
OBECNÉ POKYNY, KTERÝMI SE MĚNÍ OBECNÉ POKYNY EBA/GL/2020/14 

 

 1 

EBA Public 

 

 
EBA/GL/2022/12 

29. září 2022 

 

 

 

Obecné pokyny, kterými se mění obecné 
pokyny EBA/GL/2020/14 

k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBECNÉ POKYNY, KTERÝMI SE MĚNÍ OBECNÉ POKYNY EBA/GL/2020/14 

 

 2 

EBA Public 

1. Povinnost dodržování obecných 
pokynů 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 (EU) č. 1093/2010 příslušné orgány a finanční instituce 
vynaloží 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 16.01.2023 
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/2022/12“. Oznámení 
by měly předkládat osoby řádně oprávněné jménem svého příslušného orgánu oznamovat, zda 
se těmito doporučeními řídí či nikoli. 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. 

 

 
1  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. Subjekty, na které se tyto obecné 
pokyny vztahují 

5. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU) 
č. 1093/2010 a finančním institucím, na které se tyto obecné pokyny vztahují. Určeným 
orgánům uvedeným v čl. 131 odst. 1 směrnice 2013/36/EU, které nejsou příslušnými orgány, se 
používání těchto obecných pokynů doporučuje. Příslušné i určené orgány jsou v těchto 
obecných pokynech označovány jako „relevantní orgány“. 

 

3. Provádění 

Datum použití 

6. Tyto obecné pokyny se použijí od 16.01.2023. 

 

4. Pozměňující obecné pokyny 

7.  Obecné pokyny EBA/GL/2020/14 se mění takto: 
 

a)  Do oddílu 4 se doplňuje odstavec 10 a) v tomto znění: 
 

„V souladu s čl. 131 odst. 2 a) směrnice 2013/36/EU, který vyžaduje dodatečnou určovací 
metodiku, jež vylučuje přeshraniční činnosti v rámci jednotného mechanismu pro řešení 
krizí, a v souladu s mezinárodní dohodou Basilejského výboru ze dne 31. května 2022 
k zohlednění pokroku dosaženého při rozvoji Evropské bankovní unie by se datové položky 
relevantní pro výpočet upravených ukazatelů činností napříč jurisdikcemi, pokud jde 
o instituce se sídlem v členských státech, které se účastní jednotného mechanismu pro 
řešení krizí, měly v rámci metodiky určování a přiřazování podkategorií G-SVI považovat za 
součást ukazatelů činností napříč jurisdikcemi, a nikoli za přidružené nebo doplňkové 
(memo) položky.“ 
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