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Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2010 obsahující doporučení Komisi 

o řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (2010/2006(INI)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2000 o sdělení Komise o provádění rámce 

pro finanční trhy: akční plán1, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. října 2009 nazvané „Rámec EU pro řízení 

přeshraničních krizí v bankovním sektoru“ (KOM(2009)0561), 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2009 

o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a 

o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (KOM(2009)0499), 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2009 o pověření Evropské centrální 

banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová 

rizika (KOM(2009)0500), 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2009 

o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (KOM(2009)0501), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 

2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu2, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 

2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 

o systémech pojištění vkladů4, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 

o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí5, 

– s ohledem na druhou směrnici Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci 

ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována 

v členských státech od společností při zakládání akciových společností a při udržování 

a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření6, na 
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třetí směrnici Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978 o fúzích akciových společností1 

a šestou směrnici Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982 o rozdělení akciových 

společností2, 

– s ohledem na memorandum o porozumění ze dne 1. června 2008 o spolupráci mezi 

orgány finančního dohledu, centrálními bankami a ministerstvy financí Evropské unie 

v oblasti přeshraniční finanční stability, 

– s ohledem na doporučení 13 ze zprávy skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled 

vedené Jacquesem de Larosièrem, která byla předána předsedovi Barrosovi dne 

25. února 2009 a v níž se uvádí, že „skupina vyzývá k tomu, aby byl v EU zaveden 

konzistentní a funkční regulační rámec pro řízení krizí“, 

– s ohledem na články 42 a 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní 

záležitosti (A7-0213/2010), 

A. vzhledem k tomu, že v Unii existuje vnitřní trh s bankovními službami, nikoli souhrn 

na sobě nezávislých služeb, a vzhledem k zásadnímu významu tohoto vnitřního trhu 

pro konkurenceschopnost Unie v globálním měřítku, 

B. vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje vyhovující mezinárodní právní rámec 

EU pro řízení krizí v bankovním sektoru, 

C. vzhledem k tomu, že stávající mechanismy dohledu nad finančním sektorem v EU i ve 

světě se ukázaly jako neúčinné, a to jak z hlediska prevence dominového efektu, tak i 

z hlediska dostatečné ochrany před jeho šířením, 

D. vzhledem k tomu, že náklady spojené s řešením krize měly příliš velký dopad na daňové 

poplatníky, růst a zaměstnanost, 

E. vzhledem k tomu, že podíl akcionářů a poté i věřitelů na sdílení břemen je nezbytný, 

mají-li se náklady daňových poplatníků vyplývající z jakékoli krize na finančních trzích 

a jakékoli krize finančních institucí snížit na minimum, 

F. vzhledem k tomu, že chybějící nebo nedostačující právní předpisy a dohled Unie měly za 

následek nekoordinované akce vnitrostátních orgánů a zvýšily riziko protekcionismu, 

narušování hospodářské soutěže, včetně poskytování státní pomoci, a ohrožovaly 

budování vnitřního trhu finančních služeb, 

G. vzhledem k tomu, že nejblíže koncepci vnitřního trhu by byl jednotný přístup k možnosti 

zabránit případům insolventnosti bankovních skupin, 

H. vzhledem k tomu, že stabilní vnitřní trh finančních služeb má zásadní význam pro 

konkurenceschopnost Unie v celosvětovém měřítku, 

I. vzhledem k tomu, že je nezbytné vyvodit odpovědnost bankovních subjektů a že by toto 

vyvození odpovědnosti mělo přispět k dosažení nejdůležitějšího cíle, jímž je taková 
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přestavba finančních trhů, která umožní financování hospodářství, 

