
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 28.6.2016 
C(2016) 3814 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení evropského 
systému pojištění vkladů (COM(2015) 586final).

Tento návrh je součástí širšího balíčku ambiciózních opatření určených k dokončení 
bankovní unie. Důvěra drobných vkladatelů v bankovní sektor se zakládá na pojištění vkladů. 
Stabilní přísun retailových bankovních vkladů umožňuje bankám rozšířit jejich úvěrové 
činnosti, a podpořit tak reálnou ekonomiku a růst. Evropský systém pojištění vkladů (EDIS) 
poskytne retailovým vkladatelům větší ochranu, neboť daný systém bude v konečném 
důsledku rozsáhlejší než jakýkoli stávající vnitrostátní systém.

Komise vítá příspěvek Senátu k diskusi i jeho podporu systému EDIS v obecné rovině, 
nicméně též bere na vědomí obavy Senátu. Zejména jde o nutnost vyjasnit postoj k členským 
státům, které se k bankovní unii mohou připojit v pozdější fázi, i o nutnost stanovit systém 
příspěvků od úvěrových institucí do systému EDIS v rámci normativní části daného nařízení, 
a nikoli prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Komisi těší, že má příležitost 
poskytnout touto cestou ke svému návrhu řadu vysvětlení, a věří, že tím obavy Senátu rozptýlí.

Pokud jde o otázku morálního hazardu, v návrhu Komise se především stanoví, že zúčastněný 
systém pojištění vkladů nemůže být kryt systémem EDIS, pokud uvedený systém pojištění 
vkladů nesplnil hlavní povinnosti uložené směrnicí 2014/49 o systémech pojištění vkladů. 
Těmito povinnostmi je v souvislosti se systémem pojištění vkladů úřední uznávání, členství 
a dohled, limit pojištění, stanovení splatné částky a financování. Návrh Komise neobsahuje 
zvláštní ustanovení k členským státům, které se mohou k systému EDIS připojit v pozdější 
fázi. V případě zájmu o systém EDIS je však nutno zapojit se i do dalších dvou pilířů 
bankovní unie, tedy do jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení 
krizí.

Co se týče příspěvků do systému EDIS, návrh Komise uvádí řadu ukazatelů, které mají být 
rozpracovány v aktu Komise v přenesené pravomoci, v němž by byla stanovena zvláštní 
pravidla pro určení příspěvků úvěrových institucí do systému EDIS. Tento přístup byl zvolen 
i za účelem určení příspěvků úvěrových institucí do Jednotného fondu pro řešení krizi
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Výše uvedené argumenty se zakládají na původním návrhu, tak jak jej Komise předložila. 
V současné sobě prochází navrhovaný text legislativním procesem a bude se k němu 
vyjadřovat Evropský parlament i Rada, ve které je zastoupena česká vláda.

Komise doufá, ze tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Jonathan Hill 
člen Komise


