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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. 1093/2010 1. 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 2. února 2021
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/2020/15“.
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.
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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 2. prosince 2020.
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4. Změny
7. Obecné pokyny EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení
úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 se mění takto:
1) Bod 10 písm. f) se mění takto:
„f) moratorium bylo zahájeno v reakci na pandemii COVID-19 a bylo použito před
31. březnem 2021.“
2) Za bod 10 obecných pokynů se doplňuje tento pododdíl:

Kritéria pro expozice, na které se moratorium vztahuje
„10(bis) Pro účely těchto obecných pokynů by celková doba, po kterou se harmonogram
splácení určité úvěrové smlouvy mění v souladu s písm. c) bodu 10 v důsledku použití
obecného moratoria na splácení, neměla překročit devět měsíců. Tento požadavek na
9měsíční omezení se však nevztahuje na změny splátkového kalendáře sjednané
v úvěrových smlouvách před 30. zářím 2020 na základě obecného moratoria na splácení,
pokud celková doba trvání změny přesahuje 9 měsíců.“
3) Bod 11 se mění takto:
„11.
Pokud obecné moratorium na splácení splňuje podmínky uvedené v bodě 10 a
použije se na všechny expozice instituce v rámci oblasti působnosti moratoria, a pokud
expozice, na něž se vztahuje moratorium, splňují podmínku uvedenou v bodě 10(bis),
neměla by taková opatření měnit klasifikaci expozic na základě definice úlevy podle článku
47b nařízení (EU) č. 575/2013 nebo měnit to, zda se opatření považují za nucenou
restrukturalizaci podle čl. 178 odst. 3 písm. d) uvedeného nařízení. V důsledku toho by
použití obecného moratoria na splácení samo o sobě nemělo vést k reklasifikaci expozice
na expozici s úlevou (buď výkonnou, nebo nevýkonnou), ledaže by expozice byla již
v okamžiku použití moratoria klasifikována jako expozice s úlevou.“
4) Bod 13 se mění takto:
„13.
Pokud obecné moratorium na splácení splňuje podmínky uvedené v bodě 10 a
pokud expozice, na něž se vztahuje moratorium, splňují podmínku uvedenou v bodě
10(bis), mělo by se k němu přistupovat v souladu s body 16 až 18 pokynů Evropského
orgánu pro bankovnictví k používání definice selhání podle článku 178 nařízení (EU)
č. 575/2013. V důsledku toho by pro účely čl. 178 odst. 1 písm. b) nařízení (EU)
č. 575/2013 a v souladu s čl. 178 odst. 2 písm. e) uvedeného nařízení měly instituce
počítat dny po splatnosti na základě revidovaného harmonogramu splácení vyplývajícího
z použití jakéhokoli moratoria. Stejně tak pro účely čl. 47a odst. 3 písm. c) nařízení (EU)
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č. 575/2013 by instituce měly počítat dny po splatnosti na základě revidovaného
harmonogramu splácení vyplývajícího z použití jakéhokoli moratoria.“
5) Za bod 17 se doplňuje tento bod:
„17(bis) Instituce by měly oznámit svému příslušnému orgánu (svým příslušným orgánům)
plán nastiňující postup, zdroje informací a odpovědnosti v souvislosti s posuzováním
potenciální pravděpodobnosti nesplácení u dlužníků, na něž se vztahuje jakékoli
legislativní či nelegislativní obecné moratorium na splácení, jak je uvedeno v bodě14.“
6) Za bod 19 obecných pokynů se doplňuje tento pododdíl:

Klasifikace expozic pro období mezi 1. říjnem 2020 a
1. prosincem 2020
„20. Instituce mohou tyto obecné pokyny použít na reklasifikaci expozic, u nichž bylo
vyhodnoceno selhání v důsledku nucené restrukturalizace nebo úlevy, na základě moratorií,
která: a) byla použita mezi 1. říjnem 2020 a 1. prosincem 2020 a b) jinak splňují požadavky
článku 10. Pokud tak instituce učiní, požadavek na 9měsíční omezení uvedený v bodě 10(bis)
se vztahuje na změny v harmonogramu splácení dohodnutém v souvislosti s takovými
expozicemi.“
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