EVROPSKÝ ORGÁN PRO BANKOVNICTVÍ

SHRNUTÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016

Fotografie:
Evropský orgán pro bankovnictví, strana 3 a 7.
istockphoto.com/scibak, strana 4; istockphoto.com/Photobuay, strana 5; istockphoto.com/peepo, strana 10;
ccvision.de, strana 11; istockphoto.com/malerapaso, strana 16.

print
print
flip book
epub

ISBN 978-92-9245-284-1
ISBN 978-92-9245-299-5
ISBN 978-92-9245-365-7
ISBN 978-92-9245-340-4

ISSN 1977-8791
ISSN 1977-902X
ISSN 1977-902X
ISSN 1977-902X

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2017
© Evropský orgán pro bankovnictví, 2017
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

doi:10.2853/77606
doi:10.2853/9993
doi:10.2853/339118
doi:10.2853/97119

DZ-AA-17-001-CS-C
DZ-AA-17-001-CS-N
DZ-AA-17-101-CS-N
DZ-AA-17-001-CS-E

SHRNUTÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016

S H R N U T Í

V Ý R O Č N Í

Z P R ÁV Y

Z A

R O K

2 016

Úspěchy v roce 2016
Ústřední role při vývoji a udržování
jednotného souboru pravidel pro
bankovnictví
V roce 2016 byl do značné míry dokončen
jednotný soubor pravidel platný pro bankovní sektor v Evropské unii (EU). Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nadále aktivně
spolupracoval na úrovni EU i na mezinárodní
úrovni, aby podpořil dokončení balíčku „Basel III“ a dokončení provádění Basilejského
balíčku v EU. Tento rok byl také obdobím pro
úvahy o regulačních reformách, které bezprostředně následovaly po finanční krizi, aby byly
lépe pochopeny dopady reforem na bankovní
struktury, obchodní modely a přijímání rizik
i potřeba minimalizovat složitost tam, kde je
to možné. Orgán EBA rovněž nadále rozšiřoval
své monitorování různých aspektů jednotného
souboru pravidel, včetně vlastního kapitálu,
postupů odměňování a významných převodů
rizik v sekuritizacích.

Klíčové výstupy orgánu EBA v roce 2016
V srpnu roku 2016 orgán EBA podal Komisi
zprávu o řadě aspektů týkajících se ukazatele pákového poměru (LR) v souladu se svým
mandátem stanoveným v nařízení o kapitálových požadavcích (CRR). Jednou z klíčových
otázek, kterými se zpráva zabývá, je migrace
LR pilíře 1 a jeho minimální úroveň, a to zejména s ohledem na obchodní modely a riziko-

vé profily. Analýza provedená v úzké spolupráci
s příslušnými orgány (CA) naznačuje, že potenciální dopad zavedení požadavku na 3% LR
při zajišťování financování ze strany úvěrových
institucí by byl relativně mírný, zatímco celkově
by to mělo vést ke stabilnějším úvěrovým institucím.
V září 2016 zveřejnil orgán EBA zprávu o popisné analýze podílu základního financování
(CFR) v celé EU. Zpráva zdůraznila nedostatečnou korelaci mezi CFR a ukazatelem čistého stabilního financování (NSFR) pro celý použitý vzorek a také podle obchodního modelu
a velikosti. Celkově zpráva došla k závěru, že
by bylo zavádějící spoléhat se pouze na CFR
při hodnocení potřeb financování bank, neboť
na rozdíl od NSFR se CFR nedívá na celou
bilanci banky, a proto nemůže plně zhodnotit
potenciální nedostatek finančních prostředků.
V říjnu 2016 orgán EBA a Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy (ESMA) zahájily společné
konzultace o obecných pokynech k posuzování
vhodnosti členů vedoucího orgánu a klíčových
funkcích a orgán EBA vydal konzultaci k revizi obecných pokynů k vnitřní správě a řízení.
Oba dokumenty obecných pokynů kladou větší
důraz na povinnosti a odpovědnosti vedoucího
orgánu a na jeho odpovědnost při jmenování
členů vedoucího orgánu, aby bylo zajištěno, že
mají pověst, znalosti, zkušenosti a dovednosti
nezbytné k zajištění řádného a obezřetného řízení instituce.
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Orgán EBA pokračoval ve své práci na posílení srovnatelnosti kapitálových požadavků
v rámci širšího přezkumu metody interních
ratingů (IRB), který byl zahájen v předchozím
roce. Použití interních modelů je důležitým
prvkem ke zlepšení zohlednění rizik při posuzování kapitálových požadavků. V únoru orgán
EBA vydal plán pro provádění regulačního
přezkumu interních modelů, který se skládá
ze čtyř fází podle těchto priorit: metodika hodnocení; definice selhání; rizikové parametry
a zmírnění úvěrového rizika (CRM). Poslední fáze bude dokončena do konce roku 2017
a provedení změn v modelech a postupech
orgánů by mělo být dokončeno nejpozději do
konce roku 2020, jak je uvedeno v samostatném stanovisku orgánu EBA.
Orgán EBA pokračoval v práci na rizikových
parametrech a konzistentnosti rizikově vážených aktiv (RWA) v bankovním sektoru EU
prostřednictvím vypracování ročních kontrolních srovnávacích analýz pro úvěrové a tržní
riziko. Činnosti v roce 2016 se týkaly úvěrového
rizika pro malé a střední podniky (MSP), jiných
korporátních hypoték a hypoték na bydlení (tzv.
portfolia s vysokou mírou neplnění) a portfolií
tržního rizika. Orgán EBA vydal dvě zprávy počátkem roku 2017.