J. vzhledem k tomu, že v důsledku krize a v souladu s tím, co očekávají občané, by orgány 

EU ve spolupráci se skupinou G-20 a dalšími mezinárodními fóry měly neprodleně 

vytvořit odpovídající rámec, který by v případě krize pomohl zachovat finanční stabilitu, 

na minimum omezil náklady daňových poplatníků, zachoval základní bankovní služby 

a ochraňoval vkladatele, 

K. vzhledem k tomu, že finanční stabilita a integrované finanční trhy vyžadují přeshraniční 

dohled nad přeshraničními a systémovými finančními institucemi, 

L. vzhledem k tomu, že účelem evropského rámce EU pro řízení přeshraničních krizí by 

mělo být poskytnout orgánům pravomoc k přijímání opatření, která by v případě nutnosti 

zahrnovala i zásah do řízení určité bankovní skupiny (aniž by se však v případě, 

že existuje systémové riziko, tato opatření omezovala na banky přijímající vklady), 

M. vzhledem k tomu, že účelem rámce EU pro řízení přeshraničních krizí je také regulace 

přeshraničních bankovních skupin a jednotlivých bank, které provádějící přeshraniční 

operace výlučně prostřednictvím poboček; vzhledem k tomu, že v případě přeshraničních 

bankovních skupin by měla existovat jednotná regulace, 

N. vzhledem k tomu, že rozhodná reakce na krizi vyžaduje konzistentní a komplexní přístup 

zahrnující lepší dohled (uplatňování nové struktury dohledu EU), lepší regulaci 

(probíhající iniciativy, jako např. ty, které se týkají směrnice 2006/48/ES, směrnice 

2006/49/ES , směrnice 94/19/ES, odměňování vedoucích pracovníků) a stanovení 

účinného rámce EU pro řízení krizí, pokud jde o finanční instituce, 

O. vzhledem k tomu, že zásadu „znečišťovatel platí“ je zapotřebí rozšířit i na finanční sektor 

kvůli zničujícím důsledkům úpadků pro jednotlivé země, jednotlivá odvětví a ekonomiku 

obecně, 

P. vzhledem k tomu, že včasný zásah v krizové situaci v určité bance a řešení takové situace 

by měly být zahájeny na základě jasně stanovených kritérií, mezi něž by patřila nízká 

kapitalizace, omezená likvidita a zhoršení kvality a hodnoty aktiv; vzhledem k tomu, že 

tento zásah by měl být spojen se systémy záruky za vklady, 

Q. vzhledem k tomu, že je nutné vytvořit přísný kodex chování EU pro vedoucí pracovníky 

a rovněž mechanismy zabraňující nevhodnému chování, a to v souladu s obdobnými 

mezinárodními iniciativami, 

R. vzhledem k tomu, že je důležité, aby Komise při zvažování, zda je vhodné vypracovat 

nové pokyny pro řízení společností, prováděla úplné posouzení dopadu, 

S. vzhledem k tomu, že do tří let fungování Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), 

režimu EU pro řešení krizí v bankovnictví, fondu EU pro finanční stabilitu a útvaru pro 

řešení krizí by Komise měla posoudit, zda by nebylo vhodné rozšířit působnost rámce pro 

řešení krizí na další nebankovní finanční instituce, včetně pojišťoven a správců aktiv 

a fondů, a dále by měla posoudit, zda by nebylo proveditelné a vhodné vytvořit síť 

vnitrostátních fondů pro stabilitu pro všechny instituce, které se nepodílejí na fondu EU 

pro finanční stabilitu, jak je navrhováno v doporučení 3 přílohy, 



 

T. vzhledem k tomu, že je třeba zabránit morálnímu hazardu, aby se předešlo přijímání příliš 

velkých rizik, a že je požadováno vypracování rámce, který ochraňuje systém, a nikoli 

provinivší se účastníky tohoto systému, a zejména že by žádné prostředky určené na 

