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SHRNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
ZA ROK 2013
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Shrnutí

Po třech letech od svého založení v důsledku
finanční krize hraje Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nadále významnou úlohu při
obnově důvěry v bankovní systém. V roce 2013
orgán EBA významně přispěl k vývoji harmonizovaných a závazných obezřetnostních pravidel pro banky a dosáhl pozitivních výsledků
v oblasti podpory společného dohledu nad
bankovním odvětvím. Poskytováním srovnatelných a průhledných údajů o bankovním systému Evropské unie (EU) orgán EBA také přispěl
k tržní disciplíně a finanční stabilitě v EU.

Tvorba jednotného souboru pravidel
V roce 2013 orgán EBA významně přispěl
k jednotnému souboru pravidel, který obsahuje jednotný soubor harmonizovaných obezřetnostních pravidel pro banky napříč EU. Během
roku 2013 byl orgán EBA pověřen vypracováním technických norem a poskytováním poradenství Evropské komisi v řadě zásadních
oblastí, které vyplynuly z nových právních
předpisů, jež vstoupily v platnost v červenci,
a to ze zrevidované směrnice o kapitálových
požadavcích (CRD IV) a nařízení o kapitálových
požadavcích (CRR), které do právního rámce
EU provádějí Basel III. Orgán EBA také začal
pracovat na ozdravných postupech a řešení
problémů bank v EU.

Příprava technických norem
Orgán EBA zpracoval technické normy o bankovním kapitálu, které mj. lépe objasňují definici kapitálu a informování o něm ze strany
finančních institucí.
Dalším klíčovým úkolem pro orgán EBA bylo
zavést napříč EU společný rámec pro předkládání informací. Mají-li orgány vykonávající
dohled účinně posuzovat rizika a porovnávat
banky, má jednotné předkládání informací
zásadní význam. Společný rámec pro předkládání informací usnadní oznamování orgánům
dohledu, zvlášť přeshraničním skupinám v EU,
a přispěje ke zlepšení informační infrastruktury bank v EU. Očekává se, že prováděcí technické normy o předkládání informací orgánům
dohledu vstoupí v platnost v roce 2014.
Směrnice CRD IV zavedla přísnější pravidla,
pokud jde o bankovní zásady odměňování, aby
zajistila řádné řízení a obezřetné dlouhodobé nakládání s rizikem v bankovním odvětví
EU. Orgán EBA byl požádán o přípravu dvou
návrhů regulačních technických norem; oba
byly předloženy Evropské komisi v roce 2013.
Cílem první regulační technické normy bylo
určit zaměstnance, jejichž odborné činnosti
mají závažný dopad na rizikový profil jejich instituce. Druhá posuzovala, jak mohou finanč-
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ní instituce strukturovat udělování pohyblivé
složky odměny. Orgán EBA také zveřejnil zprávu o souhrnných údajích týkajících se osob
s vysokými příjmy v bankovním odvětví v letech
2010 až 2012; toto pravidelné shromažďování
údajů přispívá k celkové práci orgánu EBA na
odměňování v bankovním odvětví EU.
Orgán EBA se zabývá tematikou tržního rizika s cílem objasnit některé požadavky CRD
IV / CRR a vydal v této oblasti řadu technických norem. Patří sem přístup k jiným rizikům
než rizikům delta u opcí a definice výrazu „trh“
při uplatňování výpočtu celkové čisté pozice
kapitálových nástrojů podle normalizovaných
pravidel tržního rizika. To pomůže při důkladném uplatňování rámce pro tržní riziko, zvlášť
u menších bank.
Orgán EBA také radil v oblasti obezřetného
oceňování pozic oceňovaných reálnou hodnotou a navrhl metodiky, které mají používat
menší i větší instituce. Za účelem přesného
nastavení uvedeného přístupu byla provedena
studie kvantitativních dopadů. Návrh regulačních technických norem v konečném znění
bude Evropské komisi předložen počátkem
roku 2014.
S cílem harmonizovat kapitálové požadavky
napříč EU se orgán EBA začal zaměřovat na
úvěrové riziko a vydal v této oblasti řadu norem. Tato práce bude pokračovat i v roce 2014,
přičemž do 31. prosince 2014 má být Evropské
komisi předloženo více než 20 regulačních norem.

Zvýšené zaměření na ozdravné postupy
a řešení problémů
V roce 2013 se orgán EBA s ohledem na připravovanou směrnici o ozdravných postupech a řešení problémů bank více zaměřil na
ozdravné postupy a restrukturalizaci. Zejména
vydal doporučení o vypracování ozdravných
plánů a uspořádal konzultace o třech návrzích
produktů v oblasti regulace týkajících se plánování ozdravných postupů. Ty představovaly
základ pro vypracování ozdravných plánů v kolegiích orgánů dohledu – v mnoha případech
zcela prvních – a pro referenční srovnání provedené orgánem EBA s cílem označit v těchto
plánech osvědčené postupy. Konečné dokumenty z oblasti regulace týkající se plánování
ozdravných postupů budou vypracovány krátce
po úředním vyhlášení směrnice o ozdravných
postupech a řešení problémů bank v roce
2014 a v druhé polovině roku budou následovat konzultace o široké škále dalších produktů
v oblasti regulace. Práce orgánu EBA vyžadovaná podle směrnice o ozdravných postupech
a řešení problémů bank bude představovat nezbytný podklad věrohodné a jasné spolupráce
a sbližování v oblasti vypracovávání strategií
a plánů řešení problémů.
Zásada proporcionality
Orgán EBA chce zajistit dodržování zásady
proporcionality v jednotném souboru pravidel.
Uznává rozmanitost, která je bankovnímu sy
stému EU vlastní. S tímto cílem uspořádal orgán EBA v říjnu seminář o opatřeních v oblasti
proporcionality pro regulační účely. Proporcionalita zůstane základní zásadou veškeré práce
a činností orgánu EBA.
Proces otázek a odpovědí týkajících se
jednotného souboru pravidel
Pro snazší provádění CRD IV / CRR spustil
orgán EBA v roce 2013 ve spolupráci s Komisí nástroj otázek a odpovědí. Nástroj nabízí
vnitrostátním orgánům dohledu a finančním
institucím rozhraní, které usnadní pochopení
pravidel a zajistí důsledné provádění jednotného souboru pravidel.
Poskytování technického poradenství
Evropské komisi
Legislativní balíček CRD IV také vyžaduje, aby
orgán EBA poskytoval technické poradenství
Evropské komisi, která je zodpovědná za přijímání legislativních aktů v přenesené pra-
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vomoci. V tomto ohledu se orgán EBA v roce
2013 zaměřil zejména na požadavek krytí likvidity, pro který připravuje Komise akt v přenesené pravomoci. Orgán EBA zveřejnil zprávu
o dopadu požadavku krytí likvidity a zprávu,
která vymezuje vysoce kvalitní likvidní aktiva,
jež musí mít instituce v držbě, aby splňovaly
požadavek krytí likvidity.
Orgán EBA v roce 2013 Komisi navíc poskytl technické poradenství o příležitosti zavést
obezřetnostní filtr v souvislosti s možným zacházením s nerealizovanými zisky u nástrojů
oceňovaných reálnou hodnotou.
Orgán EBA přispěl v průběhu roku k sekuritizaci a zajištěným dluhopisům a v roce 2014
vypracuje rozsáhlou zprávu o zajištěných dluhopisech. Orgán EBA se také zaměřil na sekuritizaci, konkrétně v souvislosti s obezřetným
prováděním požadavků na regulatorní kapitál,
a rovněž na pravidla uchovávání. Cílem orgánu
EBA je vybídnout účastníky trhu k přechodu
k průhlednějšímu a jednotnějšímu sekuritizačnímu trhu. Očekává se, že orgán EBA bude
v roce 2014 ve své práci pokračovat, aby podpořil bezpečný a stabilní sekuritizační trh.