V listopadu roku 2016 zveřejnil orgán EBA
své konečné návrhy prováděcích technických
norem (RTS), které specifikují podmínky, za
nichž příslušné orgány (CA) posuzují význam
pozic zahrnutých do rozsahu interních modelů tržního rizika, jakož i metodiku, kterou
budou uplatňovat při hodnocení toho, jak instituce dodržuje požadavky na použití přístupu
interního modelu (IMA) pro tržní riziko. Pokud
jde o tržní infrastrukturu, tři evropské orgány
dohledu (ESA) zveřejnily v březnu 2016 konečný návrh RTS vymezující rámec pro nařízení o evropské tržní infrastruktuře (EMIR) pro
transakce s deriváty, které nejsou centrálně
vyúčtovány na mimoburzovních trzích (OTC),
který byl přijat v říjnu 2016 Evropskou komisí.
V prosinci 2015 orgán EBA doporučil, aby byl
vytvořen nový, rizika více zohledňující obezřetnostní rámec pro investiční firmy, a to s ohledem na cíle v oblasti zachování finanční stability, ochrany investorů a zajištění, že selhání
budou zvládána řádným způsobem. V červnu
2016 orgán EBA zahájil konzultace v reakci na
výzvu Evropské komise na technické poradenství ohledně návrhu nového režimu obezřetného podnikání pro investiční podniky. Přístup
prezentovaný v diskusním dokumentu byl zaměřen na lepší zachycení rizik pro investiční
firmy, které nejsou považovány za systémové
a bankovní, a doporučil jednotný harmonizovaný soubor požadavků, které jsou relativně jednoduché, přiměřené a relevantnější k rizikům,
jež investiční firmy představují pro zákazníky
a trhy.
Po zahájení prvního hodnocení dopadu mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS) 9 ze strany orgánu EBA, v rámci něhož
se shromáždily výsledky z přibližně 50 bank
v EU, orgán EBA zveřejnil v listopadu roku 2016
zprávu, která obsahovala kvalitativní a kvantitativní pozorování. Tato zpráva byla první iniciativou EU, která byla zahájena s cílem získat jasnější představu o opatřeních institucí
týkajících se provádění IFRS 9. Zdůraznila,
že k prosinci 2015 byly banky stále v počáteční fázi přípravy. Druhé posouzení dopadů na
podobný vzorek bank bylo zahájeno koncem
listopadu 2016.
Po veřejné konzultaci o původních návrzích
vydal orgán EBA v listopadu 2016 konečné
znění obecných pokynů ke komunikaci mezi
příslušnými orgány provádějícími dohled nad
úvěrovými institucemi a statutárními auditory úvěrových institucí. Tyto pokyny platí od
31. března 2017. Efektivní komunikace mezi
CA a auditory by měla přispět k podpoře fi-
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nanční stability a bezpečnosti a zdraví bankovního systému, a to usnadněním úkolů dohledu
nad úvěrovými institucemi.
Orgán EBA i nadále přispíval k úspěšnému
provádění unijní reformy kapitálového trhu
tím, že v říjnu 2016 vydal konečné znění obecných pokynů k implicitní podpoře sekuritizačních transakcí a zveřejnil v prosinci 2016 zprávu s doporučeními, jak harmonizovat rámec
pro kryté dluhopisy v EU. Cílem těchto pokynů
je objasnit, co představují podmínky nezávislého trhu, a specifikovat, kdy transakce není
strukturována tak, aby poskytovala podporu
pro sekuritizace.
Orgán EBA podpořil Komisi při přípravě jejího
legislativního návrhu na změnu pravidel pro
kapitálové požadavky a rámce pro řešení krizí,
který byl vydán dne 23. listopadu 2016. Účelem
posledních návrhů je provádění nejnovějších
mezinárodních regulačních reforem, jako jsou
například reformy v rámci zásadní revize obchodního portfolia (FRTB) nebo požadavku na
celkovou schopnost absorbovat ztráty (TLAC),
v právních předpisech EU. Návrh se zejména
zabývá tržním rizikem, úvěrovým rizikem protistrany (CCR), LR, NSFR a prvky směrnice
o ozdravných postupech a řešení krize bank
(BRRD).

Příprava politiky řešení krizí a podpora
společných přístupů k řešení
problémových finančních institucí
Po relativně pomalém startu v roce 2015, kdy
se konal pouze malý počet kolegií pro řešení
krizí, se aktivity v roce 2016 zintenzivnily. Zaměstnanci orgánu EBA se zúčastnili v průběhu roku kolegií pro řešení krizí pro 25 hlavních bankovních skupin v EU. Pokud byly tyto
instituce globálními systémově významnými
institucemi (G-SIIs), zaměstnanci orgánu EBA
se také účastnili zasedání organizovanými pro
tyto instituce. Pozornost orgánu EBA se v průběhu roku zaměřovala na efektivní, účelné
a konzistentní fungování kolegií.
Regulatorní produkty, které orgán EBA vyvinul
v roce 2016, pokrývají širokou škálu záležitostí týkajících se řešení problémů. Orgán EBA
vykonal značnou práci v oblasti minimálního
požadavku na kapitál a způsobilé závazky
(MREL). Vedle zpráv o návrhu a provádění programu MREL orgán EBA vypracoval a zahájil

veřejnou konzultaci o prováděcích technických
normách (ITS) k tomu, jak by orgány pro řešení krize měly orgánu EBA hlásit rozhodnutí
o MREL.
Orgán EBA rovněž vydal obecné pokyny týkající se důvěrnosti, jejichž cílem je podpora
sbližování postupů v oblasti dohledu a řešení
problémů se zveřejněním důvěrných informací
shromážděných pro účely BRRD. Orgán EBA
rovněž inicializoval přezkum a přeměnu svých
obecných pokynů k uplatňování zjednodušených povinností na RTS s cílem dále harmonizovat postupy dohledu a řešení krize, pokud
jde o metodiku a kritéria pro uplatňování zjednodušených povinností.
Po vstupu v platnost nové směrnice o systémech pojištění vkladů (DGSD) v červenci 2015
orgán EBA dále pomohl vytvořit pravidla pro
posílení odolnosti systémů pojištění vkladů
(DGS) a zlepšení přístupu vkladatelů k odškodnění, včetně případů úpadku přeshraniční banky. V roce 2016 orgán EBA zveřejnil
z vlastního podnětu obecné pokyny k dohodám
o spolupráci mezi DGS a také obecné pokyny
k zátěžovým testům systémů DGS.
V říjnu 2016 orgán EBA zveřejnil zprávu o referenčním bodu pro cílovou úroveň vnitrostátních
mechanismů financování řešení problémů.
Zpráva doporučila, aby opatření založená na
celkových pasivech a zvláště „celková pasiva
s výjimkou vlastních zdrojů snížená o vklady“
byla nejvhodnějším cílovým základem pro dohody o financování řešení krizí (namísto současného referenčního základu krytých vkladů).
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Podpora sbližování postupů dohledu
a zajištění jejich důsledného provádění
v celé EU
Kapitál byl první oblastí, ve které orgán EBA
vyvinul monitorovací funkci poté, co finalizoval
velké množství technických norem poměrně
brzy po přijetí CRR. Pokud jde o kmenový kapitál tier 1, orgán EBA pravidelně zveřejňuje
seznam nástrojů, které banky v EU zahrnuly
do svého kmenového kapitálu tier 1. Pokud jde
o kapitál AT1, orgán EBA má již dlouhou dobu
zkušenosti s hodnocením regulačních podmínek emisí v EU. Pravidelně je zveřejňována
zpráva o výsledcích tohoto monitorování, která
obsahuje doposud zaznamenané osvědčené
postupy, jakož i ustanovení, která by měla být
zrušena. V říjnu orgán EBA zveřejnil také některé standardizované šablony pro emise AT1.
V souladu s doporučeními zprávy o úvěrové
úpravě v ocenění (CVA) zveřejněné v únoru
2015 a s cílem částečně řešit rizika vyplývající
z výjimek EU v roce 2016 orgán EBA vypracoval koordinovaný přístup pro sledování dopadu
transakcí osvobozených od poplatku za riziko
CVA každoročně.
Orgán EBA rovněž průběžně monitoruje vývoj
postupů a trendů v oblasti odměňování. V souladu se směrnicí o kapitálových požadavcích IV
(CRD IV) orgán EBA každoročně shromažďuje
údaje o zaměstnancích, kteří v předchozím finančním roce získali celkovou odměnu ve výši
1 milionu EUR nebo více (osoby s vysokým
příjmem). Dále jsou shromažďovány podrobné

