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Úspěchy v roce 2018

Ústřední úloha v regulačním a předpisovém rámci 
při vytváření a spravování jednotného souboru 
pravidel

Monitorování provádění regulačního 
rámce 

V  říjnu 2018 zveřejnil Evropský orgán pro 
bankovnictví (dále jen „orgán EBA“) zprávu 
o  výsledcích monitorování dopadu provádění 
konečného regulačního rámce Basel III v EU. 
Zpráva obsahuje analýzu dopadu na celko-
vý minimální kapitálový požadavek vyplývající 
z  reforem úvěrového rizika, provozního rizika 
a ukazatele pákového poměru a ze spodní hra-
nice pro rizikové váhy (tzv. output floor). Orgán 
EBA také aktivně poskytl vstupní podklady Ba-
silejskému výboru pro bankovní dohled (BCBS) 
před vypracováním norem v oblasti dohledu, 
a to prostřednictvím nových činností v oblasti 
sběru údajů, které umožňují lepší posouzení 
navrhovaných politik. 

Průběžný monitoring kapitálových emisí 

Orgán EBA posuzuje podmínky nových forem 
nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu 
tier 1 vydaných institucemi v EU ve snaze iden-
tifikovat ustanovení, která podle orgánu EBA 
nesplňují kritéria způsobilosti. Ve spolupráci 
s příslušnými orgány provádí orgán EBA rov-
něž přezkum nástrojů vytvořených před přije-
tím nařízení o kapitálových požadavcích. Hlav-
ní výsledky monitorovacích prací jsou shrnuty 
ve zprávě o  kmenovém kapitálu tier 1, která 
byla poprvé zveřejněna v roce 2017 a aktuali-
zována v  polovině roku 2018. Kromě toho ve 
své zprávě o  vedlejším kapitálu tier 1 orgán 
EBA provedl přezkum 23 emisí vedlejšího ka-
pitálu tier 1 v celkové výši 11,41 miliard EUR. 

Monitorování provádění mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS) 9 

V  prosinci 2018 zveřejnil orgán EBA zprávu 

o  svých prvních pozorováních týkajících se 
dopadu a  provádění mezinárodních standar-
dů účetního výkaznictví (IFRS) 9 ze strany in-
stitucí v  EU. Údaje obsažené ve zprávě byly 
získány prostřednictvím formulářů vykazování 
pro účely dohledu předkládaných institucemi 
a v případě potřeby doplněných o zveřejňované 
informace. 

Zprůhlednění minimálních kapitálových 
požadavků pro úvěrové riziko

Orgán EBA kladl důraz na zprůhlednění evrop-
ského regulačního rámce, zejména s ohledem 
na ustanovení nařízení o kapitálových požadav-
cích týkající se rámce pro snižování úvěrového 
rizika a  na harmonizaci postupů týkajících 
se identifikace položek spojených s  obzvlášť 
vysokým rizikem podle čl.  128 odst.  3 naří-
zení o kapitálových požadavcích. Orgán proto 
v  březnu 2018 zveřejnil zprávu o  posouzení 
současného rámce pro snižování úvěrového 
rizika a vydal pokyny k určování expozic spojo-
vaných s obzvlášť vysokým rizikem. 

Pokračování oprav a srovnávání 
interních modelů 

Orgán EBA provedl každoroční srovnávání 
v  oblasti dohledu, jehož cílem bylo pomocí 
interních modelů identifikovat krajní hodnoty 
ve výpočtu rizikově vážených aktiv. Orgán EBA 
zveřejnil horizontální zprávy shrnující hlavní 
zjištění týkající se úvěrového rizika a  tržního 
rizika. Pokud jde o úvěrové riziko, zpráva za 
rok 2018 poprvé uvádí výsledky jak za portfolia 
s vysokým počtem selhání, tak portfolia s níz-
kým počtem selhání. Zpráva o  tržním riziku 
dokázala kvantifikovat úrovně rizika pro různé 
typy produktů, přičemž se ukázalo, že nejnižší 
míru kolísání vykazují úrokové nástroje.
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Podrobné údaje o  ročních referenčních srov-
náváních jsou uvedeny v prováděcích technic-
kých normách, které stanoví, jaká portfolia pro 
referenční srovnávání a pokyny pro vykazování 
se mají použít. V červnu 2018 zveřejnil orgán 
EBA svou každoroční aktualizaci těchto prová-
děcích technických norem a stanovil portfolia 
pro referenční srovnávání na rok 2019.

Posledním prvkem přípravy plánu založené-
ho na interním ratingu (IRB) bylo dokončení 
identifikace hospodářského poklesu a  jeho 
dopadu na odhady ztrátovosti ze selhání. Ob-
jasnění jsou uvedena v konečném návrhu re-
gulační technické normy ke specifikaci pova-
hy, závažnosti a trvání hospodářského poklesu 
zveřejněném v  listopadu 2018 a  v  obecných 
pokynech orgánu EBA pro odhad ztrátovosti 
ze selhání pro případ hospodářského poklesu 
zveřejněných na začátku roku 2019. 

Provádění revidovaných norem v oblasti 
úvěrového rizika protistrany a tržního 
rizika v EU

V návaznosti na konzultaci k diskusnímu do-
kumentu o provádění revidovaných rámců trž-
ního rizika a úvěrového rizika protistrany v EU 
obdržel orgán EBA kromě zpětné vazby od své 
skupiny subjektů působících v  bankovnictví 
(BSG) i 14 reakcí. V diskusním dokumentu byly 
předloženy první návrhy a  předběžné názo-
ry na způsoby řešení osmi mandátů v návrhu 
nařízení o  kapitálových požadavcích (CRR2), 
z nichž se dva týkají standardizovaného přístu-
pu k  úvěrovému riziku protistrany a  šest zá-
sadního přezkumu obchodního portfolia. 

Obrázek 1: Plán orgánu EBA na opravu interního modelu

PROSINEC 2013
Zprávy o srovnatelnosti 
rizikově vážených aktiv

BŘEZEN 2015
Diskusní dokument k 
budoucnosti metody 
interních ratingů ÚNOR 2016

Zpráva o plánu interního 
ratingu a stanovisko k 
provádění

ZÁŘÍ 2016
Regulační technická norma k prahu 

významnosti a obecné pokyny k 
definici selhání

LISTOPAD 2017
Obecné pokyny k 

pravděpodobnosti selhání 
(PD), ztrátovosti ze selhání 
(LGD) a expozicím, u nichž 

došlo k selhání

LISTOPAD 2018
Regulační technická 

norma k 
hospodářskému poklesu

BŘEZEN 2018
Zpráva o snižování 

úvěrového rizika pro 
standardizovaný přístup a 
základní přístup založený 

na interním ratingu (F-IRB) PROSINEC 2019
Obecné pokyny pro snižování 

úvěrového rizika pro 
pokročilý přístup založený na 

interním ratingu (A-IRB)

ČERVENEC 2016
Regulační technické normy 
k metodice posuzování 
interního ratingu

BŘEZEN 2019
Obecné pokyny týkající 
se odhadu LGD při 
poklesu

PROSINEC 2020
Provádění plánu 
interního ratingu

- Analýza zdrojů 
variability RWA 

- Fáze 1

- Fáze 2

- Fáze 3

- Fáze 4

- Provádění



S H R N U T Í  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V Y  Z A  R O K  2 0 1 8

5

Harmonizace rámce pro externí 
zajišťování služeb nebo činností 

V roce 2017 se orgán EBA zaměřil na specifika 
externího zajišťování služeb nebo činností pro-
střednictvím cloudových služeb tím, že vypraco-
val doporučení pro poskytovatele cloudových slu-
žeb pro externí zajišťování služeb nebo činností. 
Doporučení zajistila, že instituce a poskytovatelé 
služeb mohou vycházet z  přesně definovaných 
očekávání v oblasti dohledu, pokud jde o zajiš-
ťování služeb nebo činností prostřednictvím po-
skytovatelů cloudových služeb, čímž se odstraní 
nejistota ohledně využívání cloudových služeb. 
Doporučení byla začleněna do stávajících poky-
nů a budou zrušena, jakmile dne 30. září 2019 
vstoupí v platnost revidované pokyny.

Pokyny se vztahují na celý proces externího 
zajišťování služeb nebo činností, od počáteční 
analýzy rizika po uzavření smlouvy o externím 
zajišťování služeb nebo činností a  ukončení 
stávajících ujednání. Instituce musí posuzovat 
nejen rizika externího zajišťování určité funk-
ce, ale také schopnost poskytovatele služeb 
tuto funkci vykonávat. 

