
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

379. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 21. schůze, konané dne 6. dubna 2016 

 

 

k návrhu  nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů /senátní 
tisk č. N 48/10/  
 
Senát 
 
I.  
 
1. vnímá  
tento návrh nařízení jako přirozený krok na cestě k dokončení bankovní unie a snahu 
o snížení zbývajících rizik v bankovním sektoru s cílem posílit hospodářskou a měnovou 
unii;  
 
2. konstatuje,  
že stabilita eurozóny je pro ČR prioritním zájmem vzhledem k vysokému stupni 
provázanosti české ekonomiky s eurozónou, která se odráží jednak ve výrazném podílu 
českého exportu směřujícího do zemí eurozóny, a rovněž i v dominantním podílu 
dceřiných společností zahraničních bank majících sídlo v eurozóně na celkových aktivech 
bankovního sektoru v České republice;  
 
II.  
 
1. podporuje  
v obecné rovině úsilí Evropské komise směřující k vytvoření efektivnějšího systému 
pojištění vkladů s cílem posílit stabilitu finančního systému, nicméně považuje za nutné, 
aby byly splněny všechny v minulosti stanovené systémové předpoklady k dalšímu sdílení 
rizik napříč bankovními sektory členských států účastnících se bankovní unie;  
 
2. upozorňuje,  
v souvislosti s vytvořením EDIS, na riziko morálního hazardu, kdy hrozí, že státy, které 
neplnily dosavadní pravidla, budou motivovány k přenášení odpovědnosti na celek, kde 
navíc budou vyšší finanční zdroje; bude tedy nutné zajistit efektivní systém 
obezřetnostního dohledu;  



3. připomíná,  
že Senát se vytváření bankovní unie dlouhodobě věnuje, jak je patrno z jeho předchozích 
usnesení k této problematice např. usnesení Senátu č. 115 z 13. 3. 2013 k legislativním 
návrhům k vytvoření jednotného mechanismu dohledu, kde se mimo jiné vyjádřil 
ve smyslu toho, že zaváděním bankovní unie nesmí být ohroženy zájmy nezúčastněných 
členských států a stabilita jejich finančních trhů;  
 
4. je toho názoru,  
že návrh tohoto nařízení by měl obsahovat i vymezení podmínek pro státy, které se 
stanou členy bankovní unie až v průběhu fungování EDIS, neboť z pohledu ČR, jakožto 
státu, který má závazek do eurozóny teprve přistoupit, je důležité, jakým způsobem 
bude upraveno zapojení se nových států do systému EDIS;  
 
5. požaduje  
zpřesnění a omezení zmocnění pro Komisi k vydávání aktů v přenesené pravomoci, neboť 
konkrétní postupy při určení výše příspěvku do EDIS nemohou být ponechány zcela 
na úvaze Komise;  
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším 
vývoji projednávání;  
 
2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Leopold Sulovský v. r. 
ověřovatel Senátu 

 
 