informace, zejména o odměňování vybraných
zaměstnanců z více než 100 skupin a institucí. Cílem obou sběrů údajů je zajistit vysokou
úroveň transparentnosti ohledně postupů odměňování v celé Evropské unii.
Orgán EBA zveřejnil v listopadu roku 2016
zprávu, ve které odpověděl na dopis Evropské
komise, v němž požadovala další informace
o stanovisku orgánu EBA k uplatňování zásady
proporcionality na ustanovení o odměňování ve směrnici 2013/36/EU. Zpráva poskytuje
přehled platného rámce týkajícího se zásady
proporcionality v každém členském státě, který poukazuje na obrovskou rozmanitost regulačních rámců a postupů dohledu.
Účinné fungování jednotného trhu vyžaduje
větší sbližování postupů dohledu příslušných
orgánů ve všech členských státech. Orgán EBA
pokračoval v monitorování praktického uplatňování jednotného souboru pravidel ze strany
orgánů dohledu, které se zaměřuje především
na konzistentnost výsledků postupů dohledu.
Podobně orgán EBA i nadále spolupracoval
s kolegiem orgánů dohledu tím, že prosazoval
důsledné uplatňování textu úrovně 1 a 2, zejména pokud jde o uplatňování společných rozhodnutí o plánech kapitálu, likvidity a ozdravení,
a tím, že směřoval pozornost orgánů dohledu
na klíčová rizika a témata, jako jsou nesplácené úvěry, problémy s chováním a postupy
odměňování. Orgán EBA navíc nadále hodnotil
pokrok dosažený při zajišťování konzistentnosti kontrol orgány dohledu, ocenění a opatření
v oblasti dohledu v členských státech.

Graf 1: Podpora konvergence
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Orgán EBA má za úkol přispívat, podporovat
a monitorovat efektivní, účelné a konzistentní
fungování kolegií orgánů dohledu v celé EU.
Akční plán kolegií pro rok 2016 zvažoval závěry z monitorování kolegií v oblasti dohledu
v roce 2015, začleňoval příslušné požadavky
založené na vývoji v oblasti regulace a využíval také výsledky činnosti orgánu EBA, pokud
jde o analýzu rizik. Veřejná zpráva orgánu EBA
o fungování kolegií v oblasti dohledu v roce
2016 dospěla k závěru, že celková úroveň
a kvalita zapojení do činnosti kolegií v oblasti
dohledu se v průběhu roku 2016 dále zlepšila,
zejména pak kvalita a hloubka diskusí.
Pokud jde o vývoj metodik pro proces dohledu
a hodnocení orgány dohledu, orgán EBA provedl v roce 2016 tyto úkoly:
 Zveřejnění stanoviska orgánu EBA k nejvyšší rozdělitelné částce (MDA) v prosinci
2015 poskytlo orgánům dohledu, bankám
a účastníkům trhu vyjasnění procesu kontroly orgánem dohledu prováděného v roce
2016. Cílem stanoviska bylo objasnit ustanovení článku 141 směrnice CRD, která omezují rozdělení prozatímního zisku a zisku ke
konci roku v případě porušení požadavku na
kombinovanou kapitálovou rezervu.
 Orgán EBA v červenci 2016 představil Kapitálová očekávání v rámci 2. pilíře (P2G)
v souvislosti se zátěžovým testem v celé EU
a vysvětlil, jak lze použít dodatečné „kapitálové pokyny“ jako nástroj k řešení kvantitativních výsledků zátěžového testu.
 Orgán EBA vydal v listopadu soubor obecných pokynů pro informace týkající se interních bankovních postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a interních
postupů pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP), které by měly orgány dohledu
shromažďovat od institucí pro účely procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu
(SREP). Tyto pokyny usnadnily konzistentní
hodnocení interních modelů posuzování rizik vyvinutých bankami, spolehlivost odhadů kapitálu ICAAP a ILAAP a likvidity, jejich
použití při posuzování přiměřenosti kapitálu
a likvidity institucí a stanovení dodatečných
vlastních zdrojů a požadavků na likviditu.

 Rostoucí význam a rostoucí složitost rizika
informačních a komunikačních technologií
(ICT) v bankovním sektoru a v jednotlivých
institucích vedly orgán EBA k vypracování,
z vlastního podnětu, návrhů obecných pokynů adresovaných příslušným orgánům s cílem podpořit společné postupy a metodiky
pro hodnocení rizika ICT. Konzultační dokument byl zveřejněn v říjnu 2016.
 Úrokové riziko v bankovním portfoliu
(IRRBB) je významným finančním rizikem
pro úvěrové instituce, které je obvykle posuzováno v rámci procesu kontroly orgánem
dohledu. S cílem sdělit očekávání ohledně
řízení IRRBB zveřejnil orgán EBA v roce
2015 obecné pokyny k řízení IRRBB, které
byly aktualizovány v dubnu 2016.
V roce 2016 pracovníci orgánu EBA pokračovali
v poskytování podpory činnostem v oblasti plánování obnovy prováděných v kolegiích orgánů
dohledu, přispívali k hodnocení plánů obnovy
skupiny, zejména pokud jde o aspekty pokrytí jednotlivých subjektů v rámci plánů obnovy
skupiny, a podporovali diskuse o plánování obnovy na kolegiích v oblasti dohledu. V červenci
byla zveřejněna srovnávací zpráva o systému
správy a řízení a indikátorech oživení, která vycházela z analýzy 26 plánů velkých evropských
přeshraničních bankovních skupin.
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S cílem usnadnit konzistentní účast orgánů
dohledu ze třetích zemí na kolegiích v oblasti dohledu a zlepšit přeshraniční spolupráci
orgán EBA posoudil rovnocennost režimů
utajení některých orgánů dohledu mimo EU.
Posouzení vedlo k pozitivnímu hodnocení šesti orgánů dohledu ze čtyř zemí mimo EU, což
umožnilo účast těchto orgánů na kolegiích
v oblasti dohledu v rámci EHP.
Vzdělávací programy orgánu EBA pro příslušné orgány EU jsou klíčovým nástrojem
pro podporu sbližování dohledu. V roce 2016
uspořádal orgán EBA 26 školení, z nichž 18
bylo odvětvových, 4 on-line, 2 meziodvětvové
a 2 věnované měkkým dovednostem.

