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1. Shrnutí 

Vypuknutí pandemie COVID-19 a opatření, která byla v reakci na to přijata v řadě zemí na celém 
světě a v Evropské unii, včetně různých forem omezení volného pohybu osob, má významné 
hospodářské důsledky. Zejména mnoho podniků a soukromých osob, kterých se krize dotkla, může 
čelit nedostatku likvidity a mít potíže s včasným splácením svých finančních a jiných závazků. 

V této souvislosti učinil orgán EBA řadu kroků za účelem objasnění flexibility zakotvené 
v regulatorním kapitálovém rámci a poskytnutí operační úlevy v reakci na pandemii COVID-19. 
Jedním z hlavních rozhodných opatření orgánu EBA bylo zveřejnění obecných pokynů k legislativním 
a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií 
COVID-19 (EBA/GL/2020/02, dále jen „obecné pokyny k moratoriím“).1 Obecné pokyny 
k moratoriím stanovují kritéria, která musí splňovat legislativní a nelegislativní moratoria, například 
to, že se nemusí automaticky uplatňovat reklasifikace na expozice s úlevou a automaticky 
posuzovat opatření nucené restrukturalizace. Mimo jiné bylo stanoveno, že obecné pokyny 
k moratoriím budou časově omezené, a moratorium musí být tedy oznámeno a použito 
(tj. harmonogram splácení by měl být upraven) před 30. červnem 2020. 

V době vydání obecných pokynů k moratoriím však orgán EBA zvažoval možnost prodloužení lhůty 
30. června 2020 v závislosti na dalším vývoji. Vzhledem k tomu, že ekonomiky EU zatím nefungují 
naplno a krize vyvolaná pandemií COVID-19 postihla jednotlivé země EU různým způsobem 
a různým tempem, se orgán EBA rozhodl, že bude nadále podporovat banky v poskytování 
finančních prostředků evropským podnikům a že prodlouží datum použití obecných pokynů o tři 
měsíce.2 

Tyto obecné pokyny nyní mění bod 10 písm. f) obecných pokynů k moratoriím a stanovují novou 
lhůtu (30. září 2020), která nahrazuje předchozí lhůtu 30. června 2020. 

Vzhledem k naléhavosti této věci a konkrétnímu zaměření obecných pokynů na opatření související 
s pandemií COVID-19 se orgán EBA rozhodl, že v tomto případě neprovede veřejné konzultace ani 
analýzu nákladů a přínosů. Orgán EBA uvědomil skupinu subjektů působících v bankovnictví o svém 
záměru vydat tyto obecné pokyny, nepožádal ji však o poradenství. 

  

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures. 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september
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1. Dodržování předpisů a oznamovací 
povinnost 

Status těchto obecných pokynů 

1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení (EU) č. 1093/20103. 
V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 příslušné 
orgány a finanční instituce musí vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily. 

2. Obecné pokyny formulují názor orgánu EBA na náležité postupy dohledu v rámci Evropského 
systému dohledu nad finančním trhem nebo na to, jak by unijní právní předpisy měly být 
uplatňovány v konkrétní oblasti. Příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by se jimi měly řídit a začlenit je do svých 
postupů (např. pozměněním svého právního rámce nebo dohledových postupů), včetně 
případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v prvé řadě na instituce. 

Oznamovací povinnost 

3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 26. srpna 2020 
orgánu EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opačném 
případě uvést do tohoto data důvody, proč se jimi neřídí či nehodlají řídit. Neposkytnou-li 
příslušné orgány oznámení v této lhůtě, bude mít orgán EBA za to, že se těmito obecnými 
pokyny neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zaslána na formuláři, který je 
k dispozici na internetových stránkách orgánu EBA, s označením „EBA/GL/2020/08“. Oznámení 
by měly předložit osoby náležitě oprávněné oznamovat jménem svého příslušného orgánu, zda 
se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování pokynů je 
rovněž nutno oznámit orgánu EBA. 

4. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 
nařízení (EU) č. 1093/2010. 

  

                                                            
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 
2009/78/ES (Úř. věst. L 331 15.12.2010, s. 12). 
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2. Adresáti 

5. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení 
(EU) č. 1093/2010 a úvěrovým institucím ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) 
č. 575/2013. 

3. Provádění 

Datum použití 

6. Tyto obecné pokyny se použijí od 25. června 2020. 
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4. Změny 

7. Bod 10 písm. f) obecných pokynů EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím 
na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 se mění takto: 

„f) moratorium bylo zahájeno v reakci na pandemii COVID-19 a bylo použito před 30. zářím 
2020. Tento termín však může být v budoucnu revidován v závislosti na vývoji aktuální 
situace související s pandemií COVID-19.“ 
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