Monitorování postupů odměňování 

Orgán EBA analyzoval trendy ve vztahu k oso-
bám s  vysokými příjmy na základě údajů za 
rozpočtový rok 2017 a svou zprávu zveřejní za-
čátkem roku 2019. Celkový nárůst o 262 osob 
s vysokými příjmy je způsoben zejména zvýše-
ním počtu osob s vysokými příjmy v několika 
členských státech, zatímco v několika dalších 
členských státech se počet osob s  vysokými 
příjmy mírně snížil. Procento osob s vysokými 
příjmy, které se řadí mezi vybrané zaměstnan-
ce, zaznamenalo mírný pokles: 86,89 % v roce 
2017 oproti 89,47 % v roce 2016. 

Příspěvek k plnění akčního plánu unie 
kapitálových trhů 

V červnu 2018 zveřejnil orgán EBA na základě 
žádosti Evropské komise o poradenství zprávu 
a  doporučení o  možném přijetí zvláštních ev-
ropských zajištěných cenných papírů pro malé 
a střední podniky a právního rámce pro úvěry 
na infrastrukturu. Orgán v této fázi vytvoření to-
hoto legislativního rámce nedoporučil a navrhl 
Evropské komisi, aby zvážila přínosy speciali-
zovaného legislativního rámce pro dluhopisy 
zajištěné vysoce kvalitními úvěry na financování 
projektů. 

Provádění nového rámce pro sekuritizaci 
(jednoduchost, transparentnost 
a standardizace) 

Rok 2018 měl zásadní význam z hlediska prová-
dění nových pravidel EU pro sekuritizaci. Podle 
nového rámce pro sekuritizaci obdržel orgán 
EBA 28 regulačních mandátů. Úspěšně splnil 
pět z nich, včetně pokynů pro výklad kritérií jed-
noduchosti, transparentnosti a  standardizace 
(STS) pro sekuritizaci komerčních papírů se 
zástavou aktiv (ABCP) a ostatních cenných pa-
pírů (jiných než ABCP), návrhu technických no-
rem k homogenitě a návrhu technických norem 
k ponechání si rizika, jejichž účelem je harmo-
nizovat požadavky v  této oblasti a  zajistit tak 
jednotné uplatňování ze strany institucí. Nová 
společná pravidla EU pro sekuritizaci a  kapi-
tálové požadavky na sekuritizaci se použijí ode 
dne 1. ledna 2019. 

Zmírňování a řízení rizik v oblasti IKT 
a kybernetická bezpečnost 

Složitost rizik v  oblasti IKT roste, stejně jako 
četnost incidentů souvisejících s  IKT (včetně 
kybernetických). Orgán EBA řešil v  roce 2018 
rizika v oblasti IKT v souladu s požadavky akč-
ního plánu Evropské komise v  oblasti finanč-
ních technologií zveřejněného v  březnu 2018. 
Prvním výsledkem byl soubor pokynů pro řízení 
rizik v  oblasti IKT a  bezpečnostních rizik, je-
hož cílem bylo zmírnit rizika v oblasti IKT pro 
všechny finanční instituce. Tyto pokyny stanoví 
požadavky pro úvěrové instituce, investiční pod-
niky a poskytovatele platebních služeb týkající 
se zmírňování a řízení rizik v oblasti IKT, jejichž 
záměrem je zajistit jednotný a stabilní přístup 
v  rámci jednotného trhu. Veřejná konzultace 
k návrhům pokynů byla zahájena dne 13. pro-
since 2018 a  očekává se, že konečné pokyny 
budou zveřejněny ve třetím čtvrtletí roku 2019.



E V R O P S K Ý  O R G Á N  P R O  B A N K O V N I C T V Í

6 

Podpora účinného a koordinovaného řešení krize bank 

Příručka pro oceňování

Orgán EBA vypracoval příručku pro oceňování 
pro účely řešení krize bank, která bude přijata 
na začátku roku 2019. Přijetí příručky vychá-
zí z regulační činnosti, kterou vykonává orgán 
EBA v oblasti oceňování pro účely řešení krize 
bank, a jejich výsledkem je regulační technic-
ká norma pro oceňování před řešením krize 
bank, regulační technická norma pro oceňo-
vání po řešení krize bank, regulační technická 
norma pro oceňování derivátových závazků pro 
účely rekapitalizace z vnitřních zdrojů a regu-
lační technická norma pro nezávislé odhadce.

Sbližování přístupů řešení krize bank 
se zaměřením na fungování kolegií 
a monitorování pokroku v oblasti 
způsobilosti k řešení krize v celé EU 

Orgán EBA zveřejnil svou první zprávu o  fun-
gování kolegií k  řešení krize v červenci 2018. 
Zpráva zahrnuje vybraná kolegia z cyklu řešení 
krize bank v roce 2017, nezachycuje však čin-
nosti v  oblasti plánování řešení krize bank 
mimo kolegia k řešení krize. Jejím záměrem je 
poskytnout přehled o  činnosti kolegií jejich 
a  výsledcích a  provozních aspektech s  cílem 
zjistit dosažený pokrok, stanovit oblasti pro 
zlepšení a  současně zvýšit transparentnost 
pro zúčastněné strany.

Podpora sbližování postupů pro provádění dohledu

Podpora lepšího provádění druhého 
pilíře v EU: plán druhého pilíře orgánu 
EBA 

V  červenci 2018 dokončil orgán EBA důležitý 
milník ve svém plánu druhého pilíře zveřej-
něním balíčku tří revidovaných pokynů zamě-
řených na další posílení řízení rizik ze strany 

institucí a sbližování procesu přezkumu a vy-
hodnocování orgány dohledu. Uvedené troje 
revidované pokyny se zaměřují na řízení úro-
kového rizika v  bankovním portfoliu ze stra-
ny institucí a  jimi prováděné zátěžové testo-
vání (pokyny pro zátěžové testování institucí) 
a na společné postupy a metodiky pro proces 
přezkumu a vyhodnocování orgány dohledu.

Ocenění 1

Podmínky zahájení řešení 
krize nebo dosažení 

okamžiku, kdy subjekt 
přestane být 

životaschopným

Ocenění 2

Použití nástrojů k 
řešení krize

Ocenění po řešení 
krize bank

Ocenění 3

Posouzení odlišného 
zacházení, žádný věřitel 

se nesmí dostat do méně 
výhodného postavení

Postup oceňování

Určení odhadce
Zpráva odhadce 

Připravenost

Technická hlediska 
informačního systému 

pro řízení
(připravuje se)

Ocenění před řešením krize bank

2018 2019

Obrázek 2: Fáze postupu oceňování
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Posuzování rovnocennosti třetích zemí 

Činnost orgánu EBA v oblasti posuzování rov-
nocennosti třetích zemí se zaměřuje na dvě 
hlavní oblasti: posuzování režimů služebního 
tajemství a důvěrné povahy informací orgánů 
třetích zemí a  posuzování regulačních a  do-
hledových rámců jurisdikcí třetích zemí. Na 
základě posouzení byly k dnešnímu dni za rov-
nocenné označeny režimy důvěrnosti 42 orgá-
nů z jurisdikcí 24 třetích zemí. 

V reakci na žádost Komise o poradenství po-
skytl orgán EBA v  roce 2018 svůj příspěvek 
k posouzení toho, zda jsou regulační a dohle-
dové rámce v  řadě třetích zemí rovnocenné 
s rámci EU. 

Posouzení sbližování postupů dohledu 

Vývoj politiky v oblasti postupů dohledu je vět-
šinou veden úsilím orgánu EBA zaměřeným 
na řešení potřeb v oblasti dohledu a na oblasti, 
které vyžadují další sbližování. Sbližování obec-
ně vytváří důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu 
politik. Například většina oblastí, u nichž byla 
na základě hodnocení sbližování v letech 2016 
a  2017 zjištěna potřeba dalšího pokroku, byla 
zohledněna v politické práci orgánu EBA v rám-
ci druhého pilíře, jejímž výsledkem bylo zveřej-
nění revidovaných pokynů pro proces přezkumu 
a  vyhodnocování orgány dohledu v  roce 2018. 
Stejně tak dvoustranné návštěvy týkající se sbli-
žování, které proběhly v roce 2018, byly zdrojem 
zpětné vazby, která se stane podkladem pro 
politickou práci orgánu. Důležitou součástí úsilí 
o dosažení společné kultury dohledu a podpory 
sbližování postupů dohledu je také školení. Or-
gán EBA v roce 2018 uspořádal celkem 27 ško-
lení pro 1 687 účastníků.