Monitoring klíčových rizik v bankovním
sektoru v celé Evropě
Orgán EBA hraje důležitou roli při monitorování a hodnocení vývoje trhu, jakož i při identifikování trendů, potenciálních rizik a zranitelných míst v celém bankovním systému EU.
V roce 2016 orgán EBA pokračoval v přípravě
pravidelné zprávy o posouzení rizik (RAR).
RAR popisuje hlavní vývoj a trendy, které
v průběhu roku ovlivnily bankovní sektor EU,
a předkládá výhled orgánu EBA na hlavní mikroprudenční rizika a zranitelnost v budoucnosti. V roce 2016 byla RAR poprvé doplněna
o studii transparentnosti v celé EU.
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Graf 2: Zvýšení počtu vzdělávacích programů a účastníků od roku 2012 do roku 2016
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V druhé polovině roku 2016 orgán EBA v celé
EU provedl studii transparentnosti. Tato studie je součástí jeho práce v oblasti podpory
tržní disciplíny a posílení konzistentnosti ve
výkazech bank, kterou orgán EBA provádí od
roku 2011, a to buď v souvislosti se zátěžovými
testy, nebo v samostatných průzkumech. Studie zahrnovala 131 bank z 24 členských států EU a Norska a byla zveřejněna 2. prosince
2016 souběžně s RAR. Orgán EBA zveřejnil na
svých internetových stránkách rozsáhlý souhrn údajů pro jednotlivé banky, který byl v souladu s minulými průzkumy.
Přehled ukazatelů rizik je dalším důležitým
produktem v sadě nástrojů, které orgán EBA
používá k pravidelnému posouzení rizik. Shrnuje hlavní rizika a zranitelná místa bankovního sektoru, a to prostřednictvím vypracování
sady ukazatelů rizik. V roce 2016 byl zveřejňován čtvrtletně.
Dotazník pro posouzení rizik (RAQ) je pololetní průzkum prováděný mezi bankami a analytiky trhu, který poskytuje hlubší pochopení
názorů účastníků trhu a výhledů na budoucí
výzvy. Prvním zveřejnění brožury, která pokrývá celý soubor výsledků v červnu a prosinci,
rozšířil orgán EBA svůj soubor posouzení rizik
poskytovaný široké veřejnosti.
V červenci 2016 zveřejnil orgán EBA zprávu
o dynamice a klíčových faktorech nesplácených úvěrů (NPL) pro více než 160 bank v EU.

S H R N U T Í

V Ý R O Č N Í

Z P R ÁV Y

Zpráva ukázala, že navzdory zlepšování zůstává úroveň NPL vysoká a má významné důsledky pro hospodářství a ziskovost bank. Vzhledem k více než 1 bilionu nesplácených úvěrů
v bankovním sektoru EU představuje řešení
NPL jednu z největších výzev a vyžaduje si koordinovanou reakci EU.

bank i zátěžových projekcích. Výsledky jednotlivých bank byly doplněny interaktivními
nástroji přístupnými na internetových stránkách orgánu EBA, jakož i rozsáhlou databází.
Zatímco výsledek ukázal bankovní sektor EU
jako celkově odolný, výsledky mezi bankami se
značně lišily.

A konečně, v roce 2016 orgán EBA zahájil zátěžové testování v celé EU, které umožňuje
srovnání odolnosti bank v EU vůči nepříznivým ekonomickým otřesům. Zátěžový test
provedený v celé EU v roce 2016 nezahrnoval
prahovou hodnotu pro „prospěla-neprospěla“
a hodnotil 51 bank z 15 zemí EU a EHP – 37 ze
zemí eurozóny a 14 z Dánska, Maďarska, Norska, Polska, Švédska a Spojeného království.
Test byl zahájen v únoru 2016 a výsledky byly
zveřejněny koncem července. V souladu s cílem orgánu EBA poskytovat účastníkům trhu
transparentnost byly zveřejněny podrobné informace o počátečních bodech jednotlivých

Orgán EBA hrál důležitou úlohu při propagaci a podpoře výměny informací mezi orgány
dohledu. Memorandum o porozumění (MoU)
pro sdílení makroprudenčních dat jednotlivých bank umožňuje orgánům dohledu v celé
Evropě porovnávat sadu ukazatelů rizik pro
200 bank. S cílem rozšířit tento soubor údajů
orgán EBA vyvinul své on-line analytické nástroje, které pomáhají vnitrostátním orgánům
dohledu vytvářet své vlastní přehledy ukazatelů rizik a analýzy evropských a klasifikačních
skupin. Kromě toho orgán EBA poprvé zveřejnil seznam dalších systémově významných
institucí (O-SII).

Z A

R O K

2 016

Graf 3: Studie transparentnosti v celé EU

K dispozici na: http://tools.eba.europa.eu/interactive-tools/2016/transparency_exercise/map/atlas.html
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Ochrana spotřebitelů, monitorování
finančních inovací a přispění
k bezpečným, snadným a efektivním
platebním službám v EU

V prosinci 2016 orgán EBA zveřejnil své „Obecné pokyny k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU)
č. 575/2013“. Poté, co Basilejský výbor pro
bankovní dohled (BCBS) v lednu 2015 zveřejnil
revidovanou verzi rámce 3. pilíře (RPF), orgán
EBA zveřejnil, z vlastního podnětu, pokyny na
podporu harmonizovaného a včasného provádění RPF v EU. Tyto pokyny umožňují institucím EU provádění RPF způsobem, který je
v souladu s požadavky části osmé CRR.
Databáze orgánu EBA byla rozšířena a nyní
obsahuje více než 300 ukazatelů rizik. Tento
nový soubor údajů poskytuje širší a komplexnější soubor finančních informací a informací
o rizicích a poskytuje orgánu EBA podporu při
výkonu jeho působnosti v oblasti monitoringu
a hodnocení tržního vývoje, jakož i potenciálních rizik a zranitelných míst v bankovním systému EU. V roce 2016 bylo zajištění kvality dat
jedním ze základních kamenů činnosti orgánu
EBA. Orgán EBA na jedné straně investoval
značné prostředky do vývoje a posouzení přiměřenosti více než 3 000 pravidel ověřování.
Na druhou stranu byl zaveden nový nástroj pro
správu klíčových dat, který zlepšil celkovou
kvalitu zprávy o dohledu.
Na základě doporučení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) k financování úvěrových
institucí v roce 2012 orgán EBA vypracoval
harmonizované vykazování plánů financování
bank s prvními pravidelnými zprávami přeloženými v roce 2016.
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Práce orgánu EBA v oblasti ochrany spotřebitelů se zaměřuje na omezení poškozování
spotřebitelů při nákupu bankovních produktů
a služeb pro drobné klienty. Orgán EBA označil
špatné politiky a postupy v oblasti odměňování
za klíčový faktor nesprávného prodeje produktů a služeb v oblasti retailového bankovnictví
a za účelem řešení těchto postupů zveřejnil
orgán EBA v září 2016 závěrečné pokyny pro
politiky a postupy v oblasti odměňování týkající se prodeje a poskytování produktů a služeb
v oblasti retailového bankovnictví. Orgán EBA
rovněž v březnu 2015 zveřejnil rozhodnutí, které specifikuje vzorec, jenž mají věřitelé použít
při výpočtu srovnávací sazby podle směrnice
o hypotečních úvěrech (MCD).
Orgán EBA pokračoval v rozvoji tří mandátů podle směrnice o platebních účtech (PAD)
v první polovině roku 2016: konzultační dokument o návrhu RTS, která stanoví standardizovanou terminologii Evropské unie pro nejběžnější služby spojené s platebním účtem, návrh
ITS na standardizovaný formát prezentace
informačního dokumentu o poplatcích (FID)
a jeho jednotný symbol a návrh ITS na standardizovaný prezentační formát vyúčtování poplatků (SoF) a jeho jednotný symbol.
V oblasti finančních inovací zveřejnil orgán
EBA diskusní dokument o inovativním využívání údajů o spotřebitelích finančními institucemi a stanovisko adresované Komisi, Evropskému parlamentu a Radě k návrhu Komise
přenést virtuální měny do oblasti působnosti
směrnice (EU) 2015/849 (čtvrtá směrnice proti
praní špinavých peněz - 4AMLD).
Pokud jde o platební služby, orgán EBA předložil svůj konečný návrh RTS o oddělení systémů karet od zpracovatelských subjektů podle
IFR. Také se nadále podílel na provádění směrnice PSD2, která vstoupila v platnost v lednu
2016 a která pověřila orgán EBA vypracováním
šesti technických norem a pěti souborů obecných pokynů.

