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Vážený pane předsedo, 

Komise by tímto chtěla poděkovat Poslanecké sněmovně za její stanovisko k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových 
institucí EU (COM(2014) 43 final). 

Komise bere na vědomí názor Poslanecké sněmovny, že návrh Komise je nadbytečný, neboť 
účelu, který sleduje, lze dosáhnout i za pomoci stávající právní úpravy na úrovni EU. K těmto 
argumentům by Komise ráda podala následující vyjádření. 

Navrhované nařízení doplňuje reformy finanční regulace, jež byly prováděny v posledních 
několika letech. Návrh za tímto účelem stanoví pravidla 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 8 000 bank, jež v EU působí, by navrhovaná opatření ovlivnila pouze zhruba 30 až 35. 

Komise souhlasí s tím, že v případě převážné většiny bank v EU jsou reformy provedené 
v posledních letech pravděpodobně dostačující k tomu, aby zajistily stabilitu a bezpečnost 
bankovního sektoru. Stále však existují sice reziduálni, ale potenciálně významná rizika 
a jejich zdrojem jsou banky, jejichž velikost nedovoluje jejich selhání („too big to fail"). 
V EU působí několik značně velkých a ve velké míře propojených bank, v jejichž případě 
může být nezbytné přijmout určitá další opatření strukturální povahy, mají-li být tyto banky 
bezpečnější a méně složité. Navrhované nařízení by tato rizika řešilo tím, že by omezilo umělé 
zvětšování bankovních rozvah a žeby v obtížné době zjednodušovalo v případě velkých bank 
řádnou obnovu a řešení problémů. Současně by přispělo k vytvoření bankovní unie. Komise 
věří, že opatření v rámci strukturální reformy jsou nejvhodnějším prostředkem, jak případná 
zbývající rizika v systému řešit a jak doplnit již uskutečněné reformy. 

Komise dále poznamenává, že některé členské státy pro své vnitrostátní bankovní systémy 
navrhly nebo přijaly opatření v rámci strukturální reformy. Tyto reformy sledují společný cíl: 
řešit zbývající rizika spojená s bankami, jejichž velikost nedovoluje jejich selhání. Za tímto 
účelem je třeba zajistit, aby problémy všech těchto bank byly řešitelné a již nevyžadovaly 
záchranná opatření financovaná z peněz daňových poplatníků. Smyslem většiny těchto 
iniciativ je mimo jiné oddělit rizikové obchodní činnosti, jež mají nízkou přidanou hodnotu 
pro reálnou ekonomiku. Pokud by vedle sebe existovala nekonzistentní vnitrostátní právní 
úprava, zvyšovala by se pravděpodobnost, že by na vnitřním trhu byly narušeny pohyby 
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kapitálu a investiční rozhodnutí. Za absence úpravy na úrovni Unie by byly banky nuceny 
přizpůsobit svou strukturu a operace státním hranicím, čímž by dále vzrostla jejich složitost 
a zvýšila se fragmentace. Nebudou-li na úrovni Unie přijata strukturální opaření, je navíc 
možné, že další strukturální opatření začnou zavádět členské státy. Opatření na úrovni EU 
jsou nezbytná k tomu, aby rozdílnost řešení v členských státech nevytvářela třecí plochy 
v bankovní unii a nenarušovala fungování jednotného trhu. 

Návrh nyní prochází legislativním procesem, a to jak v Evropském parlamentu, tak v Radě, 
v níž je vláda Vaší země zastoupena. Ve své zprávě přijaté dne 3. července 2013 Evropský 
parlament již podpořil celkový přístup k opatřením EU v této oblasti. 

Komise věří, že se jí tímto podařilo rozptýlit obavy Poslanecké sněmovny, a těší se na další 
pokračování vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

Maroš Sefčovič 
místopředseda 