Podpora sbližování v oblasti dohledu
v celé EU
Podpora společného přístupu v oblasti dohledu v bankovním odvětví v celé EU je jednou
z priorit orgánu EBA. V roce 2013 pokračoval
orgán EBA ve své práci na posilování sbližování dohledu prostřednictvím svých činností
v oblasti rizikově vážených aktiv (RWA), ale
také například podporou efektivity kolegií orgánů dohledu.
Práce na konzistentnosti rizikově vážených
aktiv
S cílem zajistit důsledné uplatňování obezřetnostních pravidel napříč všemi členskými státy
posoudil orgán EBA správu a řízení interních
modelů v souvislosti s různými typy rizik.

výroční
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rok

2013

Jedná se o přípravný krok předtím, než bude
možné v EU průběžně provádět referenční
srovnávání v plném rozsahu. Proto orgán EBA
v roce 2013 intenzivně pracoval na analýze
otázky srovnatelnosti a zveřejnil několik významných studií, včetně zprávy „shora-dolů“
o konzistentnosti kapitálových požadavků založených na interním ratingu, zprávy o referenčním srovnání portfolií s nízkým rizikem
selhání, zprávy o procykličnosti kapitálových
požadavků bank a zprávy o variabilitě RWA
u portfolií s tržním rizikem.
Kolegia orgánů dohledu
Kolegia orgánů dohledu jsou zřizována u bank
s dceřinými společnostmi nebo významnými
pobočkami v jiných členských státech a jsou
životně důležitá pro účinný dohled nad přeshraničními bankami. Práce provedená orgánem EBA v roce 2013 pomohla zvýšit míru
spolupráce a efektivitu v rámci kolegií. V roce
2013 se orgán EBA zaměřil na kvalitu společných posouzení rizik a rozhodnutí, kde byla
zaznamenána zlepšení. Orgán EBA bude úzce
spolupracovat s jednotným mechanismem
dohledu a s kolegii na zajištění hladkého přechodu v roce 2014, kdy jednotný mechanismus
dohledu převezme zodpovědnost za dohled
nad bankami v eurozóně.
V rámci jednotného souboru pravidel připravil orgán EBA také několik technických norem
v oblasti spolupráce domácího a hostitelského
orgánu a dohledu nad přeshraničními bankovními skupinami.
Podpora sbližování dohledových postupů zůstane pro orgán EBA v nadcházejících letech
prioritou. Orgánu EBA byl uložen úkol vypracovat jednotnou příručku o dohledu s cílem
podpořit osvědčené postupy v oblasti procesů
a metodik dohledu napříč EU. I když příručka
nebude právně závazná, bude se očekávat, že
se jí příslušné vnitrostátní orgány budou řídit.

Orgán EBA je pověřen, aby podal Komisi zprávu o tom, jak sladit metodiky finančních institucí v rámci přístupu založeného na interním
ratingu, neboť jsou zapotřebí srovnatelnější
kapitálové požadavky. Významné rozdíly v tom,
jak orgány dohledu validují modely založené
na interním ratingu, velice ovlivnily srovnatelnost RWA napříč EU.
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Zvyšování transparentnosti a obnova
důvěry v banky
Shromažďováním údajů o bankovním odvětví
EU a různými opatřeními na zvýšení transparentnosti usiluje orgán EBA o obnovu důvěry
v bankovní odvětví. Orgán EBA chce zajistit,
aby banky v EU držely silné kapitálové pozice
a aby byla zřetelně určena jejich rizika a zranitelná místa.
Poskytování údajů o bankách v EU
Orgán EBA pracuje na vývoji informační infrastruktury, která by zpracovávala údaje vykazované pro regulační účely. To bankám usnadní
proces vykazování a orgánu EBA umožní shromažďovat údaje o bankách z celé EU.

V roce 2014 bude EBA koordinovat celounijní
zátěžový test a poskytne příslušným vnitrostátním orgánům jednotnou metodiku, která
jim umožní provést přísné posouzení odolnosti bank v rámci nepříznivých scénářů. Kromě
výhod, které přinese lepší posuzování orgány
dohledu, a opatření, jež podpoří odolnost bankovního systému, bude zveřejnění výsledků
propagovat průhlednost a pomůže rozptýlit
nejistotu ohledně stavu bank v EU, a tak přispěje k posílení důvěry v bankovní systém.

Orgán EBA má jedinečnou možnost posuzovat
banky v celé EU z mikroobezřetnostního hlediska. Orgán EBA ročně zpracuje dvě zprávy
o posouzení rizik, které analyzují rizika a zranitelná místa evropského bankovního systému
a přispívají k meziodvětvovým zprávám zveřejňovaným Společným výborem evropských
orgánů dohledu. Kromě toho orgán EBA dále
pravidelně poskytoval informace vnitrostátním
orgánům dohledu. V roce 2013 orgán EBA také
zveřejnil svůj přehled ukazatelů rizik, který
se zabývá vývojem klíčových ukazatelů rizik
u 56 bank z celé EU. To pomáhá určovat klíčové rizikové oblasti a klíčové trendy v rizikových
profilech bank. Poskytování konzistentních
a srovnatelných údajů o bankách účastníkům
trhu je pro podporu stability a průhlednosti na
finančních trzích a obnovu důvěry v bankovní
systém EU zásadní.