S H R N U T Í

Mezinárodní spolupráce
Orgán EBA se aktivně účastní zasedání Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS).
V roce 2016 BCBS zřídil pracovní skupinu pro
regulační konsolidaci s cílem zmírnit potenciální přelití ze stínového bankovního systému do
bank. Orgán EBA rovněž připravuje RTS o metodách pro obezřetnostní konsolidaci (článek
18 CRR), která občas souvisí s prací BCBS.
Orgán EBA je také členem Řídící skupiny pro
řešení krizí (ResG) v rámci Rady pro finanční
stabilitu (FSB), skupiny pro přeshraniční krizové řízení (CBCM) a několika pracovních oblastí, kde aktivně přispívá k vývoji regulační politiky v záležitostech řešení krizí. Mezi oblasti
zvláštního zájmu orgánu EBA patří zejména
provádění rekapitalizace z vlastních zdrojů
(bail-in), interní TLAC, likvidita při řešení krizí,
kontinuita přístupu k infrastrukturám finančního trhu a účinnost přeshraničních řešení
krizí. Orgán EBA je členem společné skupiny
odborníků ESRB ke stínovému bankovnictví (které spolupředsedá s ESMA) a společné
skupiny odborníků ESRB pro investiční fondy.
Souběžně se orgán EBA aktivně podílí na podpoře odolnosti, obnovy a řešení krize ústřední
protistrany (CCP). Práce orgánu EBA v oblasti
řešení CCP v roce 2016 se zaměřila především
na politické příspěvky k mezinárodním regulačním fórům fungujícím k tomuto tématu.
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Z A

R O K

2 016

Orgán EBA zahájil jednání s cílem uzavřít rámcové dohody o spolupráci s klíčovými orgány
mimo jurisdikci EU, jejichž režimy řešení krizí jsou srovnatelné s BRRD a které jsou buď
významnými finančními centry, nebo se významně podílejí na činnosti bank v EU. Orgán
EBA se také aktivně účastní mezinárodních fór
a spolupracuje se Světovou bankou, zejména s Poradním centrem pro finanční sektor
(FinSAC), a to v řadě politických otázek týkajících se obnovy a řešení krizí.

Činnost týkající se meziodvětvové
problematiky
V roce 2016 Společný výbor evropských orgánů dohledu (ESA) i nadále poskytoval fórum
pro meziodvětvovou koordinaci a výměnu informací mezi třemi evropskými orgány dohledu. Společný výbor se za předsednictví orgánu
EIOPA zaměřil zejména na ochranu spotřebitele a posuzování rizik mezi odvětvími. Aby
se zvýšila viditelnost společného výboru, byla
zřízena nová internetová stránka, kde jsou
centrálně zveřejňovány výsledky práce společného výboru. S cílem dále podpořit práci společného výboru a oslavit jeho páté výročí byla
rovněž vydána brožura (Směrem ke sbližování
evropského dohledu), která zdůraznila poslání, cíle a úkoly společného výboru, jakož i jeho
strategický výhled.
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V oblasti ochrany spotřebitele a finančních
inovací dosáhl společný výbor v roce 2016 následujících úspěchů:
 Milník v oblasti PRIIPS: Návrh RTS o klíčových informačních dokumentech (KID) pro
strukturované retailové investiční produkty
a pojistné produkty (PRIIP) byl předložen Evropské komisi ke schválení. Komise schválila návrh RTS, ale Evropský parlament jej
odmítl. ESA projednaly pozměňovací návrhy navržené Komisí a předložily společné
stanovisko třem senátům orgánů dohledu.
Avšak tři ESA nebyly schopny poskytnout
Komisi společné stanovisko k pozměněnému návrhu RTS.
 Zpráva o finančním poradenství: Byla dokončena práce na automatizaci finančního
poradenství, která se zaměřuje na charakteristiky nástrojů automatizovaného finančního poradenství a potenciální výhody a rizika s ním spojená.
 Práce na problematice dat velkého objemu: Byla zahájena veřejná konzultace o potenciálních výhodách a rizicích dat velkého
objemu.
 Společný den ochrany spotřebitele: Akce
se konala dne 16. září a pořádal ji orgán
ESMA v Paříži.
Společný výbor vypracoval dvě dvouleté meziodvětvové zprávy, které identifikovaly klíčová
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rizika a zranitelná místa finančního systému
v EU. Zprávy byly předloženy v roce 2016 na
jarním a podzimním zasedání Hospodářského
a finančního výboru Rady (EFC-FST), sdíleny
s ESRB a následně zveřejněny na internetových stránkách společného výboru.
Společný výbor pokračoval ve své práci v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V prosinci společný výbor
zveřejnil své obecné pokyny k charakteristice
přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní
peněz a financování terorismu a k postupu
zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu.
Společný výbor zveřejnil v prosinci roku 2016
aktualizovaný roční seznam identifikovaných
finančních konglomerátů, který obsahuje
79 finančních konglomerátů s vedoucím skupiny v zemi EU/EHP, jeden s vedoucím skupiny
v Austrálii, jeden s vedoucím skupiny na Bermudách, jeden s vedoucím skupiny ve Švýcarsku a dva s vedoucím skupiny v USA.
Společný výbor dále dokončil práci na přezkumu společných pokynů pro obezřetnostní
hodnocení akvizic a zvyšování kvalifikovaných
podílů v odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a cenných papírů a zveřejnil svoji zprávu
o správných postupech v oblasti dohledu s cílem omezit výhradní a mechanické spoléhání
na úvěrové ratingy.
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Zajištění účinných
a transparentních procesů
podporujících činnost orgánu EBA
Zapojení zúčastněných stran do práce
orgánu EBA v oblasti regulace
Důležitou součástí spolupráce orgánu EBA se
zúčastněnými stranami je činnost ve skupině subjektů působících v bankovnictví (BSG).
Skupina BSG se vyjadřuje k činnosti související s regulačními technickými normami
a prováděcími technickými normami, obecnými pokyny a doporučeními, která se netýkají
jednotlivých finančních institucí. V roce 2016
poskytla BSG stanoviska k 16 konzultačním
dokumentům, včetně tří podání konzultačních
dokumentů Společnému výboru a tří odpovědi
na diskusní dokumenty orgánu EBA.
Třetí období BSG začalo 18. dubna 2016.
Z 30 nových členů se 6 členů již zúčastnilo
BSG, dva byli znovu jmenováni a 17 bylo nových členů zastupujících úvěrové a investiční
instituce (tři z nich zastupují spořitelny nebo
družstevní banky), spotřebitele a uživatele,
akademické pracovníky, MSP a zaměstnance
finančních institucí.

