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1. 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. Podle 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/2022/13“. Oznámení by měly předložit osoby 
s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny 
řídí nebo hodlají řídit. Jakoukoli změnu stavu dodržování obecných 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. Provádění 

Datum použití 

5. Tyto obecné pokyny se použijí od 31. prosince 2022. 

3. Změny 

6. V oddíle 2 obecných pokynů EBA/GL/2018/10 se odstavec 6 mění takto: 

Tyto obecné pokyny se vztahují na úvěrové instituce, které podléhají všem nebo některým 
požadavkům na zpřístupňování informací vymezeným v části osmé nařízení (EU) č. 575/2013 
v souladu s články 6, 10 a 13 téhož nařízení a které jsou považovány za: 

a. malé a nepříliš složité instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a jsou kotovanými institucemi a 

b. ostatní instituce (tj. instituce, které nejsou velkými ani malými a nepříliš složitými 
institucemi) a jsou nekotovanými institucemi ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 148 nařízení 
(EU) č. 575/2013. 

7. V oddíle 2 obecných pokynů EBA/GL/2018/10 se odstavec 9 mění takto: 

Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 bodu 2 nařízení (EU) 
č. 1093/2010 a úvěrovým institucím, které jsou považovány za: 

a. malé a nepříliš složité instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a jsou kotovanými institucemi a 

b. ostatní instituce (tj. instituce, které nejsou velkými ani malými a nepříliš složitými 
institucemi) a jsou nekotovanými institucemi ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 148 nařízení 
(EU) č. 575/2013. 