Pojmenování a analýza trendů a možných rizik 
a slabých míst a podpora úsilí o řešení úvěrů v selhání 

Monitoring a hodnocení vývoje 
v bankovním sektoru EU 

Orgán EBA i nadále vypracovává zprávu o po-
souzení rizik, jež představuje ústřední nástroj 
pro monitorování hlavních rizik a slabých míst 
bankovního sektoru EU. Zpráva o  posouzení 
rizik za rok 2018 popisuje hlavní vývoj a trendy 
v bankovním sektoru EU od konce roku 2017 
a uvádí výhled orgánu EBA týkající se hlavních 
rizik a slabých míst. Údaje pro zprávu za rok 
2018 pocházejí ze vzorku 187 bank z 25 zemí 
EHP, které zastupují přibližně 80  % bankov-
ního sektoru EU (na základě celkových aktiv); 
tyto údaje byly doplněny o tržní údaje.  

Dalším důležitým monitorovacím nástrojem, 
který orgán EBA používá k identifikaci hlavních 
rizik a  slabých míst, jsou výsledky dotazníku 
orgánu EBA pro posouzení rizik. Dotazování 
pro účely posouzení rizik probíhá dvakrát roč-
ně a orgán EBA jeho prostřednictvím provádí 
průzkum mezi bankami a  analytiky trhu, je-
hož cílem je důkladně zvážit názory účastníků 
trhu na aktuální a budoucí vývoj v bankovním 
sektoru. Počet bank, které uvedly své názo-
ry v  dotazníku pro posouzení rizik, vzrostl v 

roce 2018 na 53, přičemž zastoupeno bylo 
25 zemí. 

Čtvrtletní přehled ukazatelů rizik zůstal stěžej-
ním nástrojem, který je využíván při pravidel-
ném hodnocení rizik prováděném orgánem EBA 
a  pomáhá při plnění jeho úlohy poskytovatele 
údajů. Z přehledu ukazatelů rizik v průběhu ce-
lého roku 2018 vyplývá, že bankovní sektor EU 
vykazoval vážené průměry pro plně zatížený po-
měr kmenového kapitálu tier 1 vyšší než 14 %, 
klesající poměr nesplácených úvěrů pod 3,5 % 
a nižší ziskovost v rozmezí kolem 7 %. 

V červnu 2018 orgán EBA aktualizoval svou me-
todickou příručku a  seznam indikátorů rizika 
a podrobné nástroje pro analýzu rizik. Tato ver-
ze příručky EBA zohledňuje vývoj v oblasti me-
zinárodních standardů IFRS 9 a využívá rámec 
pro vykazování v oblasti dohledu orgánu EBA. 

Orgán EBA nadále monitoruje složení zdrojů 
financování v celé EU prostřednictvím výhledo-
vé analýzy plánů budoucího financování bank 
a  prostřednictvím posouzení míry zatížení ak-
tiv. Obě zprávy byly zveřejněny současně v září 
2018.
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Zátěžový test na úrovni celé Unie pro rok 
2018

V listopadu 2018 zveřejnil orgán EBA výsledky 
zátěžového testu na úrovni celé Unie pro rok 
2018, který zahrnoval 48  bank z  15  zemí EU 
a  EHP, zastupujících zhruba 70  % celkových 
aktiv bankovního sektoru EU. Tento zátěžo-
vý test je součástí souboru nástrojů dohledu, 
které slouží příslušným orgánům k posouze-
ní odolnosti bank vůči nepříznivým otřesům 
a k identifikaci zbytkových oblastí, v nichž pře-
trvává nejistota, a jeho výsledky jsou využívány 
v  procesu rozhodování orgánů dohledu nad 
finančním trhem, kterým jsou stanovována 
vhodná opatření pro zmírňování rizik. 

Příspěvek k Akčnímu plánu pro řešení 
úvěrů v selhání v Evropě 

V  roce 2018 orgán EBA pokračoval ve spolu-

práci s institucemi a orgány EU při plnění cílů 
akčního plánu Rady pro řešení úvěrů v selhání 
v Evropě. V návaznosti na obdržené informace 
o zkušenostech z praxe a další zpětnou vazbu 
od zúčastněných stran zveřejnil orgán EBA rov-
něž revidované šablony transakcí souvisejících 
s úvěry v selhání, stejně jako pokyny pro zveřej-
ňování nevýkonných expozic a expozic s úlevou. 

Ekonomická analýza a výzkum 

Během nedávné interní reorganizace orgánu 
EBA byl v rámci oddělení ekonomické analýzy 
a  statistiky vytvořen nový útvar odpovědný za 
koordinaci všech ekonomických analýz a  vý-
zkumných činností orgánu EBA. Patří mezi ně 
měsíční semináře týkající se výzkumu pro za-
městnance orgánu EBA, pořádání každoroční-
ho tematického pracovního setkání ohledně 
výzkumu pro účely politik a  také koordinace 
řady dokumentů vypracovaných útvary.
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Opatření na sekundárních trzích

Zveřejnění definice orgánu 
EBA ohledně „nevýkonných 

expozic“ a „expozic s úlevou“

Přezkum kvality aktiv 
ECB, včetně prvního 
uplatnění definice 
nevýkonných expozic 

Šablony 
transakcí pro 
úvěry v selhání 
orgánu EBA

Zveřejnění obecných 
pokynů orgánu EBA 
pro vykazování 
nevýkonných expozic 
a expozic s úlevou

Definice výboru BCBS 
ohledně nevýkonných 
expozic a úlev

Akční plán Rady EU na 
řešení úvěrů v selhání

Pokyny ECB pro 
úvěry v selhání

Zveřejnění obecných pokynů orgánu 
EBA pro řízení nevýkonných expozic a 
expozic s úlevou

Návrh Komise na omezení úvěrů v 
selhání a dodatek ECB k 
obezřetnostním jištěním

BCBS: Basilejský výbor pro bankovní dohled; ECB: Evropská centrální banka; FBE: expozice s úlevou; 
NPE: nevýkonné expozice; NPL: úvěry v selhání. 

Zdroj údajů: MMF / Světová banka, EBA

CÍLOVÉ OBLASTI OPATŘENÍ

Množství úvěrů v selhání

Obrázek 3:  Úvěry v selhání v EU – na cestě k oživení
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Posilování úlohy orgánu EBA jako datového centra EU pro 
shromažďování, šíření a analýzu údajů o bankách v EU 

Na cestě k větší transparentnosti 
v oblasti údajů 

Orgán EBA se zaměřuje na zlepšení způsobů 
zveřejňování rozsáhlého souboru údajů o  čin-
nosti největších bank v EU tím, že vyvíjí speci-
fické analytické nástroje, pomáhá vnitrostátním 
orgánům dohledu při vytváření vlastních pře-
hledů ukazatelů a poskytuje konkrétní školení 
na téma vykazování pro účely dohledu a údajů 
prováděcích technických norem orgánu EBA. 

Již pátý rok po sobě zveřejňuje orgán EBA in-
formace o ukazatelích globálního systémové-
ho významu. Tyto informace jsou dalším kro-
kem na cestě k tomu, aby široká veřejnost lépe 
chápala systémově významné instituce a jejich 
hlavní číselné údaje a obchodní činnost. Orgán 
EBA také aktualizoval zveřejněný seznam dal-
ších systémově významných institucí. 

Zlepšení sběru údajů orgánem EBA za 
účelem monitorování provádění rámce 
Basel III v EU 

V  roce 2018 obdržel orgán EBA od Evropské 
komise žádost o poradenství ohledně provede-
ní konečných aspektů a dohody o rámci Basel 
III v právu EU, z nichž mnohé si vyžádaly změny 
směrnice o kapitálových požadavcích a naříze-
ní o kapitálových požadavcích. 

V rámci příprav technického poradenství k do-
padu a provádění mezinárodních norem v EU 
pro Evropskou komisi začal orgán EBA v létě 
roku 2018 shromažďovat údaje souběžně 
s pravidelným sběrem údajů pro monitorová-
ní basilejského regulatorního konceptu s roz-
hodným obdobím ve druhém čtvrtletí 2018.