řešení krizí neměly být použity k záchraně akcionářů bank nebo na odměny vedoucích 

pracovníků banky za jejich vlastní selhání; vzhledem k tomu, že by instituce, které v této 

souvislosti používají režim EU pro řešení krizí v bankovnictví, měly nést následky, jako 

např. administrativní a odškodňovací opatření; vzhledem k tomu, že vyloučení morálního 

hazardu by se mělo stát hlavní zásadou budoucího finančního dohledu, 

U. vzhledem k tomu, že současné ekonomické, finanční a sociální problémy a celá řada 

nových požadavků na regulaci bank vyžadují postupný a citlivý přístup, který by však 

neměl odrazovat od ambiciózního a naléhavého programu, 

V. vzhledem k tomu, že převod aktiv v rámci bankovní skupiny by neměl v žádném případě 

ohrozit finanční stabilitu a stabilitu likvidity převodce a měl by být uskutečněn za použití 

spravedlivé tržní hodnoty či ceny; vzhledem k tomu, že by pro stanovení hodnoty 

znehodnocených aktiv a pro řešení situace dceřiných společností a poboček, které mají 

sídlo v hostitelských zemích, měly být stanoveny jednoznačné zásady, 

W. vzhledem k tomu, že Unie by měla dosáhnout společného postoje ohledně toho, „kdo“ 

bude dělat „co“, „kdy“ a „jak“ v případě krize ve finančních institucích, 

X. vzhledem k tomu, že opatření vztahující se na bankovní sektor by měla podporovat 

reálnou ekonomiku, pokud jde o její krátkodobé i dlouhodobé potřeby v oblasti 

financování a investic, 

Y. vzhledem k tomu, že bude třeba překlenout rozdíly mezi vnitrostátními regulačními 

systémy a insolvenčními režimy formou harmonizovaného rámce a posíleného dialogu 

mezi vnitrostátními orgány dohledu a orgány zastoupenými ve skupinách pro přeshraniční 

stabilitu, 

Z. vzhledem k tomu, že stále větší velikost finančních institucí, jejich složitější struktura 

a větší vzájemné propojení na regionální i globální úrovni ukázala, že úpadek finančních 

institucí bez ohledu na jejich velikost může způsobit dominový efekt v celém finančním 

systému, a proto vyžaduje účinný rámec pro řízení krizí, který bude postupně v několika 

fázích a zaveden pro všechny banky, přičemž je doporučováno, aby se zpočátku kladl 

důraz na instituce s nejvyšší koncentrací rizika; vzhledem k tomu, že rámec pro řešení 

krizí by měl v co nejvyšší míře zohlednit obdobná opatření přijatá na mezinárodních 

fórech, 

AA. vzhledem k tomu, že omezený počet bank (tzv. „přeshraniční systémové banky“) 

představuje mimořádně vysokou míru systémového rizika z důvodu jejich velikosti, 

složité struktury a vzájemného propojení v celé Unii, což vyžaduje uplatnění naléhavého 

a cíleného zvláštního režimu, a obecněji jsou požadovány spravedlivé režimy k řešení 

krizí pro ostatní přeshraniční finanční instituce, 

AB. vzhledem k tomu, že pokud má být rámec EU pro řízení krizí účinný při podpoře zásahů, 

potřebuje k tomu společný soubor pravidel, odpovídající odborné poradenství a finanční 

zdroje, které by se proto měly stát základními pilíři navrhovaného prioritního režimu pro 

přeshraniční systémové banky, 



AC. vzhledem k tomu, že dohled, pravomoci týkající se včasných zásahů a opatření související 

s řešením krizí by měly být považovány za tři vzájemně propojené stupně společného 

rámce, 

AD. vzhledem k tomu, že z rychle vytvořeného zvláštního režimu pro přeshraniční systémové 

banky by se měl ve středně- až dlouhodobém časovém horizontu vyvinout univerzální 

režim, pod nějž budou spadat všechny přeshraniční finanční instituce v Unii a jenž by měl 

zahrnovat harmonizovaný insolvenční režim EU, 

AE. vzhledem k tomu, že jakýkoli fond pro stabilitu vytvořený na celounijním základě by měl 

být výhradně vyčleněn na řešení budoucích krizí a neměl by být používán k uhrazení 

dřívějších zásahů či problémů, jež pramení z finanční krize v období 2007–2008, 

1. žádá Komisi, aby předložila Parlamentu do 31. prosince 2010 na základě článků 50 a 114 

