 c) 100 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

 d) 125 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

 e) 150 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

 f) 175 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

 g) 200 % souhrnné rizikové váhy 

příspěvků zohledňujících riziko do 

společného podfondu zohledňujícího 

riziko; 

Výbor do každé z těchto sedmi kategorií 

podle souhrnné rizikové váhy umístí 

alespoň jeden zúčastněný systém pojištění 

vkladů. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výbor může stanovit širší rozmezí, a to na 

základě řádného odůvodnění v případě, že 

rozmezí od 50 % do 200 % odráží 

nedostatečně rozdíly mezi obchodními 

modely a mezi rizikovými profily 

zúčastněných systémů pojištění vkladů 

a vedlo by k umělému seskupení 

zúčastněných systémů pojištění vkladů 

s velmi rozdílnými rizikovými profily. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s pokyny EBA o metodě výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů 

(EBA/GL/2015/10). 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme druhý akt v přenesené 

pravomoci, který stanoví metodu výpočtu 

příspěvků splatných ve prospěch fondu 

pro pojištění vkladů od období 

soupojištění. V tomto aktu v přenesené 

pravomoci bude výpočet vycházet z částky 

pojištěných vkladů a ze stupně rizika 

každé úvěrové instituce v poměru ke všem 

ostatním úvěrovým institucím podle čl. 2 

vypouští se 
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odst. 2 písm. b). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Oba akty v přenesené pravomoci budou 

obsahovat vzorec pro výpočet, konkrétní 

ukazatele, kategorie rizik pro členy, prahy 

pro rizikové váhy přiřazené jednotlivým 

kategoriím rizik a jiné nezbytné prvky. 

Stupeň rizika se posuzuje na základě těchto 

kritérií: 

Akt v přenesené pravomoci uvedený 

v prvním pododstavci bude obsahovat 

vzorec pro výpočet, konkrétní ukazatele, 

kategorie rizik pro zúčastněné systémy 

pojištění vkladů, prahy pro rizikové váhy 

přiřazené jednotlivým kategoriím rizik 

a jiné nezbytné prvky. Stupeň rizika se 

přinejmenším posuzuje na základě těchto 

kritérií: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) úroveň kapacity instituce pro 

absorpci ztrát; 

a) úroveň kapacity pro absorpci ztrát 

úvěrových institucí přidružených 

k zúčastněnému systému pojištění vkladů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) schopnost instituce plnit své 

krátkodobé a dlouhodobé závazky; 

b) schopnost úvěrových institucí 

přidružených k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů plnit své krátkodobé 

a dlouhodobé závazky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) stabilita a různorodost finančních 

zdrojů instituce a její nezatížená vysoce 

likvidní aktiva; 

c) stabilita a různorodost finančních 

zdrojů úvěrových institucí přidružených 

k zúčastněnému systému pojištění vkladů 
a jejich nezatížená vysoce likvidní aktiva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) kvalita aktiv instituce; d) kvalita aktiv úvěrových institucí 

přidružených k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) obchodní model a řízení instituce; e) obchodní model a řízení institucí 

přidružených k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) stupeň zatížení aktiv instituce. f) stupeň zatížení aktiv úvěrových 

institucí přidružených k zúčastněnému 

systému pojištění vkladů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. F a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) schopnost zúčastněného systému 

pojištění vkladů plně a včasně se zotavit 
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z insolvenčního řízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 c – odst. 5 – pododstavec 4 – písm. f b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) úroveň a rozložení expozice vůči 

státnímu dluhu úvěrových institucí 

přidružených k zúčastněnému systému 

pojištění vkladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 74 d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Article 74d vypouští se 

Mimořádné následné příspěvky  

1. Pokud po období zajištění 

disponibilní finanční prostředky nestačí 

k pokrytí ztrát, nákladů nebo jiných 

výdajů vzniklých fondu pro pojištění 

vkladů po události zakládající výplatu, 

zvýší se mimořádné následné příspěvky 

úvěrových institucí přidružených 

k zúčastněným systémům pojištění vkladů 

za účelem pokrytí doplňkových částek. 

