
Jsme agenturou EU s celkem 215 
zaměstnanci z celé Evropy.

Naše trvalé poslání

EBA je tu pro vás

Více informací >

V průběhu pandemie COVID-19 jsme 
vypracovali  122 produktů regulatorního 
charakteru, včetně technických norem, 
obecných pokynů, stanovisek a zpráv, 
abychom pro vás vybudovali   bezpečnější 
finanční sektor.

Rozdělení podle pohlaví

Ženy 48.8 %
Muži 51.2 %

Pomáháme vytvořit 
jednotný soubor 
závazných norem pro 
finanční instituce se 
sídlem v EU. Rovné 
podmínky posilují 
bankovní sektor EU a 
pomáhají chránit 
střadatele, investory, 
spotřebitele i vás.

Snižování rizika

Chráníme vaše peníze
V případě úpadku institucí by ztráty měli 
absorbovat  investoři a akcionáři, a nikoli 
daňoví poplatníci.

V roce 2022 vypracujeme  zprávu o minimálním 
kapitálu (MREL), která je k tomu zapotřebí. 
Následovat bude  posouzení dopadů.

Jednou definovat data a jednou vykázat

Pracujeme na vytvoření   integrovaného 
systému vykazování, který by vytvořil 
jednotný ekosystém se  zjednodušeným 
rámcem vykazování pro vykazující instituce i 
pro orgány.

Harmonizace dodržování pravidel 
pro řízení tržních rizik

Při pohybu tržních cen institucím hrozí ztráty. 
Pomáháme  harmonizovat dodržování 
nového rámce EU pro tržní rizika a   posilovat 
jeho technické základy.
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Posouzení dopadů
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Období od roku  2021 do roku 2025 pro nás 
představuje závěrečnou fázi přípravy nových 
pravidel pro investiční podniky.

29 regulatorních produktů, které jsou 
přizpůsobeny velikosti a činnostem podniků, 
přispěje ke kontrole rizik a zvýšení 
transparentnosti.

NOVÁ 
PRAVIDLA PRO 

INVESTIČNÍ 
PODNIKY

Leden 2022 – Fáze 1 
Zkoumání – 12 měsíců

Leden 2023 – Fáze 2 
Příprava – 6 měsíců

Leden 2024 – Fáze 3 
Vypracování – 18 měsíců
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• Minimální požadavky
• Granularita dat
• Jednou definovat

DATOVÝ SLOVNÍK

• Shromažďování a sdílení
dat

• Jednou vykázat

ÚSTŘEDNÍ MÍSTO PRO 
SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT

• Společný výbor
• Koordinace mezi

orgány

SPRÁVA A ŘÍZENÍ

Zpráva

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Posoudili jsme  dopad a vhodnost rámce  
Basel lll pro jeho provádění v EU.

Dokončení globálního režimu 
kapitálových požadavků
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Přínosy převažují nad náklady

Náklady na vyšší kapitálové požadavky budou 
vyváženy makroekonomickým přínosem v 
podobě silnějšího bankovního sektoru.

Náklady se navíc  časem sníží, ale přínos 
bude trvalý.

Monitorování dopadů

Shromažďujeme data, abychom EU pomohli 
sledovat pokrok a dopad rámce Basel lll.

Do našeho nejnovějšího shromažďování údajů 
bylo zapojeno  99 bank ze 17 zemí.
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150+
Doporučení 

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


Orgán EBA významně přispěl ke zmírnění 
socioekonomického dopadu pandemie 
COVID-19. V mnoha oblastech totiž jednal 
rychle, rozhodně a koordinovaně.

To bankám umožnilo, aby pro své zákazníky 
zajistily  kontinuitu činnosti a odpovídající 
služby.

Jelikož se zvýšil počet 
bezkontaktních plateb kartou, 
navrhli jsme  zvýšení 
maximální výše těchto plateb 
na 50 EUR.

O šest týdnů později se již naším 
doporučením řídily všechny 
členské státy EU s výjimkou 
jednoho.

Reálná ekonomika

Vzhledem k narůstajícímu 
objemu práce z domova a 
digitálního bankovnictví 
jsme vydali obecné pokyny k 
zachování kontinuity činnosti.

Finanční instituce nenahlásily 
příslušným orgánům  žádné 
případy významného 
narušení v důsledku 
kybernetických útoků v 
souvislosti s pandemií 
COVID-19.

