
EVROPSKA KOMISE 

V Bruselu dne 19.9.2014 
C(2014) 6579final 

Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko k návrhu nařízení o strukturálních 
opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU a k návrhu nařízení o podávání zpráv 
a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování {COM(2014) 40 final}. 

Komise oceňuje podporu Senátu snahám Evropské komise o větší stabilitu a odolnost 
evropského bankovního systému a o zvýšení transparentnosti stínového bankovnictví. 

Komise nicméně lituje pochybností Senátu o přidané'hodnotě prvního návrhu, neboť jeho cílů 
by mohlo být dosaženo za pomoci stávající právní úpravy na úrovni EU. 

Navrhované nařízení o strukturálních reformách doplňuje reformy finanční regulace, jež byly 
prováděny v posledních několika letech, a to stanovením pravidel pro strukturální změny 
v největších evropských bankách, zejména těch, jež vyvíjejí významnou obchodní činnost. 
Selhání takových bank by totiž mohlo poškodit zbytek finančního systému i celou ekonomiku. 
Přitom z více než 8 000 bank, jež v EU působí, by navrhovaná opatření ovlivnila pouze 

У zhruba 30 až 35. 

Návrh je plně v souladu s úsilím skupiny G2O/Rady pro finanční stabilitu řešit problém bank, 
jejichž velikost nedovoluje jejich selhání, a s uznáním skutečnosti, že strukturální reformy 
bankovnictví mohou usnadnit obnovení platební schopnosti velkých a komplexních bank 

Některé členské státy navrhly nebo přijaly opatření v rámci strukturálních reforem и svých 
vnitrostátních bankovních systémů. Pokud by vedle sebe existovaly nekonzistentní vnitrostátní 
právní úpravy, zvyšovala by se pravděpodobnost, že by na vnitřním trhu byly narušeny 
pohyby kapitálu a investiční rozhodnutí. Za absence úpravy na úrovni Unie budou banky 
nuceny přizpůsobit svou strukturu a operace státním hranicím, čímž dále vzroste jejich 
složitost a zvýší se fragmentace. Opatření na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby rozdílnost 
řešení v členských státech nenarušovala fungování jednotného trhu. 

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
předseda Senátu Parlamentu České republiky 
Valdštejnské náměstí 17/4 
CZ-118 01 PRAHAI 



Komise sdílí stanovisko Senátu týkající se důležité role univerzálních bank v Evropě. Komise 
uznává, že se model univerzálního bankovnictví v Evropě osvědčil. Návrh proto nepožaduje 
rozděleni evropských skupin univerzálního bankovnictví. Univerzální banky by i nadále 
poskytovaly klientům širokou paletu služeb a finančních produktů. Navrhovaná reformní 
opatřeni by zjednodušila způsob, jakým fungují banky, jejichž velikost nedovoluje jejich 
selhání, a usnadnila obnovení jejich platební schopnosti. 

Komise bere na vědomí výzvu Senátu upravit všechny podstatné prvky legislativního aktu 
přímo v něm a v možné míře omezit používání prováděcích aktů nebo aktů v přenesené 
pravomoci. Komise souhlasí s tím, že je v zájmu poskytnutí právní jistoty a srozumitelnosti 
všem zúčastněným stranám důležité upřesnit podstatné otázky v nařízení. 

Komise rovněž bere na vědomí obavy Senátu týkající se možných nerovných podmínek 
plynoucích z možného uznávání zahraničních právních úprav jako rovnocenných unijní 
úpravě. Návrh skutečně dává Komisi možnost přijímat prováděcí akty, kterými se uznávají 
strukturální reformy třetích zemí jako rovnocenné, avšak pouze za předpokladu, že splní 
určité přísné podmínky. V této souvislosti by Komise ráda znovu ujistila Senát, že uznání 
rovnocennosti může být uděleno pouze v případě, že tyto podmínky jsou splněny v celém 
rozsahu. 

Komise dále bere na vědomí obavy Senátu týkající se možné neslučitelnosti mechanismu 
povolování výjimek z požadavků na oddělení některých obchodních činností pro úvěrové 
instituce s právní formou návrhu. Komise se domnívá, že tento mechanismus je právně 
slučitelný s navrhovanou právní formou nařízení a že četná ochranná opatření zavedená 
v příslušném ustanovení zachovají integritu jednotného trhu. 

Výše uvedená fakta jsou založena na původním návrhu předloženém Komisí. Návrh je 
v současnosti předmětem legislativního procesu, na němž se podílí jak Evropský parlament, 
tak Rada, v níž je zastoupena i Vaše vláda. Evropský parlament ve své zprávě přijaté dne 
3. července 2013 již podpořil celkový přístup k opatřením EU nezbytným v této oblasti. 

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

S úctou 

Maroš Šefcovič 
místopředseda 
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