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6. března 2020 

 

Zpráva 

Orgán EBA zveřejňuje výzvu k vyjádření zájmu o členství v jeho 
nové skupině subjektů působících v bankovnictví 

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dnes v návaznosti na přezkum evropských orgánů 
dohledu, který se uskutečnil v roce 2019 a jehož závěry vstoupily v platnost v lednu 2020, zveřejnil 
výzvu k vyjádření zájmu o členství v jeho nové skupině subjektů působících v bankovnictví. 

Mandát stávajících členů skupiny vyprší dne 30. června 2020. Přihlášky na základě této výzvy 
k vyjádření zájmu mohou podávat uchazeči zastupující subjekty z celé Evropské unie. Uzávěrka 
pro podání přihlášek je 3. dubna 2020. 

 
Podávání přihlášek 
 
Přihlášky na základě této výzvy k vyjádření zájmu o členství ve skupině subjektů působících 
v bankovnictví mohou podat uchazeči zastupující subjekty z celé Evropské unie. Uzávěrka pro 
podání přihlášek je 3. dubna 2020. 
Příslušné dokumenty k podání přihlášky naleznete na adrese https://eba.europa.eu/about-
us/organisation/banking-stakeholder-group  
 
K přihlášce je nutno přiložit životopis ve formátu Europass. Uchazeči se rovněž vyzývají, aby 
předložili motivační dopis, v němž jasně uvedou důvody pro podání přihlášky i hlavní očekávání, 
co se týče jejich budoucího přispění k práci skupiny subjektů působících v bankovnictví. 
 
Výběrové řízení 
 
Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete v dokumentu o výběrovém řízení. 
 
Konečné rozhodnutí o složení skupiny subjektů působících v bankovnictví přijme rada orgánů 
dohledu orgánu EBA do poloviny června 2020. Uchazeči budou náležitě informováni do konce 
června 2020 a nové složení skupiny subjektů působících v bankovnictví bude zveřejněno na 
internetových stránkách orgánu EBA. 
 
První zasedání nově vytvořené skupiny subjektů působících v bankovnictví se bude konat 
7. července 2020. 
 
Souvislosti 

https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Skupina subjektů působících v bankovnictví je zřízena v souladu s článkem 37 zakládajícího nařízení 
orgánu EBA a jejím účelem je podporovat dialog a konzultace s příslušnými subjekty o činnosti 
orgánu EBA. 

V souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1093/20101 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA) je orgán EBA povinen zřídit skupinu subjektů působících v bankovnictví v souladu s požadavky 
stanovenými v čl. 37 odst. 2 uvedeného nařízení. 

Článek 37 byl s účinností od 1. ledna 2020 změněn. Na základě změn, které se týkají složení, délky 
mandátu a oblasti činnosti skupiny subjektů působících v bankovnictví, je orgán EBA povinen tuto 
skupinu znovu vytvořit v jiném složení. 

V souladu se změnami se skupina subjektů působících v bankovnictví bude i nadále skládat 
z 30 členů. Skupinu bude nyní tvořit: 

i) 13 členů rovnoměrně zastupujících finanční instituce působící v Unii, z nichž 3 budou 
zastupovat družstevní záložny a spořitelny; 

ii) 13 členů zastupujících zaměstnance finančních institucí působících v Unii, spotřebitele, 
uživatele bankovních služeb a představitele malých a středních podniků a 

iii) 4 členové, kteří jsou nezávislými špičkovými akademickými pracovníky. 

 
Skupina subjektů působících v bankovnictví orgánu EBA zasedá z vlastního podnětu, kdykoli to 
považuje za nutné, alespoň čtyřikrát ročně v sídle orgánu EBA. Orgán EBA hradí náklady na 
ubytování a cestovné těmto kategoriím subjektů: spotřebitelé, akademičtí pracovníci, zástupci 
zaměstnanců a představitelé malých a středních podniků a uživatelé bankovních služeb. Funkční 
období členů skupiny subjektů působících v bankovnictví orgánu EBA je čtyři roky a pro jednotlivé 
členy může být jednou obnoveno. Více informací o činnosti skupiny subjektů působících 
v bankovnictví naleznete zde. 

 

 

                                                            
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=CS. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=CS
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=CS