Podpora transparentnosti

Posílení kapitálu za účelem podpory důvěry

Zvyšování spolehlivosti sazby Euribor

V roce 2013 vydal orgán EBA doporučení o zachování kapitálu core tier 1 během přechodu
na CRD IV s cílem zajistit, aby si banky ponechaly nominální objem kapitálu, který vytvořily.
Toto doporučení navazuje na doporučení orgánu EBA o rekapitalizaci v roce 2012, která vyústila ve zvýšení kapitálových pozic bank o více
než 200 miliard EUR.

Orgán EBA úzce spolupracoval s Evropským
orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) na
možnosti ovládání sazby Euribor. S cílem zvýšit spolehlivost sazby Euribor vydal orgán EBA
v roce 2013 doporučení harmonizovat postupy
dohledu nad procesem poskytování údajů pro
Euribor.

V rámci procesu opětovného budování důvěry
v banky požádala rada orgánů dohledu orgánu
EBA příslušné vnitrostátní orgány o přezkumy
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kvality aktiv u tříd aktiv považovaných za vysoce rizikové. Následovalo zveřejnění doporučení
s cílem zajistit konzistentnost přezkumů kvality aktiv napříč EU v roce 2014, včetně přezkumu kvality aktiv, který provede nově zřízený
jednotný mechanismus dohledu.

V roce 2013 zveřejnil orgán EBA aktualizované
informace o 64 evropských bankách z celého
Evropského hospodářského prostoru (EHP).
Údaje vycházejí ze 730 000 datových polí, včetně kapitálu, RWA a státní expozice. Cílem zveřejnění bylo podpořit lepší porozumění kapitálovým pozicím a expozici bank v EU, a přispět
tak k tržní disciplíně a finanční stabilitě.
V rámci svého závazku podporovat transparentnost a tržní disciplínu orgán EBA sledoval, jak banky provádějí zveřejňování informací
v rámci 3. pilíře, určil osvědčené postupy a doporučil přijmout nápravná opatření. Kromě
toho podporoval zveřejňování a transparentnost informací týkajících se RWA s cílem vypořádat se s obavami o spolehlivost RWA.

S h rn u tí

výroční

zprávy

za

rok

2013

Ochrana spotřebitelů a sledování
finančních inovací
Orgán EBA hraje klíčovou úlohu v ochraně
spotřebitelů podporováním průhlednosti, jednoduchosti a spravedlivých podmínek na trhu
s finančními produkty se zaměřením na hypotéky, osobní úvěry, spořicí produkty, kreditní/
debetní karty, běžné účty a platební služby. Orgán EBA také sleduje nové i stávající finanční
činnosti s cílem posílit bezpečnost a odolnost
trhů.
Ochrana spotřebitelů
Orgán EBA se rozsáhle zabýval hypotékami;
k publikacím na toto téma patří stanovisko ke
správné praxi odpovědného poskytování hypotečních úvěrů a stanovisko ke správné praxi
v přístupu k dlužníkům s potížemi splácet hypotéku. Kromě toho orgán EBA zpracoval svou
první regulační technickou normu o ochraně
spotřebitelů a uskutečnil v souvislosti s ní
konzultaci; norma stanoví minimální výši pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů.
Orgán EBA dále zveřejnil svou výroční zprávu
o spotřebitelských trendech, která pomůže
vymezit priority orgánu na rok 2014. Zpráva
označuje tyto oblasti vzbuzující obavy u spotřebitelů:
 průhlednost a spotřebitelské poplatky,
 rozsah klamavého prodeje finančních produktů,
 úvěry v cizích měnách, pojištění schopnosti
splácet a komplexní produkty,
 bezpečnost technologií používaných pro
bankovní služby,
 nové formy získávání finanční prostředků,
například skupinové financování.
V roce 2013 tři evropské orgány dohledu společně zpracovaly jednotný soubor požadavků na řešení stížností pro spotřebitele, kteří
využívají finanční produkty a služby ve třech
odvětvích – v bankovním, investičním a pojišťovnickém. Zveřejnily také společný postoj

k procesům dohledu nad produkty a jejich
správy a řízení v souvislosti s přípravou finančních produktů. V roce 2014 bude orgán EBA
v této práci pokračovat a zpracuje podrobnější požadavky, které se budou týkat konkrétních bankovních produktů, jako jsou hypotéky,
osobní úvěry a kreditní karty.
Sledování finančních inovací
V rámci své analýzy finančních inovací z hlediska ochrany spotřebitelů vydal orgán EBA
stanovisko ke správné praxi řízení rizik u fondů
obchodovaných na burze, aby přispěl k zajištění toho, že finanční instituce budou adekvátně řídit rizika spojená s fondy obchodovanými
na burze. Orgán EBA také zveřejnil varování
pro spotřebitele o nebezpečích investování
do rozdílových smluv. A co je nejdůležitější,
orgán EBA vydal varování před riziky virtuálních měn, například tzv. bitcoinů. Jednalo se
o důrazný a včasný signál orgánu EBA, který
měl spotřebitele upozornit na skutečnost, že
virtuální měny ještě nejsou regulovány a představují značná rizika, jsou-li používány jako
platební prostředek. Dalším krokem bude posoudit, zda virtuální měny mohou a měly by být
regulovány.
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ností odborné přípravy v oblasti dohledu nabízených příslušným vnitrostátním orgánům.
V rámci cíle orgánu EBA rozvinout společnou
kulturu dohledu bylo v roce 2013 uspořádáno
12 odvětvových a 19 meziodvětvových školicích
akcí, které měly šířit řádné postupy dohledu
v EU.

Analýza a koordinace politik

Dalším klíčovým aspektem činnosti orgánu
EBA je provádět vzájemná hodnocení příslušných vnitrostátních orgánů, která se zabývají
oblastmi, jako je adekvátnost zdrojů vnitrostátních orgánů, postupy správy a řízení, soulad mezi uplatňováním práva EU a dohledovou
praxí a vymezení osvědčených postupů. V roce
2013 orgán EBA uspořádal a uskutečnil vzájemné hodnocení, které se týkalo toho, jak
příslušné vnitrostátní orgány dodržují vybrané
aspekty obecných pokynů orgánu EBA k zátěžovému testování.

Záruka kvality produktů orgánu EBA

Spolupráce se zeměmi mimo EU

Všechny produkty v oblasti regulace a dohledu
zpracované orgánem EBA (včetně technických
norem, obecných pokynů, stanovisek a doporučení) procházejí pečlivým vnitřním hodnocením. Orgán EBA má samostatné horizontální
oddělení, které poskytuje právní poradenství
a pokyny, aby zajistilo, že politická rozhodnutí
jsou založena na vysoce kvalitní analýze údajů
a že jsou řádně prováděna posouzení dopadu.