Stejně jako v  předchozích letech zveřejnil or-
gán EBA v roce 2018 dvě pololetní analýzy do-
padu pravidel CRD IV / CRR / Basel III na ka-
pitál, likviditu a  ukazatele pákového poměru 
evropských úvěrových institucí a na odhadované 
nedostatky vyplývající z nedostatečného sbližo-
vání s  plně provedeným rámcem. Orgán EBA 
rovněž společně s údaji ze studie transparent-
nosti zpřístupnil soubor datových nástrojů, který 
uživatelům umožňuje sledovat srovnatelné úda-
je o  jednotlivých bankách prostřednictvím map 
a analytických nástrojů aplikace Excel.

Centralizovaná infrastruktura EUCLID 
a rejstříky orgánu EBA 

Evropská centralizovaná infrastruktura pro 
údaje z oblasti dohledu (EUCLID) je nová da-
tová platforma, která umožní orgánu EBA 
shromažďovat údaje od příslušných orgánů 
ze zemí EHP pro všechny úvěrové instituce 
v této oblasti. To znamená, že výběr institucí, 
pro které orgán EBA shromažďuje údaje, bude 
rozšířen z  přibližně 200 největších institucí 
v EHP na celý základní soubor úvěrových insti-
tucí a bankovních skupin v EHP. Dalším cílem 
platformy je použití získaných údajů k určení 
oznamovací povinnosti pro sběr údajů z oblasti 
dohledu. 

V  průběhu roku 2018 pokračovaly činnosti 
spojené s tvorbou platformy základních údajů 
v  rámci centralizované infrastruktury EUC-
LID, na nichž se kromě podpory poskytované 
příslušnými orgány podílelo i  několik týmů 
v rámci orgánu EBA. Uvedené činnosti budou 
ukončeny v  dubnu 2019, kdy bude zahájena 
činnost rejstříku platebních institucí i rejstříku 
úvěrových institucí, což umožní provádět shro-
mažďování údajů od všech příslušných orgánů 
v rámci EHP. 

Studie transparentnosti v celé EU pro 
rok 2018 

Jedním z hlavních cílů studie transparentnos-
ti v celé EU, kterou každoročně provádí orgán 
EBA, je zvyšování transparentnosti evropského 
bankovního sektoru prostřednictvím zveřejňo-
vání jednotlivých údajů o bankách v rámci EU 
a zemí EHP. 

Studie z roku 2018 vycházela výhradně z úda-
jů vykazovaných pro účely dohledu. Zahrno-
vala údaje ze 130  bank z  25  členských států 
EU a  zemí EHP. Zpracování dat a  zveřejnění 
údajů prováděl orgán EBA ve spolupráci s pří-
slušnými orgány. Během roku 2018 orgán EBA 
obdržel a  zveřejnil v  průměru více než 7  000 
datových polí na banku. Za účelem snazší ana-
lýzy údajů o transparentnosti zpřístupnil orgán 
EBA spolu s výsledky jednotlivých bank a úpl-
nou databází i  soubor interaktivních nástrojů 
pro přístup k údajům. 
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Zlepšení a udržování rámce pro vykazování 
pro účely dohledu a řešení krizí 

Spolehlivé údaje mají zásadní význam pro 
porozumění finanční situaci institucí, posou-
zení rizikových profilů a  rozpoznání rizik pro 
finanční stabilitu a pro pochopení finančních, 
právních a  technických problémů a překážek 
řešení krizí institucí, které jsou v selhání nebo 
je jejich selhání pravděpodobné. S  cílem po-
skytnout orgánům dohledu a orgánům odpo-
vědným za řešení krize bank tyto spolehlivé 

údaje aktualizoval orgán EBA několik svých 
standardů vykazování a  příslušné technické 
prvky (model datových polí – DPM, pravidla va-
lidace, taxonomii jazyka eXtensible Business 
Reporting Language – XBRL), aby byly nadále 
vhodné ke svému účelu. 

V dubnu 2018 byl zveřejněn rámec pro vykazo-
vání verze 2.8, který platí od 31. prosince. Ten-
to rámec poprvé zahrnuje nejen údaje z oblasti 
dohledu, jako jsou například údaje společného 
vykazování (COREP) a  finančního vykazování 
(FINREP) nebo údaje určené k  referenčnímu 
srovnávání interních modelů, ale také údaje 
pro účely plánování řešení krize bank, které 
shromažďují orgány příslušné k  řešení krize 
z celé Evropy. 

V  srpnu 2018 vydal orgán EBA tři konzultač-
ní dokumenty týkající se finančního vykazo-
vání(FINREP), ukazatelů krytí likvidity (LCR) 
a  sekuritizací (COREP), a  to v  souvislosti se 
změnami nařízení (EU) č.  680/2014 (o  prová-
děcích technických normách, pokud jde o po-
dávání zpráv institucí pro účely dohledu). Tyto 
změny se projeví v rámcovém vykazování verze 
2.9, přičemž prvním referenčním datem vy-
kazování pro FINREP a sekuritizace (COREP) 
bude 31. březen 2020 a datem vykazování uka-
zatelů krytí likvidity bude 30. duben 2020. 

sdíleno s bankami prostřednictvím 
příslušných orgánů

sdíleno s bankami prostřednictvím 
příslušných orgánů

postup častých otázek (prostřednictvím 
příslušných orgánů)

opětovné předložení údajů

opětovné předložení údajů

 Kontrola šablon bankami na 
základě zpětné vazby o kvalitě 
údajů 

 Případné opětovné předložení 
údajů v oblasti dohledu

 Banky udělují orgánu EBA 
souhlas se zveřejněním konečných 
šablon

 Orgán EBA vyplní šablony pro účely transparentnosti údaji 
z oblasti dohledu a provede kontrolu kvality údajů

EBA

 Orgán EBA provede druhé kolo vyplňování šablon pro 
účely transparentnosti a kontrolu kvality údajů, aby 
zohlednil opětovně předložené údaje

 Orgán EBA zmrazí databázi
 Orgán EBA vytvoří konečné šablony pro účely 

transparentnosti obsahující údaje z oblasti dohledu

Zveřejnění výsledku na internetových stránkách orgánu EBA:
 Dokumenty ve formátu pdf 

podle jednotlivých bank
 Úplná databáze

 Interaktivní nástroje 
aplikace Excel

 Nástroje interaktivních map

Zahájení studie 
transparentnosti v EU

Obrázek 4: Jak fungují studie transparentnosti
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Ochrana spotřebitelů, monitorování inovací ve 
finanční oblasti a přispívání k dosažení účinných, 
bezpečných a snadných maloobchodních plateb v EU 

Inovace ve finanční oblasti 

Třebaže orgán EBA usiluje o inovace ve finanční 
oblasti již od svého založení, jeho plán v oblasti 
finančních technologií zveřejněný v březnu 2018 
vytyčuje cestu orgánu EBA do světa finančních 
technologií, přičemž stanoví řadu priorit pro 
příštích několik let a zřizuje znalostní centrum 
orgánu EBA „FinTech Knowledge Hub“. V sou-
ladu s plánem orgánu EBA v oblasti finančních 
technologií bylo v roce 2018 v souvislosti s revi-
dovanou směrnicí o platebních službách (PSD2) 
zveřejněno několik produktů týkajících se kryp-
toměn, zprostředkovatelů inovací a  dopadu na 
obchodní modely a obezřetnostní rizika.

V  prosinci 2018 dokončil orgán EBA přípravu 
zprávy o kryptoměnách vypracovanou na žádost 
Evropské komise za účelem analýzy použitel-
nosti a vhodnosti současných právních předpisů 
EU ve vztahu ke kryptoměnám. Ve zprávě orgán 
EBA informuje o  výsledcích svého posouzení 
typů probíhajících činností v oblasti kryptoměn 
v  EU a  o  problémech souvisejících s  regulací 
a dohledem, přičemž vychází ze své předchozí 

činnosti týkající se virtuálních měn. 

Obliba zprostředkovatelů inovací v posledních 
letech rychle roste, přičemž ve zprávě evrop-
ských orgánů dohledu se uvádí 23 center ino-
vací v EU a zemích EHP a 5 tzv. „regulačních 
pískovišť“ ve státech EU, které byly provozová-
ny v době zveřejnění. Evropské orgány dohledu 
na základě činnosti prováděné v průběhu roku 
2018 dokončily přípravu společné zprávy obsa-
hující srovnávací analýzu inovací zavedených 
příslušnými orgány, souboru osvědčených po-
stupů pro tvorbu jejich koncepce a jejich fun-
gování a  také možnosti posílení spolupráce 
a koordinace mezi zprostředkovateli.