Smlouvy o fungování Evropské unie jeden či více legislativních návrhů týkajících se 

rámce EU pro řízení krizí, fondu EU pro finanční stabilitu (dále jen „fond“) a útvaru pro 

řešení krizí, a to podle podrobných doporučení uvedených v příloze, a vzala přitom 

v úvahu iniciativy uskutečněné mezinárodními subjekty, jako např. skupinou G-20 

a MMF, s cílem zajistit rovné podmínky na globální úrovni, a založené na důkladné 

analýze všech dostupných alternativ, včetně posouzení dopadu; 

2. potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se zásadou subsidiarity a základními právy 

občanů; 

3. domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu by měly být hrazeny z příslušných 

přídělů rozpočtových prostředků (kromě příspěvků do fondu, do nějž budou přispívat 

zúčastněné banky); 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 

Komisi, Radě a parlamentům a vládám členských států.  

PŘÍLOHA K USNESENÍ:  

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU 

 

Doporučení 1 týkající se společného rámce EU pro řízení krizí 

Evropský parlament se domnívá, že legislativní akt, který je třeba přijmout, by měl být zaměřen 

na regulaci následujících oblastí: 

 

1. Vytvoření evropského rámce pro řízení krizí se společným minimálním souborem 

pravidel a posléze společného řešení krizí a vytvoření předpisů pro insolvenci platných 

pro všechny bankovní instituce provozující činnost v Unii s těmito cíli: 

 

– podporovat stabilitu finančního systému, 

 

– omezit možnost vzniku dominového efektu ve finančním sektoru nebo mu předejít, 

 

– omezit nutnost vynakládat veřejné prostředky na záchranné operace, 



 

 

– optimalizovat postavení vkladatelů a zaručit, že s nimi bude v celé Unii zacházeno 

stejně, 

 

– zachovat poskytování základních bankovních služeb, 

 

– zabránit vzniku morálního hazardu, náklady ponechat k úhradě odvětví 

a akcionářům a internalizovat negativní externality vytvořené finančními trhy 

a institucemi, 

 

– zajistit rovné zacházení se všemi skupinami věřitelů v Unii včetně spravedlivého 

zacházení se všemi dceřinými společnostmi a pobočkami téže přeshraniční instituce 

ve všech členských státech, 

 

– zajistit dodržování práv zaměstnanců, 

 

– posílit vnitřní trh finančních služeb a jeho konkurenceschopnost. 

 

2. Postupné sbližování stávajících vnitrostátních právních předpisů týkajících se řešení krizí 

a insolvence a pravomocí dohledu a vybudování jednotného režimu EU v přiměřené době. 

 

3. Po dokončení procesu harmonizace ustanovení týkajících se insolvence a dohledu 

vytvořit na konci přechodného období jediný orgán EU pro řešení krizí, a to buď jako 

zvláštní subjekt, nebo jako útvar v rámci EBA. 

4. V zájmu zlepšení spolupráce a transparentnosti pravidelně pod záštitou EBA provádět 

externí oponentury (peer reviews) orgánů dohledu vycházející z předchozí interní 

oponentury. 

5. V případech, kdy je nutné řešit krizi v přeshraniční instituci nebo provést její likvidaci, 

provádět prostřednictvím nezávislých odborníků jmenovaných Evropským orgánem pro 

bankovnictví podrobné šetření s cílem označit příčiny dané situace a stanovit odpovědnost 

za její vznik. Zajistit, aby byl Parlament o výsledcích těchto šetření informován. 