Zapojení do orgánů EU pro řešení krizí
V roce 2016 orgán EBA zintenzívnil své úsilí,
pokud jde o zapojení do vnitrostátních orgánů
pro řešení krizí i Jednotného výboru pro řešení
krizí (SRB), aby monitoroval a podporoval jejich harmonizované provádění rámce pro řeše-

ní krizí a přispěl k důslednému a efektivnímu
plánování řešení krizí v celé Evropě. Za účelem
podpory tohoto cíle byla splněna řada úkolů:
 speciální vzdělávací program pro orgány
řešení krizí a příslušné orgány o klíčových
aspektech regulačního rámce pro řešení
krizí;
 průzkum organizačních aspektů vnitrostátních orgánů pro řešení krizí;
 aktivní bilaterální spolupráce s řadou vnitrostátních orgánů pro řešení krizí.

Porušení práva Unie
V roce 2016 obdržel orgán EBA 11 žádostí
o prošetření údajného porušení nebo neuplatňování právních předpisů Unie. Z tematického
hlediska je počet případů příliš omezený, aby
bylo možné stanovit trendy, přestože čtyři žádosti souvisejí s řízením úvěrových institucí
a dvě s otázkami týkajícími se systémů pojištění vkladů. Ostatní žádosti vznesly otázky
týkající se BRRD, MCD, bezpečnosti plateb
prostřednictvím internetu a směrnice o platebních službách a dohledu nad praním špinavých peněz. Revidované rozhodnutí orgánu
EBA o přijetí jednacího řádu pro vyšetřování
porušení práva Unie bylo přijato radou orgánů
dohledu dne 23. prosince 2016.
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Graf 4: Případy porušení práva Unie řešené v roce 2016

Neotevře se vyšetřování, protože
existuje vhodnější orgán nebo
prostředky pro řešení žádosti
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Srovnávací hodnocení činnosti
příslušných orgánů
V roce 2016 revizní komise orgánu EBA provedla srovnávací hodnocení ITS pro oznamování orgánům dohledu. Toto srovnávací hodnocení činnosti začalo v říjnu 2015 a závěrečná
zpráva byla radou orgánů dohledu schválena
v prosinci 2016. Cvičení zahrnovala sebehodnocení provedená jednotlivými orgány dohledu, po nichž následovalo přezkoumání provedené kolegy. Bylo to poprvé, co revizní komise
orgánu EBA provedla osobní návštěvy ve všech
CA v EU, také v ECB/SSM a ve třech zemích
ESVO. Celkově bylo zjištěno, že neexistují významně negativní výsledky a že všechny CA
zavedly plně nebo převážně kompletní procesy
pro monitoring výkaznictví a hodnocení kvality
údajů.

Posouzení dopadů regulačních návrhů
Orgán EBA v roce 2016 zveřejnil dvě zprávy
sledující dopad provedení požadavků rámce
Basel III v EU – v březnu pro údaje do června
2015 a v září pro údaje až do prosince 2015,
a to za předpokladu neměnné účetní rozvahy.
Orgán EBA navíc provedl několik ad-hoc monitorování s cílem posoudit dopad nových basilejských reforem na banky v EU. V roce 2016
tato ad-hoc monitorování zahrnovala Studie
kvantitativního dopadu (QIS) návrhu BCBS týkajícího se úvěrového rizika (metoda interních
ratingů a standardizovaný přístup), FRB, operačního rizika, LR a spodních hranic pro celková RWA.
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Na konci roku 2016 orgán EBA zveřejnil zprávu o cykličnosti kapitálových požadavků bank
podle platného regulatorního rámce v EU
(CRD IV / CRR) a posuzoval, zda má tento
rámec tendenci posilovat zpětné vazby mezi
kapitálem banky a reálnou ekonomikou procyklickým způsobem. Orgán EBA také zveřejnil
dvě zprávy o provádění programu MREL, zprávu o opatřeních v oblasti likvidity podle čl. 509
odst. 1 a přezkum zavádění požadavku na krytí
likvidity podle článku 461 CRR.

Udržování interaktivního jednotného
souboru pravidel
Hodně práce opět přinesly odpovědi na otázky
zúčastněných stran ohledně výkladu a provádění Jednotného souboru pravidel. Do 31. prosince 2016 bylo prostřednictvím webového
rozhraní odesláno přibližně 3 075 otázek (ve
srovnání s 2 550 ke konci roku 2015). Z toho
bylo 1 120 dotazů zamítnuto nebo vymazáno
(což představuje nárůst oproti 930 ke konci roku 2015), asi 1 110 dotazů zodpovězeno
(což představuje nárůst oproti 830 ke konci roku 2015) a asi 845 dotazů je v současnosti
posuzováno (což představuje nárůst oproti 790
ke konci roku 2015). Z těch otázek, které jsou
posuzovány, se 95 týká BRRD a přibližně 5 se
týká DGSD. Zbývajících přibližně 745 se týká
CRR-CRD, přičemž většina (asi tři čtvrtiny) se
zaměřuje na problematiku výkaznictví, po níž
následují otázky týkající se úvěrového rizika,
rizika likvidity, vlastního kapitálu a tržního rizika.
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Graf 5: Položené dotazy podle témat

BRRD
Velká angažovanost
Tržní riziko

DGSD

7%

0%

2%

5%

Jiná témata

9%

Riziko likvidity

9%

Oznamování orgánům
dohledu

Úvěrové riziko

10 %

Kapitál

49 %

9%

Poskytování právní podpory pro
regulatorní produkty orgánu EBA
V průběhu celého roku 2016 právní jednotka
poskytovala právní podporu pro řídící orgány, vedení a hlavní politické a provozní funkce
orgánu EBA. Pokud jde o regulatorní aktivity
orgánu EBA, právní jednotka zajistila právní
analýzu a podporu při navrhování závazných
technických norem, pokynů, doporučení a stanovisek a právní analýzy navrhovaných technických norem, pokynů a doporučení. Rovněž
bylo poskytnuto právní poradenství pro činnosti dohledu při vypracovávání doporučení
pro dohled a také při řešení sporů.
V rámci Evropského hospodářského prostoru
(EHP) se EU a tři členské státy ESVO (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) v roce 2016 dohodly
na rozšíření pravidel EU pro vnitřní trh také na
tyto země ESVO.

Poskytování digitálních služeb
podporujících hlavní funkce a interní
administrativu orgánu EBA
Pokud jde o informační technologie, v roce
2016 byl kladen důraz na údržbu a podporu
produkčních systémů pro shromažďování údajů a infrastruktury a realizaci řady projektů
v souladu s pracovním programem v oblasti
IT. Ve snaze zlepšit a podpořit provádění Jednotného souboru pravidel účinnými řešeními
vydal orgán EBA dvě doplnění evropské plat-

formy pro orgány dohledu (ESP) s cílem rozšířit regulační rámec finančního a společného výkaznictví o Model datových bodů (DPM),
verze 2.4.1. Speciální aplikace nazvaná Správa
klíčových dat (MDM) byla zavedena a je nyní
používána k centrální správě referenčních dat.
Dále byl zahájen nový projekt, který umožní několika poskytovatelům údajů, aby orgán
EBA informovali o obecných nebo konkrétních
informacích ad hoc nebo v pravidelných intervalech.
Pokud jde o podniková řešení, byla provedena
další zlepšení s cílem optimalizovat administrativní efektivnost orgánu EBA. Byl zaveden
systém elektronické správy dokumentů, aby
interní uživatelé orgánu EBA mohli sdílet,
ukládat a načítat dokumenty konzistentněji,
bezpečněji a efektivněji. I v oblasti infrastruktury byla provedena další vylepšení. Interní
service desk, integrovaný s již existujícím rozdělovacím systémem, byl zaveden, aby všechny vnitřní problémy byly řešeny automatizovaným způsobem.