Bez ohledu na odstavce 2 a 3 se částka 

následných příspěvků, které mají být 

získány, rovná deficitu disponibilních 

finančních prostředků, avšak nepřekročí 
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maximální podíl na celkových pojištěných 

vkladech všech úvěrových institucí 

v oblasti působnosti evropského systému 

pojištění vkladů, který stanoví akt Komise 

v přenesené pravomoci v souladu 

s odstavcem 5. 

2. Výbor sám vypočítá příspěvek 

každé úvěrové instituce přidružené ke 

každému zúčastněnému systému pojištění 

vkladů. Použije metodu zohledňující 

riziko, kterou stanoví akt v přenesené 

pravomoci přijatý Komisí podle čl. 74c 

odst. 5 třetího pododstavce. 

 

Čl. 74c odst. 2 třetí pododstavec se použije 

obdobně. 

 

3. Výbor z vlastního podnětu po 

konzultaci s relevantním příslušným 

orgánem nebo na jeho návrh může úplně 

nebo částečně odložit v souladu s akty 

v přenesené pravomoci podle odstavce 4 

úhradu mimořádných následných 

příspěvků instituce, je-li to nezbytné 

v zájmu ochrany její finanční situace. 

Toto odložení lze udělit nejvýše na dobu 

šesti měsíců, která však může být na 

žádost instituce prodloužena. Příspěvky, 

jejichž uhrazení bylo odloženo podle 

tohoto odstavce, musí být uhrazeny 

v pozdějším okamžiku, kdy tato úhrada již 

finanční situaci dané instituce 

neohrožuje. 

 

4. Komise je v souladu s článkem 93 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci s cílem upřesnit roční limity 

uvedené v odstavci 1 a okolnosti 

a podmínky, za nichž lze úplně nebo 

částečně odložit úhradu následných 

příspěvků subjekty uvedenými v čl. 2 odst. 

2 písm. b) podle odstavce 3 tohoto článku. 

 

Or. en 

 



 

PE592.334v03-00 54/60 PR\1108813CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Článek 74 d a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 74da 

 Přidělení splacených finančních 

prostředků podfondům 

 1. Výbor přidělí různým podfondům 

v rámci fondu pro pojištění vkladů 

obdržené splátky financí, které získal 

zúčastněný systém pojištění vkladů ve 

zvláštním případě úpadku či řešení krize. 

 2. Obdržené splátky se v nezbytné 

míře použijí v prvé řadě na splacení 

jakýchkoli alternativních finančních 

prostředků, které výbor sjednal za účelem 

poskytnutí financování zúčastněnému 

systému pojištění vkladů ve zvláštním 

případě úpadku či řešení krize. 

 3. Jakmile se splatí veškeré 

alternativní finanční prostředky, obdržené 

splátky se přidělí v opačném pořadí 

hierarchie stanovené v čl. 74a odst. 3b. 

Toto přidělení se provede na základě 

částky financování, které zúčastněnému 

systému pojištění vkladů poskytl v případě 

zvláštního úpadku či řešení krize každý 

podfond. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 f – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) mimořádné následné příspěvky 

uvedené v článku 74d nejsou okamžitě 

k dispozici; a 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 g – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výbor může pro fond pro pojištění 

vkladů sjednávat půjčky nebo jiné formy 

podpory u těch institucí, finančních 

institucí nebo jiných třetích stran, které 

nabízejí lepší finanční podmínky a 

v nejvhodnější době, a to v zájmu 

optimalizace nákladů na financování 

a ochrany jeho pověsti. Příjmy z těchto 

výpůjček se používají výhradně k plnění 

platebních závazků vůči zúčastněným 

systémům pojištění vkladů, jestliže částky 

získané v souladu s články 74c a 74d 

nejsou okamžitě dostupné nebo nekryjí 

částky nárokované od fondu pro pojištění 

vkladů ve vztahu k událostem 

zakládajícím výplatu. 

