
Shrnutí pracovního programu orgánu 
EBA na rok 2023 
Pracovní program orgánu EBA na rok 2023 zohledňuje stávající a očekávané mandáty udělené orgánu 
EBA Evropským parlamentem a Radou a úkoly vyplývající ze zakládajícího nařízení orgánu EBA, 
včetně posouzení současné situace evropského bankovního sektoru. 

V této souvislosti byly identifikovány konkrétní činnosti a úkoly v souladu s vertikálními a 
horizontálními strategickými prioritami, které v lednu 2022 schválila rada orgánů dohledu orgánu 
EBA na roky 2023 až 2025 v jeho jednotném programovém dokumentu. Uvedené priority budou 
směrodatné pro intenzitu a organizaci činností nezbytných pro plnění různých mandátů a úkolů 
orgánu EBA. Jsou rozděleny do 19 hlavních činností, přičemž 10 se týká politiky a sbližování, 5 
posuzování rizik a dat a 4 správy a řízení, koordinace a podpory. 

Pracovní program se opírá o doporučení, která orgán EBA v červenci 2022 obdržel od Poradního 
výboru pro proporcionalitu orgánu EBA. Tato doporučení se budou řešit v průběhu prováděcí fáze 
pracovního programu a o jejich realizaci bude informováno ve výroční zprávě orgánu EBA za rok 
2023. 

Ve srovnání s pracovním programem na rok 2022 byly provedeny určité změny s cílem zohlednit nové 
mandáty očekávané v roce 2023, zejména politické dohody dosažené v souvislosti s texty DORA a 
MiCA. Vzhledem k tomu, že na přípravu těchto nových právních předpisů nebyly vyčleněny zdroje, 
v jiných oblastech bylo třeba přistoupit k přehodnocení priorit. 

Rovněž bylo vynaloženo další úsilí na zeštíhlení a zefektivnění činností s cílem vyjasnit, jak přispívají 
k prioritám orgánu EBA, což umožní lepší organizaci a koordinaci stávajících i nových mandátů orgánu 
EBA a v konečném důsledku dojde k bližšímu sladění činností s reorganizací 
realizovanou/provedenou v roce 2022. 

V návaznosti na přehled víceletých priorit se pracovní program orgánu EBA na rok 2023 v první 
kapitole zaměřuje na priority pro daný rok. Ve druhé kapitole jsou uvedeny podrobnosti o 
činnostech, které bude orgán EBA vykonávat v roce 2023, přičemž u každé z 19 činností je uveden 
stručný popis práce a priorit, k nimž přispívají, jakož i přehled hlavních cílů, kterých má být dosaženo 
a do kdy. Byly identifikovány úkoly, které mohou být v důsledku výše uvedených omezení zdrojů 
přehodnoceny. Pracovní program orgánu EBA na rok 2023 doplňují dvě přílohy, jedna s organizačním 
schématem a druhá s přidělením zdrojů na jednotlivé činnosti. 
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