Orgán EBA pravidelně komunikuje s regulačními orgány, orgány dohledu, expertními skupinami typu „think tank“ a regulátory mezinárodních finančních standardů z třetích zemí.
Dále se EBA pravidelně účastní dialogů Evropské komise o regulaci finančních trhů, včetně
dialogů s Ruskem, Japonskem a Spojenými
státy americkými.

Při přípravě produktů v oblasti regulace a dohledu orgán EBA konzultuje a vyměňuje si
názory se zainteresovanými subjekty. Obvykle existuje úřední konzultační dokument, na
který mohou účastníci trhu písemně reagovat. Orgán EBA také pořádá veřejná slyšení
o všech svých produktech v oblasti regulace.
Kromě toho systematicky konzultuje skupinu
subjektů působících v bankovnictví, aby při své
práci vzal v úvahu pohled účastníků trhu, bankovního odvětví, spotřebitelských organizací,
uživatelů finančních produktů a akademické
obce.
Práce horizontálního oddělení také zahrnovala
koordinaci odvětvových a meziodvětvových čin-
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Orgán EBA spolupracuje s několika institucionálními orgány, jako je Basilejský výbor pro
bankovní dohled a Rada pro finanční stabilitu,
a pravidelně si vyměňuje názory s Mezinárodním měnovým fondem (MMF).
Společný výbor
Všechny tři evropské orgány dohledu koordinují své činnosti, zvlášť v otázkách meziodvětvové povahy. V roce 2013 se společný výbor
zaměřil zejména na ochranu spotřebitelů, meziodvětvové sledování rizik a přezkum Evropského systému dohledu nad finančním trhem
(ESFS).

S h rn u tí

Provoz
Finanční řízení
V roce 2013 provedl orgán EBA řadu vylepšení
s cílem zajistit lepší řízení a kontrolu finančních prostředků a zlepšit plnění rozpočtu.
Úspěch činnosti orgánu EBA v oblasti finančního řízení potvrdila řada auditů provedených
v roce 2013, které neodhalily žádné závažnější
problémy, a byly tak odrazem důsledného dodržování předchozích doporučení a průběžného zlepšování procesů v orgánu EBA. Míra
čerpání rozpočtu (celkové čerpané prostředky
/ celkový rozpočet) v roce 2013 činila 90 %, což
bylo v porovnání s předchozím rokem zlepšení.
Lidské zdroje
Přijetím 25 dočasných zaměstnanců a 10 vyslaných národních odborníků se celkový počet
zaměstnanců na konci roku 2013 zvýšil na 124,
přičemž byla zachována zeměpisná rozmanitost a vyvážené zastoupení žen a mužů, což je
pro složení orgánu EBA zásadní.
Komunikace
Tiskové a komunikační činnosti orgánu EBA
nadále včas a účinně poskytovaly zainteresovaným subjektům a sdělovacím prostředkům
dostupné informace s cílem zvýšit povědomí
o úloze, cílech a činnostech orgánu EBA a porozumění těmto otázkám a podpořit interakci
mezi všemi zúčastněnými stranami. Klíčovým
úspěchem bylo v červnu spuštění přepracované internetové stránky, která se vyznačuje
uživatelsky přívětivější orientací, snazším přístupem k informacím a nezbytným zdrojům
a novými a vylepšenými sekcemi, jež se týkají
regulačních činností orgánu EBA, jednotného
souboru pravidel, nástroje otázek a odpovědí
a koutku pro spotřebitele.

výroční

zprávy

za

rok

2013

Informační technologie
V roce 2013 byl úspěšně dokončen významný
projekt týkající se služeb v oblasti informační
infrastruktury, který tvoří základ současných
i budoucích informačních služeb.
Bylo věnováno značné úsilí na provádění řady
projektů v souladu se schválenou informační
strategií, včetně:
 vydání finančního a společného regulačního
rámce s cílem zlepšit srovnatelnost regulačních informací a harmonizovat regulační
normy v EU,
 zavedení registru úvěrových institucí fungujícího téměř v reálném čase,
 zlepšení, údržby a provozu technické platformy pro shromažďování informací o dohledu.
Normy vnitřní kontroly
Viditelného pokroku bylo také dosaženo v souvislosti s prováděním norem vnitřní kontroly.
Na začátku roku navštívil orgán EBA Útvar interního auditu (IAS) Evropské komise a dospěl
k závěru, že v provádění norem vnitřní kontroly
bylo dosaženo výrazného pokroku. Orgán EBA
zavedl akční plán, který se zabývá oblastmi,
kde přezkum doporučil zlepšení.
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Hlavní události a klíčové údaje
roku 2013

LEDEN
Orgány ESMA a EBA přijímají opatření na posílení postupů stanovování sazby Euribor a nastavení referenčního porovnávání.
Orgán EBA konzultuje zásady postupů nastavení referenčního porovnávání.
EBA doporučuje, aby nejvýznamnější evropské přeshraniční bankovní skupiny vypracovaly ozdravné plány.
Orgán EBA zveřejňuje zprávu o posouzení rizik týkající se bankovního systému EU (leden 2013).

ÚNOR
Orgán EBA zveřejňuje diskusní dokument o retailových vkladech spojených s vyšším odtokem pro účely podávání zpráv týkajících se likvidity
podle nařízení o kapitálových požadavcích.
Orgán EBA konzultuje proces vymezení vysoce likvidních aktiv v rámci LCR.
Předběžná zpráva orgánu EBA o konzistentnosti RWA v investičním portfoliu.
Orgány ESMA a EBA varují investory před rozdílovými smlouvami.

BŘEZEN
Orgán EBA zveřejňuje své stanovisko ke správné praxi řízení rizik u fondů obchodovaných na burze.
Evropské orgány dohledu zveřejňují společný dopis Evropské komisi o možném regulačním rámci pro činnosti referenčního srovnávání.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o ozdravných plánech.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o podmínkách pro posuzování závažnosti rozšíření a změn vnitřních přístupů
u úvěrového, tržního a operačního rizika.
Orgán EBA zveřejňuje aktualizace registru úvěrových institucí.
Orgán EBA zveřejňuje aktualizaci návrhu prováděcích technických norem pro požadavky na předkládání informací orgánům dohledu.
Orgán EBA zveřejňuje svou zprávu o spotřebitelských trendech.
Orgán EBA konzultuje model datového bodu v souvislosti s návrhem prováděcích technických norem pro požadavky na předkládání informací
orgánům dohledu pro pákový poměr.
Orgán EBA konzultuje model datového bodu v souvislosti s návrhem prováděcích technických norem pro požadavky na předkládání informací
orgánům dohledu pro krytí likvidity a stabilní financování.
Orgán EBA zveřejňuje výsledky monitorování opatření rámce Basel III ke dni 30. června 2012.
Orgán EBA konzultuje podávání zpráv o vzniku zástavního břemene k aktivům.
Orgán EBA konzultuje návrh prováděcích technických norem pro předkládání informací o odkládání úvěrového rizika a nevýkonných expozic
orgánům dohledu.