1. Výbor může pro fond pro pojištění 

vkladů sjednávat půjčky nebo jiné formy 

podpory u těch institucí, finančních 

institucí nebo jiných třetích stran, které 

nabízejí lepší finanční podmínky a 

v nejvhodnější době, a to v zájmu 

optimalizace nákladů na financování 

a ochrany jeho pověsti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 g – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pokud výbor rozhodne vyplatit 

zúčastněnému systému pojištění vkladů 

částku z fondu pro pojištění vkladů, 

shromáždí dočasné finance 

z alternativních prostředků, jako 

například z kapitálových trhů, až do výše 

rovné stanovené vyplácené částce, aby tak 

byla v každém momentě zachována cílová 

úroveň a úvěrová kapacita fondu pro 

pojištění vkladů. Dočasné financování 

pokryje období mezi poskytnutím deficitu 

likvidity zúčastněnému systému pojištění 

vkladů a zpětným uhrazením v souladu 

s články 41n, 41o a 74da. Výpůjční 

náklady takového úvěru ponese 

přidružený zúčastněný systém pojištění 

vkladů. 

 Fond pro pojištění vkladů přistoupí 

k pohledávkám, které má zúčastněný 

systém pojištění vkladů vůči dotčené 

úvěrové instituci v souladu s čl. 9 odst. 2 

směrnice 2014/49/EU. Takové pohledávky 

může použít jako záruku při získávání 

alternativních finančních prostředků. 

Tímto není dotčena úloha zúčastněného 

systému pojištění vkladů shromažďovat 

pohledávky z vkladů, které postoupil 

v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 

2014/49/EU. 

 Zpětná úhrada finančních prostředků 

poskytnutých v souladu s článkem 41o se 

použije ke splacení financí získaných 

z alternativních prostředků včetně platby 

úroků. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o přístup na kapitálové trhy, vklady dotčené úvěrové instituce jsou „super 

preferované“ a zúčastněný systém pojištění vkladů k těmto pohledávkám úvěrových institucí 

přistupuje, přičemž tyto pohledávky by měly být dostupné pro výbor jako záruka při získávání 

financí z alternativních prostředků. 
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Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 g – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výpůjčky nebo jiné formy podpory 

uvedené v odstavci 1 se musí vrátit 

v souladu s články 74c a 74d. 

2. Výpůjčky nebo jiné formy podpory 

uvedené v odstavci 1 se musí splatit 

v souladu s odstavcem 1a a články 74c 

a 74da. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 34 

Nařízení (EU) č. 806/2014 

Čl. 74 g – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Všechny výdaje vzniklé 

v souvislosti s použitím půjček podle 

odstavce 1 jsou hrazeny z části III 

rozpočtu výboru, a nikoli z rozpočtu Unie 

ani zúčastněných členských států. 

3. Všechny výdaje vzniklé 

v souvislosti s použitím půjček podle 

odstavce 1 jsou hrazeny dotčeným 

zúčastněným systémem pojištění vkladů. 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Úvod 

 

Evropská komise navrhla dne 24. listopadu 2015 evropský systém pojištění vkladů (EDIS) 

jako třetí a poslední pilíř bankovní unie. V návrhu Komise se předpokládají tři následující 

fáze: systém zajištění v prvním období v délce tří let, systém soupojištění ve druhém období 

v délce čtyř let a konečně plné pojištění pro úvěrové instituce ve stabilním stavu. 

 

Komise na žádost Parlamentu a Rady dne 10. října 2016 zveřejnila doplňkovou analýzu 

účinků systému EDIS. Analýza scénářů (nepříznivého vývoje) pro 99,86 % celkových aktiv 

bank v 28 zemích EU ukázala, že všechny tři analyzované možnosti, tj. povinné zajištění, 

povinné poskytování úvěrů a sdílený fond, by přinesly výrazně solidnější systém pojištění 

vkladů než v rámci čistě vnitrostátních systémů s dobrovolným poskytováním úvěrů. 

 

Důsledkem toho si lze pro dokončení bankovní unie a pro zkvalitnění jednotného trhu 

představit různé možnosti. Toto je velmi důležité, jelikož se tím nabízejí četné možnosti 

k vyjednávání; otázkou není, zda se postavit pro, či proti EDIS. Otázkou je spíše to, jaká 

podoba systému EDIS by se mohla stát skutečností a jaké by měl mít EDIS nezbytně rysy 

k tomu, aby byl schválen. Nejdůležitějším prvním krokem je získat valnou většinu 

v Evropském parlamentu. 

