
EVROPSKA KOMISE 

V Bruselu dne 16.5.2014 
C(2014) 3091 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu PČR za jeho stanovisko k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení 
problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného 
mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 {COM(2013) 520 final}. 

Komise vítá, že Senát ve svém stanovisku vyslovil obecnou podporu jejímu návrhu 
na vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problémů. 

Komise si dále dovoluje vyjádřit se k obavám vzneseným ve stanovisku Senátu. 

Jak správně upozornil Senát ve svém stanovisku, je jednotný mechanismus pro řešení 
problémů nevyhnutelným doplňkem jednotného mechanismu dohledu (SSM). Dohled a řešení 
problémů musí probíhat na stejné úrovni. V opačném případě by mohlo vzniknout pnutí mezi 
orgánem jednotného dohledu (ECB) a vnitrostátními orgány příslušnými pro řešení 
problémů, pokud jde o způsob, jak zacházet s bankami v úpadku, zatímco by mohla 
přetrvávat očekávání trhu v oblasti (ne)schopnosti členských států řešit úpadky bank na 
vnitrostátní úrovni, čímž by došlo k posílení zpětných vazeb mezi státy a bankami a 
roztříštěnosti a narušení hospodářské soutěže na celém vnitřním trhu. 

Komise sdílí názor Senátu, že bylo nezbytné urychleně najít shodu nad konkrétní podobou 
jednotného mechanismu pro řešení problémů. Poté, co Evropský parlament a Rada v prosinci 
loňského roku přijaly své postoje k návrhu nařízení Komise ze dne 10. července 2013, přijal 
Evropský parlament text, jehož znění bylo politicky dohodnuto s Radou, na svém plenárním 
zasedání dne 15. dubna 2014. Poté, co nařízení vstoupí v platnost, začne nově zřízený 
jednotný výbor pro řešení problémů přispívat k činnosti týkající se plánování řešení problémů 
pravděpodobně v roce 2015. V závislosti na dodržení podmínek pro převod příspěvků do 
jednotného fondu pro řešení problémů by jednotný výbor pro řešení problémů mohl začít s 
přijímáním opatření k řešení problémů pravděpodobně počínaje rokem 2016. 

Cílem nástrojů řešení problémů a mechanismu financování stanovených v návrhu Komise je 
minimalizace nákladů pro daňového poplatníka. Komise vítá, že Senát její úsilí podporuje. 
Pokud však jde pochybnosti Senátu ohledně navrhované úlohy Komise, existuje ustálená 
judikatura Evropského soudního dvora, podle níž rozhodnutí předpokládající velkou volnost 
rozhodování musí být kontrolována orgánem EU. Komise by ráda odkázala na stanovisko 
právní služby Rady, v němž se potvrzuje použitelnost této judikatury pro svěření pravomocí 
jednotnému výboru pro řešení problémů. Vzhledem k jejím výkonným funkcím a povinnosti 
jednat v zájmu Unie jako celku je Komise vhodným orgánem Unie k přijímání takových 
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rozhodnutí, což bylo potvrzeno politickou dohodou, která tuto pravomoc svěřila převážně 
Komisi, zatímco Radě ji ponechala pouze v určitých případech a и specifických aspektů. 

Pokud jde o obavy Senátu, že rozhodnutí o řešení problémů by mohla mít vliv na fiskální 
suverenitu členských států, předmětné nařízení stvrdí, že rozhodnutí o řešení problémů 
přijatá v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů nemohou požadovat, aby 
členské státy poskytovaly mimořádnou veřejnou finanční podporu bankám, ani nijak ovlivnit 
rozpočtovou suverenitu a fiskální povinnosti členských států. 

Komise ujišťuje Senát, že zájmům nezúčastněných členských států a stabilitě jejich finančních 
systémů je věnována náležitá pozornost. V příkladě uváděném Senátem by rozhodnutí o 
resoluci bankovní skupiny s dceřinými bankami v nezúčastněných členských státech bylo 
plánováno a koordinováno v kolegiích k řešení problémů ustanovených podle směrnice, 
kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí 
a investičních podniků („směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank"). Podle 
pravidel platných pro kolegia k řešení problémů je pro resoluci dceřiné společnosti usazené 
v nezúčastněném členském státě nutný souhlas tohoto členského státu. 

Rozdělení úkolů mezi plenární a výkonná zasedání jednotného výboru pro řešení problémů, 
jakož i způsob hlasování, který se při nich uplatňuje, představují pro členské státy účastnící 
se jednotného mechanismu pro řešení problémů zásadní otázky. Režim pro řešení problémů 
by se obvykle přijímal na výkonném zasedání prostou většinou hlasů, přičemž každý hlasující 
člen, včetně těch ze zúčastněných členských států, by měl jeden hlas. Zvláštní pozornost byla 
věnována zapojení členů z nezúčastněných členských států. Jednotný výbor pro řešení 
problémů na svém výkonném zasedání pozve vnitrostátní orgány nezúčastněných členských 
států příslušné pro řešení problémů k účasti na zasedání, pokud se na nich bude jednat o 
skupině, která má dceřiné společnosti nebo významné pobočky v těchto nezúčastněných 
členských státech. V případech, kdy využití jednotného fondu přesáhne určitou prahovou 
hodnotu, by se přijetí režimu pro řešení problémů projednávalo na plenárním zasedání 
jednotného výboru pro řešení problémů. Každý hlasující člen, včetně všech zúčastněných 
členských států, bude mít jeden hlas a pro přijetí rozhodnutí bude zapotřebí dvoutřetinové 
většiny zastupující určité procento příspěvků do jednotného fondu pro řešení problémů. 
Evropský parlament zaujal postoj, který více odpovídá původnímu návrhu Komise. Tato 
otázka je stále předmětem probíhajících jednání mezi Radou a Evropským parlamentem. 

Co se týče přezkumu kvality aktiv, který provádí Evropská centrální banka, Komise plně sdílí 
názor Senátu. 

Výše uvedené argumenty jsou založeny na původním návrhu předloženém Komisí, který je 
v současnosti předmětem legislativního procesu, na němž se podílí jak Evropský parlament, 
tak Rada, v níž je zastoupena i Vaše vláda. 

Komise doufá, že se jí tímto podařilo obavy Senátu rozptýlit, a těší se na pokračování 
vzájemného politického dialogu v budoucnosti. 

S úctou 

Michel Barnier 
člen Komise 