DUBEN
Společný výbor evropských orgánů dohledu vyzývá k přijetí opatření v oblasti meziodvětvových rizik.

KVĚTEN
Orgán EBA doporučuje, aby orgány dohledu provedly přezkumy kvality aktiv a upravily rozvrh příštího celounijního zátěžového testu.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o určování celkové expozice vůči klientovi nebo skupině propojených klientů
v souvislosti s transakcemi s podkladovými aktivy.
Orgán EBA konzultuje návrh prováděcích technických norem o obezřetnostních požadavcích na instituce.
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Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o posuzování ozdravných plánů.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem, které specifikují paletu scénářů, jež mají být používány v ozdravných plánech.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o definici osob vystavujících organizace významnému riziku pro účely odměňování.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních a prováděcích technických norem o notifikaci pasů.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních a prováděcích technických norem o pravidlech zachování sekuritizace.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o definici „trhu” a o opčních rizicích v rámci normalizovaného přístupu k tržnímu
riziku.
Orgán EBA konzultuje návrh obecných pokynů ke kapitálovým opatřením u úvěrů v cizích měnách.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních a prováděcích technických norem o likviditě.
Orgán EBA konzultuje regulační technické normy o regulatorním kapitálu.

ČERVEN
Orgány ESMA a EBA zveřejňují zásady referenčních hodnot v konečném znění.
Orgán EBA spouští svou nově přepracovanou internetovou stránku.
Orgán EBA zveřejňuje správnou praxi odpovědného poskytování hypotečních úvěrů a v přístupu k dlužníkům s potížemi splácet.
Orgán EBA zveřejňuje svou výroční zprávu za rok 2012.
Orgán EBA konzultuje návrh prováděcích technických norem o měnách, které jsou v úzkém vzájemném vztahu, a o vhodně diverzifikovaných
indexech.
Orgán EBA konzultuje návrh obecných pokynů k technickým aspektům řízení úrokového rizika vznikajícího neobchodními činnostmi (úrokové
riziko v investičním portfoliu).
Společný výbor evropských orgánů dohledu pořádá svůj první Den ochrany spotřebitelů.

ČERVENEC
Orgán EBA jmenuje svého nového náhradníka předsedy a členy správní rady.
Orgán EBA spouští nový nástroj otázek a odpovědí k jednotnému souboru pravidel.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o riziku úvěrové úpravy v ocenění.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních a prováděcích technických norem o výměně informací mezi domovskými a hostitelskými příslušnými
orgány.
Orgán EBA konzultuje návrh prováděcích technických norem o zveřejňování údajů orgány dohledu.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o obezřetném oceňování.
Orgán EBA konzultuje návrh prováděcích technických norem o hypotetickém kapitálu ústřední protistrany.
Orgán EBA předkládá údaje o osobách s vysokými příjmy v bankách v EU.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o požadavcích na regulatorní kapitál investičních podniků.
Orgán EBA zveřejňuje svou zprávu o rizicích a zranitelných místech v bankovním odvětví EU (červen 2013).
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o úzké spojitosti u vlastních emisí zajištěných dluhopisů.
Orgán EBA zveřejňuje doporučení o zachování kapitálu.
Orgán EBA zahajuje studii kvantitativních dopadů o obezřetném oceňování.
Orgán EBA zveřejňuje první návrh regulačních technických norem v konečném znění o regulatorním kapitálu a úpravách o úvěrové riziko.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění pro požadavky na předkládání informací orgánům dohledu.
Evropské orgány dohledu zveřejňují návrh regulačních technických norem o konzistentním používání metod výpočtu podle směrnice FICOD.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o zvláštním riziku dluhových nástrojů v obchodním portfoliu.
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SRPEN
Orgán EBA konzultuje návrh obecných pokynů k retailovým vkladům spojeným s různým odtokem za účelem podávání zpráv týkajících se
likvidity.
Orgán EBA zahajuje diskusi o možném zacházení s nerealizovanými zisky oceňovanými reálnou hodnotou.
Orgán EBA zveřejňuje svou druhou předběžnou zprávu o konzistentnosti RWA v investičním portfoliu bank v EU.

ZÁŘÍ
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o určování zeměpisné oblasti příslušných úvěrových expozic.
Evropské orgány dohledu upozorňují na meziodvětvová rizika.
Orgán EBA konzultuje návrh taxonomie XBRL pro sekundární podávání zpráv.
Orgán EBA zveřejňuje výsledky monitorování opatření rámce Basel III ke konci roku 2012.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních technických norem v konečném znění o úzké spojitosti u vlastních emisí zajištěných dluhopisů.

ŘÍJEN
Společný výbor evropských orgánů dohledu zveřejňuje pracovní program na rok 2014.
Orgán EBA vydává pracovní program na rok 2014.
Orgán EBA zveřejňuje zprávu skupiny subjektů působících v bankovnictví na konci období.
Společný výbor evropských orgánů dohledu zveřejňuje seznam finančních konglomerátů.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění o úvěrech v selhání a o požadavcích na předkládání informací
o odkládání úvěrového rizika.
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem a prováděcích technických norem o požadavcích na likviditu.
Orgán EBA konzultuje návrh obecných pokynů k diskontní sazbě pro pohyblivou složku odměny.
Orgán EBA konzultuje návrh prováděcích technických norem o zveřejňování údajů pro pákový poměr.
Orgán EBA konzultuje používání identifikačního kódu právnické osoby.
Orgán EBA zveřejňuje přehled ukazatelů rizik bankovního odvětví EU.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění o vzniku zástavního břemene k aktivům.

LISTOPAD
Orgány ESMA a EBA konzultují obecné pokyny k vyřizování stížností pro investiční a bankovní odvětví.
Evropské orgány dohledu konzultují odstranění mechanického spoléhání na ratingy.
Orgán EBA zveřejňuje vzájemné hodnocení provádění obecných pokynů k zátěžovému testování.
Orgán EBA zveřejňuje reakci na zprávu Philippa Maystadta Should IFRS standards be more European? (Měly by být standardy IFRS
evropštější?).
Orgán EBA konzultuje návrh regulačních technických norem o regulatorním kapitálu.
Evropské orgány dohledu zveřejňují společný postoj k procesům dohledu nad produkty a jejich správy a řízení.
Orgán EBA předkládá údaje o osobách s vysokými příjmy v bankách v EU za rok 2012.