6. Pověření příslušného orgánu dohledu odpovědností za řízení krize (včetně udělení 

pravomoci k včasnému zásahu) a schválením nouzového plánu každé banky, přičemž 

tímto orgánem je: 

 

– v případě přeshraničních bank: EBA v úzké spolupráci s kolegiem vnitrostátních 

orgánů dohledu a skupinami pro přeshraniční stabilitu (jak byly definovány ve výše 

uvedeném memorandu o porozumění z dne 1. června 2008); 

 

– v případě všech ostatních přeshraničních nesystémových bank: konsolidovaný 

orgán dohledu v rámci kolegia (působící pod jeho vedením na základě dohody ze 

dne 1. července 2008), a to v koordinaci s orgánem EBA a v konzultaci se 

skupinami pro přeshraniční stabilitu; 

 

– v případě místních bank: místní orgán dohledu. 

 

7. Předložení návrhu společného souboru pravidel pro řízení krizí, včetně společných 



metodik, definicí a terminologie, a rovněž souboru relevantních kritérií pro zátěžové testy 

určené pro přeshraniční banky. 

 

8. Zajistit, aby se plány pro řešení krize staly závazným regulačním požadavkem; plány pro 

řešení krize by měly zahrnovat důkladné sebehodnocení dané instituce a podrobné 

informace o spravedlivém rozdělení aktiv a kapitálu s odpovídajícím zpětným 

vymáháním převodů od dceřiných společností a poboček ve prospěch jiných útvarů, 

a měly by stanovit plány na rozdělení, které umožňují oddělení samostatných modulů, 

zejména těch, jež zajišťují nejdůležitější infrastrukturu, např. služby platebního styku. 

Požadavek na obsah těchto plánů by měl odpovídat velikosti banky, jejím činnostem a její 

geografické diverzifikaci. Zajistit pravidelnou aktualizaci těchto plánů. 

9. Do prosince 2011 vypracovat návrh hodnocení bonity bank podle evropských orgánů 

dohledu, založený na společném souboru kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 

(„přehled ukazatelů rizik“). Tento přehled ukazatelů rizik by měl být hodnocen podle 

povahy, rozsahu a složitosti struktury dotyčné instituce při zachování důvěrnosti. Přehled 

ukazatelů rizik by měl zahrnovat přinejmenším: 

– kapitál, 

 

– finanční páku, 

 

– likviditu, 

 

– nesoulad splatnosti, úrokové sazby a měny, 

 

– likviditu aktiv, 

 

– velkou angažovanost a koncentraci rizik, 

 

– očekávané ztráty, 

 

– citlivost vůči cenám na trhu, úrokovým sazbám a směnným kurzům, 

 

– přístup k financování, 

 

– výsledky zátěžových testů, 

 

– účinnost vnitřní kontroly, 

 

– kvalitu řízení a správy, 

 

– složitost a nepřehlednost struktury, 

 

– prognózu rizik, 

 

– dodržování právních předpisů nebo regulačních požadavků. 

 

10. Zmocnit orgány dohledu k tomu, aby mohly zasáhnout, jakmile zjistí, že bylo dosaženo 

prahových hodnot v jejich stupnici hodnocení bonity, zcela v souladu se zásadou 



 

proporcionality, a poskytnout dostatečně dlouhou dobu pro nápravu, aby instituce mohly 

vyřešit vzniklou situaci samy. 

 

11. Poskytnout orgánům dohledu vhodné právní nástroje umožňující zásah z jejich strany, 

a to tím, že budou pozměněny relevantní odvětvové právní předpisy nebo zavedeny nové 

odvětvové právní předpisy s cílem: 

 

– požadovat úpravy výše kapitálu (nad rámec minimálních regulačních požadavků) či 

likvidity a změny kombinace bankovních činností a interních postupů, 

 

– doporučovat nebo ukládat změny v řízení, 

 

– uložit omezení výplat dividend s cílem konsolidovat kapitálové požadavky, 

omezovat podmínky bankovních licencí, 

 

– umožnit orgánům dohledu, aby začaly od instituce oddělovat samostatné moduly, 

a to jak ty, které jsou úspěšné, tak ty, kterým hrozí úpadek, aby bylo zajištěno 

nepřetržité fungování základních funkcí, 

 