Kyberkriminalita

Naše reakce na pandemii COVID-19
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€50

Pomohli jsme zmírnit požadavky na 
vykazování a vyzvali jsme banky, aby 
pozastavily vyplácení dividend.

Díky naší pomoci se uvolnilo téměř   179 
miliard EUR na pokrytí ztrát a  podporu 
nových úvěrů.

Zmírnění zátěže

179 miliard EUR
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Rychlá

Rozhodná
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Koordinovaná

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


Koordinace finanční gramotnosti

Ochrana vašich plateb

Spotřebitelé potřebují pomoci,   aby 
pochopili, jak finance fungují. Proto jsme 
zveřejnili úložiště a zprávu o   finančním 
vzdělávání.

Uvádějí  nejběžnější přístupy používané 
vnitrostátními orgány a získané poznatky pro 
případné přístupy v budoucnu.
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Doplňkový 
nástroj pro 

regulaci 
finančního 
chování a 

dohledu nad 
ním

Zaměření na 
vzdělávání o 
finančních 
inovacích

Zvláštní 
cílové 

skupiny: 
mladí a starší 

lidé

Orgán EBA zvýšil  bezpečnost miliard 
elektronických plateb, které v EU 
proběhnou každý měsíc: transakce musejí 
být ověřeny prostřednictvím dvou ze   tří 
možných faktorů:

Něco, co víte pouze vy.

Něco, co vlastníte pouze vy.

Něco, co jste pouze vy.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Finanční instituce jsou při své každodenní 
práci se zákazníky stále více závislejší na 
technologiích.

60 % bank uvedlo  navýšení rozpočtu na 
digitální inovace a využívání  nových 
technologií.

Inteligentnější finance

Technologický pokrok
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V souladu s novými 
pravidly EU pro 
umělou inteligenci 
budeme zkoumat, jak 
zajistit, aby ji finanční 
sektor používal 
bezpečným, 
spolehlivým a etickým 
způsobem.

Vaše znalostní centrum

Technologická podpora pro 
zlepšování regulace

Usnadňujeme  rozšiřování inovací v zájmu 
dodržování  regulatorních předpisů.

Čtyři z pěti finančních firem se domnívají, že 
se tak zlepší řízení rizik, zatímco většina 
regulačních orgánů se domnívá, že se tím 
zvýší účinnost.
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Zvýšit účinnost

Zlepšit řízení 
rizik

60%
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Zřídili jsme  znalostní centrum EBA FinTech 
Knowledge Hub, abychom mohli sdílet 
osvědčené postupy z tohoto odvětví a 
podporovat inovace.

Spojuje se tu ekosystém zúčastněných stran se 
zájmy v oblasti nových finančních 
technologií.

ZNALOSTNÍ 
CENTRUM EBA 

FINTECH 
KNOWLEDGE 

HUB

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


Podle globálních odhadů pachatelé trestných 
činů každý rok „vyperou“ až   1,87 bilionu 
EUR*.

Tyto špinavé peníze financují   organizovanou 
trestnou činnost a terorismus.

Boj proti praní peněz

Odpovědné řízení

Z hlediska nákladů a přínosů našich 20 
obecných pokynů očekáváme, že čistý 
dopad na příslušné orgány se bude   blížit 
nule.

Řízení rizik

1,87 bilionu EUR
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*zdroj Europol

EBA vede, koordinuje a monitoruje boj EU 
proti hospodářským trestným činům.

Vytváříme zásady, stanovujeme priority a 
zahajujeme vyšetřování. Našich 20 
obecných pokynů pomáhá minimalizovat 
související rizika.

VEDE

MONITORUJE KOORDINUJE

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


Proč je ESG důležité

Naše činnost v oblasti ESG pro vás

S vaší pomocí  začleňujeme faktory ESG do 
naší činnosti.

Na základě údajů od více než   1 200 osob, 
které se zúčastnily našich konzultací, jsme 
vypracovali regulatorní normy o 
zveřejňování ESG faktorů pro finanční 
produkty.

Zelenější Evropa začíná doma

Jako první krok na naší   cestě k udržitelnosti 
a neustálému zlepšování zavádíme   systém 
environmentálního řízení.

Společně můžeme  dosáhnout změny.

1,200
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Banky musí vzít v úvahu rizika související s 
těmito oblastmi:  životní prostředí, 
sociální oblast a správa a řízení 
(faktory ESG)

Sociální oblast: péče o lidi

Správa a řízení: lepší podnikání

Životní prostředí: péče o planetu

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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