Změny obchodních modelů úvěrových 
institucí, obezřetnostní rizika a příležitosti 

V souladu s prioritami uvedenými ve svém plánu 
zveřejnil orgán EBA v červenci 2018 dvě tema-
tické zprávy: i) tematickou zprávu o dopadu fi-
nančních technologií na obchodní modely stáva-
jících úvěrových institucí a ii) tematickou zprávu 

Identifikování trendů a monitorování dopadů rizik a 
příležitostí vyplývajících z finančních technologií

Podpora sdílení zkušeností a znalostí

Usnadnění výměny informací za účelem informování 
o výsledcích v oblasti dohledu a regulace

Podpora technologické neutrality v oblasti
regulace a dohledu

POSKYTO-
VATELÉ 

TECHNOLOGIÍ

INSTITUCE

DALŠÍ 
SUBJEKTY
NA TRHU

ZAČÍNAJÍCÍ 
PODNIKY V 

OBLASTI 
FINANČNÍCH 
TECHNOLOGIÍEBA

PŘÍSLUŠNÉ 
ORGÁNY

Obrázek 5:  Znalostní centrum orgánu EBA FinTech Knowledge Hub
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o   obezřetnostních rizicích a  příležitostech vy-
plývajících pro instituce z finančních technologií. 
Záměrem obou zpráv je zvýšit informovanost 
mezi orgány dohledu a v rámci odvětví o poten-
ciálních obezřetnostních rizicích a příležitostech 
vyplývajících z existujících a potenciálních apli-
kací finančních technologií a nabídnout přehled 
hlavních trendů, které by mohly ovlivnit obchod-
ní modely stávajících společností. 

Externí zajišťování služeb nebo činností 
prostřednictvím cloudových služeb 

Monitorování a  podpora bezpečného využívání 
cloudových služeb v bankovním sektoru patřily 
mezi priority orgánu EBA i v roce 2018. Orgán 
EBA přezkoumal žádost Evropské komise, aby 
se dále věnoval problematice využívání clou-
dových služeb ze strany bank, jíž se zabýval ve 
svém akčním plánu v oblasti finančních techno-
logií, a v říjnu 2018 uspořádal pracovní setkání 
za účelem   přezkumu provádění doporučení. 
Orgán dále zveřejnil konzultační dokument 
k obecným pokynům pro externí zajišťování slu-
žeb nebo činností, který obsahuje doporučení 
pro externí zajišťování služeb nebo činností pro-
střednictvím poskytovatelů cloudových služeb. 

Boj proti praní peněz a proti financování 
terorismu 

Orgán EBA spolu s dalšími evropskými orgány 
dohledu vypracoval rámec zaměřený na zlep-
šení účinnosti finančního dohledu v  oblasti 
boje proti praní peněz a financování terorismu 
v celé EU a na posílení spolupráce a výměny 

informací mezi vnitrostátními kontrolními or-
gány, a to jak na vnitrostátní, tak na přeshra-
niční úrovni. Především vstoupily v  platnost 
dvě technické normy a  troje pokyny, které 
představují důležitý první krok na cestě k jed-
notnějšímu a účinnějšímu evropskému režimu 
boje proti praní peněz a financování terorismu.

Ochrana spotřebitelů a vkladatelů 

V  březnu 2018 zveřejnil orgán EBA svou první 
zprávu o finančním vzdělávání, která byla první 
publikací orgánu EBA zveřejněnou v  rámci pl-
nění jeho mandátu k  posuzování a  koordinaci 
iniciativ v oblasti finanční gramotnosti a vzdělá-
vání příslušných orgánů. V červenci 2018 aktu-
alizoval orgán EBA stávající pokyny Společného 
výboru k  vyřizování stížností a  rozšířil oblast 
působnosti těchto pokynů na subjekty, na něž 
se nově vztahují směrnice o  hypotečních úvě-
rech a směrnice o platebních službách (PSD2). 
V prosinci 2018 navíc orgán EBA zveřejnil zprávu 
o nákladech a výkonnosti strukturovaných vkla-
dů v  EU. Zpráva byla vypracována v  reakci na 
formální žádost Evropské komise. 

Provádění směrnice o platebních službách 
(PSD2) a související mandáty orgánu EBA

Další důležitá část činnosti orgánu EBA se 
zaměřovala na platby, konkrétně na tvorbu 
technických norem a  pokynů v  rámci směr-
nice PSD2, stejně jako na sbližování dohledu 
s cílem zajistit, aby požadavky směrnice PSD2 
byly uplatňovány řádným, účinným a  konzis-
tentním způsobem v celé EU.
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Úloha odpovědné, kompetentní a profesionální 
organizace s funkčním řídicím a kontrolním 
systémem a účinnými procesy

Zapojení zúčastněných stran do činnosti 
orgánu EBA v oblasti regulace

Orgán EBA je odhodlán zachovávat ve svých 
pracovních procesech plnou transparentnost. 
Usiluje přitom o  spolupráci se všemi přísluš-
nými orgány, subjekty a zúčastněnými stranami 
a umožňuje jim poskytovat informace, které vyu-
žívá při své práci s cílem zajistit, aby byl  schopen 
přijímat nejvhodnější rozhodnutí v  zájmu EU, 
aniž by přitom poškozoval zájmy zúčastněných 
stran. V souladu se svým zakládajícím nařízením 
vytvořil orgán EBA skupinu subjektů působících 
v bankovnictví, s níž povinně konzultuje přípra-
vu regulačních technických norem, prováděcích 
technických norem, pokynů a doporučení.

V  roce 2018 se skupina subjektů působících v 
bankovnictví podílela na 10 veřejných konzulta-
cích zahrnujících různé oblasti, jako je externí 
zajišťování služeb nebo činností, platby, zátěžové 
testování a úvěrové riziko. Skupina subjektů pů-
sobících v bankovnictví spolu se skupinami zú-
častněných stran Evropského orgánu pro cenné 
papíry a  trhy (ESMA) a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a  zaměstnanecké penzijní připo-
jištění (EIOPA) zaslala společný dopis místo-
předsedovi Evropské komise ohledně přezkumu 
evropskými orgány dohledu a předložila několik 
návrhů na zlepšení fungování těchto tří evrop-
ských orgánů dohledu. Po dvou a  půl letech 
zveřejnila skupina subjektů působících v  ban-
kovnictví také závěrečnou zprávu za uplynulé 
období, v  níž shrnuje práci vykonanou během 
této doby a navrhuje možná zlepšení, pokud jde 
o správu a fungování skupiny.

Řešení sporů 

Jedním z úkolů orgánu EBA je poskytovat pro-
středí, kde příslušné orgány mohou řešit svoje 
spory. Aby mohl orgán EBA tento úkol plnit, 
stanoví zakládající nařízení dva samostatné 
postupy, které mají pomoci příslušným orgá-
nům překonat spory: závazné zprostředkování 
a nezávazné zprostředkování. V  roce 2018 se 
orgán EBA účastnil dvou závazných zprostřed-
kování. Dohodovací řízení neskončilo poprvé 

úspěšně a orgán EBA vydal závazné mediační 
rozhodnutí pro Jednotný výbor pro řešení krizí 
a  Rumunskou národní banku. To zdůrazňuje 
význam mediace v oblasti řešení krize bank.

Soudní spory v roce 2018

V roce 2018 poskytovalo právní oddělení pora-
denství a pomoc v případech soudních sporů. 
Ve věci T 128/17, Isabel Torné v. Evropská ko-
mise, podpořil orgán EBA navrhovatele. 

Porušení práva Unie

Článek 17 zakládajícího nařízení orgánu EBA 
uděluje orgánu EBA pravomoc vyšetřovat pří-
padná porušení práva Unie ze strany příslušných 
orgánů, včetně příslušných orgánů v členských 
státech a  ECB v  rámci jednotného mechanis-
mu dohledu. Pokud orgán EBA zjistí, že došlo k 
porušení práva Unie, vydá doporučení, v němž 
stanoví opatření, která má příslušný orgán pod-
niknout k nápravě situace. Zjištění orgánu EBA 
ohledně porušení práva Unie může vést k dal-
ším opatřením ze strany Evropské komise.

