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KOMENTÁŘ EVROPSKÉ KOMISE K USNESENÍ ČESKÉHO SENÁTU 

KOM (2009)499 – 500 – 501 – 502 a 503 – BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE 
FINANČNÍHO DOHLEDU. 

Komise by ráda zdůraznila, že její odpověď na 251. usnesení českého Senátu, jež se 
týkalo sdělení Komise o evropském finančním dohledu, byla zaslána dne 20. listopadu. 
V této odpovědi již byl objasněn význam reakce Evropské unie na světovou 
hospodářskou krizi i nutnost zajistit stabilní a zdravý finanční sektor pro budoucnost. 
Rovněž v ní byl nastíněn ambiciózní program reforem probíhající v kontextu G20 a na 
úrovni EU.  

Pokud jde o dohled, Komise, jak je známo, přijala legislativní návrhy, a balíček byl 
postoupen Radě a Parlamentu k urychlenému schválení. Dohodu na globálním přístupu, 
k níž došlo v rámci zasedání Rady ve složení ECOFIN dne 2. prosince 2009, následně na 
svém prosincovém zasedání podpořila Evropská rada. Tyto návrhy nyní čeká první čtení 
v Evropském parlamentu. Co se týče Vašeho stanoviska z listopadu 2009, je nám 
potěšením, že jsme schopni zodpovědět otázky vznesené ve Vašem usnesení v souvislosti 
s našimi původními návrhy. 

Zaprvé, Vaše připomínky ohledně každodenního dohledu, za nějž jsou nadále odpovědné 
vnitrostátní orgány finančního dohledu, byly zcela zohledněny v návrzích přijatých 
Komisí. V této záležitosti byl jasný politický směr udán při červnovém zasedání Rady ve 
složení ECOFIN a v závěrech Evropské rady. Komise s tím řídila ve svých návrzích, 
které vnitrostátním orgánům finančního dohledu přisuzují rozhodující úlohu. 
Navrhovaný systém je „dostředivým“ typem sítě tvořené orgány EU a vnitrostátními 
orgány. Nově zřízené orgány dohledu budou jednat pouze tam, kde to bude mít jasný 
přínos, jako je vývoj technických norem platných v celé EU nebo řešení sporů. 
Zadruhé – ohledně pravomoci evropských orgánů dohledu vydávat rozhodnutí 
adresovaná jednotlivým finančním institucím – hlavním cílem je zajistit účinné 
a koherentní používání právních předpisů Společenství ve všech členských státech, 
nastolit spravedlivé podmínky pro všechny účastníky na trhu a předcházet regulatorní 
arbitráži. Je to zvláště důležité pro účinné prosazování společných pravidel a pro řešení 
sporů. Je proto v zájmu každé finanční instituce a orgánu dohledu vědět, že právní 
předpisy jsou stejným způsobem uplatňovány ve všech ostatních členských státech. 
V omezeném počtu případů, kdy orgán dohledu bude nucen zasáhnout, bude zásadně 
důležité, aby bylo rozhodnutí v praxi účinně uplatňováno s cílem obnovit rovné 
podmínky hospodářské soutěže. V takových případech by vnitrostátní orgán neměl být 
schopen oddalovat dosahování souladu, dokud se podmínky na trhu nezmění. Tento 
postup je poslední možností volby, jíž se každý vnitrostátní orgán může vyhnout tím, že 
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bude v prvé řadě jednoduše postupovat v souladu s doporučením nebo rozhodnutím, jež 
je mu adresováno. 

Zatřetí, Váš návrh, aby Komise paralelně se všeobecnou zprávou, jež je požadována tři 
roky po vstupu nařízení v platnost, vypracovala posouzení poměru přínosů a nákladů, je 
k hodnocení hospodářské účinnosti systému dohledu jistě důležitý. V této souvislosti 
bude skutečně třeba, aby se přezkum s odkazem na původní posouzení dopadu zabýval 
tím, zda orgány účinně splnily své operativní cíle, nebo zda je potřebné další zlepšení. 

Závěrem Komise vítá podporu, jež se významu jednotného výkladu právních předpisů 
a užší spolupráce institucí odpovědných za finanční dohled v členských státech ze strany 
českého Senátu dostalo, a je pevně přesvědčena o tom, že Evropský systém orgánů 
finančního dohledu může v těchto oblastech znamenat pokrok. 

Komise vítá Vaše další názory a příspěvky k této diskusi. 
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