 

Sdílení a snižování rizik 

 

Evropská komise se domnívá, že ke snižování rizik by mělo docházet souběžně se zavedením 

systému EDIS; návrh doprovází sdělení, v kterém se stanoví další opatření ke snižování rizik 

v bankovním odvětví. Evropský parlament šel ještě dál. Ve svém usnesení ze dne 10. března 

2016 o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2015 konstatuje, že „... zřízení evropského 

systému pojištění vkladů (EDIS) vyžaduje provést jednotný soubor pravidel i první a druhý 

pilíř bankovní unie, jakož i to, aby veškeré zúčastněné členské státy provedly směrnici 

o ozdravných postupech a řešení krize bank a směrnici o systémech pojištění vkladů a učinily 

další kroky za účelem podstatného snížení rizik v rámci evropského bankovního systému;“ 

 

Tato zpráva tedy slučuje přístupy jak Komise, tak i Parlamentu a navrhuje souběžný postup 

s jednoznačnými podmínkami. Období zajištění (zahrnující plné krytí „deficitu likvidity“) by 

se zavedlo v roce 2019, ovšem druhá a konečná fáze by se zavedla teprve až po splnění 

jistých podmínek jasně stanovených v návrhu zprávy. Tyto podmínky se nenavrhují proto, 

aby bránily postupu k závěrečné fázi systému EDIS. Naopak se navrhují s upřímným 

přesvědčením, že posílí solidnost našeho bankovního odvětví a pomůžou zajistit finanční 

stabilitu. 

 

Zdokonalení návrhu Komise s cílem uskutečnit systém EDIS 

 

K dosažení dohody o systému EDIS je třeba nalézt rovnováhu ve třech klíčových oblastech: 

obsah, načasování a podmíněnost – vysoce rozdílné názory na tyto oblasti si při vyjednávání 

vyžádají významné úsilí na všech stranách. Zde je třeba zopakovat výsledky analýzy účinků, 

kterou Komise zveřejnila v říjnu: všechny analyzované politické možnosti představují oproti 

současné situaci jasné zlepšení. Toto je důležitá skutečnost, kterou je třeba si uvědomit, pokud 

máme upustit od maximalistických postojů. 
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Obsah, načasování a podmíněnost jsou vzájemně propojené. Jsou jako spojené nádoby. Čím 

je obsah náročnější, tím více si žádá podmíněnosti. Čím více podmíněnosti zavedeme, tím 

déle potrvá, než bude systém EDIS plně a spolehlivě fungovat. Mezitím je třeba naléhavě řešit 

otázku likvidity. 

 

V obou fázích by EDIS místo jednotlivých úvěrových institucí zajistil zúčastněné systémy 

pojištění vkladů. 

 

Ve zprávě se proto navrhuje, aby první fáze – období zajištění – trvala déle, ovšem na rozdíl 

od návrhu Komise se zúčastněným systémům pojištění vkladů poskytne až 100 % deficitu 

likvidity. Zatímco zúčastněné systémy pojištění vkladů by zvyšovaly svou finanční kapacitu 

dodržováním konkrétního postupu financování, otázka likvidity by se řešila důvěryhodným 

způsobem. Zdokonalením této první fáze získáme příležitost pokročit v oblasti snižování 

rizik, a to již se zavedeným důvěryhodným systémem zajištění / podpory likvidity. Pokud 

bychom již samotné zahájení systému EDIS podmínili zavedením všech opatření na snížení 

rizik, došlo by k dlouhému zdržení a otázka likvidity by se nevyřešila. 

 

Druhá a konečná fáze – období pojištění – by se zahájila až po splnění podmínek ke snižování 

rizik v bankovním odvětví stanovených ve zprávě. Evropské komisi by byla svěřena 

pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým by se stanovilo přesné datum zahájení 

období pojištění. V této konečné fázi bude pokryta zvyšující se úroveň nadměrné ztráty 

zúčastněných systémů pojištění vkladů, přičemž po pěti letech se dosáhne 100% krytí. 

Financování, které nelze splatit z prostředků získaných z insolvenčního řízení, se vracet 

nemusí. 