PROSINEC
Orgán EBA zveřejňuje taxonomii XBRL pro remitenci předkládání informací orgánům dohledu příslušnými regulačními orgány.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních technických norem v konečném znění o podmínkách pro posuzování závažnosti rozšíření a změn
vnitřních přístupů u úvěrového a operačního rizika.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních technických norem v konečném znění o určování celkové expozice vůči klientovi nebo skupině
propojených klientů v souvislosti s transakcemi s podkladovými aktivy.
Orgán EBA zveřejňuje obecné pokyny k retailovým vkladům spojeným s různým odtokem za účelem podávání zpráv týkajících se likvidity.
Orgán EBA vydává návazné hodnocení transparentnosti bank v jejich zprávách za rok 2012.
Orgán EBA konzultuje metodiku pro celosvětové systémově významné finanční instituce.
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Orgán EBA varuje spotřebitele před virtuálními měnami.
Orgán EBA se dohodl na definici vybraných zaměstnanců pro účely odměňování.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních a prováděcích technických norem v konečném znění o notifikaci pasů.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních technických norem v konečném znění o regulatorním kapitálu.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění o společných rozhodnutích o obezřetnostních požadavcích na
instituce.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních a prováděcích technických norem v konečném znění o výměně informací mezi domovskými
a hostitelskými příslušnými orgány.
Orgán EBA zveřejňuje výsledek celounijního posuzování transparentnosti za rok 2013.
Orgán EBA konzultuje významný převod úvěrového rizika u sekuritizačních transakcí.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních a prováděcích technických norem v konečném znění o pravidlech zachování sekuritizace.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních a prováděcích technických norem v konečném znění o tržním riziku.
Orgán EBA zveřejňuje zprávy o srovnatelnosti RWA a procykličnosti.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění o metrice pro sledování dodatečné likvidity.
Orgán EBA konzultuje minimální výši pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů.
Orgán EBA zahajuje diskusi o metodice pro posuzování rizika likvidity a financování v rámci dohledu.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění o vykazování hypotetického kapitálu ústřední protistrany.
Orgán EBA zveřejňuje návrh prováděcích technických norem v konečném znění o zveřejňování údajů orgány dohledu.
Orgán EBA zveřejňuje technické poradenství o možném zacházení s nerealizovanými zisky.
Orgán EBA konzultuje harmonizované definice a šablony pro plány financování úvěrových institucí.
Orgán EBA zveřejňuje zprávu o rizicích a zranitelných místech v bankovním odvětví EU.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních technických norem v konečném znění o určování zeměpisné oblasti úvěrových expozic.
Orgán EBA konzultuje zveřejňování údajů o aktivech zatížených a nezatížených zástavním břemenem.
Orgán EBA zveřejňuje zprávy o likviditě.
Orgán EBA zveřejňuje obecné pokyny v konečném znění ke kapitálovým opatřením pro úvěry v cizích měnách nezajištěným dlužníkům v rámci
procesu dohledu a hodnocení.
Orgán EBA zveřejňuje návrh regulačních technických norem v konečném znění o tržním riziku a riziku úvěrové úpravy v ocenění.
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Rok 2013 v číslech

14

Veřejné konzultace:

56

Veřejná slyšení:

34

Návrhy regulačních technických norem v konečném znění předložené Evropské komisi:

36

Návrhy prováděcích technických norem v konečném znění předložené Evropské komisi:

21

Zveřejněné obecné pokyny v konečném znění:

2

Doporučení pro příslušné vnitrostátní orgány:

4

Stanoviska určená Parlamentu, Radě a Komisi:

6

Technické poradenství poskytnuté Komisi:

1

Dopisy s připomínkami k účetnictví určené Radě pro mezinárodní účetní standardy (IASB):

4

Dopisy s připomínkami k provádění auditů určené Radě pro mezinárodní auditorské a ověřovací
standardy (IAASB):

2

Dokončená vzájemná hodnocení:

1

Zasedání rady orgánů dohledu:

10

Zasedání správní rady:

7

Zasedání skupiny subjektů působících v bankovnictví:

7

S h rn u tí

výroční

zprávy

za

rok

2013

Klíčové údaje o regulaci
Téma

Produkty v oblasti regulace

Boj proti praní špinavých peněz

Zpráva společného výboru o dohledu založeném na rizicích v oblasti boje proti praní špinavých
peněz a financování terorismu

Monitorování opatření rámce Basel III

Zpráva o monitorování opatření rámce Basel III – výsledky založeny na údajích k 30. červnu
2012
Zpráva o monitorování opatření rámce Basel III – výsledky založeny na údajích k 31. prosinci
2012

Nastavení referenčního porovnávání

Konzultace o zásadách postupů nastavení referenčního porovnávání v EU
Doporučení o dohledu nad činnostmi souvisejícími s účastí bank v panelu Euribor
Zásady orgánů ESMA a EBA týkající se postupů nastavení referenčního porovnávání v EU

Kolegium orgánů dohledu

Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o společných rozhodnutích
o obezřetnostních požadavcích na instituce
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o společných rozhodnutích
o obezřetnostních požadavcích na instituce

Ochrana spotřebitelů a finanční inovace

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o výši pojištění odpovědnosti za škody při
výkonu povolání pro zprostředkovatele hypotečních úvěrů
Konzultace orgánů ESMA a EBA o obecných pokynech k vyřizování stížností pro investiční
a bankovní odvětví
Stanovisko ke správné praxi řízení rizik u fondů obchodovaných na burze
Stanovisko ke správné praxi v přístupu k dlužníkům s potížemi splácet hypotéku
Stanovisko ke správné praxi odpovědného poskytování hypotečních úvěrů
Zásady evropských orgánů dohledu týkající se postupů dohledu nad produkty výrobců a jejich
správy a řízení
Varování investorů před rozdílovými smlouvami
Varování před virtuálními měnami
Zpráva o spotřebitelských trendech – obavy orgánů dohledu v oblasti otázek ochrany
spotřebitelů v letech 2012–2013

Úvěrové riziko

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o riziku úvěrové úpravy v ocenění
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o určování zeměpisné oblasti příslušných
úvěrových expozic
Konzultace orgánů EBA, EIOPA a ESMA o odstranění mechanických odkazů na ratingy
v obecných pokynech a doporučeních evropských orgánů dohledu
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o výpočtu úprav o úvěrové riziko
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o určování zeměpisné oblasti
příslušných úvěrových expozic