Posouzení nákladů a přínosů

Orgán EBA uplatňuje zásadu zlepšování práv-
ní úpravy ve snaze vypracovat jednotný soubor 
pravidel a  snaží se zajistit provádění dosta-
tečného posouzení dopadu v  zájmu podpo-
ry rozvoje regulačních politik orgánu EBA. 
V souladu s příslušnými ustanoveními zaklá-
dajícího nařízení orgánu EBA opírá orgán EBA 
vývoj technických norem, pokynů, doporučení 
a stanovisek o pečlivé posouzení dopadů, a to 
prostřednictvím měření dodatečných nákladů 
a přínosů jednotlivých variant politik a navrho-
vaných technických specifikací. Tato činnost 
zahrnuje provádění kvantitativních dopadových 
studií, analýzu jednotlivých a souhrnných ban-
kovních údajů, posouzení vhodných metodik 
pro využívání těchto údajů a provádění kvali-
tativních analýz, stejně jako případné zvážení 
proporcionality důsledků návrhů orgánu EBA.
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Vzájemná hodnocení činnosti 
příslušných orgánů

Cílem vzájemných hodnocení orgánu EBA je 
dále zvyšovat jednotnost výsledků dohledu. 
Vzájemná hodnocení se provádějí v  souladu 
s  ustanoveními článku 30 zakládajícího naří-
zení orgánu EBA a  rozhodnutím orgánu EBA 
o zřízení revizní komise orgánu EBA. Vzájem-
ná hodnocení zahrnují posouzení přiměřenosti 
zdrojů a  systému správy příslušných orgánů, 
zejména pokud jde o uplatňování regulačních 
technických norem a prováděcích technických 
norem, dále pak posouzení stupně dosažené-
ho sblížení při uplatňování práva Unie a v po-
stupech dohledu a zvážení osvědčených postu-
pů vyvinutých příslušnými orgány. Orgán EBA 
zveřejní osvědčené postupy, které byly určeny 
v rámci těchto vzájemných hodnocení. 

V  říjnu 2018 (po zveřejnění závěrečné zprávy 
o  vzájemných hodnocení regulační technické 
normy ke zpracování oznámení o pasu) schvá-
lila rada orgánů dohledu podmínky vzájemné-
ho hodnocení regulačních technických norem 
týkajících se kritérií pro určení kategorií za-
městnanců, jejichž služební činnosti mají pod-
statný vliv na rizikový profil institucí.

Udržování interaktivního jednotného 
souboru pravidel

Interaktivní jednotný soubor pravidel (ISRB) je 
souhrnem klíčových legislativních rámců spa-
dajících do působnosti orgánu EBA: nařízení 
o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice 
o kapitálových požadavcích (CRD IV), směrnice 
o  ozdravných postupech a  řešení krize bank, 
směrnice o  systémech pojištění vkladů a  od 
roku 2018 také směrnice o  platebních služ-
bách (PSD2). Tento zdroj umožňuje zúčast-
něným stranám konzultovat příslušné práv-
ní rámce, nabízí odkazy z  článků textů první 
úrovně na jednotlivé související technické 
normy (regulační i prováděcí technické normy) 
vytvořené orgánem EBA a  přijaté Evropskou 
komisí, stejně jako obecné pokyny orgánu EBA 
či „otázky a odpovědi“ týkající se těchto legis-
lativních a regulačních dokumentů.

Význam nástroje pro otázky a odpovědi se pro-
jevuje v trvale vysokém počtu předkládaných 
otázek: do 31. prosince 2018 bylo prostřednic-
tvím speciálního nástroje pro otázky a  odpo-
vědi na internetových stránkách orgánu EBA 
vzneseno 4 440 dotazů (ve srovnání s 3 650 na 
konci roku 2017). 

Uzavření případu

Uzavření případuRada orgánů dohledu uzavírá 
případ

Uzavření případu bez
zahájení vyšetřování 

Rada orgánů dohledu 
přijímá návrh doporučení 

Přijetí žádosti

Potvrzení přijetí Posouzení případu

Zahájení vyšetřování
Svolání výboru k posouzení 
případu 

Výbor předkládá návrh 
doporučení příslušnému 
orgánu k vyjádření

Výbor předkládá návrh 
doporučení radě orgánů 
dohledu

Graf 6: Postup při porušení práva Unie
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Poskytování právní podpory pro činnost 
orgánu EBA

V  průběhu celého roku 2018 právní oddělení 
poskytovalo právní podporu pro řídicí orgány, 
vedení a hlavní politické a provozní funkce or-
gánu EBA. Pokud jde o regulační činnosti orgá-
nu EBA, právní oddělení nabízí právní analýzu 
a  podporu při vypracování závazných technic-
kých norem, pokynů, doporučení a stanovisek. 
Právní oddělení rovněž poskytovalo poradenství 
v oblasti dohledu vydáváním doporučení v oblas-
ti dohledu a zprostředkováním řešení sporů.

V  souvislosti s  institucionálním uspořádáním 
orgánu EBA byla poskytnuta právní podpora 
v záležitostech souvisejících s přesídlením or-
gánu EBA, zejména při sjednávání a vypraco-
vávání smluv.

Činnost v oblasti ochrany osobních údajů

Vzhledem ke své odpovědnosti za ochranu údajů 
podle nařízení (ES) č. 45/2001 orgán EBA spo-
lupracoval s  Úřadem evropského inspektora 
ochrany údajů (EIOÚ). V  roce 2018 určení pra-
covníci orgánu EBA upozornili zaměstnance 
orgánu EBA na důležitost ochrany údajů a ze-
jména zdůraznili její význam během úvodního 
školení pro nové zaměstnance. Určení pracov-
níci se aktivně účastnili zasedání sítě EU pro 
ochranu údajů, a to i v souvislosti se zaváděním 
obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). 

Poskytování digitálních služeb 
podporujících hlavní funkce a interní 
administrativu orgánu EBA

Rok 2018 byl pro oddělení IT orgánu EBA jedním 
z  nejnáročnějších vzhledem k  akumulaci pře-
krývajících se kritických pracovních toků, které 
bylo třeba provádět souběžně se zajišťováním 
stabilních obchodních operací a  soustavným 
zlepšováním, zejména s ohledem na požadavky 
spojené s přemístěním sídla do Paříže, stěho-
váním datového centra a programem EUCLID.

V  rámci pracovního programu pro přemístění 
sídla do Paříže oddělení IT připravilo, navrhlo 
a smluvně zajistilo novou moderní a bezpečnou 
kancelářskou infrastrukturu, včetně konektivi-
ty pro bezpečné, vysoce mobilní a  bezdrátové 
pracovní prostředí, audiovizuální infrastruktury 
pro zasedací místnosti a  konferenčních zaří-
zení. Oddělení IT využilo příležitosti a  v  rámci 
uvedených úkolů provedlo přechod na řešení 
typu „infrastruktura jako služba“ (pro tisk, te-

lefonování a komunikaci), čímž zároveň snížilo 
náklady, zlepšilo zabezpečení a zvýšilo flexibili-
tu a kvalitu. Oddělení IT zavedlo infrastrukturu 
a řešení pro 100% mobilitu pracovníků agentury 
(notebooky a řešení pro práci na dálku) při sou-
časném posílení bezpečnosti.

Program EUCLID je hlavním digitálním prv-
kem strategie orgánu EBA pro rozšíření dohle-
du na celý bankovní trh EU. V roce 2018 oddě-
lení IT úspěšně pokročilo v provádění 2. oblasti 
činností programu EUCLID (zařízení pro sprá-
vu kmenových dat) a současně zajišťovalo fun-
gování  platforem pro sbližování určených pro 
zasílané projekty (rejstřík PSD2) a stávající ap-
likace (rejstřík úvěrových institucí).

Během roku 2018 oddělení IT zajišťovalo také 
fungování stávající platformy pro sběr údajů 
z oblasti dohledu (ESP 10) a sladilo ji s mode-
lem datových polí DPM 2.8. Orgán EBA dokončil 
přípravu a  zahájil projekt analýzy údajů, který 
zajišťuje platformu pro analýzy založenou na 
modelu datových polí, jejímž prostřednictvím 
mohou zaměstnanci orgánu EBA samostatně 
získávat obchodní informace. V  červenci 2018 
orgán EBA dokončil registraci do zabezpečené 
e-mailové infrastruktury Evropského systému 
centrálních bank (ESCB), díky čemuž se mohou 
zaměstnanci orgánu EBA účastnit zabezpeče-
né komplexní komunikace s  příslušnými vnit-
rostátními orgány členských států.

Informování o práci orgánu EBA a její 
propagace

V roce 2018 provedl tým pro komunikaci něko-
lik úkolů za účelem propagace velkého množ-
ství publikací a podpory realizace hlavních 
projektů orgánu EBA v  důležitých oblastech. 
Celkem bylo v tomto roce zveřejněno 119 člán-
ků a tiskových zpráv.