Informování o práci orgánu EBA a její
propagace
Pátá výroční konference orgánu EBA, která
se konala počátkem února, výrazně zvýšila
viditelnost agentury. Díky živému přenosu na
webu a aktivní propagaci prostřednictvím sociálních médií byla zpětná vazba od účastníků
i řečníků velmi pozitivní.
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KLÍČOVÉ OBLASTI, NA NĚŽ SE ORGÁN
ZAMĚŘÍ V ROCE 2017
 Monitorování FinTech a regulatorní oblasti
 Vypracování zveřejňovaných dokumentů s cílem
informovat spotřebitele o rizicích, nákladech
a přínosech finančních produktů a poplatcích za služby
související s platebním účtem
 Rozšíření vzorku bank orgánu EBA
 Příprava na provedení zátěžového testu 2018
 Identifikace a řešení potenciálních rizik v roce 2017
 Monitoring plánování řešení krizí a kolegií pro řešení
krizí v EU
 Zvyšování hospodářské soutěže, zvýšení bezpečnosti
a usnadnění inovací na trhu maloobchodních plateb v EU
 Další vývoj politiky dohledu pro rizika SREP, IRRBB a IT
 Usnadnění a monitorování provádění jednotného
souboru pravidel ze strany orgánů dohledu
a posuzování konvergence postupů v oblasti dohledu
 Další politické produkty a pokyny pro plánování obnovy
 Zajištění efektivního fungování kolegií orgánů dohledu
 Posílení vzdělávacích aktivit orgánu EBA
 Posouzení rovnocennosti

16

Byla vypracována ad-hoc strategie pro komunikaci zátěžového testu v rámci celé EU v roce
2016, která zahrnovala řadu technických instruktáží a rozhovorů s novináři i zveřejnění
příslušných materiálů na internetových stránkách. Výsledky výroční zprávy o transparentnosti také přitáhly velký zájem z tisku, zejména
zjištění o NPL. Výsledek referenda o členství
Spojeného království v EU byl také novou výzvou, co se týče vnější i vnitřní komunikace.
Oficiální postoj orgánu EBA k dopadu Brexitu
na orgán byl poskytnut externě prostřednictvím četných rozhovorů a projevů a interně
prostřednictvím vytvoření ad hoc sekce na intranetu.
Vzhledem ke 173 novinkám a tiskovým zprávám zveřejněným v roce 2016 (v předchozím
roce jich bylo 158) orgán EBA splnil očekávání z hlediska činností zaměřených na oslovení nejširší veřejnosti. Internetové stránky
orgánu EBA zaznamenaly následující počet
návštěv: 2,79 milionu návštěv (+23 % ve srovnání s rokem 2015), což odpovídá 8,87 milionu zobrazení stránek (+17,3 %). Do konce
roku se počet následovníků účtu orgánu EBA
na Twitteru více než zdvojnásobil ve srovnání
s předchozím rokem a dosáhl přes 4 100. Komunita orgánu EBA na LinkedIn v roce 2016
rovněž vzrostla o 17 % a ke konci roku přilákala 7 400 následovníků.

Rozpočtové a finanční řízení
Plnění rozpočtu orgánu EBA v roce 2016 bylo
96,8 %. Vzhledem k tomu, že rok 2016 byl pro
řízení rozpočtu orgánu EBA obtížný, hlavně
kvůli britskému referendu o členství v EU, lze
to považovat za přijatelný výsledek. Zatímco
v roce 2015 orgán EBA žádal o zvýšení opravného rozpočtu kvůli poklesu hodnoty eura
vůči libře šterlinků, v roce 2016 se směnné
kurzy vydaly opačným směrem a v létě požadoval orgán EBA o snížení rozpočtu ve výši
1,572 milionu EUR, což snížilo jeho rozpočet
z 38,064 milionu EUR na 36,492 milionu EUR.
Dopad referenda pokračoval i ve druhé polovině roku, což vedlo k dalšímu posilování eura.
Politická nejistota také negativně ovlivnila
náborové plány orgánu EBA, a tím i výdaje na
zaměstnance.
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Klíčové publikace a rozhodnutí
Úplný seznam publikací a rozhodnutí orgánu EBA v roce 2016
Produkt

Název

Obecné pokyny

Obecné pokyny ke komunikaci mezi příslušnými orgány a auditory
Obecné pokyny k dohodám o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů
Obecné pokyny k opravám modifikované durace dluhových nástrojů
Obecné pokyny k požadavkům na zpřístupňování informací podle části osmé nařízení (EU) č. 575/2013
Obecné pokyny k poskytování informací v rámci BRRD
Obecné pokyny k informacím ICAAP a ILAAP
Obecné pokyny ke skryté podpoře sekuritizačních transakcí
Obecné pokyny k zásadám odměňování pracovníků prodeje
Obecné pokyny k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů
Obecné pokynům k použití definice selhání
Obecné pokyny společného výboru o dohledu vycházejícím z rizik
Obecné pokyny pro identifikaci globálních systémově významných institucí (G-SII)

Prováděcí technické normy

Prováděcí technická norma měnící nařízení o srovnávání
Prováděcí technická norma měnící ITS o oznamování orgánům dohledu, pokud jde o FINREP, v souvislosti
s IFRS9
Prováděcí technická norma měnící nařízení o oznamování orgánům dohledu
Prováděcí technická norma pro identifikaci globálních systémově významných institucí (G-SII)
Prováděcí technická norma o úzce korelovaných měnách
Prováděcí technická norma k mapování posuzování úvěrů ECAI pro sekuritizační pozice
Prováděcí technická norma pro postupy a formy, pokud jde o akvizice a zvýšení kvalifikované účasti

Regulační technické normy

Tři regulační technické normy společného výboru, pokud jde o prezentaci, obsah, přezkoumání
a poskytování klíčového informačního dokumentu včetně metodiky, na nichž jsou založeny informace
o rizicích, odměnách a nákladech v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014
Regulační technická norma pro identifikaci globálních systémově významných institucí (G-SII)
Tři regulační technické normy o metodice hodnocení pro přístup IRB
Regulační technická norma o kritériích pro preferenční zacházení v souvislosti s přeshraniční finanční
podporou uvnitř skupiny na základě LCR
Regulační technická norma k definici selhání
Regulační technická norma k pasportizaci podle PSD2
Regulační technická norma o systémech platebních karet a zpracovávajících subjektů na základě IFR
Regulační technická norma o technikách snižování rizik u OTC derivátů nezúčtovaných ústřední
protistranou (CCP)
Regulační technická norma o specializovaných úvěrových expozicích
Regulační technická norma o metodice hodnocení IMA a významných podílech
Regulační technická norma o prahu významnosti pro úvěrový závazek