Hlavní opatření v EU

Doporučení o zachování kapitálu
Doporučení o přezkumech kvality aktiv

Finanční konglomeráty

Společný návrh regulačních technických norem v konečném znění o jednotných podmínkách
používání metod výpočtu pro určení objemu kapitálu potřebného na úrovni finančního
konglomerátu

Velké expozice

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o určování celkové expozice vůči
klientovi nebo skupině propojených klientů v souvislosti s transakcemi s podkladovými aktivy
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o určování celkové expozice vůči
klientovi nebo skupině propojených klientů v souvislosti s transakcemi s podkladovými aktivy
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Téma

Produkty v oblasti regulace

Riziko likvidity

Konzultace o návrhu obecných pokynů k retailovým vkladům spojeným s různým odtokem za
účelem podávání zpráv týkajících se likvidity
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem, které uvádějí seznam měn s nesmírně
úzkou definicí způsobilosti pro centrální banku
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o metrice pro sledování dodatečné
likvidity
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o měnách, u kterých odůvodněná
poptávka po likvidních aktivech přesahuje jejich dostupnost
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o odlivech dodatečné likvidity
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o odchylkách pro způsobilé měny
Konzultace o návrhu obecných pokynů o harmonizovaných definicích a šablonách pro plány
financování úvěrových institucí
Konzultace o procesu vymezení vysoce likvidních aktiv v rámci ukazatele krytí likvidity (LCR)
Diskusní dokument o obecných pokynech k retailovým vkladům spojeným s různým odtokem
pro účely podávání zpráv týkajících se likvidity
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o další metrice sledování likvidity
Obecné pokyny v konečném znění k retailovým vkladům spojeným s různým odtokem pro
účely podávání zpráv týkajících se likvidity
Zpráva o vhodných jednotných definicích nesmírně vysoce kvalitních likvidních aktiv a vysoce
kvalitních likvidních aktiv a o provozních požadavcích na likvidní aktiva
Zpráva o posouzení dopadu pro likvidní facility

Infrastruktura trhů

Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o hypotetickém kapitálu ústřední
protistrany
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o hypotetickém kapitálu ústřední
protistrany

Tržní riziko

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o definici trhu
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o jiných rizicích než rizicích delta u opcí
v rámci normalizovaného přístupu k tržnímu riziku
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o měnách, které jsou v úzkém
vzájemném vztahu
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o definici prahů významnosti pro zvláštní
riziko v obchodním portfoliu
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o vhodně diverzifikovaných indexech
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o obezřetném oceňování
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o definici trhu
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o jiných rizicích než rizicích delta
u opcí v rámci normalizovaného přístupu k tržnímu riziku
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o měnách, které jsou v úzkém
vzájemném vztahu
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o definici prahů významnosti pro
zvláštní riziko v obchodním portfoliu
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o vhodně diverzifikovaných indexech

Ověřování platnosti modelu

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o podmínkách pro posuzování závažnosti
rozšíření a změn vnitřních přístupů u úvěrového, tržního a operačního rizika
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o podmínkách pro posuzování
závažnosti rozšíření a změn vnitřních přístupů u úvěrového, tržního a operačního rizika
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výroční

Téma

Produkty v oblasti regulace

Jiná témata

Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o úpravě, struktuře, obsahu a datu
každoročního zveřejnění dohledových informací, které mají zveřejňovat příslušné orgány

zprávy

za

rok

2013

Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o úpravě, struktuře, obsahu a datu
každoročního zveřejnění dohledových informací, které mají zveřejňovat příslušné orgány
Regulatorní kapitál

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o požadavcích na kapitál investičních
podniků
Konzultace o návrhu regulačních technických norem pro regulatorní kapitál (část 3)
Konzultace o návrhu regulačních technických norem pro regulatorní kapitál (část 4)
Určení celosvětových systémově významných finančních institucí
Diskusní dokument o technických radách poskytnutých Komisi k možnému zacházení
s nerealizovanými zisky oceňovanými reálnou hodnotou
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění pro zveřejňování regulatorního
kapitálu
Návrh regulačních technických norem v konečném znění pro regulatorní kapitál (část 1)
Návrh regulačních technických norem v konečném znění pro regulatorní kapitál (část 2)
Návrh regulačních technických norem v konečném znění pro regulatorní kapitál (část 3)
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o zisku z prodeje regulatorního
kapitálu
Technická rada pro Komisi o možném zacházení s nerealizovanými zisky oceňovanými reálnou
hodnotou

Pasportizace a dohled nad pobočkami

Konzultace o návrhu regulačních a prováděcích technických norem o notifikaci pasů
Konzultace o návrhu regulačních a prováděcích technických norem o výměně informací
Návrh regulačních a prováděcích technických norem v konečném znění o notifikaci pasů
Návrh regulačních a prováděcích technických norem v konečném znění o výměně informací

Ozdravení a řešení problémů

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o obsahu ozdravných plánů
Konzultace o návrhu regulačních technických norem o posuzování ozdravných plánů
Konzultace o návrhu regulačních technických norem, které specifikují paletu scénářů, jež mají
být používány v ozdravných plánech

Odměňování

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o definici osob vystavujících organizace
významnému riziku pro účely odměňování
Konzultace o návrhu obecných pokynů k použitelné pomyslné diskontní sazbě pro pohyblivou
složku odměny
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o definici osob vystavujících
organizace významnému riziku pro účely odměňování
Zpráva o osobách s vysokými příjmy (údaje za roky 2010 a 2011)
Zpráva o osobách s vysokými příjmy (údaje za rok 2012)

Rizikově vážená aktiva

Zpráva o předběžných výsledcích přezkumu orgánu EBA týkajícího se konzistentnosti rizikově
vážených aktiv v investičním portfoliu
Zpráva o aktualizaci předběžných výsledků přezkumu orgánu EBA týkajícího se konzistentnosti
rizikově vážených aktiv v investičním portfoliu
Třetí předběžná zpráva o konzistentnosti rizikově vážených aktiv – malé a střední podniky
a hypoteční úvěry na obytné nemovitosti
Souhrnná zpráva o srovnatelnosti a procykličnosti přístupu IRB
Zpráva o variabilitě tržních RWA
Zpráva o procykličnosti kapitálových požadavků v rámci přístupu IRB
Zpráva o srovnatelnosti pravidel a postupů dohledu
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Téma