Informační setkání pro sdělovací prostředky 
a rozhovory byla pořádána reaktivně nebo pro-
aktivně na základě výstupů orgánu EBA, které 
byly s ohledem na zvláštní důležitost nebo cit-
livost považovány za výstupy vyžadující zvláštní 
mediální činnosti. To se týkalo zejména sta-
noviska k brexitu, zátěžového testu pro celou 
EU a provádění studie transparentnosti. V roce 
2018 tým uspořádal 43 rozhovorů a informač-
ních setkání s novináři.

V rámci úsilí o zlepšení vnitřní komunikace po-
kračoval tým v přípravě a šíření informačního 
bulletinu pro zaměstnance (v  roce 2018 bylo 
rozesláno 9 čísel).
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Účtům orgánu EBA v  sociálních médiích se 
i  nadále dostávalo značné pozornosti. Dne 
8. ledna 2019 dosáhl účet na síti Twitter 8 147 
sledujících, což je o 23 % více než v předcho-
zím roce. V roce 2018 značně rostl i účet or-
gánu EBA na síti LinkedIn. Počet zobrazení 
stránek v  průběhu roku také výrazně vzrostl, 
přičemž nejvyššího počtu 13 958 bylo dosaže-
no v listopadu.

V průběhu celého roku zaznamenávaly webové 
stránky orgánu EBA v průměru 8 681 návštěv-
níků denně. Celkem webové stránky v  roce 

2018 dosáhly více než 3,16  milionů návštěv 
(nárůst o +12,53 % ve srovnání s rokem 2017), 
což odpovídá více než 9,3 milionům zobrazení 
stránek (nárůst o  +6,63  %). Ze zeměpisného 
hlediska pocházela nejvyšší koncentrace ná-
vštěv ze Spojeného království (15,27  %), dále 
pak z Německa (11,95 %) a USA (9,8 %).

Shrnutí rozpočtu

Opravený rozpočet na rok 2018 je zveřejněn 
v Úředním věstníku EU.

Příprava orgánu EBA na brexit 

V roce 2018 orgán EBA nadále důkladně sledo-
val vývoj související s brexitem ve snaze poro-
zumět potenciálním rizikům a vydal své druhé 
stanovisko, v  němž na tato rizika upozornil 
finanční instituce a orgány dohledu a zdůraz-
nil, že je nutné, aby finanční instituce zavedly 
vhodná opatření na zmírnění dopadu. 

Stanovisko z  června 2018 se zaměřovalo na 
rizika, která představuje zjevně nedostatečná 
připravenost finančních institucí, s  cílem za-
jistit, aby finanční instituce i) zjistily, zda mají 
přímé nebo nepřímé expozice vůči Spojenému 
království, a  ii) pokud tomu tak je, aby zváži-
ly příslušná rizika a způsoby, jak je tato rizika 
mohou postihnout, a aby rozhodly o vhodných 
opatřeních ke zmírnění a vypracovaly pohoto-
vostní plány. V prosinci 2018 rovněž orgán EBA 
vyzval finanční instituce dotčené brexitem, 
aby zvýšily úsilí v oblasti informování o rizicích 
souvisejících s  brexitem a  přijímání opatření 
ke zmírnění dopadu na své zákazníky. 

Orgán EBA se také poměrně aktivně podílí 
na přípravách na mechanismy spolupráce po 
brexitu, kde se jeho úsilí zaměřuje trojím smě-
rem: i) spolupráce mezi orgány dohledu, ii) 
spolupráce mezi orgány příslušnými k řešení 
krize a iii) spolupráce mezi orgánem EBA (jako 
orgánem) a  orgány Spojeného království. Ve 
všech těchto třech oblastech vypracoval orgán 
EBA memoranda o porozumění s cílem zajis-
tit jejich zavedení s  dostatečným předstihem 
před koncem března 2019. 

Pokud jde o provádění plánu přemístění sídla 
orgánu EBA do Paříže, vydal orgán EBA v dub-
nu 2018 výzvu k předkládání návrhů na proná-
jem kancelářských prostor v Paříži a ve čtvrti 
La Défense. 

Po vyhodnocení nabídek a následném výběru 
nových prostor v  květnu 2018 byla v  červnu 
2018 dozorčí radě, Evropskému parlamentu 
a Evropské radě předložena ke schválení do-
kumentace k budovám. Do procesu přemístě-
ní se zapojila řada provozních útvarů orgánu 
EBA, jejichž činnost zahrnovala právní pora-
denství či lidské zdroje a podporu podnikům, 
zadávací řízení, činnosti v oblasti komunikační 
určené k informování zúčastněných stran a IT 
řešení. 

Meziodvětvová činnost evropských 
orgánů dohledu v rámci společného 
výboru

V  roce 2018 byl Společný výbor evropských 
orgánů dohledu – za předsednictví Evropské-
ho orgánu pro cenné papíry a  trhy – i nadále 
ústředním místem pro koordinaci a  výměnu 
informací mezi evropskými orgány dohledu, 
spolu s Evropskou komisí a Evropskou radou 
pro systémová rizika. Zájem výboru o  otázky 
související s brexitem byl intenzivnější s ohle-
dem na pokračující přípravy evropských orgá-
nů dohledu na odchod Spojeného království 
z EU. Orgán současně plnil pracovní úkoly i v 
dalších důležitých meziodvětvových oblastech, 
jako je např.  zvyšování ochrany spotřebitele, 
monitorování inovací ve finanční oblasti a boj 
proti praní peněz a financování terorismu. 
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PRIORITY PRO ROK 2019

 � Příspěvek k Akčnímu plánu pro řešení úvěrů v selhání v Evropě

 � Příprava na uplatňování nových významných právních předpisů EU

 � Řazení mandátů v nařízení o kapitálových požadavcích (CRR2)

 � Plnění mandátu standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku protistrany 
a zásadního přezkumu obchodního portfolia v rámci nařízení CRR2

 � Zvážení nového režimu obezřetného podnikání pro investiční podniky

 � Sekuritizace – jednoduchost, transparentnost a standardizace práva EU

 � Příprava provádění rámce Basel III v EU

 � Žádost o poradenství ohledně reforem spojených s rámcem Basel III v období po krizi

 � Získání lepší představy o rizicích a příležitostech vyplývajících z inovací ve 
finanční oblasti

 � Monitorování inovací ve finanční oblasti 

 � Udržitelné financování

 � Provozní odolnost

 � Shromažďování, šíření a analýza bankovních údajů

 � Studie proveditelnosti integrovaného evropského rámce vykazování

 � Údaje týkající se řešení krize bank

 � Vykazování pro účely dohledu k třetímu pilíři

 � Studie transparentnosti v EU pro rok 2019

 � Nástroje pro využití dat: zaměření na analýzu údajů

 � Monitorování provádění a sbližování politik řešení krize bank a politik 
v oblasti obezřetnosti

 � Modelování mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 9 a provádění 
interního ratingu

 � Podpora zvyšování schopnosti bankovního systému EU absorbovat ztráty

 � Pojmenování a analýza trendů a možných rizik a slabých míst a podpora 
úsilí o řešení úvěrů v selhání

 � Příspěvek k akčnímu plánu Komise pro udržitelné finance

 � Zlepšení dohledu nad bojem proti praní peněz a financování terorismu 
a posílení spolupráce

 � Ochrana spotřebitelů a dosažení bezpečných a snadných maloobchodních 
plateb v EU

 � Ochrana spotřebitelů

 � Příspěvek k soudržnému provádění směrnice PSD2

 � Ochrana vkladatelů

 � Zajištění bezproblémového přemístění orgánu EBA do Paříže
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Klíčové publikace a rozhodnutí

Úplný seznam publikací a rozhodnutí orgánu EBA v roce 2018

Produkt Název

Obecné pokyny Společné obecné pokyny ohledně uplatňování stávajících pokynů společného výboru pro vyřizování 
stížností předložených orgánům příslušným k dohledu nad novými institucemi v rámci druhé směrnice 
o platebních službách a/nebo směrnice o hypotečních úvěrech

Obecné pokyny ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou

Obecné pokyny k požadavkům na zpřístupňování informací o přechodných ustanoveních IFRS 9

Obecné pokyny k oznamování podvodů v rámci směrnice o platebních službách
2 (PSD2)

Obecné pokyny k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou

Obecné pokyny k podmínkám využití výjimky z
nouzového mechanismu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) 2018/389 (regulační technické normy týkající 
se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace)

Obecné pokyny ke společným postupům a metodikám procesu přezkumu a vyhodnocování orgány 
dohledu a zátěžového testování v rámci dohledu

Obecné pokyny ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací odlišných od 
komerčních papírů zajištěných aktivy