– ukládat úplný nebo částečný prodej, 

 

– převádět aktiva a pasiva jiným institucím s cílem zajistit kontinuitu transakcí 

důležitých z hlediska systému, 

 

– vytvořit strukturu zvláštního určení (bridge bank) nebo banku s „dobrými“ aktivy / 

banku se „špatnými“ aktivy, 

 

– požadovat výměnu dluhu za kmenové akcie nebo jiný konvertibilní kapitál 

v závislosti na povaze instituce, s odpovídající úpravou hodnoty akcií, 

 

– převzít dočasně veřejnou kontrolu, 

 

– uložit pozastavení určitých typů pohledávek vůči bance („moratorium“), 

 

– kontrolovat postup převodu aktiv uvnitř skupiny, 

 

– jmenovat zvláštního správce na úrovni skupiny, 

 

– stanovit pravidla pro provádění likvidace, 

 

– umožnit EBA, aby mohl udělovat povolení k zásahu ze strany fondu EU pro 

finanční stabilitu, a to včetně poskytování nouzového střednědobého financování, 

injekcí kapitálu a poskytování záruk, 

 

– uložit administrativní a odškodňovací opatření pro instituce, které fond využívají. 

 

12. Všechny nástroje uvedené v bodu 11 se budou uplatňovat v plném souladu s pravidly EU 

pro hospodářskou soutěž a zaručovat rovné zacházení s věřiteli a vkladateli ve všech 

členských státech. 

 



 

Doporučení 2 týkající se přeshraničních systémových bank 

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by mělo 

regulovat tyto oblasti: 

 

1. Otázku přeshraničních systémových bank je nutno naléhavě řešit – s ohledem na jejich 

zvláštní úlohu na vnitřním trhu s finančními službami – formou nového speciálního 

režimu, který se bude nazývat evropské právo bankovních institucí a má být navržen do 

konce roku 2011. Bude také navržen obecnější režim pro všechny ostatní přeshraniční 

banky. 

 

2. Přeshraniční systémové banky se budou řídit novým posíleným zvláštním režimem; tento 

režim odstraní právní překážky, jež by mohly stát v cestě účinnému přeshraničnímu 

opatření, a zajistí transparentní, rovnocenné a předvídatelné zacházení s akcionáři, 

vkladateli, věřiteli, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými subjekty, zejména po 

převodu aktiv uvnitř skupiny. Do něj bude spadat zvláštní „28. režim“ pro insolvenční 

řízení pro přeshraniční systémové banky, který může být později rozšířen na všechny 

přeshraniční banky. 

 

3. Komise přijme opatření, kterým do dubna 2011 stanoví kritéria pro definici 

přeshraničních systémových bank. Na základě těchto kritérií bude rada orgánů dohledu 

pravidelně takové banky určovat, a to po konzultaci s Evropským výborem pro systémová 

rizika (článek 12b zprávy Hospodářského a měnového výboru ze dne 17. května 2010 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro 

bankovnictví (zpráva o EBA)). 

 

4. Nad každou z těchto přeshraničních systémových bank EBA vykonává dohled a jedná 

prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů (v souladu se zprávou o EBA).  

 

5. Komise přijme opatření navrhující mechanismus převodu aktiv v rámci přeshraničních 

systémových bank a řádně přitom zohlední potřebu chránit práva hostitelských zemí. 

6. Fond EU pro finanční stabilitu a útvar pro řešení krizí podporují, pokud jde o přeshraniční 

systémové banky, operace prováděné EBA v souvislosti s řízením krizí, jejich řešením 

nebo insolvencí. 