 

Fond pro pojištění vkladů 

 

Ke zdůraznění toho, že je tento návrh sdílenou odpovědností, navrhuji binární přístup 

s financováním na vnitrostátní i evropské úrovni. Celková finanční kapacita se však nemění: 

0,8 % pojištěných vkladů. Tento procentní podíl bude rozdělen ve stejných částkách mezi 

fond pro pojištění vkladů a příslušné (vnitrostátní) fondy zúčastněných systémů pojištění 

vkladů. Tento systém neohrožuje efektivnost návrhu Komise, jak Komise zcela jasně ukazuje 

ve své analýze účinků. A stejně tak je důležité, že to umožňuje, aby dobře fungující systémy 

i nadále fungovaly s použitím své vlastní metodiky pro příspěvky a výplaty a používaly 

i alternativní opatření. 

 

0,4 % pojištěných vkladů, které tvoří fond pro pojištění vkladů, sestává z individuálních 

podfondů a společného podfondu zohledňujícího riziko. Každý ze zúčastněných systémů 

pojištění vkladů naplní svůj individuální podfond v rámci fondu pro pojištění (nkrát 0,2 % 

pojištěných vkladů) a přispívá k naplnění společného podfondu zohledňujícího riziko v rámci 

fondu pro pojištění vkladů (0,2 % souhrnných pojištěných vkladů). Podle pokynů orgánu 

EBA mají mít příspěvky do společného podfondu zohledňujícího riziko individuální rozpětí 

50 % – 200 % průměrných příspěvků (vzatých souhrnně). Komise zařadí každý ze 

zúčastněných systémů pojištění vkladů do jedné ze sedmi kategorií na základě seznamu 

kritérií uvedeného v mém návrhu zprávy.  

 

Pokud pro zúčastněný systém pojištění vkladů nastane událost zakládající výplatu, bude tato 

výplata financována ve specifickém pořadí. V první instanci bude použit (vnitrostátní) fond 
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daného systému pojištění vkladů. Poté poskytne finanční prostředky (evropský) fond pro 

pojištění vkladů. Nejprve bude použit individuální podfond zúčastněného systému pojištění 

vkladů, který dostává podporu; poté bude použit společný podfond zohledňující riziko; 

a nakonec budou použity všechny ostatní individuální podfondy všech ostatních zúčastněných 

systémů pojištění vkladů v rámci fondu pro pojištění vkladů, v poměrné výši pojištěných 

vkladů příslušných zúčastněných systémů pojištění vkladů. Pro vrácení vyplacených 

finančních prostředků do fondu je pořadí obrácené. 

 

Je velmi důležité podotknout, že využíváním těchto podfondů se nijak neomezuje možnost 

poskytování finančních prostředků z fondu pro pojištění vkladů v případě události zakládající 

výplatu. Tyto podfondy nelze přirovnávat k podfondům v Jednotném fondu pro řešení krizí 

bank. Tento systém vytvoří potřebné pobídky tím, že stanoví určité pořadí – jak při čerpání 

prostředků, tak v případě vracení prostředků z daného subjektu, který je v konkurzu –, a je tak 

důležitým nástrojem k omezení morálního hazardu. 

 

Druhým hlediskem, pokud jde o příspěvky, je to, že pří výběru nouzových poplatků ex-post 

od bankovního sektoru hrozí riziko, že tento krok bude velmi procyklický, a nemělo by se 

k němu přistupovat. Je moudřejší dát výboru (Jednotného fondu pro řešení krizí bank větší 

možnosti nalézt alternativní způsoby financování, pokud by ve fondu pro pojištění vkladů 

nebyl dostatek finančních prostředků. 

 

V zájmu zajištění rozpočtové neutrality byla zavedena možnost platebních příslibů. 

 

Závěr 

 

Bankovní unii je třeba dokončit v postupných krocích. Všichni si uvědomujeme, jak je 

politicky obtížné dosáhnout v této oblasti dohody. Navrhovaná cesta je realistická a také 

efektivní a doufejme, že bude příležitostí pokročit v jednáních, a to v zájmu evropských 

občanů a stability bankovního sektoru.  

 