Stanoviska/poradenství

Doporučení ohledně přezkumu požadavků na vlastní kapitál pro expozice vůči ústředním protistranám
(CCP)
Odpověď orgánu EBA na zelenou knihu Komise o retailových finančních službách
Stanovisko společného výboru k návrhu EK na změnu ITS týkající se mapování CRR v ECAI
Stanovisko k pozměňovacím návrhům Komise k ITS týkající se srovnávání interních modelů
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Produkt

Název
Stanovisko k pozměňovacím návrhům EK, pokud jde o RTS o kritériích MREL
Stanovisko k pozměňovacím návrhům EK, pokud jde o RTS k technikám snižování rizik u OTC derivátů
nezúčtovaných CCP
Stanovisko k makroprudenčním opatřením
Stanovisko o uplatňování opatření hloubkové kontroly klienta na klienty, kteří jsou žadateli o azyl
z vysoce rizikových třetích zemí nebo území
Stanovisko k uplatnění zásady proporcionality na ustanovení o odměnách ve směrnici 2013/36/EU
Stanovisko k záměru Komise nepřijímat RTS ohledně dodatečné odlivu zajištění pro derivátové smlouvy
Stanovisko k návrhu Komise přenést subjekty s virtuálními měnami do oblasti působnosti směrnice
o boji proti praní špinavých peněz
Stanovisko k první části výzvy k poradenství týkajícímu se investičních podniků
Stanovisko k provádění přezkumu přístupu IRB
Stanovisko k RTS o PRIIP
Stanovisko k přezkumu rámce pro velkou angažovanost
Kvantitativní a kvalitativní analýza IFRS 9 – 2016
Zpráva o kalibraci ukazatele pákového poměru

Rozhodnutí

Rozhodnutí o údajích pro srovnávání dohledu
Rozhodnutí o stanovení srovnávací sazby podle směrnice o hypotečních úvěrech

Zprávy

Srovnávací zpráva o systému správy a řízení a indikátorech oživení
Zpráva o spotřebitelských trendech 2016
Zpráva o provedení monitoringu CRDIV CRR Basel III – prosinec 2015
Zpráva o provedení monitoringu CRDIV CRR Basel III – červen 2015
Zpráva orgánu EBA o posouzení rizik – prosinec 2016
Závěrečná zpráva o MREL – Zpráva o provádění a návrhu rámce MREL
Zpráva společného výboru o rizicích – podzim 2016
Zpráva společného výboru o rizicích a zranitelných místech
Zpráva QIS o definici selhání, říjen 2016
Zpráva o zatížených aktivech – červen 2016
Zpráva o srovnávací analýze odměňování a o osobách s vysokými příjmy 2014
Zpráva o podílu základního financování
Zpráva o krytých dluhopisech
Zpráva o posouzení dopadů IFRS9
Zpráva o opatřeních v oblasti likvidity a přezkumu zavádění požadavku krytí likvidity
Zpráva o SA CCR a provádění FRTB
Zpráva o hloubkové kontrole a zveřejňování udržování rizika sekuritizace
Zpráva o MSP a podpůrných faktorech pro MSP
Zpráva o vhodných cílových úrovních pro řešení financování řešení krizí v rámci BRRD
Zpráva o posouzení návrhů MSP pro CRD IV / CRR
Zpráva o srovnávání postupů diverzity
Zpráva o sbližování postupů pro provádění dohledu
Zpráva o cykličnosti kapitálových požadavků
Zpráva o dynamice a klíčových faktorech nesplácených úvěrů v bankovním sektoru EU
Zpráva o fungování kolegií v oblasti dohledu v roce 2015
Zpráva o požadavcích na ukazatel pákového poměru podle článku 511 CRR
Zpráva o monitorování dodatečných nástrojů Tier 1 (AT1) v institucích Evropské unie (EU)
Zpráva o regulačním přezkumu přístupu IRB
Zpráva o přezkumu režimu velké angažovanosti
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Název
Zpráva o nevyžádaných úvěrových hodnoceních

Konzultační dokumenty

Konzultační dokument ke změně RTS pro rozpětí zástupného indikátoru
Konzultační dokument k předběžné zprávě EBA o MREL
Konzultační dokument k pokynům pro udělování povolení a pro registraci podle PSD2
Konzultační dokument k obecným pokynům pro propojené klienty
Konzultační dokument k obecným pokynům pro opravy na upravenou dobu trvání dluhových nástrojů
Konzultační dokument k obecným pokynům pro postupy řízení úvěrového rizika a účtování očekávaných
úvěrových ztrát
Konzultační dokument k obecným pokynům pro požadavky na zpřístupňování informací podle části osmé
nařízení (EU) č. 575/2013
Konzultační dokument k obecným pokynům pro posouzení rizik v rámci SREP
Konzultační dokument k obecným pokynům pro implicitní podporu podle čl. 248 odst. 2 nařízení (EU)
č. 575/2013
Konzultační dokument k obecným pokynům pro způsob vnitřního řízení
Konzultační dokument k obecným pokynům pro hlášení závažných událostí v rámci PSD2
Konzultační dokument k obecným pokynům pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s neplnícími aktivy
Konzultační dokument k obecným pokynům pro dohled nad významnými odvětvími
Konzultační dokument k obecným pokynům týkajícím se kritérií pro stanovení minimální peněžní částky
pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání podle PSD2
Konzultační dokument k obecným pokynům pro zveřejňování LCR
Konzultační dokument k ITS, kterou se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o operační
riziko a expozici vůči státním dluhopisům
Konzultační dokument k ITS o doplňkovém měření sledování likvidity
Konzultační dokument k ITS o změnách FINREP v souvislosti s IFRS 9
Konzultační dokument k ITS o vykazování MREL orgány pro řešení krizí
Konzultační dokument k ITS o navrhovaných změnách v oznamování orgánům dohledu (COREP)
Konzultační dokument ke společným pokynům ESMA a EBA pro posouzení vhodnosti členů vedoucího
orgánu
Konzultační dokument ke Zprávě o vhodných cílových úrovních pro řešení financování řešení krizí v rámci
BRRD
Konzultační dokument k RTS a ITS o povolení úvěrových institucí
Konzultační dokument k RTS pro silnou autentizaci zákazníků a bezpečnou komunikaci v rámci PSD2
Konzultační dokument k RTS pro zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech
Konzultační dokument k technickým normám a standardizované terminologii a k zveřejňovaným
dokumentům v rámci PAD

Diskusní dokumenty

Diskusní dokument o inovativním využívání údajů o spotřebitelích finančními institucemi
Diskusní dokument o novém režimu obezřetného podnikání pro investiční podniky
Diskusní dokument společného výboru o využívání dat velkého obejmu finančními institucemi
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OBRAŤTE SE NA EU
Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu
nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: http://europa.eu/contact
Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:
— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento
hovor účtovat),
— 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 dostupné na internetových
stránkách Europa na adrese: http://europa.eu
Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat
prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: http://publications.europa.
eu/eubookshop. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na
službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz http://europa.eu/contact).
Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních
jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu
Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp) umožňuje přístup k datovým
souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.
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