 

 

Doporučení 3 týkající se fondu EU pro finanční stabilitu  

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by mělo 

regulovat tyto oblasti: 

 

1. S cílem financovat zásahy (obnova činnosti nebo organizovaně probíhající likvidace) 

zaměřené na zachování stability systému a omezení dominového efektu zapříčiněného 

bankami ve špatném finančním stavu bude vytvořen fond EU pro finanční stabilitu (dále 

jen „fond“), za nějž bude odpovídat EBA. Komise do dubna 2011 předloží Parlamentu 

návrh obsahující podrobné informace o stanovách fondu, jeho struktuře, správě a řízení, 

velikosti a způsobu fungování a přesný časový rozvrh zahájení jeho činnosti (v souladu 

s body 2 a 3 uvedenými níže). 



 

 

2. Fond bude: 

 

– mít celoevropskou působnost; 

 

– financován ex-ante přeshraničními systémovými bankami na základě 

proticyklických kritérií zohledňujících rizikovost, která berou v úvahu systémové 

riziko, jež představují jednotlivé banky. Banky přispívající do fondu nemusí 

přispívat do obdobných fondů pro stabilitu ani na útvary pro řešení krizí ve svých 

vlastních zemích; 

 

– oddělen od systémů pojištění vkladů a nezávislý na těchto systémech; 

 

– adekvátně dimenzován, aby mohl zajišťovat dočasné zásahy (jako např. půjčky, 

nákupy aktiv a injekce kapitálu) a pokrývat náklady spojené s řešením krizí nebo 

s insolvenčními režimy; 

 

– budován postupně při respektování současného hospodářského prostředí; 

 

– navržen způsobem, který nevytváří podmínky pro morální hazard, a nebude 

využíván k záchraně akcionářů bank ani k odměňování vedení banky za jeho vlastní 

selhání. 

 

3. Komise rovněž stanoví: 

 

– pravidla pro investování aktiv fondu (riziko, likvidita, soulad s cíli EU); 

 

– kriteria výběru správce aktiv fondu (interního nebo prostřednictvím soukromé nebo 

veřejné třetí strany, jakou je např. Evropská investiční banka); 

 

– možnost vkladu příspěvků, jež splňují podmínky k výpočtu kapitálových ukazatelů 

stanovených regulátorem; 

 

– administrativní opatření (systémy sankcí nebo kompenzací) pro ty přeshraniční 

systémové banky, které tento fond využívají; 

 

– podmínky pro případné rozšíření působnosti fondu, aby do ní mohly být zahrnuty 

všechny přeshraniční banky, které nejsou přeshraničními systémovými bankami; 

 

– zda a v jakém rozsahu by se měla vytvořit síť vnitrostátních fondů, která by sloužila 

všem institucím, které se nepodílejí na fondu. V tom případě by měl být vytvořen 

rámec na úrovni EU, který by reguloval stávající a budoucí vnitrostátní fondy, jež 

se budou řídit jednotným a závazným souborem společných pravidel. 

 

 

Doporučení 4 týkající se útvaru pro řešení krizí 

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, by mělo 

regulovat tyto oblasti: 

 



V rámci EBA se zřídí nezávislý útvar pro řešení krizí, který se bude zabývat řešením krizí 

a insolvenčním řízením u přeshraničních systémových bank. Tento útvar bude: 

 

– působit v přesně vymezených hranicích, jež stanoví právní rámec, a v rozsahu pravomocí 

EBA; 

 

– místem, kde budou soustředěny právní a finanční odborné znalosti se specializací na 

restrukturalizaci bank, jejich záchranu a obnovu solventnosti nebo likvidaci; 

 

– při své činnosti úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány v oblasti realizace opatření, 

technické pomoci a sdílení zaměstnanců; 

 

– navrhovat uvolnění prostředků z fondu; 

 

– v případech, kdy je nutné řešit krizi v přeshraniční instituci nebo provést její likvidaci, 

provádět prostřednictvím nezávislých odborníků jmenovaných EBA důkladné šetření 

s cílem provést analýzu a označit příčiny dané situace a stanovit odpovědnost za její 

vznik. Parlament by měl být o výsledcích těchto šetření informován. 

 

 