Produkty v oblasti regulace

Sekuritizace a zajištěné dluhopisy

Konzultace o návrhu regulačních technických norem o úzké spojitosti mezi hodnotou
zajištěných dluhopisů instituce a hodnotou aktiv instituce v souvislosti s vlastním úvěrovým
rizikem instituce
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem a regulačních technických norem
o pravidlech zachování sekuritizace
Konzultace o návrhu obecných pokynů k významnému převodu rizika u sekuritizačních
transakcí
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o úzké spojitosti mezi hodnotou
zajištěných dluhopisů instituce a hodnotou aktiv instituce v souvislosti s vlastním úvěrovým
rizikem instituce
Návrh regulačních technických norem v konečném znění o ponechání čistého ekonomického
podílu a jiných požadavcích v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o sbližování postupů dohledu
v souvislosti se zaváděním dalších rizikových vah

Předkládání informací orgánům dohledu

Konzultace o modelu datového bodu v souvislosti s technickými normami pro požadavky na
předkládání informací orgánům dohledu pro pákový poměr
Konzultace o modelu datového bodu v souvislosti s technickými normami pro požadavky na
předkládání informací orgánům dohledu pro krytí likvidity a stabilní financování
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem o podávání zpráv o vzniku zástavního
břemene k aktivům
Konzultace o návrhu prováděcích technických norem pro předkládání informací o odkládání
úvěrového rizika a nevýkonných expozic orgánům dohledu
Konzultace o návrhu taxonomie XBRL pro předkládání informací orgánům dohledu na druhé
úrovni
Konzultace o doporučení o používání identifikačního kódu právnické osoby
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění pro požadavky na předkládání
informací orgánům dohledu
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění pro předkládání informací o
odkládání úvěrového rizika a nevýkonných expozic orgánům dohledu
Návrh prováděcích technických norem v konečném znění o předkládání informací o vzniku
zástavního břemene k aktivům orgánům dohledu

Proces dohledu a hodnocení a 2. pilíř

Konzultace o návrhu obecných pokynů ke kapitálovým opatřením u úvěrů v cizích měnách
Konzultace o návrhu obecných pokynů k technickým aspektům řízení úrokového rizika
vznikajícího neobchodními činnostmi (úrokové riziko v investičním portfoliu)
Diskusní dokument o návrhu obecných pokynů k procesu dohledu a hodnocení a 2. pilíři
Obecné pokyny v konečném znění ke kapitálovým opatřením pro úvěry v cizích měnách
nezajištěným dlužníkům v rámci procesu dohledu a hodnocení

Transparentnost a 3. pilíř

Konzultace o návrhu obecných pokynů ke zveřejňování údajů o aktivech zatížených
a nezatížených zástavním břemenem
Zpráva o návazném přezkumu transparentnosti bank v jejich zprávách v rámci 3. pilíře za
rok 2012
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Produkty orgánu EBA v oblasti regulace
TECHNICKÉ NORMY
Orgán EBA zpracovává technické normy, je-li pověřen evropskými institucemi prostřednictvím směrnice nebo nařízení (tzv. texty „úrovně 1“). Tyto normy
jsou technické povahy a jejich obsah je
vymezen pověřením v textu úrovně 1.
Přispívají k vypracování jednotného
souboru pravidel pro banky v EU.
Návrh technických norem Evropská
komise formálně přijme do tří měsíců, není-li považován za nepřiměřený
nebo neslučitelný s unijním právem.
Evropský parlament a Rada mají právo
prozkoumat některé typy technických
norem známé jako regulační technické
normy. Po zveřejnění v Úředním věstníku se normy stávají právně závaznými
a platí přímo ve všech členských státech.
OBECNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ
Jsou vydávány s cílem stanovit konzistentní, efektivní a účinné postupy dohledu a zajistit jednotné používání práva
EU.

Vnitrostátní orgány a finanční instituce musí vynaložit veškeré úsilí, aby se
obecnými pokyny a doporučeními řídily
(na základě přístupu „dodržuj, nebo vysvětli“). Vnitrostátní orgány musí orgán
EBA informovat, zda se obecnými pokyny a doporučeními řídí, a orgán EBA
zveřejňuje souhrnné tabulky souladu
společně s důvody, proč se vnitrostátní
orgány obecnými pokyny a doporučeními neřídí.
STANOVISKA
Prostřednictvím svých stanovisek poskytuje orgán EBA evropským institucím
a vnitrostátním orgánům své názory na
záležitosti v oblasti dohledu a regulace.
Patří k nim „technické poradenství“,
které orgán EBA poskytuje Komisi, když
připravuje „akty v přenesené pravomoci“, jež doplňují texty úrovně 1. Tyto akty
v přenesené pravomoci jsou velmi důležité, jelikož stanoví další podrobnosti
k některým aspektům právních předpisů, a Komise bere odborné technické
poradenství orgánu EBA v úvahu.
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Klíčové údaje o dohledu
Měření kolísání kapitálového ukazatele core tier 1 provedená orgánem EBA (medián, průměr,
mezikvartilové rozpětí, 5. a 95. percentil)

19 %
17 %
15 %
13 %
11 %

11,7 %
11,0 %

11,2 %

červen 2012

prosinec 2012

10,0 %

9%
7%
5%

prosinec 2011

červen 2013

Počet kolegií zjištěných orgánem EBA v roce 2013

Bedlivě sledovaná kolegia

Kolegia z třetích zemí

43

10

52
Jiná kolegia

Počet zasedání kolegií a skupiny pro krizové řízení, kterých se zúčastnili zaměstnanci orgánu
EBA

20
Fyzická zasedání kolegií
orgánů dohledu

71

Celkový součet

114

23

20

Zasedání skupiny pro krizové řízení

Telekonference kolegií
orgánů dohledu
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Klíčové finanční údaje
Plnění rozpočtu v roce 2013
Hlava

Rozpočet

Přiděleno

Přiděleno %

Vyplaceno

Vyplaceno %

15 277 408

13 236 632

87 %

12 985 781

98 %

II: Správní výdaje

5 748 289

5 650 265

98 %

3 675 753

65 %

III: Provozní výdaje

4 941 663

4 552 204

92 %

2 901 001

64 %

25 967 360

23 439 100

90 %

19 562 535

83 %

I: Výdaje související se zaměstnanci

CELKEM

15 277 408

Rozpočet

5 748 289

4 941 663
 I: Výdaje související se zaměstnanci
 II: Správní výdaje
 III: Provozní výdaje

13 236 632

Přiděleno

0

5

10

5 650 265

4 552 204

15

20

25

30
V milionech EUR
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Klíčové údaje o lidských zdrojích
Nárůst počtu zaměstnanců
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