Prováděcí technické normy Revidovaný seznam prováděcích technických norem týkajících se vykazování pro účely dohledu

Revidovaný seznam pravidel validace v prováděcích technických normách týkajících se vykazování pro 
účely dohledu

Prováděcí technická norma k poskytování informací pro účely plánů řešení krizí podle čl. 11 odst. 3 
směrnice 2014/59/EU

Prováděcí technická norma o srovnání interních přístupů

Prováděcí technická norma ke změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 650/2014, pokud jde 
o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány 
zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU

Regulační technické normy Regulační technická norma ke spolupráci mezi příslušnými orgány v domovském a hostitelském 
členském státě při výkonu dohledu nad platebními institucemi působícími na přeshraničním základě 
podle čl. 29 odst. 6 směrnice PSD2

Regulační technická norma k homogenitě podkladových expozic v sekuritizaci podle čl. 20 odst. 14 
a čl. 24 odst. 21 nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se 
zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Regulační technická norma k určení povahy, závažnosti a délky trvání hospodářského poklesu podle 
čl. 181 odst. 3 písm. a) a čl. 182 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013

Regulační technická norma upřesňující požadavky na původce, sponzory a původní věřitele s ohledem 
na ponechání si rizika podle čl. 6 odst. 7 nařízení (EU) 2017/2402

Regulační technická norma, kterou se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde 
o techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana

Stanoviska/poradenství Stanovisko k opatřením podle článku 458 nařízení (EU) č. 575/2013

Stanovisko k opatřením podle článku 458 nařízení (EU) č. 575/2013

Stanovisko k přípravám na odchod Spojeného království z Evropské unie

Stanovisko k provádění regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných 
a bezpečných otevřených standardů komunikace

Stanovisko k používání certifikátů eIDAS v rámci regulačních technických norem týkajících se silného 
ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace
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Produkt Název

Zprávy Zpráva o zatížených aktivech

Zpráva o referenčním srovnávání postupů odměňování na úrovni Evropské unie a údajů o vysokých 
příjmech (údaje ke konci roku 2016)

Zpráva o prvních poznatcích o dopadu a provádění mezinárodních standardů IFRS 9 institucemi v EU

Zpráva o plánech financování

Zpráva o monitorování rizik spojených s úvěrovou úpravou v ocenění v roce 2016

Zpráva o opatřeních v oblasti likvidity podle čl. 509 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích

Zpráva o povinných obezřetnostních jištěních

Zpráva o výsledcích monitorování rámce Basel III na základě údajů k 31. prosinci 2017

Zpráva o rámci pro snižování úvěrového rizika

Zpráva o evropských zajištěných cenných papírech

Zpráva o fungování kolegií k řešení krize v roce 2017

Zpráva o fungování kolegií orgánů dohledu v roce 2017

Zpráva o provádění obecných pokynů orgánu EBA o metodách výpočtu příspěvků do systémů pojištění 
vkladů

Zpráva o srovnávacím hodnocení regulační technické normy ke zpracování oznámení o pasu

Zpráva o obezřetnostních rizicích a příležitostech vyplývajících pro instituce z finančních technologií

Zpráva o doporučeních k rovnocennosti režimů utajování informací

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva o posouzení rizik

Zpráva o monitorování nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 institucí v EU – třetí aktualizace

Zpráva o monitorování nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 vydávaných institucemi v EU

Zpráva o finančním vzdělávání 2017/18

Zpráva o výsledcích monitorování směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV) – nařízení 
o kapitálových požadavcích (CRR) / Basel III na základě údajů k 30. červnu 2017

Společná zpráva o změnách povinnosti clearingu podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů v rámci 
nařízení o sekuritizaci

Společná zpráva navrhující změny dvoustranných maržových požadavků s cílem napomoci přípravám 
brexitu v oblasti smluv o mimoburzovních derivátech 

Zpráva společného výboru o rizicích a slabých místech finančního systému EU

Společná zpráva o výsledcích monitorování automatizace ve finančním poradenství

Společná zpráva o datech velkého objemu

Konzultační dokumenty Konzultační dokument ke zpřístupňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou

Konzultační dokument k obecným pokynům pro řízení IKT a bezpečnostních rizik

Konzultační dokument k prováděcí technické normě, kterou se mění prováděcí nařízení (EU) 
č. 2016/2070, pokud jde o referenční srovnávání interních modelů

Konzultační dokument k prováděcí technické normě, kterou se mění prováděcí nařízení (EU) 
č. 2016/322, pokud jde o ukazatel krytí likvidity pro účely vykazování likvidity

Konzultační dokument k prováděcí technické normě, kterou se mění prováděcí nařízení (EU) 
č. 680/2014, pokud jde o finanční vykazování (FINREP)

Konzultační dokument k prováděcí technické normě, kterou se mění prováděcí nařízení (EU) 
č. 680/2014, pokud jde o sekuritizaci

Konzultační dokument k odhadu vhodné ztrátovosti ze selhání pro hospodářský pokles

Konzultační dokument k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou

Konzultační dokument k externímu zajišťování činností
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Produkt Název

Konzultační dokument k uplatňování stávajících pokynů společného výboru pro vyřizování stížností 
předložených orgánům příslušným k dohledu nad novými institucemi podle směrnice o hypotečních 
úvěrech a/nebo druhé směrnice o platebních službách

Konzultační dokument k podmínkám umožňujícím institucím vypočítat kapitálové požadavky vyplývající 
ze sekuritizovaných expozic v souladu s metodou pohledávek nabytých za úplatu

Konzultační dokument k nové pracovní verzi modelu datových polí (DPM 2.9)

Konzultační dokument k určení povahy, závažnosti a délky trvání hospodářského poklesu podle čl. 181 
odst. 3 písm. a) a čl. 182 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013

Konzultační dokument ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem podle 
čl. 128 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013

Konzultační dokument ke kritériím jednoduchosti, transparentnosti a standardizace u sekuritizací 
komerčních papírů zajištěných aktivy

Konzultační dokument ke změnám regulačních technických norem týkajících se povinnosti clearingu 
a technik snižování rizika u OTC derivátů, u kterých nebyl proveden clearing

Konzultační dokument ke změnám prováděcích technických norem k mapování úvěrových hodnocení 
externích ratingových agentur podle nařízení o kapitálových požadavcích

Konzultační dokument ke změnám nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/653 o sděleních 
klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných 
produktů s investiční složkou

Konzultační dokument ke spolupráci a výměně informací pro účely směrnice (EU) č. 2015/849 mezi 
příslušnými orgány dohlížejícími na úvěrové a finanční instituce

Rozhodnutí Rozhodnutí dozorčího výboru orgánu EBA týkající se zátěžového testu na úrovni celé Unie pro rok 2019

Rozhodnutí o urovnání sporu mezi dvěma orgány příslušnými k řešení krize, Jednotným výborem pro 
řešení krizí a Rumunskou národní bankou

Doporučení Doporučení Maltské finanční zpravodajské jednotce (FIAU) k opatřením nezbytným k dosažení souladu 
se směrnicí o financování boje proti praní peněz a boje proti terorismu

Doporučení k rovnocennosti režimů utajování informací



JAK KONTAKTOVAT EU

Osobně
Po celé Evropské unii jsou stovky informačních středisek Europe Direct. 
Adresu vašeho nejbližšího střediska naleznete na: http://europa.eu/contact

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která zodpoví vaše dotazy o Evropské unii. 
Tuto službu můžete kontaktovat: 
– prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou účtovat 

poplatek za tyto hovory), 
– na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo 
– e-mailem prostřednictvím internetové stránky: http://europa.eu/contact

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou k dispozici na internetových 
stránkách Europa na: http://europa.eu  

Publikace EU
Můžete si stáhnout nebo objednat bezplatné nebo placené publikace EU z knihkupectví EU na:  
 
http://bookshop.europa.eu. Více výtisků bezplatných publikací získáte kontaktováním Europe 
Direct nebo svého místního informačního centra (viz http://europa.eu/contact)

Právo EU a související dokumenty
Pro přístup k právním informacím z EU včetně veškerého práva Unie od roku 1951 ve všech 
úředních jazycích přejděte na EUR-Lex na: http://eur-lex.europa.eu

Veřejně přístupná data z EU
Evropský portál veřejně přístupných dat (http://data.europa.eu/euodp/en/data) poskytuje přístup 
k datovým souborům z EU. Data můžete stáhnout a opětovně používat zdarma, a to pro komerční 
i nekomerční účely.
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